بسمه تعالی
لیست شماره تلفن های داخلي دانشگاه آزاد اسالمي واحد الکترونیکي
(آخرین به روز رساني  24 :آذر ماه )1395
شماره تلفن دانشگاه 021-42863000 :
شماره فکس دانشگاه 021-42863002 :
جهت ارتباط با پشتیبانان فني با شماره تلفن مستقیم  021- 42863863مي توانید تماس حاصل نمایید.
لیست شماره داخلی کارشناسان آموزش
نام گروه

نام دانشکده

کارشناس گروه

ایمیل گروه

داخلی

علوم اجتماعي -مردم شناسي

آقای رفیعي

plaw@iauec.ac.ir

245

علوم اجتماعي -جمعیت شناسي

آقای رفیعي

plaw@iauec.ac.ir

245

علوم اجتماعي -جامعه شناسي

آقای رفیعي

plaw@iauec.ac.ir

245

علوم ارتباطات اجتماعي

آقای رفیعي

plaw@iauec.ac.ir

245

علوم ارتباطات اجتماعي -روابط عمومي

آقای رفیعي

plaw@iauec.ac.ir

245

مطالعات فرهنگي و رسانه

آقای رفیعي

plaw@iauec.ac.ir

245

امور فرهنگي -مدیریت امور فرهنگي

آقای رفیعي

plaw@iauec.ac.ir

245

مدیریت -مدیریت رسانه ای

آقای رفیعي

plaw@iauec.ac.ir

245

فرهنگ و ارتباطات

آقای رفیعي

plaw@iauec.ac.ir

245

علوم ارتباطات

آقای رفیعي

plaw@iauec.ac.ir

245

جامعه شناسي -جامعه شناسي اقتصادی و

آقای رفیعي

plaw@iauec.ac.ir

245

جامعه شناسي -جامعه شناسي سیاسي

آقای رفیعي

plaw@iauec.ac.ir

245

جامعه شناسي -جامعه شناسي فرهنگي

آقای رفیعي

plaw@iauec.ac.ir

245

جامعه شناسي -جامعه شناسي گروه های

آقای رفیعي

plaw@iauec.ac.ir

245

جامعه شناسي -جامعه شناسي مسائل

آقای رفیعي

plaw@iauec.ac.ir

245

جمعیت شناسي

آقای رفیعي

plaw@iauec.ac.ir

245

مردم شناسي

آقای رفیعي

plaw@iauec.ac.ir

245

حقوق عمومي

خانم قاسمي

itlaw@iauec.ac.ir

354

دانشکده انسانی

حقوق بین الملل

خانم قاسمي

itlaw@iauec.ac.ir

354

حقوق بین الملل عمومي

خانم قاسمي

itlaw@iauec.ac.ir

354

حقوق تجارت بین الملل

خانم قاسمي

itlaw@iauec.ac.ir

354

حقوق ثبت اسناد و امالک

خانم قاسمي

itlaw@iauec.ac.ir

354

حقوق مالي -اقتصادی

خانم قاسمي

itlaw@iauec.ac.ir

354

پژوهش هنر

آقای علي كریمي

art@iauec.ac.ir

240

فلسفه هنر

آقای علي كریمي

art@iauec.ac.ir

240

طراحي شهری

آقای علي كریمي

art@iauec.ac.ir

240

برنامه ریزی شهری

آقای علي كریمي

art@iauec.ac.ir

240

معماری

آقای علي كریمي

art@iauec.ac.ir

240

مهندسي معماری

آقای علي كریمي

art@iauec.ac.ir

240

نقاشي

آقای علي كریمي

art@iauec.ac.ir

240

ادبیات نمایشي

آقای علي كریمي

art@iauec.ac.ir

240

كارگرداني نمایش

آقای علي كریمي

art@iauec.ac.ir

240

شهرسازی

آقای علي كریمي

art@iauec.ac.ir

240

تاریخ تطبیقي و تحلیلي هنر اسالمي

آقای علي كریمي

art@iauec.ac.ir

