
 
 

 

 ر�ی و ادبیات خا  �  دا���ده زبان

 
    

 

 

 رچه تلفن ـدفت

گاه ���ان   �  و  ادبیات  خار�یدا���ده  زبان   دا��

 



۱ 
 

 

 ۱۴۰۰     ���ن ماه نرا��مای ت��   یو ادبیات خار�   �   روا�ط ��و�ی دا���ده زبان       

 دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی ریاست                                        
 داخلی  شماره اتاق  شماره مستقیم  نام سمت
 __ 327 __ خانم دکتر علوي  ریاست 

 9013 327 88633111 خانم ریاضت  دفتر رییس مسئول
 9035 326 88025005 آقاي تقی پور  امور خدمات

 
   اداري و مالیمعاونت                                                      

 داخلی  شماره اتاق  شماره مستقیم  نام سمت
 - 331   88636616 عبداللهی آقاي دکتر   معاون
 9016 330 61119017:  نمابر  آقاي دولت آبادي  معاونت  مسئول دفتر 

 9176 20 88009165 خانم واشقانی رئیس امور اداري و رفاهی 
 9044 20 88009165 آقاي شکري  یرخانهدب

 
 ی و تحصیالت تکمیلیآموزشمعاونت                                          

 داخلی  شماره اتاق  شماره مستقیم  نام سمت

 -   307 88025002 آقاي دکتر کرمی  معاون

 9021 307 61119049:  نمابر  آقاي سهرابی  معاونت مسئول دفتر 
 

 پژوهشی معاونت                                                      

 داخلی  شماره اتاق  شماره مستقیم  نام سمت

 -     312 88025003   خانم دکتر محمدي  معاون

 9026 312 -   آقاي قاسمی   مسئول دفتر معاونت 
                                                  

         معاونت دانشجویی و فرهنگی                                           
 داخلی  شماره اتاق  شماره مستقیم  نام سمت

 9023   312 88025003 آقاي دکتر رمضان کیایی   معاون

 9251 333  آقاي قربانی   مسئول دفتر معاونت  
 امور بین الملل                                             

 داخلی  شماره اتاق  شماره مستقیم  نام سمت

 9053     311 88025006 خانم دکتر بیاد   امور بین الملل مشاور

 9026 312  آقاي قاسمی  کارشناس بین الملل
                                    



۲ 
 

 

 ۱۴۰۰     ���ن ماه نرا��مای ت��   یو ادبیات خار�   �   روا�ط ��و�ی دا���ده زبان       

 نماینده هیات ممیزه در دانشگاه تهران                                                      

 داخلی  شماره اتاق  قیم شماره مست  نام سمت

 9057   304  آقاي دکتر رضایی  نماینده 

 9063 309  آقاي آرمیده  کارشناس  
 عمومی روابط 

 داخلی  شماره اتاق  شماره مستقیم  نام سمت
   9016 330  آقاي دولت آبادي  مسئول روابط عمومی کارشناس  

 ادبیات معاصر جهاندفتر مجله 
 داخلی  شماره اتاق  شماره مستقیم  نام سمت
 9068 318  رامین دکتر    خانم  سردبیر 

 9068 318  رامیندکترخانم  مدیر داخلی
 9063 309 88025007 آقاي آرمیده  کارشناس 

 هاي خارجیشناختی در زبانهاي زبان دفتر مجله پژوهش 
 داخلی  شماره اتاق  شماره مستقیم  نام سمت
 9066 305 ___  دهمرده آقاي دکتر   سردبیر 

 9063 309 88025007 ي آرمیده آقا کارشناس 

 دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري 
 داخلی  شماره اتاق  شماره مستقیم  نام سمت
 9042 320 88025008 زاده  نیحس حاج آقا نماینده 

 9042 319  ییآقاي قلعه نو کارشناس 

 اداره حسابداري 
 داخلی  شماره اتاق  شماره مستقیم  نام سمت
 9217 329 88223128 ی کوکب يآقا رئیس

 9016 330  دولت آبادي  آقاي کارشناس پشتیبانی 
 9015 334  آقاي حکمت  امین اموال 
 82089118تلفکس:  آقاي باباالري  کارپرداز 

