
  هاهای ضروری دانشکدهشماره تلفن

 ( 540) کد استان اردبیل: 

 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی

 75050513 رئیس دانشکده دکتر قویدل

 7505051۳ معاون آموزشی دانشکده دکتر جوانشیر عزیزی

 75050513 مسئول دفتر دانشکده آقای عزیز جماعتی

 7505050۳ مدیر گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دکتر سلیم فرزانه

 75050505 مدیر گروه مرتع و آبخیزداری دکتر رئوف مصطفی زاده

 75050553 های سلولزیمدیر گروه صنایع چوب و فرآورده دکتر بیتا معزی پور

 75050533 مدیر گروه علوم و مهندسی جنگل دکتر رقیه جهدی

 75050551 مدیر گروه گیاهپزشکی حسن پوردکتر مهدی 

 75050555 مدیر گروه باغبانی و فضای سبز دکتر علیرضا قنبری

 7505053۳ مدیر گروه علوم دامی دکتر نعمت هدایت

 7505053۳ مدیر گروه بیوسیستم و مکانیزاسیون دکتر غلامحسین شاهقلی

 75050535 مدیر گروه صنایع غذایی دکتر یونس زاهدی

 75050537 مدیر گروه مهندسی آب دکتر محمد رضا نیکپور

 75050533 مدیر گروه علوم و مهندسی خاک دکتر حسین شهاب

 7505053۳ رییس اداره آموزش آقای عسگر رضایی

-های بیوسیستم و مکانیزاسیون کارشناس گروه خانم اشرف شمس آذر

 مهندسی خاک -گیاهپزشکی 

75050530 

 

صنایع  -مهندسی آب  -های علوم دامیکارشناس گروه ایمانزادهخانم زهرا 

 علوم طبیعت -کاغذ صنایع چوب و -علوم جنگل -غذایی

75050530 

مهندسی تولید  -های باغبانی و فضای سبزکارشناس گروه آقای مسعود موسوی

 و ژنتیک گیاهی

7505053۳ 

 75050537 دانشکدهکارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی  اژدر مصروفیآقای 

 

 



 

 دانشکده فنی و مهندسی
 شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی

 750503۳5 رئیس دانشکده زاددکتر امین قلی

 7505035۳ معاون آموزشی دانشکده دکتر مهدی نوشیار

 750503۳5 مسئول دفتر دانشکده آقای حامد قاسمی

 75050315 مدیرگروه مهندسی عمران دکتر اکبر صفرزاده

 75050353 مدیر گروه مهندسی مکانیک دکتر هادی غائبی

 75050353 مدیر گروه مهندسی شیمی دکتر بهروز میرزایی

 75050351 وکامپیوترمدیر گروه مهندسی برق دکتر جواد جاویدان

 75050335 مدیر گروه مهندس معماری دکتر توحید حاتمی

 7505035۳ رئیس اداره آموزش آقای محمد عبدالهی

 750503۳۳ معماری مهندسی  کارشناس گروه مهندسی عمران و آقای شاهین ایزدی

 750503۳5 کارشناس گروه مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی خانم زهرا دلگشا

 750503۳5 وکامپیوتر کارشناس گروه مهندسی برق تبارآقای محسن حسینی

 750503۳7 تحصیلات تکمیلی دانشکدهکارشناس پژوهشی و  آقای حمید رضا اقبالی

 

 دانشکده علوم
 شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی

 75050533 رئیس دانشکده داود سیف زادهدکتر 

 7505053۳ معاون آموزشی دانشکده جعفر برهانیاندکتر 

 75050533 مسئول دفتر دانشکده خانم شیرین دلشاد

 7505053۳ مدیر گروه فیزیک دکتر احد صابر

 750505۳۳ مدیر گروه شیمی دکتر مرجان عابدی

 75050۳75 مدیر گروه زمین شناسی دکتر علی لطفی بخش

 750505۳3 مدیر گروه زیست شناسی دکتر اسداله اسدی

 75050۳۳۳ مدیر گروه آمار و کاربردها دکتر مهدی اسماعیلیان

 75050۳5۳ مدیر گروه ریاضیات و کاربردها دکتر جعفر اعظمی



 75050۳۳۳ رئیس اداره آموزش خانم فریده صلاتی

 75050733 کارشناس رشته های ریاضی و آمار آقای غلامرضا حبیب زاده

 75050731 کارشناس رشته های زیست و زمین خانم رحیمه قربانی

 75050730 کارشناس رشته های شیمی و فیزیک خانم مریم رنجبر

 750505۳7 پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکدهکارشناس  خانم تهمینه نامی

 

  ادبیات و علوم انسانی دانشکده
 شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی

