
 تحصیل ایران|  مشکالت آنالین و تلفنی پاسخگوی سامانه+  وادانا سامانه پشتیبانی

سامانه وادانا یکی از سایت هایی است که دانشگاه آزاد اسالمی از آن برای تدریس و برقراری 

ارتباط دانشجویان استفاده می کند. دانشجویان برای شرکت در کالس ها، شرکت در آزمون ها، 

اط با اساتید و .... از آن استفاده می کنند. گاهی اوقات ممکن است که دانشجویان برقراری ارتب

در موارد نام برده دچار مشکل شده و به کمکی نیاز داشته باشند. در این صورت، برای رفع این 

مشکالت می توانند از پشتیبانی سامانه وادانا کمک بگیرند. اگر شما هم جز این دانشجویان 

پشیتبانی این سایت در ادامه مقاله با ما همراه  برقراری ارتباط با آشنایی با نحوه هستید، برای

 باشید.

و شماره های تماس  بانی سامانه وادانا ارائه می دهدخدماتی که پشتیتمامی ما در ادامه مقاله 

شما می توانید با برقراری ارتباط با  را برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد. هر استانپشتیبانی 

 این سایت، مشکالت خود را رفع کنید.پشتیبانی 

 ه می دهد؟سامانه وادانا چه خدماتی را ارائ پشتیبانی

ن است سوال کنید که پشتیبانی سامانه وادانا چه خدماتی را ارائه می دهد؟ پشتیبانی این ممک

شامل  ،سایت، خدمات مختلفی را برای شما دانشجویان عزیز ارائه می دهد که برخی از آن ها

 زیر می باشند: موارد

 ،ند.به وصل نشدن صدا با گوشی را رفع می کمشکالت مربوط  پشتیبانی این سامانه 

 .پشیبانی این سایت، عدم وصل نشدن صدا با کامپیوتر را نیز برطرف می کند 

 .این پشتیبانی، مشکل وصل نشدن میکروفن در کالس ها را رفع و برطرف می کند 

  ،راهنمایی می کند.کالس ها شوند را توانند وارد دانشجویانی که نمی پشتیبان 

 .این پشتیبانی، دانشجویان را در رابطه با تغییر و یا بازیابی رمز عبور راهنمایی می کند 

عالوه بر موارد نام برده، پشتیبانی خدمات دیگری نیز به دانشجوها ارائه می دهد و تمامی مشکالت 

 آن ها را رفع می کند.

 با پشتیبانی هر استان ارتباط برقرار کنیم؟ یهایاز طریق چه سایت 

حال که با خدمات مربوط به پشتیبانی هر سایت آشنا شدید، ممکن است سوال کنید که از 

طریق چه سایت هایی با پشتیبانی هر استان ارتباط برقرار کنیم؟ شما دانشجویان گرامی برای 

از طریق لینک مستقیم هر استان و هم  می توانید هم ،برقراری ارتباط با پشتیبانی سایت وادانا



در ادامه مقاله لینک مستقیم هر اقدام کنید.  ی پشتیبانی هر استان،از طریق شماره تماس ها

 خواهیم کرد. بیاناستان را برای شما عزیزان 

 لینک مستقیم ارتباط با پشتیبانی واحد هر دانشگاه

 /https://iauctb.daan.ir تهران مرکز

 /https://iauet.daan.ir تهران شرق

 /https://azad.daan.ir تهران جنوب

 /https://iau-tnb.daan.ir تهران شمال

 /https://wtiau.daan.ir تهران غرب

 /https://iaukishint.daan.ir کیش

 /https://iauvaramin.daan.ir ورامین

 /https://iiau.daan.ir اسالمشهر

 /https://srbiau.daan.ir علوم تحقیقات

 /https://iausr.daan.ir امیادگار ام

 /https://iaumalard.daan.ir مالرد

 /https://qodsiau.daan.ir شهر قدس

 /https://andisheh.daan.ir اندیشه

 /https://safaiau.daan.ir صفادشت

 http://khuisf.daan.ir/ خوراسگان

 /https://daanaan.daan.ir سایر دانشگاه ها

 

دانا، سامانه دان دانشگاه آزاد اسالمی نیز دارای پشتیبان است. شما دانشجویان عالوه بر سامانه وا

 می توانید برای آشنایی با نحوه پشتیبانی این سایت مقاله زیر را مطالعه نمایید.

 کنید.کلیک برای مطالعه مقاله پشتیبانی سامانه دان بر روی لینک مربوطه 

 پشتیبانی سامانه وادانا تماسشماره های 

همان طور که بیان شد شما دانشجویان عزیز برای برقراری ارتباط با پشتیبانی این سایت می 

نیز تماس بگیرید. بنابراین، هر استان  پشتیبانیتوانید عالوه بر سایت های نام برده، با شماره های 

اس اگر نتوانستید از طریق سایت های ذکر شده مشکالت خود را برطرف کنید، می توانید با تم



در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا تمامی گرفتن مشکالت خود را بیان کرده و برطرف کنید. 

