
 باسمه تعالی 

 )شناسه کاربری( اتوماسیون آموزشی  IDاوتلفن کارشناسان آموزشی دانشکده  های دانشگاه شیرازبآدرس 

 

 ادبیات و علوم انسانی  نام دانشکده

 شیراز میدان ارم، خوابگاه ارم، پردیس ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، حوزه مدیریت،   آدرس و کدپستی دانشکده

 71946-85189کدپستی   7طبقه 

شناسه  پست سازمانی  نام و نام خانوادگی  ردیف

 کاربری

شماره تماس به پیش  

 071شماره 

 36134251 12 آموزش دانشکده رئیس  خانم مهین رضائی  1

 ltakmili 36134205 کارشناس پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده  شکریخانم مرصع  2

 kh-ajdari 36134249 کارشناس آموزش بخش زبان و ادبیات عربی خانم خدیجه اژدری 3

 36134362 1203 کارشناس آموزش بخش تاریخ خانم معصومه عبدالهی  4

 mbabaei 36137287 ادبیات فارسیکارشناس آموزش بخش زبان و  خانم معصومه بابائی نسب 5

 s.daeizade بخش زبان های خارجی و زبان شناسی  مقطع کارشناسی کارشناس آموزش  خانم سمیه دائی زاده  6

 

36134497 

 masadeghi 36134498 بخش زبان های خارجی و زبان شناسی   تحصیالت تکمیلیکارشناس  آقای محمدعلی صادقی  7

 

بخش زبان و ادبیات فارسی  دانشگاه شیراز    2: شیراز چهارراه ادبیات ساختمان شماره  آدرس بخش فارسی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی     *

 7194685115کدپستی 

 

 

 مواد وعمران  دانشکده مهندسی   نام دانشکده

شیراز خیابان کریم خان زند نرسیده به فلکه ی نمازی دانشکده ی مهندسی ساختمان شماره یک     آدرس و کدپستی دانشکده 

 7134851154کدپستی 

شماره تماس به پیش شماره   شناسه کاربری پست سازمانی  نام و نام خانوادگی  ردیف

071 

 36133474 2-1 رئیس  آموزش دانشکده مژده معین   1

کارشناس آموزش بخش مهندسی راه وساختمان  شهناز عربی منفرد  2

 ومحیط زیست 

smonfared 36133101 

 purmohammadi 36133154 کارشناس آموزش بخش مهندسی مواد  مریم پورمحمدی   3

 

 

 

 

 

 



 دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی نام دانشکده

 همکف   ه علوم تربیتی و روانشناسی طبقه ارم، دانشکدشیراز میدان ارم، خوابگاه ارم، پردیس  آدرس و کدپستی دانشکده

 7194684759کدپستی 

شماره تماس به پیش شماره   شناسه کاربری پست سازمانی  نام و نام خانوادگی  ردیف

071 

 36134692 14 رئیس  آموزش دانشکده جلیل میرقادری  1

 zhaghighi 36134697 کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده  زهرا حقیقی  2

مبانی  بنفشه جوکار  3 بخشهای  تکمیلی  تحصیالت  تعلیم   کارشناس 

، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی  و آموزش     وتربیت

 کودکان استثنائی 

b.jokar 

36134694 

 hasanvand 36134662 کارشناس بخش روانشناسی بالینی  کلثوم حسنوند  4

 r.hosseini 36134668 کارشناس بخش تربیت بدنی  سیده راضیه حسینی  5

 m.mehdizade 36134618 کارشناس بخش علوم تربیتی  مریم مهدی زاده   6

 z-razavi 36134683 کارشناس بخش روانشناسی تربیتی زهرا رضوی  7

 z.saemi 36134656 کارشناس بخش علم اطالعات و دانش شناسی  زهرا صائمی    8

 

    

 

 دانشکده هنر ومعماری  نام دانشکده

 7188637911دانشکده هنرومعماری کد پستی  3شیراز معالی آباد گلدشت  آدرس و کدپستی دانشکده

