
  و کارکنان هاریاست، معاونت

  پست سازمانی  نام و نام خانوادگی
 شماره تماس

  )88877071(داخلی+

شماره تماس 

  مستقیم

  معاونت اداري مالیحوزه ریاست و 

  88770218  400  رئیس دانشکده  یزدان عامریاندکتر 

  خواهمریم حامی
مسئول دفتر ریاست و 

  معاونت اداري مالی
400  88770218  

    335  دبیرخانه  رجبینجمه 

  محبوبه صابر
هاي مسئول دفتر گروه

  آموزشی
450  88888445  

    150  کارپرداز  اصغريافرنگ 

    210  امین اموال  زادهعلی عباس

    125  تأسیسات  علی طاهري

  معاونت آموزشی

  88786212  300  معاون آموزشی  دکتر محمدرضا ملک

  88786212  300  تحصیالت تکمیلی مدیر   محمد مهدي علیزاده الیزه ايدکتر 

  300  مسئول دفتر معاونت آموزشی  زهرا امیري
88786212 

  

  88877555  337  اداره آموزش رئیس  مهناز میرزایی

  سارا یاراحمدي
کارشناس مسئول تحصیالت 

  تکمیلی
332  88877555  

  نجمه رجبی

کارشناس خدمات آموزش 

  الکترونیکی

  (دوره کارشناسی) 

335    

  افشارابراهیم 
مسئول انبار فنی تجهیزات 

  بردارينقشه
120  

 
 

  



  معاونت پژوهشی

  88786212  300  معاون پژوهشی  دکتر محمد کریمی

  زهرا امیري
مسئول دفتر معاونت 

  پژوهشی
300  88786212  

   415  رئیس اداره فناوري اطالعات  حمیدرضا دباغچی

 
 

  

  343  وري اطالعاتآ کارشناس فن  

 
 

  

    232-231  رئیس اداره کتابخانه و اسناد  فرشته پورعلی

    210  کتابدار  زادهعلی عباس

  غالمرضا عبدي
کارشناس فناوري اطالعات 

  در کتابخانه
112    

  سعید جوانمرد

  و  کارشناس پژوهش

علمی  کارشناس اجرایی نشریه

  پژوهشی

108    

  طلوع سیالوي
  کارشناس آزمایشگاه 

 سیستم هاي اطالعات مکانی
106    

  پورمحمدزنجانیالناز 
کارشناس آزمایشگاه 

  فتوگرامتري
116    

  روح اله گودرزي
کارشناس آزمایشگاه سنجش 

  از دور
132    

    107  کارشناس آزمایشگاه ژئودزي  جواد صبائی

  هاپژوهشکده

  دکتر محمودرضا صاحبی
رئیس پژوهشکده سنجش از 

  دور
450  88888445  

  روح اله گودرزي
کارشناس پژوهشکده سنجش 

  دوراز 
132  

 
 

  

  خدمات

    409  بخش ریاست خدمات  علی عطایی



    414  هاگروه بخش خدمات  افضل آصفی

    424  بخش آموزش خدمات  غالمعلی افتخاري

    311  اساتیدبخش  خدمات  داود آقاخانی

    126  باغبان  احمد فاضل ارفع

    110  انتظامات  -

    118  بوفه  -

  اعضاي هیأت علمی

  سازمانی پست  نام و نام خانوادگی
 شماره تماس

  )88877071(داخلی+
  شماره تماس مستقیم

  گروه ژئودزي

  88888445  420  )مدیرگروه عضو هیأت علمی(  ایرج جزیرئیان

  -  313  هیأت علمیعضو   وثوقی بهزاد

    307 عضو هیأت علمی  حسینعلیمسعود مشهدي

  -  203 عضو هیأت علمی  یزدان عامریان

هیأت علمیعضو   مهدي روفیان نائینی  309  -  

  -  305 عضو هیأت علمی  محمدمهدي علیزاده الیزئی

  گروه فتوگرامتري و سنجش از دور

  88888445  202  مدیرگروه) عضو هیأت علمی(  مسعود ورشوساز

  -  400 عضو هیأت علمی  محمدجواد ولدان زوج

  -  317 عضو هیأت علمی  حمید عبادي

  -  205 عضو هیأت علمی  علی حسینی نوه

    418 عضو هیأت علمی  محمدزاده علی

  -  204 عضو هیأت علمی  مهدي مختارزاده

  -  450 عضو هیأت علمی  محمودرضا صاحبی

  -  318 عضو هیأت علمی  یاسر مقصودي مهرانی

  -  312 عضو هیأت علمی  هومن لطیفی

  )GISهاي اطالعات مکانی (گروه سیستم

  88888445  314  مدیرگروه) عضو هیأت علمی(  محمدسعدي مسگري

  -  417 عضو هیأت علمی  علی اصغر آل شیخ

  -  207 عضو هیأت علمی  محمد طالعی

    206 عضو هیأت علمی  محمدرضا ملک

  -  303 عضو هیأت علمی  محمد کریمی
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