 را برای شما عزیزان بیان کنیم. برای تمامی استان ها شماره های تماس

 استان تهرانسامانه وادانا  پشتیبانیشماره تماس 

 

 شماره تماس نام مسئول سمت کاری واحد دانشگاهی

پشتیبان کالس های  واحد رودهن

 آنالین

ود فاطمه محم

 خانی

09051050289 

پشتیبان کالس های  واحد رودهن

 آنالین

 09192154870 کوروش اسکندری

 09352371193 پریسا رحمانی پشتیبان واحد پردیس

 09192991584 علی مرادیان کالس گردان واحد سما ازگل

 0921111111 مجتبی زهره نژاد پشتیبان واحد سما ازگل

 09926826736 ی ممیزیآقا پشتیبان واحد یادگار امام

 09185265983 آقای خسروبیگی پشتیبان واحد یادگار امام

 09197519157 مصطفی شجاع پشتیبان فنی واحد فیروزکوه

 09194193069 علی احمدپور پشتیبان فنی واحد فیروزکوه

 09122011560 الهام اسماعیلی پشتیبان واحد ورامین

محمد مهدی  پشتیبان واحد تهرانسر

 یعبد

02144516189 

 22769765021 خانم رستگار پشتیبان واحد شریعتی

 



 استان البرز سامانه وادانا شماره تماس پشتیبانی

 

 شماره تماس نام مسئول سمت کاری واحد دانشگاهی

 02634258151 سمیر اهرمی پشتیبان فنی واحد کرج

 02634259556 نگین اعتمادی پشتیبان فنی واحد کرج

 شیپشتیبان فنی/آموز واحد کرج

 

 02634257281 سمیه فکوری نژاد

 02634257603 فرحناز رمضانپور پشتیبان آموزش واحد کرج

و  پشتیبان گروه برق سما کرج

 تربیت بدنی

 ۰۲۶۳۴۳۵۰۷۵۴ ندا اعتمادی

پشتیبان گروه معماری،  سما کرج

مکانیک، ساختمان و 

 کامپیوتر

 09124606115 جواد فیض اللهی

 پشتیبان ذخیره سما کرج

 

 ۰۲۶۳۴۳۵۱۴۲۲ اجده تشرعیس

 

 آذربایجان شرقیاستان  سامانه وادانا شماره تماس پشتیبانی

 

 شماره تماس نام مسئول سمت کاری واحد دانشگاهی

 09119813093 ابوالفضل گنجه پشتیبان واحد خدا آفرین

 09141760994 لیدا صالح الدین پشتیبان فنی واحد بناب

ن حسین زین العابدی پشتیبان آموزشی واحد سردرود

 پور

34215595041 



 04131966208 آقای ایزدی کارشناس فناوری واحد تبریز

 09391826384 نگار بهنیا پشتیبان آموزشی واحد سراب

محسن محمدزاده  پشتیبان واحد سراب

 گیالرلو

09143554234 

 09125262306 اکبر ولیزاده اوغانی پشتیبان فنی واحد سراب

 09144905414 علیپورغفور  مسئول فناوری واحد هشترود

 04134325710 خلیل محمدنژاد  ITمسئول واحد ممقان

 04134325707 حیدر اربطی مدیر آموزش واحد ممقان

 09358160306 سهیال آل یسن پشتیبان فناوری واحد اهر

 09149271986 راضیه جاللپور پشتیبان فناوری واحد اهر

 82604142421 جواد پابخش مدیر فناوری واحد شبستر

 09143235578 عاطفه رفیعی نیا  it پشتیبان مرکز کاغذکنان

 09144236790 رزیتا ترابی IT مسئول واحد میانه

 09143021064 کامران کوزه گر مسئول فناوری واحد ورزقان

 04142052002 مهدی زمانی مقدم پشتیبان فنی واحد هادی شهر

 51510413423 فرج احمدیاری  IT مسئول واحد آذر شهر

 

 آذربایجان غربی استان سامانه وادانا شماره تماس پشتیبانی

 

 شماره تماس نام مسئول سمت کاری واحد دانشگاهی



 09142645575 رامین مقدم فناوری و اطالعات واحد نقده

کارشناس فناوری  واحد میاندوآب

 اطالعات و ارتباطات

 09148180884 جواد بهمنی

پشتیبان سیستم  واحد ارومیه

 مجازی

 04431803337 ولتخواهمقصود د

پشتیبان سیستم  واحد ارومیه

 مجازی

 

 04431803226 علی اخباری

مسئول فناوری و  واحد شاهین دژ

پشتیبان سیستم 

 مجازی

سلیم خداویردی 

 زاده

09143814684 

 09144440567 پیمان قادری بابان پشتیبان فنی واحد مهاباد

 48428393091 زهرا فرج زاده پشتیبان فنی واحد چالدران

 09141461201 صمد احمدپور پشتیبان واحد سلماس

فرید حسینی  پشتیبان گروه مکانیک واحد مراغه

 منسوب

09144208576 

 

 ایالماستان  سامانه وادانا شماره تماس پشتیبانی

 