240

علوم تربیتي -برنامه ریزی آموزشي

خانم ایراني فرد

m_iranifard@iauec.ac.ir

271

علوم تربیتي -تکنولوژی آموزشي

خانم ایراني فرد

m_iranifard@iauec.ac.ir

271

علوم تربیتي -آموزش و پرورش پیش دبستاني

خانم ایراني فرد

m_iranifard@iauec.ac.ir

271

مدیریت آموزشي

خانم ایراني فرد

m_iranifard@iauec.ac.ir

271

مدیریت آموزش عالي

خانم ایراني فرد

m_iranifard@iauec.ac.ir

271

برنامه ریزی درسي

خانم ایراني فرد

m_iranifard@iauec.ac.ir

271

تکنولوژی آموزشي

خانم ایراني فرد

m_iranifard@iauec.ac.ir

271

فلسفه تعلیم و تربیت

خانم ایراني فرد

m_iranifard@iauec.ac.ir

271

روانشناسي

آقای الوندی

psy@iauec.ac.ir

257

روانشناسي بالیني

آقای الوندی

psy@iauec.ac.ir

257

روانشناسي تربیتي

آقای الوندی

psy@iauec.ac.ir

257

دانشکده انسانی

روانشناسي شخصیت

آقای الوندی

psy@iauec.ac.ir

257

روانشناسي عمومي

آقای الوندی

psy@iauec.ac.ir

257

روانشناسي سالمت

آقای الوندی

psy@iauec.ac.ir

257

روانشناسي صنعتي و سازماني

آقای الوندی

psy@iauec.ac.ir

257

روانشناسي اسالمي -روانشناسي مثبت گرا

آقای الوندی

psy@iauec.ac.ir

257

كودكان استثنایي

آقای الوندی

psy@iauec.ac.ir

257

سنجش و اندازه گیری (روانسنجي)

آقای الوندی

psy@iauec.ac.ir

257

روانشناسي و آموزش كودكان استثنایي

آقای الوندی

psy@iauec.ac.ir

257

حسابداری

آقای طلوعي

m_tolouei@iauec.ac.ir

345

حسابرسي

آقای طلوعي

m_tolouei@iauec.ac.ir

345

مدیریت مالي

آقای طلوعي

m_tolouei@iauec.ac.ir

345

مدیریت – مدیریت مالي

آقای طلوعي

m_tolouei@iauec.ac.ir

345

مالي – مهندسي مالي

آقای طلوعي

m_tolouei@iauec.ac.ir

345

مالي – مالي بین المللي

آقای طلوعي

m_tolouei@iauec.ac.ir

345

حقوق جزا و جرم شناسي

خانم وشاق

claw@iauec.ac.ir

258

حقوق كیقری و جرم شناسي

خانم وشاق

claw@iauec.ac.ir

258

فقه و حقوق جزا

خانم وشاق

claw@iauec.ac.ir

258

مشاوره

خانم وشاق

claw@iauec.ac.ir

258

مشاوره و راهنمایي

خانم وشاق

claw@iauec.ac.ir

258

مشاوره -مشاوره مدرسه

خانم وشاق

claw@iauec.ac.ir

258

مشاوره – مشاوره توانبخشي

خانم وشاق

claw@iauec.ac.ir

258

حقوق خصوصي

خانم شمسي

a_shamsi@iauec.ac.ir

245

الهیات و معارف اسالمي – علوم قرآن و حدیث

خانم شمسي

a_shamsi@iauec.ac.ir

245

الهیات و معارف اسالمي – فقه و مباني حقوق

خانم شمسي

a_shamsi@iauec.ac.ir

245

الهیات و معارف اسالمي – تاریخ و تمدن

خانم شمسي

a_shamsi@iauec.ac.ir

245

علوم قرآن و حدیث

خانم شمسي

a_shamsi@iauec.ac.ir

245

فقه و مباني حقوق و اندیشه امام خمیني (ره)

