
نام و نام 

  خانوادگی
  تحصیالت   پست سازمانی

 شماره تماس

888770(داخلی+

71(  

  عکس

  معاونت اداري مالیحوزه ریاست و 

  خواهمریم حامی

مسئول دفتر 

ریاست و معاونت 

  اداري مالی

  کارشناسی

  محض)(ریاضی 
400  

  

  دبیرخانه  نجمه رجبی

 کارشناسی

مدیریت اسناد و (

  )مدارک

335  

  

  محبوبه صابر

مسئول دفتر 

هاي گروه

  آموزشی

 کارشناسی

(تکنولوژي 

  آموزشی)

450  

  

  کارپرداز  نوید فرامی

  کارشناسی

- کسب(مدیریت 

   کار)و

150  

  

  امین اموال  زادهعلی عباس
 کارشناسی

  (کتابداري)
210  

  

    125  دیپلم  تأسیسات  علی طاهري

  معاونت آموزشی



  زهرا امیري
مسئول دفتر 

  معاونت آموزشی
    300  دیپلم

  مهناز میرزایی
سرپرست اداره 

  آموزش

 کارشناسی ارشد

ریزي برنامه(

  )آموزشی

337  

  

  سارا یاراحمدي

کارشناس 

مسئول 

تحصیالت 

  تکمیلی

  کارشناسی ارشد

  (آموزش 

  زیست)محیط

332  

  

  نجمه رجبی

کارشناس 

خدمات آموزش 

الکترونیکی (دوره 

  کارشناسی)

 کارشناسی

(مدیریت اسناد و 

  مدارک)

335  

  

  ابراهیم افشار

مسئول انبار فنی 

-تجهیزات نقشه

  برداري

 کاردانی

  (حسابداري)
120  

  

  معاونت پژوهشی

  زهرا امیري
مسئول دفتر 

  معاونت پژوهشی
    300  دیپلم

حمیدرضا 

  دباغچی

رئیس اداره 

  فناوري اطالعات

 کارشناسی

  (ریاضی) 
415  

  



  شهپر رفیعی

مسئول سایت 

تحصیالت 

  تکمیلی

 کارشناسی

  )ریاضی(
343  

  

  مریم سلیمانی
کارشناس فناوري 

  اطالعات

 ارشد کارشناسی

-مهندسی نرم(

  )افزار

427    

  فرشته پورعلی
رئیس اداره 

  کتابخانه و اسناد

کارشناسی ارشد 

  (کتابداري)
231    

  کتابدار  زادهعلی عباس
  کارشناسی 

  (کتابداري)
210  

  

  غالمرضا عبدي

کارشناس فناوري 

در  اطالعات

  کتابخانه

   کارشناسی

  )کتابداري(
112  

  

  سعید جوانمرد

 کارشناس پژوهش

  و 

کارشناس اجرایی 

علمی  نشریه

  پژوهشی

کارشناسی ارشد 

(مهندسی 

  عمران)

108  

  

  طلوع سیالوي

کارشناس 

آزمایشگاه جی 

 آي اس

  دکتري

  )جی آي اس( 
106  

  

الناز 

  پورمحمدزنجانی

کارشناس 

آزمایشگاه 

  فتوگرامتري

 کارشناسی ارشد

  (فتوگرامتري)
116  

  



  روح اله گودرزي

کارشناس 

آزمایشگاه 

  سنجش از دور

کارشناسی ارشد 

  (سنجش از دور)
132  

  

  جواد صبائی

کارشناس 

آزمایشگاه 

  ژئودزي

کارشناسی ارشد 

  (ژئودزي)
107    

  و خدمات  امور عمومی

  علی عطایی
امور عمومی 

  ریاست بخش
    409  دیپلم

  افضل آصفی
امور عمومی 

  اساتیدبخش 
    311  دیپلم

غالمعلی 

  افتخاري

امور عمومی 

  آموزشبخش 
    424  دیپلم

  داود آقاخانی
امور عمومی 

  هاگروهبخش 
    414  دیپلم

    126  دیپلم  باغبان  احمد فاضل ارفع
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