88009825 
328 9118 

 9078 332  آقاي محمدي  کارشناس 
 9069 332  آقاي رضایی  کارشناس 
 9040 21  آقاي جدیدي  انباردار 

 
 



۳ 
 

 

 ۱۴۰۰     ���ن ماه نرا��مای ت��   یو ادبیات خار�   �   روا�ط ��و�ی دا���ده زبان       

 مرکز آزمون
 داخلی  شماره اتاق  شماره مستقیم  نام سمت
 9146 307 88637765 علوي آقاي دکتر  رئیس

 9009 -9010 307  رحیمزاده خانم  کارشناس 

 اداره خدمات آموزشی و تحصیالت تکمیلی
 

 داخلی  شماره اتاق  شماره مستقیم  نام سمت
 9173 10 88004182 خانم دارابی  اداره رئیس 

 9179 18  خانم غفوري  ) ی (تحصیالت تکمیل معاون رئیس  

 9028 305  خانم نجفی  ( کارشناسی)   معاون رئیس 

کارشناسان خدمات آموزشی 
 9167 32  خانم عابدي  

 9165 32  آقاي عباسی 
   9220 25  خانم توفیقی  

 9177 18  آقاي فالح دار 
 9205 32  خانم سرخانی
 9166 25  خانم خلیلی

 
 امور دانشجویی و فرهنگی اداره خدمات                                          

 داخلی  شماره اتاق  شماره مستقیم  نام سمت
 9044 23  آقاي شکري  کارشناس مسئول امور دانشجویی 

و  امور دانشجوییکارشناسان 
 مشاوره 

 9067 6 ۸۸۰۲۵۰۰۴ حسینی خانم  
 9065 222 ۸۸۲۲۹۱۷۵ آقاي دکتر تقوي 

    
    

 کتابخانهاداره                                                    
 داخلی   شماره مستقیم  نام سمت

 9200 ۸۸۰۲۵۰۰۱ خانم اصفهانی اداره  رئیس

ان 
اس

شن
کار

 

 9201  آقاي قربانی  بخش مخزن و امانت 
 9163  ادیبخانم  بخش مرجع 

 9252   غیبی زادخانم  کتابخانه   بخش فنی 
 9215   منابع دیجیتال 

 
 



۴ 
 

 

 ۱۴۰۰     ���ن ماه نرا��مای ت��   یو ادبیات خار�   �   روا�ط ��و�ی دا���ده زبان       

 

 سرپرست دانشجویان شاهد و ایثارگر 

 داخلی  شماره مستقیم  نام سمت
  9160 ___  خانم دکتر اعظم لطفی  سرپرست  
 9177 ___  دار فالح آقاي   کارشناس 

 ) واحد رایانهفناوري اطالعات (
 داخلی  شماره اتاق  شماره مستقیم  نام سمت
 9221 ۲۷ - اللهیاري  مهندس آقاي مسئول 

 9171 ۲۷  رافضیمهندس خانم  کارشناس 
 مرکز کُره  

 داخلی  شماره اتاق   مستقیم شماره   نام سمت
   9219   31   ___ خانم دکتر چوي نماینده اعزامی

 بنیاد روسکی میر
 داخلی  شماره اتاق   مستقیم شماره   نام سمت

     9062   4   88003432 خانم دکتر محمدي  رئیس دفتر

 بسیج
 داخلی  اتاق شماره   نام سمت

  9216 7 ___  رانبراد

 9183 15 ___  خواهران
 انجمن علمی دانشجویان 

 داخلی  اتاق شماره   نام سمت
   9110 5 ___  دفتر انجمن

 بوفه  - ناهارخوري

 داخلی  شماره مستقیم  نام سمت
 9194 ___  آقاي شکري  ناهارخوري مسئول 

 9164 ___   مسئول بوفه 
 عمومی  خدمات       

 ی داخل  شماره مستقیم  نام سمت
 9087  - 9085 ___  آقاي دولت آبادي  سرپرست خدمات 

 9198 ___  ___  سایر نیروهاي خدمات 
 
 

 



۵ 
 

 