خانم شمسي

a_shamsi@iauec.ac.ir

245

آموزش زبان انگلیسي

خانم باراني

h_barani@iauec.ac.ir

241

مترجمي زبان انگلیسي

خانم باراني

h_barani@iauec.ac.ir

241

زبان و ادبیات انگلیسي

خانم باراني

h_barani@iauec.ac.ir

241

زبان و ادبیات آلماني

خانم باراني

h_barani@iauec.ac.ir

241

زبان شناسي

خانم باراني

h_barani@iauec.ac.ir

241

علوم اقتصادی

خانم باراني

h_barani@iauec.ac.ir

241

علوم اقتصادی – اقتصاد اسالمي

خانم باراني

h_barani@iauec.ac.ir

241

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

خانم باراني

h_barani@iauec.ac.ir

241

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

خانم باراني

h_barani@iauec.ac.ir

241

اقتصاد نفت و گاز

خانم باراني

h_barani@iauec.ac.ir

241

بانکداری اسالمي

خانم باراني

h_barani@iauec.ac.ir

241

روابط بین الملل

خانم باراني

h_barani@iauec.ac.ir

241

علوم سیاسي

خانم باراني

h_barani@iauec.ac.ir

241

علوم سیاسي – جامعه شناسي سیاسي

خانم باراني

h_barani@iauec.ac.ir

241

علوم سیاسي – سیاستگذاری عمومي

خانم باراني

h_barani@iauec.ac.ir

241

علوم سیاسي – مسائل ایران

خانم باراني

h_barani@iauec.ac.ir

241

علوم سیاسي – اندیشه های سیاسي

خانم باراني

h_barani@iauec.ac.ir

241

كارشناس پژوهش دانشکده

خانم محرابي

thesis_hum@iauec.ac.ir

334

كارشناس پژوهش دانشکده

آقای قادری

thesis_hum@iauec.ac.ir

795

كارشناس فارغ التحصیالن دانشکده

خانم اولیائي

z_oliaei@iauec.ac.ir

644

آقای كریم پور

itgroup@iauec.ac.ir

215

خانم موسوی

ite@iauec.ac.ir

219

خانم موسوی

ite@iauec.ac.ir

219

مهندسي فناوری اطالعات (كارشناسي)
مهندسي فناوری اطالعات – تجارت
الکترونیکي
مهندسي فناوری اطالعات – شبکه های
كامپیوتری

مهندسي فناوری اطالعات–مهندسي مخابرات

خانم موسوی

ite@iauec.ac.ir

219

مهندسي مکانیك – تبدیل انرژی

آقای كریم پور

exper24x @iauec.ac.ir

215

مهندسي مکانیك – طراحي كاربردی

آقای كریم پور

exper24x @iauec.ac.ir

215

مهندسي مکانیك – طراحي جامدات

آقای كریم پور

exper24x @iauec.ac.ir

215

مهندسي مکانیك – ساخت و تولید

آقای كریم پور

exper24x @iauec.ac.ir

215

مهندسي هوافضا

آقای كریم پور

exper24x @iauec.ac.ir

215

مهندسي مواد  -جوشکاری

آقای كریم پور

exper24x @iauec.ac.ir

215

مهندسي انرژی های تجدیدپذیر

آقای كریم پور

exper24x @iauec.ac.ir

215

مهندسي صنایع – مهندسي صنایع

خانم موسوی

exper28x @iauec.ac.ir

219

خانم موسوی

exper28x @iauec.ac.ir

219

مهندسي سیستمهای اقتصادی و اجتماعي

خانم موسوی

exper28x @iauec.ac.ir

219

دانشکده

مهندسي مالي

خانم موسوی

exper28x @iauec.ac.ir

219

فنی مهندسی

مهندسي صنایع

خانم موسوی

exper28x @iauec.ac.ir

219

خانم موسوی

exper28x @iauec.ac.ir

219

خانم موسوی

exper28x @iauec.ac.ir

219

خانم موسوی

exper28x @iauec.ac.ir

219

مهندسي كامپیوتر – نرم افزار

خانم رمضاني

exper22x@iauec.ac.ir

216

مهندسي كامپیوتر – هوش مصنوعي

خانم رمضاني

exper22x@iauec.ac.ir

216

خانم رمضاني

exper22x@iauec.ac.ir

216

امن

مهندسي صنایع – مدیریت سیستم و بهره
وری

مهندسي صنایع – تحقیق در عملیات و
مهندسي سیستم
مهندسي صنایع  -اتوماسیون
مهندسي صنایع – برنامه ریزی و مدیریت
تولید

