شماره های تماس همکاران علمی  /اداری مرکز تبریز
ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

داخلی

نمابر

مستقیم

حوزه ریاست
1

داود

فضلی

رییس

181

01511353

01501858

2

رضا

افخمی

مسئول دفتر حوزه ریاست

282

18222282

18222422

حوزه معاونت ها
1

اصغر

پناهزاده

معاون اجرائی

180

18222281

01515451

2

رضا

افخمی

مسئول دفتر معاونت اجرائی

281

18222281

.

8

سیاوش

جانی

معاون آموزشی

111

18222288

01515113

6

رضا

کوهنورد

مسئول دفتر معاونت آموزشی

288

18222288

.

اسامی و شماره تلفن مدیر و کارشناسان امور اداری دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

ردیف
1
9
2
9
3
6
7
8
2
13
11
19
12

مسئولیت
مدیر امور اداری و پشتیبانی
کارشناس امور اداری و پشتیبانی
کارشناس امور اداری و پشتیبانی
کارشناس کارگزینی
دبیرخانه
مسئول تاسیسات
راننده
خدمات
خدمات
خدمات
آبدارخانه
آبدارخانه
آبدارخانه

نام و نام خانوادگی
علی علی اکبرپور
امین رضا فیاضی
سجاد عبدالهی
خانم نقش حسین بدر
خانم نیکی
فخرالدین صالحی
اصغر عزیز آبادی
کرمعلی رحیم زاده
اژدر نجف زاده
حسین احمدلوئی
عبداله عظیمی
فرهاد زوار
محمد مجدیان

داخلی
922
223
223
929
939
929
929
929
929
929
991
999
963

مستقیم
23929293
23929223
23929223
23929929
23921392
23929929
23929929
23929929
23929929
23929929
23929991
23929999
23929963

اسامی و شماره تلفن مدیر و کارشناسان آزمایشگاههای دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

ردیف
1
9
2
9

مسئولیت
مدیر آزمایشگاهها
کارشناس آزمایشگاه فیزیک
کارشناس آزمایشگاه شیمی
عمومی
کارشناس آزمایشگاه شیمی آلی-
شیمی معدنی

نام و نام خانوادگی
علی علی اکبرپور
فاطمه رفیعی
معصومه عالئی

داخلی
922
972
931

مستقیم
23929293
23929972
23929931

مریم حاتم زاده

232

23929232

کارشناس آزمایشگاه زیست
کارشناس آزمایشگاه شیمی -
شیمی افزاری
کارشناس آزمایشگاه مکانیک و
فنی مهندسی
کارشناس آزمایشگاه کشاورزی و
روانشناسی
کارشناس آزمایشگاه زمین شناسی
ماکرو –زمین شناسی میکرو

3
6
7
8
2

مریم داغستانی
راحله مقصودی

929
922

23929929
23929922

محمدرضا کالنتری

936

23929936

امین رضا فیاض

223

23929223

وحید مویدی

293

23929293

اسامی و شماره تلفن مدیر و کارشناسان فن آوری و رایانه دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

مسئولیت
مدیر فن آوری و رایانه
کارشناس فن آوری و رایانه
کارشناس شبکه
کارشناس سخت افزار

ردیف
1
9
2
9

نام و نام خانوادگی
رضا رحیمی
سید مهدی الیاسی
محسن امامقلی زاده
حمید بختیاری

داخلی
213
976
976
976

اسامی و شماره تلفن مسئول و کارشناس کتابخانه مرکزی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
داخلی
نام و نام خانوادگی
مسئولیت
232
نیر سهمانی
مسئول کتابخانه
937
شبنم اسکندری
کارشناس کتابخانه

ردیف
1
9

مستقیم
23913291
23929976
23929976
23929976

مستقیم
23929232
23929937

اسم و شماره تلفن مسئول مشاوره دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

ردیف
1

مسئولیت
مسئول مشاوره

نام و نام خانوادگی
مهری پاشایی

داخلی
932

مستقیم
23929932

اسم و شماره تلفن مدیر امور دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

ردیف
1

مسئولیت
مدیر امور دانشجویی

نام و نام خانوادگی
شهال بهاری

داخلی
222

مستقیم
23929222

اسامی و شماره تلفن مدیر و کارشناسان کارگاههای دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

ردیف
1
9
2

مسئولیت
مدیر کارگاه ها
کارشناس کارگاههای
چوب هنر فلز
کارشناس کارگاه فنی

نام و نام خانوادگی
رضا افخمی
امین رضا فیاضی

داخلی
981
223

مستقیم
23929981
23929223

نادر نجفی

212

23929212

اداره آموزش دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

کارشناس
آقای نادرپور
خانم ملوکی

تلفن جدید
938
928

رشته
مدیر آموزش
کارشناس امتحانات

دانشکده
ستادی

آقای انباری
آقای آذرگون

299
933

نظام وظیفه
کاربر ارشد

خانم سروری

982

حقوق -آموزش دینی-عربی-ژئومورفولوژی

خانم مرادی

999

بازرگانی-دولتی-صنعتی

خانم بصیری

938

اقتصاد-ع سیاسی-تربیت معلم-حسابداری

خانم نژادی
خانم مهری

989
932

تاریخ-راهنمایی و مشاوره-علوم تربیتی
مترجمی-ادبیات فارسی-انگلیسی-عرب-عربی-ریاضی آمار