 ۱۴۰۰     ���ن ماه نرا��مای ت��   یو ادبیات خار�   �   روا�ط ��و�ی دا���ده زبان       

 
 تأسیسات

 داخلی   شماره مستقیم  نام سمت
 9188  -9189 ___  آقاي حسینیان  سرپرست تأسیسات 
 9188  -9189 ___  آقاي شعبانی   نیروي تأسیسات 

 

 تکثیر
 داخلی  شماره مستقیم  نام سمت

 9196 ___  فهیمی  آقاي  مسئول  
 

 

 
 آلمانی زبان و ادبیات گروه                                                    

 داخلی   شماره اتاق  شماره مستقیم  نام سمت
 9099 238 ___  حسن خانآقاي دکتر  مدیر گروه

 9097 238 ___  رهبري خانم  مسئول دفتر 

 اعضاي هیئت علمی 

 9103 241 __ _ آقاي دکتر البرزي 
 9102 239 ___  آقاي پروان 

 9101 239 ___  آقاي دکتر حدادي 
 9158 241 ___  آقاي دکتر حقانی 

 9223 240 ___  آقاي دکتر دوستی زاده 
 9027 220 ___  خانآقاي دکتر سرکار حسن

 9109 237 ___  خانم مبصر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گروه ھای آمـــوزشی



۶ 
 

 

 ۱۴۰۰     ���ن ماه نرا��مای ت��   یو ادبیات خار�   �   روا�ط ��و�ی دا���ده زبان       

                                  
 انگلیسی زبان و ادبیات  گروه      

 داخلی  شماره اتاق  شماره مستقیم  نام سمت
 9082 207 ___  دشتستانی آقاي دکتر مدیر گروه

 9081 207 ___  لطیفیخانم  مسئول دفتر 

 اعضاي هیئت علمی 

 9095 209 ___  آقاي دکتر برزآبادي 
 9080 208 ___  خانم دکتر بیاد

 9096 209 ___  آقاي دکتر خمیجانی فراهانی 
   9084 204 ___  آقاي دکتر دشتستانی  
 9133 216 ___  خانم دکتر رامین 
 9088 205 ___  آقاي دکتر رضایی 
 9066 204 ___  آقاي دکتر علوي 
   9172   218 ___  آقاي دکتر کرمی

 9092 206 ___  خانم دکتر کیوان پناه 
 9091 208 ___  خانم دکتر معرفت 
 9218 203 ___  آقاي دکتر مرندي 
 9059 205 ___  آقاي دکتر نعمتی 

 9077 310 ___  آقاي دکتر نظري 

 9047 218 ___  آقاي دکتر سالمی 

 9093 230 ___  آقاي دکتر دهمرده 

 9038 220 ___  آقاي دکتر نوروزي 

 9153 227 ___  خانم دکتر احمدي  

 9149 227 ___  خانم دکتر بحرینی

 9150 226 ___  آقاي دکتر مقدم کیا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۷ 
 

 

 ۱۴۰۰     ���ن ماه نرا��مای ت��   یو ادبیات خار�   �   روا�ط ��و�ی دا���ده زبان       

 
 
 

 روسیگروه 
 داخلی  اتاق شماره   شماره مستقیم  نام سمت

 9117 233 ___  غالمی آقاي دکتر  مدیر گروه
 9115 233 ___  خانم حیدري  مسئول دفتر 

 اعضاي هیئت علمی 

 9119 234 ___  دکتر حسینی آقاي  
 9136 231 ___  آقاي دکتر زهرائی 
 9134 230 ___  آقاي دکتر زینالی 

 9147 229 ___  م دکتر شیخیخان
 9132 234 ___  آقاي دکتر غالمی 

 9123 235 ___  دکتر کریمی مطهر   آقاي
 9045 229 ___  خانم دکتر محمدي 
 9137 231 ___  آقاي دکتر مداینی 
 9128 226 ___  آقاي دکتر ولی پور 

 9120 235 ___  خانم دکتر یحیی پور
 گروه فرانسه                                                                 

 داخلی  ق شماره اتا  شماره مستقیم  نام  سمت 
 9141 212 ___  مهرابیخانم دکتر  مدیر گروه

