
 1401 ماه خرداد  روانشناسي دانشکده کارمندان  داخلي هاي تلفن فهرست
ف 

ردي
 

 تلفن شماره  خدمت محل خانوادگي  نام و نام

ف 
ردي

 

 تلفن شماره  خدمت محل خانوادگي  نام و نام

 mamortazavi@ut.ac.ir 7549 مرتضوي خانم ebrahimi1977@ut.ac.ir 7422 37 ابـراهـيـمي  خانم 1

 momenim@ut.ac.ir 7501 مـؤمـنـي  خانم 38 7504 تاسیسات  آقاي ابراهيمي 2

 zfnosrati@ut.ac.ir 746 نـصـرتـي  خانم khanbaegi@ut.ac.ir 7529 39 بيگي  خانم احمدخان 3

 mitra_namaki@ut.ac.ir 7528-7572 امي)نمکي( نیوسفي  خانم m_ejazi@ut.ac.ir 7575 40 اعـجــازي  خانم 4

 norouzazar@ut.ac.ir 7584 نوروزآذر خانم babaeish@ut.ac.ir 7542 41 بـابـایـي  آقاي 5

 salome.noruzi@ut.ac.ir 7562 نـوروزي  خانم peyravisereshke@ut.ac.ir 7536-7576  42 پــيــروي  آقاي 6

 nikshiar48@ut.ac.ir 7492- 7548 شـعـار  نيک آقاي ptorkashvand@ut.ac.ir 7571 43 ترکاشوند  خانم 7

 e_yousefi@ut.ac.ir 7507 خانم یوسفي   44    

     mjamali1388@ut.ac.ir 7467 جمالي  آقاي 9

     f.changizi@ut.ac.ir 7400 چـنـگـيـزيخانم  10

     mhajizadegan@ut.ac.ir 7580 زادگان  حاجي  خانم 11

     haddadi280@ut.ac.ir 7476 حدادي  آقاي 12

     hosieniakram@ut.ac.ir 7429 حسـيـنـي  خانم 13

     sjhosseini@ut.ac.ir 7543 - 7494 عالي  حسيني آقاي 14

     ehaghani@ut.ac.ir 7507 خانم حقاني  15

     a.haghdost@ut.ac.ir 7513 دوسـت  حـق خانم 16

     m_derakhshan@ut.ac.ir 7492 درخـشـان  خانم 17

     zrafie@ut.ac.ir 7565 رفـيـعـي  خانم 18

     tehrani@ut.ac.ir 7545 آقاي طهراني 19

     abdolvnd@ut.ac.ir 7432 الـونـد  عـبـد خانم 20

     mrbidhendi@ut.ac.ir 7476 عــبــدلــي  آقاي 21

     zabhari1355@ut.ac.ir 7574 عـبـهــري خانم 22

     faraghi@ut.ac.ir 7483 عـــراقــي  خانم 23

     malimadadi@ut.ac.ir 7547 عليمددي  خانم 24

     h.ferdosizadeh@ut.ac.ir 7401-7440 زاده  فـردوسـي خانم 25

     fallaha@ut.ac.ir 7464 - 7530 فــــالح  خانم 26

     zfeizabadi@ut.ac.ir 7492 آبادي  فيض خانم 27

     ghasemi_ali90@ut.ac.ir 7419 آقاي قاسمي مروشيني  28

     ghasemipor_h@ut.ac.ir 7438 آقاي قاسمي پور  29

     karimyan@ut.ac.ir 7525 کـریـمـيـان  آقاي 30

  kamalpoor07@ut.ac.ir 7577 پـور  کـمـال  خانم 31

 1    نهتلفنخا 

  Ebrhim_lotfi@ut.ac.ie 7423 آقاي لطفي  32

  mohammadi_atosa@ut.ac.ir 7522 -  7524 مـحـمـدي  خانم 33

  mokhtari_59@ut.ac.ir 7415 مـخـتـاري  خانم 34

  sajjadmaghami@ut.ac.ir 7434 آقاي مقامي  35

  a_madani62@ut.ac.ir 7520 مـدنـي  خانم 36

 اداري  و علمي واحدهاي داخلي تلفن فهرست

 7454 سليماني  آقاي 1 7561- 7470 انــتــظــامــات  1

 7553 آقاي کاظمي 2 7570 برادران  اسالمي انجمن 2

 7484 وطن خواه آقاي   3 7534 خواهران  اسالمي انجمن 3

 7409 جاوید آقاي 4 7568 نابينایان اتاق 4

 7462 برادران  بسيج 5

 7550 خواهران  بسيج 6

 7579 بـوفـه  7

 7543 تغذیه اتوماسيون 8

 7531 دانشگاهي  جهاد  9

 7535 زیـراکـس 10

 7537 سـرویـس  سـلـف  11

 7489 برادران  رهبري نهاد 12

 7597 خواهران  رهبري نهاد 13

 7533 ایثارگر  و  شاهد 14

 7594 استادان مدعواتاق  15

 



 1400ماه آذر –فهرست تلفن های داخلی هیأت علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 

 

ف 
ردي

 
 شماره داخلي  نام گروه  نام استادان

ف 
ردي

 

 شماره داخلي  نام گروه  نام استادان

 7406 مشاوره روان شناسی تربیتی و  خانم دکتر شاهمرادی  33 7453 مشاوره روان شناسی تربیتی و  آقای دکتر آسایش  1

 7452 کودکان استثنایي آقاي دکتر شکوهي یکتا 34 7414 مدیریت آقاي دکتر ابـیـلـي 2

 7472 های آموزشی و درسی روشها و برنامه آقای دکتر صالحی  35 7449 کودکان استثنایي آقاي دکتر ارجـمـنـد نـیـا 3