خانم زال پور

931

روانشناسی

علوم پایه-علوم کشاورزی-
هنرو معماری

آقای جلیلی
خانم صفرپور
خانم قربانیان

962
229
229

تربیت بدنی-ع اجتماعی-ارتباطات اجتماعی
زیست شناسی-علم اطالعات
کامپیوتر-رباتیک-فناوری-نرم افزار

خانم جمشیدی

933

زمین شناسی-شیمی-فیزیک-علوم تجربی

فنی و مهندسی

آقای بهمنی آذر
خانم اسدیان خانم
خسرویار
آقای علی زاده

911
999

الهیات -کشاورزی-هنر-مهمان
مسئول بایگانی

292

عمران-شهرسازی-برق

خانم محمدیان
خانم سموعی

921
917

خودرو-متالوژی-مکانیک-زیست-شهرسازی
م شیمی-م صنایع-اجرایی-پروژه

خانم سیدی
آقای سردهایی

919
911

معادلسازی-معماری
انصراف-گردشگری-جغرافیا-آمار-جهانگردی

آقای حاتمی
خانمالمعی
خانم حسین پور

991
992
989

کارشناس آموزش
مدیر فارغ التحصیالن
کارشناسی فارغ التحصیالن

خانم شیخ یوسفی

936

کارشناسی فارغ التحصیالن

خانم پرهیزجوان

291

کارشناسی فارغ التحصیالن

خانم درخشانی

988

کارشناسی فارغ التحصیالن

خانم صفرپور

299

کارشناسی اسکن مدارک فارغ التحصیلی

خانم محمودی

916

کارشناسی اسکن مدارک فارغ التحصیلی

خانم الحق

916

مسئول دانشنامه

علوم انسانی

فارغ التحصیالن

اسامی و شماره تلفن کارشناسان رشته های تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نورمرکز تبریز
ردیف

رشته ارشد و دکتری

کارشناس رشته

تلفن تماس

روانشناسی تربیتی
1

مدیریت آموزشی

خانم دادگر

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی(-انرژی)

(دکتری)

39123929919

ریاضی (آنالیز)

اقتصاد اسالمی-اقتصاد و تجارت الکترونیک
ریاضی محض-هندسه
ریاضی کاربردی(-آنالیزعددی)
زیست علوم گیاهی(-فیزیولوژی گیاهی)
9

خانم سیار

علوم گیاهی-فیزیولوژی

39123929912

ریاضی آنالیز
فلسفه اسالمی
کالم اسالمی
آمارریاضی
شیمی آلی (دکتری)
شیمی آلی
شیمی معدنی
2

آموزش زبان انگلیسی

خانم چمنی

39123929993

فیزیک ذرات بنیادی
فیزیک اتمی مولکولی
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی تطبیقی-بازنگری
زمین شناسی-اقتصاد
زمین شناسی-چینه و فسیل شناسی
9

زمین شناسی-دیرینه و چینه نگاری
زمین شناسی-رسوب سنگ شناسی رسوبی
روانشناسی عمومی
فیزیک اپتیک و لیزر
مترجمی زبان انگلیسی

خانم عبدی

39123929929

اسامی و شماره تلفن کارشناسان برنامه ریزی درسی دانشگاه پیام نورمرکز تبریز
ردیف

رشته های کارشناسی  ،ارشد و دکتری

کارشناس رشته

تلفن تماس

دروس عمومی
1

جغرافیا

آقای عبدی

فیزیک (کارشناسی و ارشد)

مدیر برنامه ریزی درسی

علوم سیاسی

39123929226

مترجمی
زبان انگلیسی(کارشناسی و ارشد)
ادبیات فارسی (کارشناسی و ارشد)
عربی
عمران
9

راه آهن
خودرو

خانم اربطی

39123929913

مکانیک
متالوژی
زیست شناسی (کارشناسی و ارشد)
زمین شناسی (کارشناسی و ارشد)

کشاورزی (کارشناسی و ارشد)
مهندسی شیمی
مهندسی پلیمر
2

شیمی (کارشناسی و ارشد)

خانم حسین پور

39123929923

صنایع
پروژه
اجرایی
شیمی (دکتری)

تربیت بدنی
9

دروس ورزش

آقای اشرفی

39123929922

مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر
فناوری اطالعات
مهندسی رباتیک
آمار (کارشناسی و ارشد)
ریاضی(کارشناسی و ارشد)

