دفترچه راهنمای تلفن دانشگاه ایالم

صفحه1 :

دفترچه راهنمای تلفن دانشگاه ایالم
مراجعین محترم ،جهت پیگیری امور مربوطه ،در ساعات اداری با شماره مستقیم فرد مورد نظر تماس حاصل فرمایید.
تمامی شماره ها به تلفن همراه افراد متصل شده است و علی رغم تعطیلی اجباری مربوط به ویروس کرونا ،در ساعات اداری مسئولین و
کارشناسان پاسخگوی شما خواهند بود.

(پیش شماره شهر ایالم )084 :

شماره های پرکاربرد
نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

هدی بالوی

دبیرخانه

334

59241334

علی قنبری

دفتر ریاست دانشگاه

101

59241101

فاطمه رضایی نسب

امور خدمات شناسه کاربری یکتا

246

59241246

مهندس سهیال حاجی زاده

کارشناس آموزش مجازی

284

59241284

عطااهلل بیگی

دفتر معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

271

59241271

حوزه ریاست
نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

دکتر محمد علی اکبری

ریاست دانشگاه

100

59241100

دکتر رضا رضازاده

مشاور رییس دانشگاه

102

59241102

دکترنصرت اله عباسی

مشاور رئیس و دفتر هیات امناء

112

59241112

لیال سنجابی

دبیرخانه حوزه ریاست

103

59241103

فرهاد فتاحی

اداره کل روابط عمومی

116

59241116

دکتر عبدالعلی کرمشاهی

رییس اداره حراست

128

59241128

تهمینه پشمی

کارشناس حراست

130

59241130

عنایت رضایی

کارشناس حراست

131

59241131

شهرام نیازوندی

کارشناس حراست

787

59241787

یاسر سلیمانی

کارشناس حراست

227

59241227

دکتر زینب طوالبی

مدیر دفتر نظارت و ارزشیابی دانشگاه

109

59241109

حمزه زنگنه

کارشناس دفتر نظارت

110

59241110

دکتر ابراهیم ولدی

مدیر دفتر فنی دانشگاه

121

59241121

دکتر مهدی ملکی

معاون مدیر دفتر فنی دانشگاه

121

59241121

مهدی حیدری نژاد

کارشناس دفتر فنی دانشگاه

122

59241122

جمال اورنگ

رییس اداره تاسیسات

307

59241307

مصطفی منصوری

کارشناس اداره تاسیسات

307

59241307

دفترچه راهنمای تلفن دانشگاه ایالم

صفحه2 :

دکتر سالورزی

اداره برنامه ،بودجه ،تحول اداری و بهره وری

770

59241770

جالل بسطامی

کارشناس امور بودجه

352

59241352

محمدحسین عسکری نیا

معاون برنامه ،بودجه ،تحول اداری و بهره وری

351

59241351

دکتر پرویز باقری

مدیر دفتر حقوقی

656

59241656

حشمت اهلل عباسی

کارشناس دفتر حقوقی

108

59241108

خلیل زارعی

مدیر دفتر گزینش

105

59241105

افشار شهبازی

دبیرخانه هیات ممیزه

291

59241291

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

دکتر مصطفی نعمتی

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

271

59241271

دکتر محسن توکلی

مدیر امور آموزشی

275

59241275

دکتر مینا پیرزادنیا

مدیر امور تحصیالت تکمیلی

642

59241642

دکتر جواد میرزایی

مدیر دفتر امور هیات علمی

289

59241289

بتول رستمی

دبیرخانه جذب هیات علمی دانشگاه

115

59241115

دکتر سمیه مرادی

مدیر استعدادهای درخشان و آموزش های آزاد

717

59241717

حمید سالمتیان

معاون اداره کل آموزش

113

59241113

نسرین دل زنده نژاد

تحصیالت تکمیلی

294

59241294

فاطمه صفوی

تحصیالت تکمیلی

294

59241294

ایراندخت پرویش

اداره ثبت نام

279

59241279

جایدری

اداره ثبت نام

279

59241279

بهرام قنبری

امور سامانه گلستان

280

59241280

جمال جعفری

اداره امور فارغ التحصیالن

292

59241292

مرکز آموزش مجازی و آموزش الکترونیکی دانشگاه
نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