شماره تماس به پیش   شناسه کاربری پست سازمانی  نام و نام خانوادگی  ردیف

 071شماره 

 36131038 22-1 دانشکدهرئیس  آموزش  فاطمه احمد پورحقیقی  1

 tsalari 36131077 کارشناس آموزش بخش  شهرسازی حمزه خانی تاراساالری  2

 36131004 22-2 کارشناس آموزش بخش هنر سید محمد ساختمان کبیر 3

 Sh.azizi 36131003 کارشناس آموزش بخش معماری   شهرام عزیزی کزور  4

 

 

 

 

 



 علوم اجتماعیاقتصاد ، مدیریت و   نام دانشکده

 اقتصاد ، مدیریت و علوم اجتماعی شیراز میدان ارم، خوابگاه ارم، پردیس ارم، دانشکده  آدرس و کدپستی دانشکده

 71946-85115کدپستی: 

شماره تماس به   شماره تماس شناسه کاربری پست سازمانی  نام و نام خانوادگی  ردیف

 071پیش شماره 

 fjam 36134352 رئیس  آموزش دانشکده فرزانه جم 1

 ltoofan 36134432 کارشناس آموزش بخش اقتصاد  لیال توفان 2

 faghirpour 36134402 شناسی کارشناس آموزش بخش جامعه الهام فقیرپور 3

 ra-hosseini 36134214 کارشناس آموزش بخش جغرافیا راضیه حسینی  4

 f.hamedian 36134673 کارشناس آموزش بخش جهانگردی فاطمه حامدیان  5

 zeinabkarimi 36134427 کارشناس آموزش بخش حسابداری زینب کریمی 6

 hzare1 36134452 کارشناس آموزش بخش مدیریت  حکیمه زارع      7 

 

 دانشکده مهندسی مکانیک   نام دانشکده

 7193616548شیراز خیابان مالصدرا دانشکده مهندسی مکانیک  کد پستی  آدرس و کدپستی دانشکده

شماره تماس به پیش   شناسه کاربری پست سازمانی  نام و نام خانوادگی  ردیف

 073شماره 

رئیس  آموزش دانشکده و کارشناس آموزش بخش های   الله اولیاء 1

 مهندسی مکانیک جامدات و مهندسی حرارت و سیاالت 

32 36133026 

کارشناس تحصیالت تکمیلی  بخش های مهندسی   الهه افکاری  2

 مکانیک جامدات و مهندسی انرژی و هوافضا  

Afkari1 36133336 

کارشناس تحصیالت تکمیلی  بخش های مهندسی   زینب عوضی  3

 حرارت و سیاالت و مهندسی هسته ای 

eivazi 36133670 

 

 

 

 دانشکده الهیات ومعارف اسالمی   نام دانشکده

 شیراز میدان ارم، خوابگاه ارم، پردیس ارم، دانشکده الهیات ومعارف اسالمی     آدرس و کدپستی دانشکده

 7194485115کدپستی: 

شماره تماس به پیش   شناسه کاربری پست سازمانی  نام و نام خانوادگی  ردیف

 071شماره 

 helali 36134542 رئیس  آموزش دانشکده علی اکبر هاللی   1

 malekzadeh 36134533 کارشناس آموزش  ملک زاده   زهرا 2

 



 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب  نام دانشکده

کدپستی   –دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب  - فسا–جاده قدیم داراب  7کیلومتر داراب  آدرس و کدپستی دانشکده

7459117666 

ردی

 ف

شماره تماس به پیش   شناسه کاربری پست سازمانی  نام و نام خانوادگی 

 071شماره 

 salehifard 36139907 رئیس  آموزش دانشکده مهندس علیرضا صالحی فرد  1

 36139841 20 کارشناس آموزش  سید احمد صدریان 2

 

 دامپزشکی  دانشکده   نام دانشکده

جاده شیراز اصفهان منطقه باجگاه دانشکده دامپزشکی  کد پستی   12شیراز کیلومتر  آدرس و کدپستی دانشکده

7144169155 

شماره تماس به پیش   شناسه کاربری پست سازمانی  نام و نام خانوادگی  ردیف

 071شماره 

 36138613 1505 آموزش دانشکدهرئیس   حسین کاظمی   1

 shahcheraghi 36138618 کارشناس مسئول آموزش   مریم شاهچراغی   2

 m.gharaati 36138619 کارشناس آموزش  محمد حسین قرائتی  3

 