 9139 212 ___  جباري خانم  مسئول دفتر 

 اعضاي هیئت علمی 

 9154 214 ___  آقاي دکتر اسفندي 
 9156 210 ___  خانم دکتر اقتصاد 
 9145 215 ___  خانم دکتر دادور 

 9210 214 ___  خانم دکتر رضوان طلب 
 9141 213 ___  خانم دکتر شاهوردیانی 
 9144 215 ___  خانم دکتر صدرزاده 
 9037 220 ___  آقاي دکتر عبداللهی 

 9142 213 ___  خانم دکتر علوي 

 9135 211 ___  آقاي دکتر فرهادنژاد 
 9155 210 ___  خانم قاسمی داریان 

   9041 306 ___  خانم دکتر مهرابی 



۸ 
 

 

 ۱۴۰۰     ���ن ماه نرا��مای ت��   یو ادبیات خار�   �   روا�ط ��و�ی دا���ده زبان       

 
 
 

 گروه سایر زبانهاي خارجی            

 داخلی   شماره اتاق  شماره مستقیم  نام سمت
 9106 217 ___  کیومرثیآقاي دکتر  سایرزبانها مدیر گروه 

 9115 233 ___ ي دریخانم ح اردو کارشناس 

اعضاي هیات علمی زبان  
 و ادبیات اردو

 9160 216 ___ دکتر اعظم لطفی خانم

 9129 219 ___ دکتر بیات  آقاي

 9007 219 ___ نژاد  یدکتر کاوس يآقا

 9106 219 ___ دکتر کیومرثی آقاي

 9151 225 ___ منشدکتر یزدان خانم
   9139 212 ___  خانم جباري  اسپانیاي/ایتالیایی  کارشناس

اعضاي هیئت علمی زبان  
 اسپانیایی 

 9124 228 ___  خانم دکتر حق روستا
 9039 242  خانم دکتر پرویزي

   9122 232 ___  آقاي دکتر فیض الهی

اعضاي هیأت علمی زبان  
 ایتالیایی 

   9113 236 ___  آقاي دکتر کیایی 
 9152 225 ___  خانم دکتر عسگري

   9112 236 ___  آقاي دکتر منسوب بصیري 
 9126 228 ___  خانم شیخ االسالمی 

 9097 238 ___  رهبري  خانم کارشناس بخش ژاپنی 

 اعضاي هیأت علمی زبان ژاپنی 

 9100 315 ___  آقاي دکتر آذرپرند 
 9107 315 ___  آقاي دکتر رضایی 
 9131 316 ___  آقاي دکتر حسینی 

 9211 313 ___  خانم بابایی  
 9159 314 ___  خانم دکتر شکرابی 
 9024 313  خانم دکتر مرادي

 9115 233  ي خانم حیدر کارشناس بخش چینی 

گروه اعضاي هیأت علمی  
 چینی 

 9209 310 ___  آقاي دکتر بذرافشان 
   9117 316 ___  آقاي دکتر وفایی 

 9090 17 ___  آقاي جانگ اعزامی موسسه  ان  استاد



۹ 
 

 

 ۱۴۰۰     ���ن ماه نرا��مای ت��   یو ادبیات خار�   �   روا�ط ��و�ی دا���ده زبان       

 
 

 2شمارهآموزش هاي تخصصی  آزاد مرکز 
 نشانی  اره مستقیم شم  نام سمت

 66495545 نظري آقاي دکتر مدیریت
66495630 

نبش کوچه   –خیابان کارگر شمالی  
 عروجی

 66495630فاکس:  آقاي حکمت  کارشناس 
 

 انتظامات  -حراست 
 داخلی  مستقیم  نام سمت

 9083 88633900 مشهدي رمضانی آقاي  حراست 

انتظامات  
(ورودي غربی  

 ) دانشکده 
 ___ 88637741 9070 

 9174 - 9161 ___ ___  انتظامات اتاق 
 8850 ___ بدنی)  نگهبانی (ورودي تربیت

 
 

   کنفوسیوس 
 9127 225 ___  خانم دکتر چوي استاد اعزامی کره 


	309