دکتر مجید ضیایی

مدیر مرکز آموزش مجازی و آموزش الکترونیکی

575

59241575

مهندس سهیال حاجی زاده

کارشناس آموزش مجازی

284

59241284

فاطمه رضایی نسب

امور خدمات شناسه یکتا

246

59241246

دفترچه راهنمای تلفن دانشگاه ایالم

صفحه3 :

معاونت فرهنگی و اجتماعی
سمت شماره داخلی

نام و نام خانوادگی

شماره مستقیم

دکتر محمدرضا شیرخانی

معاون فرهنگی و اجتماعی

461

59241461

دکتر حمید رضا امامی پور

مدیر امور فرهنگی

463

59241463

صادق پور مسیری

کارشناس مسئول امور فرهنگی

466

59241466

گلستان عرفانی

کارشناس

465

59241465

معاونت امور دانشجویی
نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

سمت

شماره مستقیم

معاون دانشجویی

400

59241400

مدیر کل امور دانشجویی

402

59241402

مسئول دفتر معاونت دانشجویی

401

59241401

معاون مدیر امور دانشجویی

403

59241403

سعید مرادی

مدیر امور سراهای دانشجویی

427

59242427

مجید عرفانی

مدیر اداره رفاه

404

59241404

کارشناسان اداره رفاه

407

59241407

مدیر اداره تغذیه

325

59241325

کمیسیون موارد خاص

410

59241410

مدیر تربیت بدنی

424

59241424

فاطمه آزرم

کارشناس تربیت بدنی

425

59241425

جعفر زرگوشی

کارشناس تربیت بدنی

426

59241426

طاهر شکروندی

مسئول دفتر مدیر تربیت بدنی

428

59241428

طیبه عطابیگی

رییس مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره

406

59241406

کارشناسان مرکز مشاوره

464

59241464

دکتر مهدی صیدی
دکتر مجید میراب بالو
رضا فرجی
قدرت شکوهنده

زهرا هاشمی  -فاطمه آزادی
اکبر غالمی
احمد صبوحی
دکتر شمس الدین رضایی

دکتر سارا آزادی  -سمیه کاکی -
سمیه عزیزیان
عبدالسالم حاجی زاده

امور دانشجویان ایثارگر

118

59241118

دفترچه راهنمای تلفن دانشگاه ایالم

صفحه4 :

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی
نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

دکتر احمد مالبهرامی

معاون پشتیبانی

300

59241300

جهانبخش خورانی

مدیر امور اداری

302

59241301

غفار صالحی

معاون مدیر امور اداری

303

59241303

پروین پنجستون

کارگزینی

304

59241304

بهروز درویشی

تدارکات

324

59241324

جمال اورنگ

تاسیسات

307

59241307

علی جمالوندی

اداره نقلیه

312

59241312

هدی بالوی

دبیرخانه

334

59241334

329

59241329

جلیل ساغری

مهمانسرای ایالم

332

59241332

دکتر غریبه اسماعیلی کیا

مدیر امور مالی

368

59241368

فرج اکبری

معاون مدیر امور مالی

361

59241361

زینب انوری

کارشناس امور مالی

357

59241357

فاطمه فرهادی

کارشناس امور مالی

362

59241362

علی دارابی

دفترچه راهنمای تلفن دانشگاه ایالم

صفحه5 :

معاونت پژوهش و فناوری
نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

دکتر حسین مهدی زاده

معاون پژوهش و فناوری

200

59241200

دکتر محمود روشنی

رییس کتابخانه

237

59241237

دکتر عامر خیری

مدیر روابط بین الملل

210

59241210

دکتر بهروز بیاتی

مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

251

59241251

خانم ندا فتح اللهی

کارشناس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

208

59241208

دکتر رضا یگانه
مهندس حمزه نصیری

رییس مرکز رشد و واحدهای فناور
رییس مرکز نوآوری و فناوری
معاون مرکز رشد و واحدهای فناور
معاون مرکز نوآوری و فناوری
کارشناس مرکز رشد