 پردیس بین الملل و آموزش های تخصصی     نام دانشکده

شیراز خیابان قصرالدشت نبش قم آباد پردیس بین الملل  و آموزش های تخصصی دانشگاه شیراز کد پستی   آدرس و کدپستی دانشکده 

7195615735 

شماره تماس به پیش شماره   شناسه کاربری پست سازمانی  نام و نام خانوادگی  ردیف

071 

رئیس  آموزش دانشکده و کارشناس آموزش بخش علوم تربیتی   حمیده زاهدی   1

 ومعماری، ادبیات و علوم انسانی ،حقوق ،علوم اجتماعی ،هنر  

h.zahedi 36132155 

 fparhizgar 36132156 کارشناس آموزش بخش مهندسی ، کشاورزی ، علوم ، نانوفناوری   فاطمه پرهیزگار  2

 

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی   نام دانشکده

 شیراز میدان ارم، خوابگاه ارم، پردیس ارم، دانشکده حقوق و علوم سیاسی     آدرس و کدپستی دانشکده

 7194685115کدپستی 

شماره تماس به پیش   شناسه کاربری پست سازمانی  نام و نام خانوادگی  ردیف

 071شماره 

 ghafarian 36134822 رئیس  آموزش دانشکده مهسا غفاریان   1

 f.kiani 36134823 کارشناس آموزش بخش علوم سیاسی   فرحناز کیانی   2

 fbakhshi 36134873 کارشناس آموزش بخش حقوق  فاطمه بخشی   3

 

 



 دانشکده مهندسی  شیمی،  نفت و گاز  نام دانشکده

آدرس و کدپستی 

 دانشکده

دانشکده مهندسی شیمی،                      - 2دانشکده مهندسی شماره   -خیابان مالصدرا

 7134814666کدپستی:  -نفت و گاز 

شماره تماس به پیش   شناسه کاربری پست سازمانی  نام و نام خانوادگی  ردیف

 071شماره 

 aleyasin 36133700 رئیس  آموزش دانشکده   رزا آل یاسین  1

 mmoein-24 36133720 کارشناس آموزش بخش شیمی و بخش مهندسی گاز  مرجان معین   2

 looliaei 36133703 کارشناس آموزش مهندسی بخش نفت  لولیایی سارا    3

 

 

 کشاورزی  دانشکده   نام دانشکده

آدرس و کدپستی 

 دانشکده

جاده شیراز اصفهان منطقه باجگاه دانشکده کشاورزی  کد پستی   12شیراز کیلومتر  

7144165186 

نام و نام   ردیف

 خانوادگی

تماس به پیش  شماره  شناسه کاربری پست سازمانی 

 071شماره 

 agholami 36138217 رئیس  آموزش دانشکده عبدالصمد غالمی    1

 36138219 1-1309 علوم و صنایع غذایی بخش  کارشناس آموزش  غالمی   میترا 2

 36138219 1-1311 مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست   کارشناس آموزش بخش غالمی  میترا 3

 36138219 1305 گیاهپزشکی  بخش  -کارشناس آموزش بخش  غالمی  میترا 4

 36138219 1312 پژوهشکده بیوتکنولوژی  - کارشناس آموزش بخش  غالمی  میترا 5

 36138221 1306 اقتصاد کشاورزی بخش  -کارشناس آموزش بخش  مریم اسماعیلی   6

 36138221 1-1307 ترویج و آموزش کشاورزی بخش  - کارشناس آموزش مریم اسماعیلی  7

 36138221 1308 علوم دامی بخش   - کارشناس آموزش مریم اسماعیلی  8

 36138221 1-1301 مهندسی آب بخش  - کارشناس آموزش مریم اسماعیلی  9

 36138216 1304 تولید و ژنتیک گیاهی بخش  - کارشناس آموزش دهقانی پروین  10

 36138216 1302 علوم باغبانی بخش   - کارشناس آموزش دهقانی پروین   11

 36138216 1-1303 علوم خاکبخش   - کارشناس آموزش دهقانی پروین   12

 36138216 1310 مهندسی بیوسیستم بخش  - کارشناس آموزش دهقانی پروین  13



  مهندسی بر ق و کامپیوتر  دانشکده   نام دانشکده

 شیراز خیابان کریم خان زند نرسیده به فلکه ی نمازی دانشکده ی مهندسی ساختمان   آدرس و کدپستی دانشکده

