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حوزه دانشکده علوم تربيتي  حــــــــــوزه :نام 

 وروانشناسي

 دفتر دانشکده قسمت یا واحـد :

 9142 شماره داخلــي : چرندابيراضیه خانم  اسامـي افــــراد :

 41492341-114 شمــاره فـکـس : 41492341-114 شماره مستقيم :

 

 

 معاون دانشکده قسمت یا واحـد : وروانشناسيحوزه دانشکده علوم تربيتي  نام حــــــــــوزه :

 9191 شماره داخلــي :   اسامـي افــــراد :

 
 

حوزه دانشکده علوم تربيتي  نام حــــــــــوزه :

 وروانشناسي

 مرکز کامپيوتر قسمت یا واحـد :

 9112 شماره داخلــي : موسوی مینا خانم مهندس اسامـي افــــراد :

 

حوزه دانشکده علوم تربيتي  حــــــــــوزه :نام 

 وروانشناسي

 رئيس آموزش دانشکده قسمت یا واحـد :

 9421 شماره داخلــي : عبداللهيفرهاد  آقای اسامـي افــــراد :

 

 

 

کارشناس آموزش  قسمت یا واحـد : حوزه دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي نام حــــــــــوزه :

 دانشکده

 9421 شماره داخلــي : درختيموسي آقای  افــــراد :اسامـي 

حوزه دانشکده علوم تربيتي  نام حــــــــــوزه :

 وروانشناسي

 رئيس دانشکده قسمت یا واحـد :

 9142 شماره داخلــي :   اسامـي افــــراد :

 41492341-114 شمــاره فـکـس : 41492341-114 شماره مستقيم :
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حوزه دانشکده علوم تربيتي  نام حــــــــــوزه :

 وروانشناسي

 کارشناس گروه تربيت بدني قسمت یا واحـد :

 9112 : شماره داخلــي خوشنويسآقای فرهاد  اسامـي افــــراد :

 

 

 شناسيمدیرگروه روان قسمت یا واحـد : حوزه دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي نام حــــــــــوزه :

 9112 شماره داخلــي :   اسامـي افــــراد :
 

خدمات  قسمت یا واحـد : حوزه دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي نام حــــــــــوزه :

 اموردانشجویي

 9112 شماره داخلــي : خانم زهرا فتحي آبادی اسامـي افــــراد :

 کتابخانه دانشکده قسمت یا واحـد : وروانشناسيحوزه دانشکده علوم تربيتي  نام حــــــــــوزه :

 9124 شماره داخلــي : خانم مینا رسول زاده اسامـي افــــراد :

 

 
 

 نام حــــــــــوزه :
حوزه دانشکده علوم تربيتي 

 وروانشناسي
 اساتيد گروه روانشناسي قسمت یا واحـد :

 9142 شماره داخلــي : قريشيفخرالسادات خانم دکتر  اسامـي افــــراد :

 اساتيد گروه روانشناسي قسمت یا واحـد : تربيتي وروانشناسي حوزه دانشکده علوم نام حــــــــــوزه :

 اسامـي افــــراد :
رحیم  دکترآقای يعقوبي وحسن آقای دکتر 

 يوسفي
 9422 شماره داخلــي :

 

 

 نام حــــــــــوزه :
حوزه دانشکده علوم تربيتي 

 وروانشناسي
 اساتيد گروه روانشناسي قسمت یا واحـد :

 اسامـي افــــراد :
دکتر آقای  –دکتر غالمرضا چلبیانلو آقای 

 رضا عبدی
 9141 شماره داخلــي :

 اساتيد گروه روانشناسي قسمت یا واحـد : حوزه دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي نام حــــــــــوزه :

 : اسامـي افــــراد
دکتر حسن آقای احمدی و  عزت الهآقای دکتر

 بافنده
 9144 شماره داخلــي :
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 نام حــــــــــوزه :
حوزه دانشکده علوم تربيتي 

 وروانشناسي
 اساتيد گروه روانشناسي قسمت یا واحـد :

 اسامـي افــــراد :
آقای  -سلیماني مهران آقايان دکتر

 شالچيبهزاد دکتر
 9122 شماره داخلــي :