215

59241215

218

59241218

216

59241216

طاهره رستمی

کارشناس مرکز رشد

217

59241217

مهندس رضا منصورپور

رییس اداره فناوری اطالعات

220

59241220

مهندس احمد جمشیدی

رییس اداره خدمات فناوری

223

59241223

مهندس مهدی شریفی راد

امور سامانه ها و صفحات اینترنتی دانشگاه

221

59241221

فاطمه رضایی نسب

امور خدمات شناسه یکتا

246

59241246

نوریه زرین جوب

امور تسویه حساب کتابخانه فارغ التحصیالن

249

59241249

مهناز سلطانی

آزمایشگاه مرکزی

231

59241231

طاهره محسن پور

کارشناس آزمایشگاه مرکزی

232

59241232

رضا هوشمند فر

کارشناس آزمایشگاه مرکزی

234

59241234

مهندس خسروزاده

کارشناس خدمات کامپیوتر (تعمیر و نگهداری)

229

59241229

مهندس سایه میری

کارشناس خدمات کامپیوتر (تعمیر و نگهداری)

223

59241223

مهندس صفایی

کارشناس نگهداری شبکه دانشگاه

224

59241224

دکتر نورالدین رستمی

مدیر امور پژوهشی

203

59241203

دکتر شاکر محمدی

معاون مدیر امور پژوهشی

206

59241206

بهزاد اویسی

چاپ و نشر کتاب  -امور طرح های پژوهشی

204

59241204

حمزه نصیری  -مجتبی سبزی

امور مالی معاونت پژوهش و فناوری

218

59241218

فرج شاکیان

امور پژوهانه دانشجویان

218

59241218

منصور یوسفی

کارپردازی معاونت پژوهش و فناوری

219

59241219

فرحناز رحیمی

امور پژوهانه هیات علمی

205

59241205

بهزاد محمدیاری

کتابخانه

209

59241209

علی عباسی

کارمند کتابخانه  -مرجع

245

59241245

شکوه مومنی

کارمند کتابخانه

238

59241238

مریم عبدزاده

کارمند کتابخانه

240

59241240

فرزانه حجازی

کارمند کتابخانه  -امانات

248

59241248

حامد بسطامی

دفترچه راهنمای تلفن دانشگاه ایالم

صفحه6 :

دانشکده فنی و مهندسی  -دانشکده نفت و گاز
نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

دکتر مسعود صیدی

رییس دانشکده

750

59241750

دکتر امین مرادخانی

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

766

59241766

منصور جعفریان

مدیر امور عمومی

785

59241785

دکتر محمد تنهایی

مدیر گروه کامپیوتر و فناوری اطالعات

777

59241777

دکتر محمد مهدی احمدی

مدیر گروه عمران

793

59241793

دکتر عبدالحمید عزیزی

مدیر گروه مکانیک

754

59241754

دکتر محسن منصوری

مدیر گروه مهندسی شیمی

763

59241763

دکتر رحمت اعظمی

مدیر گروه مهندسی برق

765

59241765

دکتر جمال خداکرمی

مدیر گروه معماری

778

59241778

سعید نوروزی

امور آموزشی دانشجویان کارشناسی

784

59241784

کامران نیازی

امور آموزشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی
(کارشناسی ارشد و دکترا)

791

59241791

دانشکده الهیات و معارف اسالمی
نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

دکتر شمس اله سراج

رییس دانشکده

571

59241571

دکتر مجید ضیایی

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

575

59241575

منوچهر پورکاظم

رییس امور عمومی دانشکده

573

59241573

دکتر کریم کوخازاده

فقه و حقوق مدیر گروه

579

59241579

دکتر فرهاد عمورضایی

مدیر گروه معارف اسالمی

581

59241581

دکتر علیرضا حسن پور

مدیر گروه فلسفه و کالم اسالمی

574

59241574

دکتر سید محمد رضا حسینی نیا

مدیر گروه علوم قران و حدیث

576

59241576

مجید شکری

آموزش دانشکده الهیات

590

59241590

فریدون امیدی

آموزش دانشکده-تحصیالت تکمیلی

586

59241586

سهله حیدری تبار

کارمند

585

59241585

دفترچه راهنمای تلفن دانشگاه ایالم

صفحه7 :