مهندسي كامپیوتر – معماری سیستم های
كامپیوتری

مهندسي برق – الکترونیك (مدارهای مجتمع

خانم رمضاني

exper17x@iauec.ac.ir

216

مهندسي برق – مخابرات

خانم رمضاني

exper17x@iauec.ac.ir

216

مهندسي برق – كنترل

خانم رمضاني

exper17x@iauec.ac.ir

216

مهندسي برق  -قدرت

خانم رمضاني

exper17x@iauec.ac.ir

216

مهندسي برق قدرت – الکترونیك قدرت

خانم رمضاني

exper17x@iauec.ac.ir

216

خانم رمضاني

exper17x@iauec.ac.ir

216

مهندسي پزشکي – بیو الکتریك

خانم رمضاني

exper21x@iauec.ac.ir

216

مهندسي پزشکي – توانبخشي

خانم رمضاني

exper21x@iauec.ac.ir

216

خانم رمضاني

exper21x@iauec.ac.ir

216

مهندسي هسته ای – مهندسي پرتوپزشکي

خانم رمضاني

exper21x@iauec.ac.ir

216

مهندسي نفت – مخازن هیدروكربوری

خانم رمضاني

oilgroup@iauec.ac.ir

216

مهندسي نفت – اكتشاف

خانم رمضاني

oilgroup@iauec.ac.ir

216

پژوهشي مهندسي نفت – پاالیش

خانم رمضاني

oilgroup@iauec.ac.ir

216

مهندسي نفت  -حفاری

خانم رمضاني

oilgroup@iauec.ac.ir

216

مهندسي شیمي – فرایند جداسازی

خانم رمضاني

oilgroup@iauec.ac.ir

216

خانم رمضاني

oilgroup@iauec.ac.ir

216

مهندسي عمران – ژئوتکنیك

خانم بابایي

civilgroup@iauec.ac.ir

218

مهندسي عمران – راه و ترابری

خانم بابایي

civilgroup@iauec.ac.ir

218

مهندسي عمران – حمل و نقل

خانم بابایي

civilgroup@iauec.ac.ir

218

مهندسي عمران – مدیریت ساخت

خانم بابایي

civilgroup@iauec.ac.ir

218

مهندسي عمران  -سازه

خانم بابایي

civilgroup@iauec.ac.ir

218

الکترونیك)

مهندسي برق -برنامه ریزی و مدیریت
سیستمهای انرژی الکتریکي

مهندسي هسته ای – مهندسي انرژی هسته
ای

مهندسي شیمي – بیوتکنولوژی و مهندسي
بیوشیمي

خانم بابایي

civilgroup@iauec.ac.ir

218

خانم بابایي

civilgroup@iauec.ac.ir

218

مهندسي كشاورزی – مدیریت كشاورزی

خانم بابایي

civilgroup@iauec.ac.ir

218

كلیه گروه های دانشکده فني و مهندسي

خانم كمره ای(كارشناس فارغ التحصیالن)

كلیه گروه های دانشکده فني و مهندسي

خانم علیمرادیان (كارشناس پژوهش)

مهندسي عمران  -زلزله
مهندسي عمران – مهندسي و مدیریت منابع
آب

مدیریت بازرگاني – بازاریابي
مدیریت بازرگاني – بازرگاني بین المللي
مدیریت بازرگاني – بازرگاني داخلي
مدیریت بازرگاني – مدیریت بیمه
مدیریت بازرگاني – مدیریت مالي
مدیریت بازرگاني – مدیریت تحول