 75050055 رئیس دانشکده دکتر مرتضی ابراهیمی

 7505005۳ معاون آموزشی دانشکده دکتر حسین محسنی

 75050055 مسئول دفتر دانشکده آقای مهران باقلاچی

 7505005۳ مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی توحید صیامیدکتر 

 75050053 مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دکترعادل آزاد دل

 75050051 مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی دکترامین نواختی مقدم

 75050057 مدیر گروه ادیان،عرفان و فلسفه دکترعلی غفاری

 75050511 مدیر گروه هنر خانم سولماز امیر راشد

 750500۳۳ مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دکترخدابخش اسداللهی

کارشناس گروههای زبان انگلیسی،زبان وادبیات  آقای بهمن قره خانی

 فارسی،زبان و ادبیات عربی

75050073 

 آقای علی برنجی 

 

کارشناس گروههای ادیان و عرفان و فلسفه،حقوق و 

 علوم سیاسی

75050073 

 750500۳5 کارشناس گروه هنر عظیمیخانم 

 750500۳5 کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده خانم لیلا قریشی

 

 

 

 



 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی

 750503۳0 رئیس دانشکده دکتر محمد نریمانی

 750503۳1 معاون آموزشی دانشکده دکتر اسماعیل صدری

 750503۳3 مسئول دفتر دانشکده آقای مهرداد حسن زاده

 750503۳3 مدیر گروه تربیت بدنی محرم زاده مهرداد دکتر

 750503۳۳ مدیر گروه روانشناسی آقاجانیسیف اله  دکتر

 7505035 مدیر گروه مشاوره قمری حسین دکتر

 750503۳5 مدیر گروه علوم تربیتی اکبریتقی دکتر 

 75050355 کارشناس آموزش دانشکده پیرزاده جواد آقای

 75050355 کارشناس آموزش دانشکده ظهرینگار خانم 

 750503۳7 کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده آقای عظیم امیدوار

 

 دانشکده علوم اجتماعی 
 شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی

 75050۳۳5 رئیس دانشکده دکتر محمد حسن زاده

 75050۳۳1 معاون آموزشی دانشکده دکتر سجاد حسینی

 75050۳۳5 مسئول دفتر دانشکده جبرائیل نهاریآقای 

 75050۳۳۳ مدیر گروه تاریخ و جامعه شناسی دکتر جعفر آقازاده

 75050۳۳۳ مدیر گروه باستان شناسی دکتر اردشیر جوانمردزاده

 75050۳۳3 برنامه ریزی شهری و روستاییمدیر گروه جغرافیای  دکتر منصور رحمتی

 75050۳۳5 مدیر گروه جغرافیای طبیعی دکتر صیاد اصغری

 75050۳30 مدیر گروه علوم اقتصادی دکتر عبدالرحیم هاشمی

 75050۳۳۳ مدیر گروه مدیریت دولتی و گردشگری دکتر حبیب ابراهیم پور

 75050۳۳3 مدیر گروه مدیریت بازرگانی دکتر قاسم زارعی

 75050۳۳3 رئیس اداره آموزش علی مرادیآقای 

 75050۳۳0 کارشناس آموزش رامین نصرتی آقای

 75050۳3۳ کارشناس آموزش محمد هاشمی آقای

 75050۳۳7 کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده خانم زینب عابدینی



 

 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
 شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی

 7۳350۳35 رئیس دانشکده دکتر اصغر عبادی

 7۳35033۳ معاون آموزشی دانشکده دکتر وحید واحدی تیکمه داش

 7۳350۳35 مسئول دفتر دانشکده 

 7۳350۳3۳ مدیر گروه مهندسی و فناوری کشاورزی دکتر یاسر حسینی

 7۳35015۳ مدیر گروه تولدات دامی دکتر طاهر یلچی

 7۳35353۳ مدیر گروه تولیدات گیاهی مرتضی کامرانیدکتر 

 7۳350331 کارشناس آموزش دانشکده جبرائیل عشایری

 

 های نوین نمیندانشکده فناوری
 شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی

 7۳7۳1510 رئیس دانشکده صداقتی فرزاددکتر 

 7۳7۳1511 معاون آموزشی دانشکده امیریپری دکتر 

 7۳7۳1511 دفتر دانشکدهمسئول  

 7۳7۳۳۳07 زریو ل کیاپت یو مهندس یعلوم مهندس مدیر گروه  دکتر یاسر شکری

 7۳7۳73۳۳ کارشناس آموزش دانشکده آقای محمدرضا فرخی

 

 دانشکده کشاورزی مشگین شهر 
 شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی

 7۳0103۳۳ رئیس دانشکده حبیب مارالیاندکتر 

 7۳0103۳1 معاون آموزشی دانشکده علی شاهی قره لردکتر 

 7۳0103۳۳ مسئول دفتر دانشکده 

 7۳0103۳1 مدیر گروه علوم گیاهی و گیاهان دارویی دکتر علی شاهی قره لر

 7۳0103۳1 کارشناس آموزش دانشکده خانم صدیقه میرزاده

 