3

خانم نژاد محمدی

39123929961

مهندسی برق
علوم اجتماعی
روابط عمومی
رایانش امن
ریاضی ( دکتری)

علوم تربیتی(گرایش های آموزش و پرورش پیش دبستانی
و دبستان-

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی-علوم
تربیتی)

ارتباط تصویری
صنایع دستی
عکاسی
روانشناسی (کارشناسی )
روانشناسی ارشد (گرایش های روانشناسی تربیتی-
عمومی-مدیریت آموزشی)
طراحی فرش
6

مرمت بناهای تاریخی
مهندسی شهر سازی

خانم آقا بابایی

39123929913

مهندسی معماری
نقاشی
هنر اسالمی

مدیریت (دولتی-بازرگانی-جهانگردی)
حسابداری
حقوق
الهیات(فقه مبانی حقوق-ادیان و عرفان-علوم قران و حدیث-
تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی-فلسفه و کالم اسالمی)

کتابداری

7

اقتصاد ( کارشناسی)
اقتصاد ارشد( گرایش های اقتصاد اسالمی-

تجارت الکترونیک)

خانم فخرایی

39123929912

اسامی و شماره تلفن کارشناسان دانش آموختگان دانشگاه پیام نورمرکز تبریز
ردیف

رشته های کارشناسی  ،ارشد و دکتری

کارشناس رشته

تلفن تماس

مهندسی مدیریت اجرایی
مهندسی مدیریت پروژه
مهندسی تولیدات دامی(ناپیوسته)
مهندسی کشاورزی(کلیه گرایشها)
مرمت بناهای تاریخی
مهندسی شهر سازی
علوم گیاهی (فیزیولوژی گیاهی) ارشد
علوم تربیتی(کلیه گرایشها)
آموزش حرفه و فن
امور تربیتی
مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

1

خانم المعی
مدیر دانش آموختگان

39123929992

مهندسی علوم کشاورزی
مهندسی مدیریت و آبادانی روستا ها
مهندسی آب و خاک
مهندسی منابع طبیعی –محیط زیست
زیست شناسی عمومی و علوم گیاهی
روانشناسی (عمومی)
کشاورزی ( ارشد)
علوم تربیتی ( ارشد)
روانشناسی تربیتی ( ارشد)
حقوق
تربیت بدنی و علوم ورزشی
علوم اجتماعی(کلیه گرایشها)
جغرافیا
علوم ارتباطات اجتماعی
علوم سیاسی
عکاسی

9

مهندسی شیمی( کلیه گرایش ها)
صنایع دستی
تاریخ
علم اطالعات و دانش شناسی
مهندسی راه آهن ( سازه های ریلی)
ژئومورفولوژی
ارتباط تصویری
زبان و ادبیات عرب
زبان و ادبیات عربی
فرش(طراحی-بافت و مرمت فرش)
نقاشی
هنرهای اسالمی(کلیع گرایش ها)
هنرهای صناعی(آبگینه –فلز-کاشی)

خانم حسین پور

39123929989

الهیات

مهندسی برق (کلیه گرایشها)
شیمی (محض -کاربردی)
شیمی (آلی-معدنی) ارشد
زبان و ادبیات انگلیسی
زبان و ادبیات فارسی

2

زبان و ادبیات فارسی( ارشد)
علوم کامپیوتر(عادی و چند بخشی)
مهندسی صنایع (عادی و چند بخشی)
راهنمایی و مشاوره
تربیت معلم قرآن کریم

خانم پرهیز جوان

39123929983

آموزش دینی عربی
آموزش و پرورش ابتدایی

شیمی ( دکتری)

آمار
آمار ریاضی (ارشد)
آمار و کاربردها

9

خانم شیخ یوسفی

39123929936

مهندسی فناوری اطالعات (چند بخشی)
مهندسی کامپیوتر( سخت افزار – نرم افزار )
مهندسی رباتیک
مهندسی مکانیک ( حرارت و سیاالت)
مهندسی خودرو
مهندسی متالوژی و مواد ( متالوژی صنعتی)
فیزیک کلیه گرایش ها ( کارشناسی و ارشد)
ریاضی کلیه گرایش ها ( کارشناسی و ارشد)
ریاضیات و کاربرد های
ریاضی کاربردی (دو گرایش ) ارشد
زمین شناسی ( محض و کاربردی)
زمین شناسی( سه گرایش) ارشد
مهندسی عمران
اقتصاد(ارشد)
ریاضی ( دکتری)

اقتصاد (نظری) عادی و چند بخشی
حسابداری
مهندسی معماری
مدیریت دولتی
مدیریت بازرگانی
مدیریت جهانگردی
مدیریت صنعتی

3

مهندس پلیمر (دو گرایش)
آموزش زبان انگلیسی( ارشد)
آموزش زبان انگلیسی (ناپیوسته)
مترجمی زبان انگلیسی
آموزش علوم تجربی

خانم درخشانی

39123929988

