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 شماره تلفنهای دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

 ابراهیم گشتاسبی رادرئیس دانشکده: دکتر       

 تلفکس
 داخلی مستقیم

 (3163)پیش شماره

 

 )خانم مشتاقی( مسؤول دفتر 3333 31303076 31153766

 امید ابوعلیمعاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی: دکتر         

31153766 31153730 

 )خانم اولیاء( رئیس اداره آموزش 3011

 خانم یوسفی(مسوول دفتر ) 3165

 (خانم افکاری) بخشهای مهندسی هوافضا و جامدات تکمیلی تحصیالت کارشناس 3331

 وضی(خانم عتکمیلی بخشهای مهندسی حرارت و سیاالت و هسته ای ) تحصیالت کارشناس 3150

 رضا فقیهیمعاون پژوهشی: دکتر                

 (آقای صدقیانی) کارشناس پژوهشی 3116  31153117

 رامین وطن خواه: دکتر سرپرست امور فرهنگی و دانشجوئی            

 (آقای صدقیانی)دانشجویی -کارشناس فرهنگی  3116  31153117

 پشتیبانی -امور اداری              

 31153367 3016 )خانم فرامرزی( و مسوول امور قراردادها اداریامور  رییس

 
 

31153766 

 

    

 (زارعی)آقای  مسوول دبیرخانه
3151 31153150 

 متصدی امور دفتری و کارپرداز )آقای کرم زاده(

  31153161 3157 مسوول واحد نظارت و پشتیبانی و انباردار )آقای غالمی(

   3033 )آقای محمدی(مسوول نیروهای خدماتی 

   3333 نیک سرشت ( مهندس مسوول مرکز تلفن )آقای

   3363 ()خانم مهندس فالیزی CADمسوول اتاق کامپیوتر و /  شبکه و اینترنتکارشناس 

   3161 )آقای یوسفی(  رساننامه

   3165-3316 )آقای صفری( حفاظت فیزیکی

   3315 تاسیسات 

   3751-3617 نرم افزاری دانشکده  تعمیرات سخت افزاری و

  31153513 - (کپی و صحافی دانشکده )آقای عفیفی مرکز

 حسابداری         

  3637 (رییس حسابداری )آقای صادق نژاد
31151103 

 3135 (حسابدار )آقای شریفی

   3116 ()آقای امینی امین اموال

 مراکز تحقیقاتی         

  3365 مرکز تحقیقات هوائی  
31153763 

  3363 مرکز محاسبات سریع )خانم مهندس فالیزی( 

 31306151  3317 مرکز تحقیقات مهر نیرو

 : دکتر صدیقه سینامرکز تحقیقات تابش رئیس     

 31153037 31331033 3610 )خانم غضنفری( مسوول دفتر

  3736 (جهرمیآقای مهندس نظری) TLDآزمایشگاه 

  3616 )آقای قنبر پور( TLDآزمایشگاه 

  3760 (نوروز علیزاده مهندس خانم ) TLDآزمایشگاه 

 آزمایشگاه ها و کارگاه ها      

  3033 دینامیک، موتور،انتقال حرارت )آقای یادگار(آزمایشگاه های ترمو

  3033-3533 محمدی(مهندس آزمایشگاه های مقاومت مصالح، دینامیک ماشین )آقای 

  3630 رئیسی( مهندس آقایکارگاه اتومکانیک )

  3031 (یروزیو مهندس پ زره پوش مهندسکارگاه ماشین ابزار )آقایان 

  3631 کارگاه جوشکاری و ورقکاری )آقای برزگری(

  3113 )آقای مهندس شهبازی( ایآزمایشگاه فیزیک هسته

  3317 کورش عضدی()آقای  های دانشجوییآزمایشگاه پروژه

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 هوا فضا -بخش مهندسی مکانیک حرارت و سیاالت وبخش مهندسی انرژی

 رضا کمالیرئیس بخش  مهندسی مکانیک حرارت و سیاالت : دکتر 

 مهدی بانشیهوا فضا: دکتر  -رئیس بخش مهندسی انرژی

 داخلی 

 (3163)پیش شماره

 تلفکس

 31153733 3156 دفتر بخش )خانم پناهی(

  3031 دکتر امید ابوعلی

  3311 دکتر محمد اسالمی

  3111 دکتر محمد هادی اکبری 

  3066 دکتر همایون امداد

  3116 دکتر مهدی بانشی

  3311 حسینعلی پاکرواندکتر 

  3010 دکتر خسرو جعفرپور

  3035 مهندس محمد حسین رنجبران

  3531 دکتر محمدرضا سجادی

  3536 علی پور دکتر علیرضا

  3011 دکتر محمد مهدی علیشاهی

  3561 دکتر امیرحسین فتحی

  3003 دکتر رضا کمالی 

  3051 راددکتر ابراهیم گشتاسبی

  3005 دکتر علی اکبر گلنشان

  3530 دکتر محسن محمدی

  3013 دکتر محمود یعقوبی

 بخش مهندسی مکانیک جامدات

 علی سید امیر خسروی فردرئیس بخش: دکتر 

 31153733 3335 دفتر بخش )خانم عظیمی(

  3011 یزدیدکتر احسان آزادی

  3613 دکتر محمد اقتصاد

  3167 دکتر سجاد تقوایی

  3110 دکتر سید آرش حق پناه

  3161 دکتر سید امیر خسروی فرد

  3133 زادهدکتر سید احمد فاضل

  3063 دکتر مهرداد فرید

  3176 اسماعیل قوانلو دکتر

  3036 دکتر محمد حسن کدیور

  3013 دکتر مجتبی محزون

  3331 دکتر حسین محمدی

  3101 دکتر محمدرحیم نامی

  3016 دکتر علی نایبی

  3113 خواه دکتر رامین وطن

  3135 دکتر کامیار هاشم نیا

  3616 رحیم همتیاندکتر محمد

 مهندسی هسته ایبخش 

 رئیس بخش: دکتر احمد پیروزمند

 31153151 3370 )خانم آذرمکانی(دفتر بخش 

  3015 دکتر احمد پیروزمند

  3671 دکتر کمال حداد

  3131 اله ربیعیدکتر عطاء

  3611 دکتر صدیقه سینا

  3316 دکتر رضا فقیهی

  3167 دکتر فرشاد فقیهی

  3611 مهندس سیمین مهدیزاده

  3666 دکتر محمدرضا نعمت الهی