 نام حــــــــــوزه :
حوزه دانشکده علوم تربيتي 

 وروانشناسي
 اساتيد گروه روانشناسي واحـد :قسمت یا 

 9141 شماره داخلــي : خانم الدن واقف  اسامـي افــــراد :

 
 

 نام حــــــــــوزه :
حوزه دانشکده علوم تربيتي 

 وروانشناسي
 قسمت یا واحـد :

مدیر گروه مطالعات 

 خانواده

 9122 شماره داخلــي :   اسامـي افــــراد :
 

 نام حــــــــــوزه :
علوم تربيتي حوزه دانشکده 

 وروانشناسي
 اساتيد گروه مطالعات قسمت یا واحـد :

 9122 شماره داخلــي : اقدام رسول زادهصمد دکتر  آقای اسامـي افــــراد :

 

 

 
 
 
 

 قسمت یا واحـد : حوزه دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي نام حــــــــــوزه :
اساتيد گروه 

 مطالعات

 9944 شماره داخلــي : پروانه عالئي دکترخانم  اسامـي افــــراد :

 نام حــــــــــوزه :
حوزه دانشکده علوم تربيتي 

 وروانشناسي
 اساتيد گروه مطالعات قسمت یا واحـد :

 اسامـي افــــراد :
آقای  -جو اسماعیل خیرآقای دکتر

 فرج محمّد قلیزاده
 9119 شماره داخلــي :
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 مدیرگروه تربيت بدني قسمت یا واحـد : حوزه دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي نام حــــــــــوزه :

 9112 شماره داخلــي :    اسامـي افــــراد :
 

  

 

 نام حــــــــــوزه :

تربيتي حوزه دانشکده علوم 

 وروانشناسي

قسمت یا واحـد 

: 
 اساتيدگروه تربيت بدني

 9144 شماره داخلــي : آقای دکتر بهلول قربانیان  اسامـي افــــراد :
 

 
 

 

 نام حــــــــــوزه :

حوزه دانشکده علوم تربيتي 

 وروانشناسي

قسمت یا واحـد 

: 
 اساتيدگروه تربيت بدني

 اسامـي افــــراد :
م رقیه خان -ياوری يوسف آقای دکتر 

   فخرپور
 9111 شماره داخلــي :

 نام حــــــــــوزه :
حوزه دانشکده علوم تربيتي 

 وروانشناسي
 اساتيدگروه تربيت بدني قسمت یا واحـد :

 اسامـي افــــراد :
 آقای -صالح زاده کريم آقای دکتر 

 شیرمحمدزادهمحسن 
 9112 شماره داخلــي :

 

 حــــــــــوزه :نام 
حوزه دانشکده علوم تربيتي 

 وروانشناسي
 اساتيدگروه تربيت بدني قسمت یا واحـد :

 9141 شماره داخلــي : زرنشاناعظم  خانم   اسامـي افــــراد :
 

 

 نام حــــــــــوزه : 
حوزه دانشکده علوم تربيتي 

  وروانشناسي
  اساتيدگروه تربيت بدني قسمت یا واحـد : 

 اسامـي افــــراد : 
 دکتر آقای - آزالي کريمدکترآقای 

 قربانزاده بهروز
  9123 شماره داخلــي : 

 

 

  اساتيدگروه تربيت بدني قسمت یا واحـد :   حوزه دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي نام حــــــــــوزه : 

 اسامـي افــــراد : 
 دکتر مهدیآقای  –فرجي رسول دکتر آقای 

 بشیری
 9112 شماره داخلــي : 
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 نام حــــــــــوزه : 
حوزه دانشکده علوم تربيتي 

  وروانشناسي

قسمت یا واحـد 

 : 
  لوم تربيتيمدیرگروه ع

  9113 شماره داخلــي :    اسامـي افــــراد : 
 

 

 

 

حــــــــــوزه نام 

 : 

حوزه دانشکده علوم تربيتي 

  وروانشناسي

قسمت یا واحـد 

 : 
  اساتيد گروه علوم تربيتي

 اسامـي افــــراد : 
موسي دکترآقای  -زوّار  تقيآقای دکتر

 پیری 
  9112 شماره داخلــي : 