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

دکتر سیاوش یاری

رییس دانشکده ادبیات

600

59241600

دکتر طاهره افشار

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

637

59241637

کرم رضا رستمی

مدیر امور عمومی

603

59241603

محسن شیروندی

امور آموزشی دانشجویان کارشناسی

608

59241608

زینب بیرانوند
دکتر رستم علیزاده

امور آموزشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی
(کارشناسی ارشد و دکترا)
مدیر گروه علوم ورزشی

632

59241632

دکتر سهراب استا

مدیر گروه حسابداری

615

59241615

دکتر لیال شجاع

مدیرگروه زبان انگلیسی

624

59241624

دکتر علی سایه میری

مدیرگروه اقتصاد

612

59241612

دکتر حسن سلطانی

مدیر گروه ادبیات

646

59241646

دکتر یارمحمد قاسمی

علوم اجتماعی

638

59241638

دکتر مرتضی اکبری

مدیرگروه تاریخ

649

59241649

دکتر صید مهدی ویسه

مدیریت

636

59241636

دکتر همایون مرادنژادی

کارآفرینی

540

59241540

دکتر نعمت عزیزی

ادبیات عرب

657

59241657

دانشکده علوم پایه
نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

دکتر آرمان رستم زاد

رییس دانشکده

700

59241700

دکتر محمد سلیمان بیگی

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

733

59241733

علیرضا خبازی

مدیر امور عمومی

706

59241706

دکتر روح اله غالمی

مدیر گروه فیزیک

742

59241742

دکتر انسیه قاسمیان

مدیر گروه شیمی

729

59241729

دکتر مهدی امیدی

مدیر گروه ریاضی

716

59241716

دکتر پریسا طهماسبی

مدیر گروه زیست شناسی

745

59241745

طالب هاشمی

امور آموزشی دانشجویان کارشناسی

739

59241739

نسیم عباسپور

امور آموزشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی
(کارشناسی ارشد و دکترا)
کارشناس آزمایشگاه

743

59241743

254

59241254

شکوفه همتی

دفترچه راهنمای تلفن دانشگاه ایالم

صفحه8 :

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

دکتر محمود رستمی نیا

رییس دانشکده

500

59241500

دکتر محمدجواد زارع

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

502

59241502

حسین جعفری

مدیر امور عمومی

503

59241503

دکتر امیر عزیز پناه

مدیر گروه ماشین آالت

506

59241506

دکتر جواد عرفاینی مقدم

مدیر گروه باغبانی

518

59241518

دکتر حاجی کریمی

مدیر گروه مرتع

563

59241563

دکتر حمزه علی علیزاده

مدیر گروه آب و خاک

546

59241546

دکتر علی آرمینیان

مدیر گروه زراعت

531

59241531

دکتر یحیی محمدی

مدیر گروه علوم دامی

557

59241557

دکتر مهدی حیدری

مدیر گروه جنگل

529

59241529

دکتر خدیجه عباسی

مدیر گروه گیاه پزشکی

538

59241538

علی فیض اللهی

امور آموزشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی
(کارشناسی ارشد و دکترا)
امور آموزشی دانشجویان کارشناسی

509

59241509

562

59241562

احمد جعفری زفره

عامل مالی

504

59241504

ناجی کرمی

دانشکده دامپزشکی و پیرادامپزشکی
نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

دکتر جواد چراغی

رییس دانشکده

671

59241671

دکتر محمدیار حسینی

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

694

59241694

هیبت ملکی

مدیر امور عمومی دانشکده

673

59241673

دکتر مهدی رشنوادی

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی و دامپزشکی

678

59241678

دکتر فاضل پوراحمد

مدیر گروه میکروب شناسی و بافت

696

59241696

مرتضی رشید

امور آموزشی دانشجویان کارشناسی
امور آموزشی تحصیالت تکمیلی (کارشناسی ارشد
و دکترا)

693

59241693

