شماره تماس مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان
سمت

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

شماره همراه

رییس واحد

دکتر مرتضی کشاورز

400

09171272955

معاون علمی

دکتر امید طبیعی

311

09173172710

مدیر کل توسعه منابع انسانی

دکتر مرتضی حسن شاهی

414

09171293392

مدیر پژوهش

دکتر سعید محتشم نیا

211

09171132234

مدیر فرهنگی

حجت االسالم مهدی محمدی

406

09192511532

آقای محمد رضا خادمی

402

09171270263

مدیر مالی

سرکار خانم زارع

508

09171056392

مدیر امور اداری

مهندس سید ذبیح اهلل فاطمی

410

09176407909

مهندس غالمحسین رستمی

502

09177284951

مسئول فناوری واحد

مهندس محمد امین ابراهیمی

610

09171278917

دبیرخانه واحد

آقای مسعود رحیمی

217

09177284855

آقای رضا یارمحمدی

308

09178270041

مسئول اداره امتحانات

آقای روح اهلل نعمتی

305

09376909408

مسئول روابط عمومی

آقای مجتبی میرکی

400

09905045905

کارشناس امور فارغ التحصیالن

آقای محمد جان زارع

503

09379810999

301

09171270193

آقای محمد جواد ابراهیمی

509

09173289351

مسئول شهریه

سرکار خانم جهانگیر

205

09173107198

کارشناس امور شهریه

سرکار خانم خادمیان

507

09171279001

مهندس احمد حسن شاهی

606

09171293212

مسئول آزمایشگاههای واحد

مهندس مجید دهقان

616

09171260910

رییس اداره کارگزینی هیات علمی

آقای هاشم اسکندری

316

09171261536

مسئول امور خوابگاههای واحد

آقای مصطفی کاووسی

513

09171261216

مسئول عمران

مهندس رضا حسن شاهی

413

09177290693

مدیر گروه های فنی و مهندسی

دکتر اسماعیل خلیل زاده

09173289294

مدیر گروه های علوم انسانی

دکتر ولی نوذری

09177285075

مدیر گروه های علوم پایه

دکتر مرجان شاه ایلی

09173180445

دکتر برمک جعفری حقیقی

09175017299

مدیر حراست واحد

مدیر دانشجویی -مسئول ثبت نام
واحد

مسئول امور مشموالن – مسئول
بایگانی آموزش

مدیر آموزش
مسئول صندوق رفاه و امور رفاهی
واحد

مسئول ارتباط با صنعت -مسئول
اطالعات و آمار واحد

مدیر گروه های کشاورزی و منابع
طبیعی

مهندس حمید رضا حسن
شاهی

مدیر گروه های روان شناسی و

دکتر علی محمد رضایی

09171034352

مدیر گروه مامایی

دکتر خاطره صفوی نائینی

09355833883

مدیر گروه پرستاری

سرکار خانم مینا فردایی

09177363029

مدیر گروه اتاق عمل

دکتر سودابه بهزادی

مشاوره

09177041053

