
وتاتخاًِ واروٌاى  

 الف( هذیزیت وتاتخاًِ

ذیزیت وتاتخاًِ تز ػْذُ یىی اس اػضای ّیات ػلوی تِ ًام آلای دوتز هحوذ ّادی هیزضوسی دارای هذرن دوتزای حمَق ه

 .خصَصی اس گزٍُ حمَق خصَصی  هی تاضذ

  4839242244737594-تلفي تواس:

 mh_mirshamsi@atu.ac.irپست الىتزًٍیه : 

 ًَیسی ٍ آهادُ ساسیتخص فْزستب( 

تزای استفادُ  ،پس اس ٍرٍد اطالػات تِ سیستن وتاتخاًًِیاس اساتیذ ٍ داًطجَیاى تْیِ ٍ وتاب ٍ هٌاتغ هَرد ،در ایي تخص

ّا ٍ ًیاس ّای اطالػاتی تَاًٌذ درخَاستدر ضوي اساتیذ ٍ داًطجَیاى هی .ضَدّای هخشى ٍ هزجغ هٌتمل هیهزاجؼیي تِ تخص

 اس لثیل وتاب ٍ هجالت را در ایي تخص ارائِ دٌّذ تا در اٍلیي فزصت وتاتخاًِ تِ تْیِ ایي هٌاتغ الذام ًوایذ.
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 وتاتذاری  هسؤٍلوارضٌاس ؛ لزتاى ضاوزیاىآلای  .1

 48392417تلفي 

 angelej4931@gmail.com: پست الىتزًٍیه 

 وارضٌاس وتاتذاری؛ هٌْاس حاجی حسٌیخاًن  .2

 48392419تلفي : 

 mhnazhaji@yahoo.com پست الىتزًٍیه :

 ج( تخص ًطزیات

ّا ٍ داًطجَیاى درخَاست هذیزاى گزٍُی هَضَع حمَق ٍ ػلَم سیاسی تٌا تِ رجاًطزیات داخلی ٍ خ ،در ایي تخص

فیشیىی، تِ فضای  هحذٍدیتّوچٌیي آرضیَ ًطزیات ًیش در ایي تخص هَجَد هی تاضذ وِ تِ ػلت هی ضَد. تْیِ 

ّای ػلت اضتزان تاًهتِ خزیذ هجالت التیي  1389اس سال  .ذًضَهجشا در تخص هخشى وتاتخاًِ ًگْذاری هیطَر 

  است.هتَلف ضذُ اطالػاتی 
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 تخص ًطزیات وارضٌاس هیٌا ًجف سادُ؛ خاًن  -

 48392418تلفي: 

  najafilib95@gmail.comپست الىتزًٍیه: 

 تخص هزجغ ٍ هطالؼِ  ساليد(

سیز هجوَػِ تخص وتة  سِایي تخص اس  تخص هزجغ در سالي طثمِ ّوىف ساختواى وتاتخاًِ ٍالغ ضذُ است. 

تطىیل ضذُ است. وتاتْای هزجغ ػوَهی ٍ تخصصی  ٍ سالي هطالؼِ  پایاى ًاهِ ّا تخص ، فارسی ٍ التیي هزجغ

ز داًطگاّْا ٍ سایػالهِ طثاطثائی داًطگاُ  ّوچٌیي داًطجَیاى ای استفادُ داًطجَیاى لزار دارد.تصَرت لفسِ تاس تز

هی تَاًٌذ تا هزاجؼِ تِ  ،یاى ًاهِ ّای وارضٌاسی ارضذ ٍ دوتزای داًطىذُتزای هطالؼِ پاطثك همزرات وتاتخاًِ 

خذهات ایي تخص   وتاتذار ایي تخص تا ارائِ وارت داًطجَیی خَد تِ ّوزاُ ضوارُ تاسیاتی پایاى ًاهِ هَرد ًظز، اس
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ًفزُ تفىیه ضذُ  6یش ه 12ُ ٍ ته ًفز هیش 29ًفز هیثاضذ وِ تصَرت 101ظزفیت پذیزش سالي هطالؼِ .استفادُ ًوایٌذ

 است.

 

 

 



 

 

 وارضٌاس تخص هزجغ ؛ ضوس الولَن اتطحیخاًن  -

 48392421تلفي: 

  

 تخص اهاًتُ( 

ّای فارسی ٍ التیي، اهَر هزتَط تِ اهاًت وتاب ،ساختواى ٍالغ ضذُ استاهاًت وِ در سالي طثمِ سیز سهیي تخص 

 واهپیَتزی ٍ تحت سیستن وتاتخاًِ ٍ تسَیِ حساب وتاتخاًِ را تز ػْذُ دارد وِ تا استفادُ اس ًزم افشار ػضَیت

پس اس  ،صَرت تاس هی تاضذِ خَاست وتاب هَرد ًظز خَد اس هخشى وِ تتزای دردیجیتالی ادارُ هی ضَد. اػضا 

. در ضوي ًوایٌذهی وتاتْای هَرد ًیاس خَد را دریافت  ،راٌّوایی وتاتذاراىٍ تا طزیك سیستن وتاتخاًِ  جستجَ اس

ّا تزای توذیذ وتابٍ آدرس پست الىتزًٍیه هطخص ضذُ  یي هیش اهاًتهسؤٍلتَاًٌذ تا ضوارُ ّای تلفي هیاػضا 

 ًیش الذام وٌٌذ. 



 

 



 

 

 هیش اهاًت  هسؤٍل؛ سری ًاًىلیخاًن  .1

 48392408تلفي:

 nankali304@gmail.comپست الىتزًٍیه: 

 هیش اهاًت  هسؤٍل؛ الْام پیزسادُخاًن  .2

 48392408تلفي:

 pirzadehe27@gmail.comپست الىتزًٍیه :

 lpd_lib@atu.ac.ir: پست الىتزًٍیه تزای توذیذ وتاتْا 


