
  یزد ستاد استان دانشگاه پیام نور مستقیم واحدهاي لیست تلفنهاي داخلی و

  شماره مستقیم  شماره داخلی  مسئولیت  نام ونام خانوادگی  
  

    حوزه ریاست
  و

  روابط عمومی

  035-38252773  245-249  ریاست  دکترمحمدحسین مهدوي نژاد
  247  معاون  دکترمحمودکمالی
  035-38250725  215  مومیمدیرروابط ع  عبدالمجیدحدادي

  215  کارشناس روابط عمومی  اعظم کوهیان

  
  

  اداره اداري و پشتیبانی

  035-38253777  216  و پشتیبانی مدیر اداري  باغیانی رضاعلی
  218  کارشناس اداري اعضاي هیات علمی  حمیده حسینی ابراهیم آباد

  214  کارشناس اداري کارمندان  سمیه السادات میردهقان
  241  دبیرخانه  فاطمه منصوري

  253  خدمات  نعمت دره زرشکی
  

  

  اداره مالی

  035-38253771  235  مدیر مالی  حسین بقائی
  243  امین اموال  داود قادریان

  209  کارپردازي  حسین حاج علی
  206  کارشناس بودجه  بی بی سعیده میردهقان

  250  کارشناس حقوق و دستمزد  فاطمه دانیار
  201  کارشناس شهریه  اعظم عزیزي

    کارشناس اعتبارات و رسیدگی اسناد  مرضیه حکمت نیا

  
  اداره فناوري اطالعات

  035-38250727  222  مدیر فناوري اطالعات  مهندس حسن صدیقی
  255  کارشناس فناوري اطالعات  مصیب اکرمی

  
  

  اداره آموزش

  035-38240057  207  مدیر آموزش  صدیقه اکرمی
  233  کارشناس فارغ التحصیالن  مژگان مزیدي  38250724-035

  234  کاربر ارشد  محبوبه فروزانی
  208  کارشناس امتحانات  فاطمه السادات میرمحمدي

  213  کارشناس آزمون هاي الکترونیکی  الهام مهرپویا
  035-38250726  251  کارشناس پژوهشی  سعید کیان مهر

  035--38263992  ---   مسئول دفتر نهاد رهبري  حجت االسالم صدر الساداتی  نهاد رهبري
  

  اداره فرهنگی
  035-38253444  252  مدیر فرهنگی  مجید رحمتی

  219  کارشناس فرهنگی و بسیج کارکنان  محمدرضا آخوندي
  252  کارشناس تربیت بدنی و امور دانشجویی  جواد غالبی

  
  

  گروه هاي آموزشی

    232  مدیر گروه فنی و مهندسی  یري نائینیمهدي کبدکتر
  258  مدیر گروه کشاورزي  فاطمه برزگري بنادکوکیدکتر 
  230  مدیر گروه حسابداري، اقتصاد و مدیریت  مرضیه دهقانی زادهدکتر 
  232  مدیر گروه علوم اجتماعی  حسن حکمت نیادکتر

  258  مدیر گروه علوم پایه  رئوفه معنویتدکتر 
  ---   مدیر گروه علوم تربیتی و روانشناسی  حمد حسن دشتیمدکتر
  259  مدیر گروه ادبیات و زبان هاي خارجی  آسیه ذبیح نیادکتر

  259  مدیر گروه هنر و معماري  سیده سعیده حسینی زاده
  224  مدیر گروه الهیات و علوم اسالمی  محمد حسین مهدوي نژاددکتر

    244  دیر حقوقی و امالكم  علی فرزد  دفتر حقوقی و امالك
    242  -------   ------   دفتر عمرانی

    204  مدیر نظارت و ارزیابی  عبدالمجید سودمنديدکتر   دفتر نظارت و ارزیابی
  

  اداره حراست
   مدیر حراست  محسن کریمی

 
211  

38253770-035  
 itکارشناس حفاظت فیزیکی و   محمدجواد خلیلی

  اسناد و دبیرخانه محرمانه کارشناس حفاظت  حمیده ضیایی
  210    نگهبانی

  