 7134851154کدپستی   مهندسی بر ق و کامپیوتر    پردیس  شماره یک 

شماره تماس به پیش   شناسه کاربری پست سازمانی  نام و نام خانوادگی  ردیف

 071اره شم

 36133077 29 رئیس  آموزش دانشکده و تحصیالت تکمیلی   سوار  علی   1

 36133095 29011 کارشناس آموزش بخش مهندسی قدرت و کنترل  نجمه سادات رمضانی  2

کارشناس آموزش بخش مهندسی کامپیوتر و فناوری  زهرا پارساییان  3

 اطالعات
zparsa 36133183 

مهندسی مخابرات و  کارشناس آموزش بخش  شیرین کشتکاران  4

 الکترونیک 
keshtkaran 36133096 

 

 دانشکده  فناوریهای  نوین  نام دانشکده

پارس    شیراز میدان ارم، خوابگاه ارم، پردیس ارم، بعد از اداره نقلیه دانشگاه ، ساختمان جهان آدرس و کدپستی دانشکده

 7194684560دانشکده فناوریهای  نوین  کدپستی 

شماره تماس به پیش   شناسه کاربری پست سازمانی  نام خانوادگی نام و  ردیف

 071شماره 

 رئیس  آموزش دانشکده لی شیخ عطار ع  1

کارشناس آموزش بخش نانو مهندسی شیمی و  

 مهندسی نانو الکترونیک 

attar 36139669 

36460935 

 

 آموزشهای الکترونیکی    دانشکده نام دانشکده

شیراز خیابان قصرالدشت نبش قم آباد پردیس بین الملل  و آموزش های تخصصی دانشگاه شیراز  دانشکدهآدرس و کدپستی  

 7195615735کد پستی دانشکده آموزشهای الکترونیکی 

شماره تماس به پیش   شناسه کاربری پست سازمانی  نام و نام خانوادگی  ردیف

 071شماره 

 zyazdani 36132694 دانشکدهرئیس  آموزش  زهرا یزدانی   1

 بخش - برق  کارشناس آموزش بخش  شیدا سروستانی   2

 ITجهانگردی و ارشد 

s-sarvestani 36132696 

 mshahabi 36132692 حقوق   کارشناس آموزش بخش ملیحه شهابی   3

 z.khalafi 36132693 کامپیوتر کارشناس آموزش بخش  زهرا سادات خلفی  4

 e.khatam 36132697 ارشد اقتصاد وارشدبرق کارشناس آموزش بخش الهه خاتم اصل  5

 ahmohammadi 36132695 کارشناس انفورماتیک  حسین محمدی  6

 a.salehi 36132698 کارشناس حسابداری  عباس صالحی   7

 



    علوم  دانشکده   نام دانشکده

 7146713565کدپستی:  -  ساختمان یک   ادبیات دانشکده علوم شیراز چهارراه  آدرس و کدپستی دانشکده

شماره تماس به پیش   شناسه کاربری پست سازمانی  نام و نام خانوادگی  ردیف

 071شماره 

 36137443 11 رئیس  آموزش دانشکده سید محمد زارعی   1

 36137399 11 دانشکده  کارشناس آموزش  محمود  محمد ابراهیمی   2

 36137128 2-5 شیمی کارشناس آموزش بخش حبیب  موسوی سید  3

 36137423 2-4 آمار کارشناس آموزش بخش  بهناز میرزایی 4

 36137385 2-1 زیست شناسی کارشناس آموزش بخش آذربجلی  5

 36137454 2-2 علوم زمین کارشناس آموزش بخش  فرشته فرهمند 6

 36137244 2-3 ریاضی  کارشناس آموزش بخش راضیه بهبود  7

 36137028 2-6 فیزیک کارشناس آموزش بخش عباس بیگلری  8

:  کدپستی  .بخش شیمی وفیزیک ،پردیس علوم شیراز میدان ارم، خوابگاه ارم، پردیس ارم    :*آدرس  بخش شیمی و فیزیک 

  7194684795 


