
 دفاتر ارتقاء مشاوره و ارتقاء تحصیلی دانشگاه انکارشناس

 ساعت کاری شماره تماس روزهای کاری پردیس/ دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 8 - 16 86093027 شنبه تا چهارشنبه مواد و متالوژی -برق و کامپیوتر خانم فخاریان 1

 شنبه تا چهارشنبه ردارینقشه ب -صنایع -انستیتو نفت -معدن -مکانیک قزل خانم 2
8204440-

88225372 
16 - 8 

 8 - 15 66954049 نبهسه ش -دوشنبه -یکشنبه -شنبه محیط زیست -عمران -شیمی -علوم مهندسی خانم نهالگر 3

 8 - 16 66415834 دوشنبه -یکشنبه -شنبه پردیس هنرهای زیبا خانم جوانفرد 4

 8 - 16  66971940 شنبه تا چهارشنبه پردیس علوم خانم مهدیزاده 5

 خانم حمیدزاده 6
 چهارشنبه  هدوشنبشنبه تا یک سیاسیحقوق و علوم 

 گردشی

66401220 
16 - 8 

 66415434 شنبه و سه شنبه جغرافیا

 8 - 16 61118110 شنبه تا چهارشنبه اقتصاد آقای بلدی 7

 8 - 12:30 88229175 چهارشنبه -دوشنبه -شنبه زبانها و ادبیات خارجی آقای تقوی 8

 8 - 16 36040917 تا چهارشنبهشنبه  ابوریحان پردیس خانم کچویی 9

 8 - 16 0253-6166150 شنبه تا چهارشنبه فارابی پردیس خانم رفعتی 10

 8 - 16 61117043 شنبه تا چهارشنبه دامپزشکی خانم تقوایی 11

 8 - 16 026-32813000 شنبه تا چهارشنبه پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی خانم مینایی 12

 خانم آخته 13

 8 - 14 01334915130 بهچهارشنشنبه، یکشنبه، دوشنبه،  فومن پردیس

 دانشکده کاسپین
 سه شنبه

 پنج شنبه در ماه 2
01344608557 

17 – 8 

17 - 13 

 8 – 16 66962377 سه شنبه -شنبه مدیریت و روانشناسی خانم آتشین 14

 8 – 16 66962377 دوشنبه -یکشنبه تربیت بدنی -الهیات -ادبیات خانم ببری 15

 8 - 15 61117904 شنبه تا چهارشنبه علوم اجتماعی خانم ولی زاده 16

 13 - 30/20 09198316171 شنبه تا چهارشنبه دانشجویان خوابگاهی سطح شهر آقای ولدبیگی 17

 13 - 30/20 88005963 شنبه تا چهارشنبه مسئول شعبه خوابگاه فاطمیه خانم یونسی 18

 13 - 30/20 88069531 شنبه تا چهارشنبه مسئول شعبه خوابگاه چمران خانم جمشیدنژاد 19

 13 - 30/20 88023388 شنبه تا چهارشنبه مسئول شعبه کوی پسران آقای تقوی 20