 های معاونت ها و حوزه ستادیشماره تلفن

 عمومیو روابط حوزه ریاست 
 شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی

 75050551 مدیر حوزه ریاست دکتر علی اصغری

 75050555 مدیر حراست دکتر علی ناصرمنش

 7505057۳ مدیر نظارت و ارزیابی دکتر فرزاد میرزایی

 75050555 - ۳ رئیس دفتر رئیس دانشگاه آقای کمال نیکوزاد

 75050550 روابط عمومیرئیس اداره  آقای احد اقبالی

 75050551 مسئول دفتر حوزه ریاست آقای مهدی جهانبخش

 75050553 اتیبه شکا یدگیقراردادها و رس ،یحقوق ریمد فعال یوسفیغلامرضا آقای 

 75050۳5۳ الملل نیو ب یعلم یهایگروه همکار سیرئ دکتر محمد تقی آل ابراهیم

 7505055۳ دانشگاه دفتر آکادمی زبان خانم رویا راثی زاده

 75050571 ثارگریشاهد و ا انیدانشجو رئیس گروه یویحیطاهر آقای 

 770۳5۳17 رئیس مرکز رشد واحدهای فناور دکتر برومند صلاحی

 

 معاونت پژوهش و فناوری
 شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی

 75050775 معاون پوربضاعتابوالفضل دکتر 

 75050775 مسئول دفتر رخانقاهیمهران شآقای 

 7505075۳ مدیر پژوهشی پورعباسیوسف دکتر 

 75050۳51 مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دکتر شهرام جمالی

 750503۳3 رئیس کتابخانه مرکزی  دکتر حبیب شهبازی

 750507۳5 و کارآفرینی جامعه با رئیس مرکز ارتباط علمی دکتر مهدی داوری

 75050771 رئیس آزمایشگاه مرکزی  زادهاله دکتر علی نعمت

 

 

 



 فرهنگی و اجتماعی معاونت
 شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی

 75050753 معاون عباس فنی اصلدکتر 

 7505075۳ مسئول دفتر آقای منصور فلاحتی

 75050۳35 یو اجتماع یفرهنگ یزیبرنامه رمدیر  دکتر کیوان بهجو

 75050۳35 دانشگاه یو اجتماع یفرهنگ یبانیو پشت تیحما مدیر معراج شرریدکتر 

 75050۳3۳ های علمیانجمنکارشناسان  

 75050۳30 های فرهنگیکانون خانم سولماز عادل

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی

 7505075۳ معاون دکتر ترحم مصری

 7505075۳ مسئول دفتر آقای منصور فلاحتی

7705۳۳50 

 75050755 مدیرامور آموزشی دکتر محمد باشکوه

 75050750-53 مدیر تحصیلات تکمیلی دکتر فرهاد ذوالفقارپور

 75050757 گروه استعدادهای درخشان و برنامه ریزی آموزشی دکتر بهرام فتحی

7505071۳ 

 75050750 اداره ثبت نام نظرزاده اسدالله آقای

 75050753 امور نظام وظیفه نژادآقای علی نیک 



 دانشجویی معاونت
 شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی

 75050۳۳3 معاون انیاهکوهیمعرفت سدکتر 

 75050۳۳3 مسئول دفتر خانم بشیری

 75050۳۳۳ یـیامور دانشجـو ـریمـد شیخ الاسلامی  دکتر

 75050۳۳0 برادران یاداره امور خوابگاهها سییر دپوریجعفر مجآقای 

 75050۳0۳ خواهران یاداره امور خوابگاهها سییر شیرباب بخشاخانم 

 75050۳۳5 ییاداره رفاه و امور دانشحو سییر ینعمت الله وسفیآقای 

 75050۳00 ییمرکز بهداشت،درمان و مشاوره دانشجو سیرئ اصل یدکتر فاطمه قناد

 770۳5۳03 و فوق برنامه یبدن تیترب ریمد جعفرنژاد یرعلیدکتر ام

 

 اداری و مالیمعاونت 
 شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی

 75050557 معاون یدکتر اردوان قربان 

 75050557 مسئول دفتر بخشآقای مهدی جهان

 750505۳5 اداریمدیر  آقای سیدناصر هاشمی

 75050550 مدیر مالی دکتر بهزاد قربانی

 75050503 طرح های عمرانی امور فنی و نظارت بر مدیر آقای رسول الیاسیان

 75050573 مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات آقای محسن عبدی

 

 اطلاعات
 شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی

 75050555 مسئول مخابرات آقای حسن زمانی 

 75050505-0۳ نگهبانی درب اصلی دانشگاه 

 

 



 آموزش مجازی دانشگاهشماره های پشتیبانان فنی 

 


