
ساعات پاسخگویی در ایام 

 هفته

شماره تماس 

 دانشکده
 واحد مربوطه کارشناس شماره تماس آدرس ایمیل

شنبه تا چهارشنبه،   12الی  9  88943709 fm8840@gmail.com 9190082452 دانشکده مدیریت فرهنگ معیری 

شنبه تا چهارشنبه،  30:14الی  8  
70008880  

224داخلی   
hkeshvari98@gmail.com 09357859987 تیریدانشکده مد هادی کشوری  

شنبه تا چهارشنبه ، 30:14 یال 8  
88809891  

258داخلی   
n.hajighasemi@khu.ac.ir 09335159552 تیریدانشکده مد نگار حاجی قاسمی  

شنبه تا چهارشنبه،  30:14 یال  8  02634510006 ahmad_rajabi86@yahoo.com 9222088547 دانشکده تربیت بدنی احمد رجبی 

شنبه تا چهارشنبه،  30:14الی  8  02634510006 d.moradkhani@yahoo.com 09355520662 دانشکده تربیت بدنی داود مراد خانی 

روزهای زوج 16الی  12  

)همه روزه  20الی  18و  16الی  10

 بصورت مجازی (

............. peivandme@gmail.com 91936917120  دانشکده فیزیک احمد عزیز محمدی 

، شنبه تا چهارشنبه12 الی  8  

02634521446 

02634550704 

2791داخلی   

rezabanafsheh@gmail.com ................. دانشکده ادبیات بنفشه موسی الرضا 

، شنبه تا چهارشنبه14 الی  8  02186072716 Habibdokht.ta@gmail.com 90133917150  دانشکده جغرافیا طیبه حبیب دخت 

شنبه تا چهارشنبه،  14الی  8  
02634579600 

2636داخلی   
گی ملکیاعظم ین 09124636251 .......  دانشکده جغرافیا 

، شنبه تا چهارشنبه 15الی  8  02186072790 Arch.art.khu@gmail.com 09123005121 سالومه  مزدارانی 
دانشکده هنر و 

 معماری

، شنبه تا چهارشنبه15الی  8  02188943652 s.khorshid5914@yahoo.com ................ دانشکده علوم مالی سجاد خورشیدوند 

، شنبه تا چهارشنبه18الی  8  
02634576600 

2546داخلی   
fpekhu@gmail.com 91286374970  دانشکده روانشناسی حمیده رستم مظاهری 

روزهای دوشنبه 14الی  8  

روزهای سه شنبه 10الی  8  
02634523350 T.me/biologicalsceincesfacuty 

m.ataeekhu.ac.ir 
91263847920  دانشکده زیست مرجان عطایی 

های شنبه و دوشنبهروز 30:14الی  8  
0236579600 

3387داخلی   
Info_bs@khu.ac.ir 

Salari_adel@khu.ac.ir 
91398273940  دانشکده زیست فاطمه خدابنده 
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، شنبه تا چهارشنبه 20الی  8  
02634579600 

2612داخلی   
hivaselki@khu.ac.ir 

 آیدی تلگرام

@hi_1357 
 هیوا سلکی

و  یدانشکده فن

یمهندس  

، شنبه تا چهارشنبه 16الی  8  02634517024 englms.sajjadi@gmail.com ...... روح اله سعادتی 
و  یدانشکده فن

یمهندس  

، شنبه تا چهارشنبه 13الی   8

 )دانشکده(

واتساپ ، 20الی  8  

02634579600 

2716داخلی   

2324 

2775 

eskandarzadeh@khu.ac.ir -- ریاضیدانشکده  ناهید اسکندزاده  

شنبه تا چهارشنبه ، 30:14 یال 8  
02634579600 

2356داخلی   
zr.raesi@gmail.com 91256707340  دانشکده علوم زمین زهرا رئیسی 

، شنبه تا چهارشنبه 30:14الی  8  

 

02634530832 

2733داخلی   
f.ashrafi@khu.ac.ir 

09022709460 

 واتساپ
 دانشکده شیمی فهیمه اشرفی

، شنبه تا چهارشنبه17الی  9  02177622705 esadeghi6662@gmail.com 
 آیدی تلگرام

@ez6266 
 دانشکده اقتصاد ابراهیم صادقی مزیدی

،  شنبه تا چهارشنبه30:14الی   8  02188311867 mkhorsandi64@gmail.com 99232148660  مریم خورسندی 
دانشکده حقوق و 

 علوم سیاسی

،  شنبه تا چهارشنبه30:14الی   30:8  
02188311867 

4داخلی   
m.hasani6704@gmail.com 0910539936 محیا حسنی 

دانشکده حقوق و 

سیاسیعلوم   
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