شماره تلفن مستقیم و داخلی دانشگاه پیام نور استان فارس
تلفن گویا51135323 :

(6خط)

داخلی
حوزه ریاست

آقای صحرائیان 222
خانم رضایی 222

تلفن مستقیم
22242352
فکس 22242352

آقای اشراق 256
آقای استوار 211
روابط عمومی

آقای اژدری 212

 (22212212آقای اژدری)

کارشناس روا بط عمومی 212

معاونت آموزشی
نهاد نمایندگی ولی فقیه

خانم اطمینان 224

22242352

حاج آقا ثابت 261
کارشناس دفتر 262
خانم ارفعی 270

فرهنگی

آقای احسانی 272

( 22212122خانم ارفعی)

خانم فردوس مکان 217
خانم خورشیدی 266

خانم دکترکشاورز 235
پژوهشی

آقای صالحی 234

(22242322خانم دکتر کشاورز)

خانم اخگر 236
خانم ایلخانی پور 235
آقای شفیعی 223

نظارت و ارزیابی

آقای دکتر کمالی 212

22212160

آقای نیکنام 222
خانم شعله ور 222
اداری

آقای رسولی 222

(22242335آقای نیکنام)

آقای عباسی 225
آقای حامدیان 224
آقای شاهسونی 272

دبیرخانه

خانم مظلومی 223
آقای بهروزیان 220

عمران

آقای محمدیان 222

( 22212212آقای محمدیان)

آقای امینی 226
توسعه رشته ها
امتحانات

آقای اکبری 225
آقای عابدی 227
کمیته انضباطی 221

22212162

شماره تلفن مستقیم و داخلی دانشگاه پیام نور استان فارس -صفحه 2
شماره داخلی
حراست

مستقیم

آقای صادقیان 222
آقای روشن

22242225-22242222

222

 22242225فکس

آقای ایزدپناه 225
خانم غیاثی

224

آقای حجتی 232
خانم کوشش 226
خانم صحرائیان 220
خانم نسیبی
دانش آموختگان

( 22212112آقای حجتی)

222

خانم حیدری 222
خانم طباخ 237
خانم ایمانی 231
خانم قناعتیان 232
254

آقای عباسی

آقای علی رحیمی 256
خدمات آموزشی

خانم علوی

255
( 22242325خانم علوی)

خانم یوسفی 252
آقای ایزدی

255

خانم حیدری 212
آقای کوثری 217
خانم حقیقت 211
خانم شهسوار 212
مالی

( 22212112آقای کوثری)

خانم پیروی 212
خانم جعفری 213
آقای امیدی 211
آقای اتردی 216
آقای حدادی 210

دیوان محاسبات

 242و 245

فناوری اطالعات واتوماسیون اداری

آقای مسلمی 227

مشاور حقوقی

آقای دکترقربان زاده 262

22212221
51135323

تلفنخانه و نگهبانی

آقایان مسگری و بیژنی

222

51135321
51135325

فاکس دانشگاه

51135322