 نام حــــــــــوزه : 
حوزه دانشکده علوم تربيتي 

  وروانشناسي
  اساتيد گروه علوم تربيتي قسمت یا واحـد : 

 9112 شماره داخلــي :   دکتر عیسي برقيآقای  اسامـي افــــراد : 

 نام حــــــــــوزه : 
حوزه دانشکده علوم تربيتي 

  وروانشناسي
  علوم تربيتياساتيد گروه  قسمت یا واحـد : 

 اسامـي افــــراد : 
آقای  -آقای دکتر محسن رفیعي 

 شیخ علیزادهسیاوش 
 9111 شماره داخلــي : 

 نام حــــــــــوزه : 
حوزه دانشکده علوم 

  تربيتي وروانشناسي
  اساتيد گروه علوم تربيتي قسمت یا واحـد : 

  9144 شماره داخلــي :  مصرآبادیجواد آقای دکتر  اسامـي افــــراد : 
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 نام حــــــــــوزه : 
حوزه دانشکده علوم تربيتي 

  وروانشناسي
  اساتيد گروه علوم تربيتي قسمت یا واحـد : 

 اسامـي افــــراد : 
آقای  -قاسم زاده  آقای دکترابوالفضل

  مهديونله دکتر روح ا
  9143 شماره داخلــي : 

 

 نام حــــــــــوزه : 
حوزه دانشکده علوم تربيتي 

  وروانشناسي
  اساتيد گروه علوم تربيتي قسمت یا واحـد : 

 اسامـي افــــراد : 
آقای گل محمد نژاد و غالمرضا آقای دکتر

 يارقليبهبود  دکتر
  9122 شماره داخلــي : 

 

 گروه علم اطالعات و دانش شناسي

 نام حــــــــــوزه : 
حوزه دانشکده علوم تربيتي 

  وروانشناسي
 قسمت یا واحـد : 

مدیر گروه آموزشي علم اطالعات 

  ودانش شناسي

  9422 شماره داخلــي :    اسامـي افــــراد : 
 

 م حــــــــــوزه : نا
حوزه دانشکده علوم تربيتي 

  وروانشناسي
 قسمت یا واحـد : 

اساتيد گروه علوم 

  تربيتي

 اسامـي افــــراد :     
دکتر آقای و   سیروس اسدياندکتر آقای 

 يارمحمد زادهپیمان 
  9149 شماره داخلــي : 

 نام حــــــــــوزه : 
حوزه دانشکده علوم تربيتي 

  وروانشناسي
 قسمت یا واحـد : 

اساتيدگروه علوم تربيتي و 

  مشاوره

 اسامـي افــــراد : 
دکتر آقای ابوالفضل فريد و دکتر آقای 

  رامین حبیبي
  9144 شماره داخلــي : 

 

 

 نام حــــــــــوزه : 
حوزه دانشکده علوم تربيتي 

  وروانشناسي
 اساتيد گروه مطالعات                قسمت یا واحـد : 

  9114               شماره داخلــي : آقای رحیم  – دکتر علي مرادمند اسامـي افــــراد : 

 نام حــــــــــوزه :
حوزه دانشکده علوم تربيتي 

  وروانشناسي
 قسمت یا واحـد : 

مدیر گروه آموزشي علم اطالعات 

  ودانش شناسي

 9422   شماره داخلــي :  دکتر عزيز هدايتي خوشمهر  اسامـي افــــراد : 
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 شهبازی

 
 

  اساتيد گروه مطالعات قسمت یا واحـد :  وروانشناسيحوزه دانشکده علوم تربيتي  نام حــــــــــوزه : 

 9944 شماره داخلــي :   خلیلي لیال دکترخانم  اسامـي افــــراد : 

 
 

 

 
 

 نام حــــــــــوزه : 
حوزه دانشکده علوم تربيتي 

  وروانشناسي
 تدارکات قسمت یا واحـد : 

 9941   شماره داخلــي :   آقای قويدل اسامـي افــــراد : 

 

 

 نام حــــــــــوزه : 
حوزه دانشکده علوم تربيتي 

  وروانشناسي
  آبدارخانه قسمت یا واحـد : 

  9112 ماره داخلــي : ش  حقيخانم  اسامـي افــــراد : 