آقای حفیظي

283
Thesis_eng@iauec.ac.ir
a_ hafizi@ iauec.ac.ir

341
206

آقای جعفرخاني

Y _ jafarkhani@ iauec.ac.ir
a_ hafizi@ iauec.ac.ir

آقای جعفرخاني

Y _ jafarkhani@ iauec.ac.ir
a_ hafizi@ iauec.ac.ir

آقای جعفرخاني

Y _ jafarkhani@ iauec.ac.ir
a_ hafizi@ iauec.ac.ir

آقای جعفرخاني

Y _ jafarkhani@ iauec.ac.ir
a_ hafizi@ iauec.ac.ir

آقای جعفرخاني

Y _ jafarkhani@ iauec.ac.ir
a_ hafizi@ iauec.ac.ir

آقای جعفرخاني

Y _ jafarkhani@ iauec.ac.ir

S _ s hahbazi@ iauec.ac.ir

209


S _ s hahbazi@ iauec.ac.ir

209

آقای حفیظي
آقای حفیظي
آقای حفیظي
آقای حفیظي
آقای حفیظي

دولتي – مدیریت نیروی انساني

خانم شهبازی

دولتي  -تشکیالت و روش ها

خانم شهبازی

دولتي  -مدیریت مالي و دولتي

خانم شهبازی



289
206
289
206
289
206
289
206
289
206
289

209

دانشکده مدیریت

دولتي  -مدیریت مالي و دولتي

خانم شهبازی

S _ s hahbazi@ iauec.ac.ir

209

دولتي  -مدیریت تحول

خانم شهبازی


S _ s hahbazi@ iauec.ac.ir

209

دولتي – مدیریت سیستم های اطالعاتي

خانم شهبازی


S _ s hahbazi@ iauec.ac.ir

209

مدیریت فناوری اطالعات – كلیه گرایش ها

آقای سید محمد حسیني

M_ hos eini@ iauec.ac.ir
m_ bayeh@ iauec.ac.ir

244

آقای محمد كریمي منجرموئي

mo_ karimi@ iauec.ac.ir

مدیریت  -شهری

خانم مرضیه بایه

مدیریت اجرایي

m_ bayeh@ iauec.ac.ir

آقای محمد كریمي منجرموئي

mo_ karimi@ iauec.ac.ir

250

خانم مرضیه بایه

m_ bayeh@ iauec.ac.ir

204

آقای محمد كریمي منجرموئي

مدیریت خدمات بهداشتي درماني

آقای سینا بینائي

مدیریت ورزش

آقای سینا بینائي

مدیریت محیط زیستHSE

250
204

خانم مرضیه بایه

مدیریت - MBAمدیریت بازاریابي

204

آقای سینا بینائي

mo_ karimi@ iauec.ac.ir
s _ binaie@ iauec.ac.ir
s _ binaie@ iauec.ac.ir
s _ binaie@ iauec.ac.ir
s _ binaie@ iauec.ac.ir

250
243
243
243

مدیریت تکنولوژی -كلیه گرایش ها

آقای سینا بینائي

مدیریت صنعتي -كلیه گرایش ها

آقای سینا بینائي

مدیریت كارآفریني -كسب و كار جدید

آقای سینا بینائي

كلیه گروه ها

آقای آرش قابلي(كارشناس فارغ التحصیالن)

211

خانم زهرا معیني (كارشناس پژوهش)

260

كلیه گروه ها

آقای وحید اسماعیلي(كارشناس پژوهش)

s _ binaie@ iauec.ac.ir
s _ binaie@ iauec.ac.ir

Thesis_man@iauec.ac.ir

243
243
243

275

كلیه گروه ها

Thesis_man@iauec.ac.ir
318

خانم خدیجه داداش زاده(كارشناس پژوهش)
لیست شماره داخلی کارشناسان پژوهش
کارشناس

ایمیل

خانم وكیل نژاد
خانم محرابي (مسئول اداره پژوهش در

res earch@ iauec.ac.ir

342

T hes is _ hum@ iauec.ac.ir

334

T hes is _ eng@ iauec.ac.ir

341

T hes is _ man@ iauec.ac.ir

260

دانشکده علوم انساني)
خانم علیمرادیان (مسئول اداره پژوهش در
دانشکده فني مهندسي)
خانم معیني (مسئول اداره پژوهش در

داخلی

دانشکده مدیریت)
آقای پركار (پرتال پژوهش)

393

آقای نجفي (امور پایان نامه ها)

395
لیست شماره داخلی کارشناسان صندوق رفاه

کارشناس

داخلی

ایمیل

خانم سلطانعلي

323

خانم مخدومي

321

لیست شماره داخلی کارشناسان فارغ التحصیالن
کارشناس

داخلی

دفتر پاسخگویي اداره فارغ التحصیالن

364
لیست شماره داخلی شورا و کمیسیون

کارشناس

ایمیل

داخلی

جناب آقای فریدنیا

s hora@ iauec.ac.ir

203

جناب آقای مجرب

s hora@ iauec.ac.ir

251

سركار خانم شاه كوهي

s hora@ iauec.ac.ir

253

لیست شماره داخلی کارشناسان مالی
کارشناس

ایمیل

داخلی

آقای رستمي

322

آقای مرتازی

142
لیست شماره داخلی دبیرخانه

ساختمان
مالصدرا
پاسداران

ایمیل

s ecretariat@ iauec.ac.ir
s ecretariat@ iauec.ac.ir

داخلی
114 , 116
117 , 607

