
ی نمایید.(  0453150ی داخیل شماره )ابتدای شماره ها  شماره داخیل دانشکده علوم اجتمایع   را شماره گیر

  ردیف
 

 شماره داخل  مسئولیت/رشته  نام و نام خانوادگ

2  
 
ف (31505980)  مسئول دفتر دانشکده  محمد اشر 5980 

 5981 رئیس دانشکده  بهرام ایمان   3

 5982 مدیر گروه علوم اقتصاد  عبدالرحیم هاشیم 4

 5983 گروه مدیریت دولتر و گردشگری حبیب ابراهیم پور  5

 5984 معاون آموزشر دانشکده صیاد اصغری 6

 5985 معاون پژوهشر دانشکده ویل نعمتر  7

 5986 مدیرگروه باستان شناش  اردشتر جوانمردزاده  8

 5987 مدیر گروه مدیریت بازرگان   قاسم زارع  9

 5989 مدیر گروه تاری    خ و جامعه  فرهاد پوریانژاد  10

 5990 مدیر گروه جغرافیا  برومند صالیح 11

 5991 2آبدارخانه طبقه  سعید کارگر  12

 5992 مدیر گروه برنامه ریزی شهری و روستان   منصور رحمتر  13

 5993 صندوق رفاه کارشناس لیال رضان   14

 5994 سایت دانشکدهمسئول  سید مرتض  موسوی 15

 5995 مسئول آموزش دانشکده  عل مرادی 16

 5996 کارشناس آموزش لیال قریشر  17

 6001 تحصیالت تکمیل زینب  عابدیت   18

 6002 عامل مایل دانشکده اکتر رحییم  19

 6003 کارپرداز دانشکده  مجید خداداد  20

 6006 کارشناس آموزش سید محمد هاشیم 21

 6008 3آبدارخانه طبقه  ریحان غالم زاده  22

 6010 اطالعات/حراست ساختمان  زهرا حاتیم  23

 5977 آزمایشگاه جغرافیا  کاظم رجتر  24

 5951 تاری    خ و جامعه شناش حسن اسدی 25

 5952 تاری    خ و جامعه شناش سجاد حسیت   26

 5953 تاری    خ و جامعه شناش اسماعیل جهان   27

 5954 تاری    خ و جامعه شناش جعفر آقازاده 28

 5955 تاری    خ و جامعه شناش رسول عباش 29

 5960 مدیریت دولتر و گردشگری  حبیب ابراهیم پور  30

 5961 باستان شناش رضا رضالو  31

 5962 باستان شناش کریم حایحر زاده 32

ان 33  5963 باستان شناش حبیب شهبازی شتر

 5964 باستان شناش بهروز افخیم 34

 5958 برنامه ریزی شهری و روستان   وکیل حیدری ساربان  35

 5947 برنامه ریزی شهری و روستان   ارسطو یاری حصاری 36

 5979 برنامه ریزی شهری و روستان   عطا غفاری  37

 5948 برنامه ریزی شهری و روستان   حسیر  نظم فر  38

ضا محمدی  39  5950 برنامه ریزی شهری و روستان   علتر

 5976 برنامه ریزی شهری و روستان   محمدحسن یزدان   40

 5968 برنامه ریزی شهری و روستان   بهرام ایمان   41

  



 5969 جغرافیای طبیع  حسن خاوریان 42

 5970 جغرافیای طبیع  بهروز سبحان   43

 5971 جغرافیای طبیع  موش عابدیت   44

 5972 جغرافیای طبیع  عقیل مددی 45

 5973 جغرافیای طبیع  بتول زینایل  46

 5974 جغرافیای طبیع  برومند صالیح 47

 5975 جغرافیای طبیع  فریبا اسفندیاری 48

ی 49  5949 علوم اقتصادی  هاتف حاض 

 5966 علوم اقتصادی  محمد حسن زاده 50

 5967 علوم اقتصادی  زهرا فتوره یح   51

 5959 مدیریت بازرگان   حسیر  رحییم کلور 52

 5956 مدیریت بازرگان   ناض سیف الیه انار 53

 5957 مدیریت بازرگان   محمد باشکوه  54

 5968 مدیریت دولتر  جواد معدن   55

 5978 علوم اجتماع  طاها عشایری 56
 

 علوم اجتماعی   آموزش دانشکدهحوزه 

 شماره تماس  ایمیل  سمت  نام و نام خانوادگی 

 uma.ac.irs.asghari 04531505984@ معاون آموزشی دانشکده   صیاد اصغریدکتر 

   رئیس اداره علی مرادی 

 کارشناس مدیریت بازرگانی، اقتصاد 
gmail.comMoradi61376@ 04531505995 

باستان  کارشناس آموزش رشته های جغرافیا،  لیال قریشی

 شناسی 
Ensani_uma@yahoo.com 04531505996 

و کارشناس   کارشناس فارغ التحصیالن ید محمد هاشمی س 

 تاریخ، گردشگری، جامعه شناسی 
@gmail.comSmht.hashemi 04531505969 

 

 صندوق رفاه کارشناس 

 شماره تماس  ایمیل  سمت  نام و نام خانوادگی 

 L_rezaei20@yahoo.com 04531505993 کارشناس صندوق رفاه لیال رضائی 
 

 تحصیالت تکمیلی حوزه معاونت پژوهشی و 

 شماره تماس  ایمیل  سمت  نام و نام خانوادگی 

 V_nemati@uma.ac.ir 04531505985 معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی  ولی نعمتیدکتر 

 uma@gmail.com-Ensani 04531505993 کارشناس پژوهش  زینب عابدینی 
 

 مسئول سایت کامپیوتر دانشکده  

 شماره تماس  ایمیل  سمت  نام و نام خانوادگی 

 msv.mosavi@gmail.com 04531505994 مسئول سایت  سید مرتضی موسوی
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