طاهری فرد خانم دکتر  36 7455 کودکان استثنایي آقاي دکتر افــروز  4 0748 روان شناسی    

 7446 فلسفه تعلیم و تربیت خانم دکتر عالی  37 7403 م و تربیتیفلسفه تعل خانم دکتر ایـروانـي 5

 7450 روان شناسی  خانم دکتر عباسی سورشجانی  38 7445 مدیریت آقاي دکتر بـازرگـان  6

 7450 مدیریت خانم دکتر عزتي 39 7404 های آموزشی و درسی روشها و برنامه خانم دکتر بـازرگـان  7

 7458 کودکان استثنایي آقاي دکتر غـبـاري  40 7559 م و تربیتیفلسفه تعل آقاي دکتر بـاقــري  8

 7403 روان شناسی  مؤسسه خانم دکتر فـردوسـي 41 7488 شناسي روان آقاي دکتر بـشـارت  9

فیروزی  دکترخانم  42 7457 کودکان استثنایي آقاي دکتر بـه پـژوه  10  7480 روان شناسی  

 7420 کودکان استثنائی خانم دکتر قاسم زاده  43 7486 روانشناسي آقاي دکتر بـهـرامـي 11

 7487 شناسي روان آقاي دکتر قرباني  44 7410 های آموزشی و درسی روشها و برنامه آقاي دکتر پـرونـد  12

1745 روان شناسی تربیتی و مشاوره  آقای دکتر کشاورز  45 7485 شناسي روان آقاي دکتر پـور حـسـیـن  13  

 7408 مدیریت آقاي دکتر کرامتي 46 7405 مدیریت آقاي دکتر پور کریمي 14

 7581 های آموزشی و درسی روشها و برنامه آقای دکتر کرمدوست  47 7478 شناسي روان آقاي دکتر پور نقاش تهراني 15

 7405 مشاوره روان شناسی تربیتی و  آقاي دکتر لـواسـانـي 48 7459 های آموزشی و درسی روشها و برنامه آقاي دکتر جوادي پور  16

 7472 های آموزشی و درسی روشها و برنامه آقای دکتر مقدم زاده  49 7453 مشاوره روان شناسی تربیتی و  آقای دکتر جواهری محمدی  17

 7449 مشاوره روان شناسی تربیتی و  آقاي دکتر مدني 50 7580- 7479 شناسي روان آقاي دکتر حـاتـمـي 18

 7451 مدیریت آقای دکتر مهربانی  51 7406 مشاوره شناسی تربیتی و  روان خانم دکتر حاج حسیني 19

 7448 مدیریت آقاي دکتر نـادري  52 7411 مشاوره شناسی تربیتی و  روان خانم دکتر حـجـازي  20

 7446 مدیریت خانم دکتر نارنجی ثانی  53 7407 کودکان استثنایي زاده آقاي دکتر حسـن  21

 7538 کودکان استثنایي خانم دکتر نصرتي 54 7447 م و تربیتیفلسفه تعل خانم دکتر حسـیـنـي 22

 7420 مشاوره روان شناسی تربیتی و  خانم دکتر نقش  55 7465 های آموزشی و درسی روشها و برنامه خانم دکتر حکـیـم زاده  23

نوفرستی  خانم دکتر 56 7452 مشاوره شناسی تربیتی و  روان آقاي دکتر خـدایـاري فـرد  24  7482 روان شناسی  

     7463 های آموزشی و درسی روشها و برنامه آقاي دکتر خدایي 25

     7551 فلسفه تعلیم و تربیت آقای دکتر دادرس  26

     7404 های آموزشی و درسی برنامهروشها و  خانم دکتر دهقاني 27

     7482 شناسی  روان خانم دکتر دهقانی آرانی  28

     7477 شناسي روان آقاي دکتر رحـیـمي نـژاد  29

     7477 شناسي روان آقاي دکتر رسـتـمـي 30

     7481 شناسي روان آقاي دکتر رضـازاده  31

     7566 تربیتتعلیم و  فلسفه خانم دکتر سجادیه 32

 فهرست تلفن های مستقيم دانشکده 

 88234062-5و    9-88234161 تلفن خانه  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34603882 گروه کودکان استثنایي  17  

 88234605 دکتر شرفی   18 88234381 - 88234031 ریاست دانشکده 2

23460688   روشها گروه  19 88234734 فکس ریاست دانشکده 3  

 88234607 فکس دکتر افروز   20 88234379 معاونت مالی و اداری  4

34608882 گروه مدیریت  21 88234735 -88234417 معاونت آموزشي  5  

 88234328 گروه مشاوره  22 88234749 - 88234382 معاونت دانشجویي  6

 88281515 گروه روانشناسی  23 88234409 معاونت پژوهشي  7

 88234810 گروه فلسفه  24 88234408 حسابداري 8

 88234812 فکس کتابخانه   25 88234610 امور اداري  9

34418882 دکتر خدایاري فرد  26 88234959 فکس دبیرخانه  10  

34419882 دفتر شاهد و ایثارگر  27 88234051 - 88234696 مؤسسه روانشناسي  11  

عمومي روابط  28 88234697 فکس مؤسسه روانشناسي 12  23442088  

10-88234709 جهاد  29 88485195 - 88259378 کلینیک  13  

1 – 7474 – 7400 تلفن خانه  30 88234811 کلینیک  14  

 88485194 شناسی روانمؤسسههایکارگاه  15

 88234602 مجازی 16

 تلفنخاهن دانشکده


	فهرست تلفن هاي داخلي کارمندان دانشکده روانشناسي  خرداد ماه 1401.pdf (p.1)
	فهرست تلفن های داخلی هیأت علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.pdf (p.2)