 شماره تماس نام مسئول سمت کاری واحد دانشگاهی

واحد پردیس علوم 

 تحقیقات

 18729696609 مهدی موسی نژاد پشتیبان فنی و آموزشی

 09181411428 مسعود بیگی پشتیبان فنی واحد ایالم

 



 بوشهراستان  سامانه وادانا شماره تماس پشتیبانی

 

 شماره تماس نام مسئول سمت کاری واحد دانشگاهی

 09173753592 مهدی میرزایی پشتیبان واحد بندر دیر

 09171760158 محمد محمدی تبار مدیر فناوری اطالعات سما بوشهرواحد 

 09177725595 علیرضا قریشی سید پشتیبان فنی و آموزشی شهرواحد بو

 

 

 زنجاناستان سامانه وادانا شماره تماس پشتیبانی 

 

 شماره تماس نام مسئول سمت کاری واحد دانشگاهی

 02433114218 نجم الدین حسنی رئیس فناوری استان واحد زنجان

پشتیبان دانشکده  واحد زنجان

علوم انسانی دانشگاه 

 آزاد اسالمی زنجان

 09191449506 صمد امینی

پشتیبان دانشکده  واحد زنجان

فنی مهندسی دانشگاه 

 آزاد اسالمی زنجان

 09331729710 اسماعیل خادم

ابوالفضل گل  مدیر انفورماتیک واحد خدابنده

 محمدی

09127727498 

 09127408832 آذر سعید نور معاون واحد خدابنده

 حمید دکتر سید رئیس واحد واحد هیدج

 موسوی رضا

09122429712 



 09190605478 شهناز احمدخانی ها مسئول امور کالس واحد هیدج

 09128425527 علی هدایتی پشتیبان واحد طارم

 02435226080344 حمید مهاجری آموزش مدیر واحد ابهر

رئیس آموزش علوم  واحد ابهر

 انسانی

 02435226080400 صدری منصور امیر

ی رئیس آموزش فن واحد ابهر

 مهندسی

 02435226080597 هادی حاجی قربانی

کارشناس آموزش  واحد ابهر

 پرستاری کشاورزی و

 02435226080307 مرتضی هادیلو

 

 

 سمناناستان سامانه وادانا شماره تماس پشتیبانی 

 

 شماره تماس نام مسئول سمت کاری واحد دانشگاهی

 02333620000 سرکار خانم طاماتی کارشناس علوم انسانی واحد مهدی شهر

 09195490342 آقای مرتضی بخشی ها مدیریت کالس واحد مهدی شهر

هادی  آقای محمد مدیر خدمات آموزشی واحد مهدی شهر

 مالئیان

09122315878 

مسئول فناوری  واحد دامغان

 اطالعات

 09122318740 زهرا مقدسی

کارشناس فناوری  واحد دامغان

 اطالعات

 09122318789 زبیده علیان نژادی

 09125316084 محمد دهقان مدیر آموزش دامغانواحد 



023- دکتر عابدینی مدیر آموزش واحد سمنان

33654028 

فناوری اطالعات و  واحد سمنان

 ارتباطات

023- آقای علی ضمیری

33654051 

آقای مرتضی  کارشناس امور آموزش واحد سمنان

 جهانشیر

-023

33654032 

امور آموزش دانشکده  واحد سمنان

 مهندسیفنی و 

آقای مجتبی 

 خیرخواهان

-023

33654236 

امور آموزش دانشکده  واحد سمنان

 علوم انسانی

023- آقای محسن سهرابی

33654053 

 09394039198 زهرا تنرس پشتیبان فنی واحد گرمسار

 09229528261 سمیه مقدم فر پشتیبان فنی واحد گرمسار

 79500930389 کیانوش باقری پشتیبان فنی واحد گرمسار

 

 

 خراسان رضویاستان سامانه وادانا شماره تماس پشتیبانی 

 

 شماره تماس نام مسئول سمت کاری واحد دانشگاهی

 09155335110 مرتضی آشفته پشتیبان فنی واحد گناباد

های  مدیر کالس واحد گناباد

 دانشگاه

 09155331781 عسکری

 09151302911 مجتبی کریم زاده پشتیبان واحد بردسکن

 09356632142 غالم رضا قسیمی ول برنامه ریزیئمس واحد قوچان



 09151811578 دکتر زهرا هجری مدیر آموزش واحد قوچان

 09151802712 حمید رضا صالحی مدیریت کالس ها واحد قوچان

واحد تربیت 

 حیدریه

 09038094303 مهدی امیریان مسئول فناوری

 42414421 آقای نوربخش پشتیبان فنی و آموزشی واحد سبزوار

 

 

 خراسان شمالی استان سامانه وادانا شماره تماس پشتیبانی

 

 شماره تماس نام مسئول سمت کاری واحد دانشگاهی

 09331842548 رویا جاجوندیان کارشناس گروه مامایی واحد بجنورد

کارشناس گروه  واحد بجنورد

 پرستاری

 09353542574 احمد فتحی

کارشناس تحصیالت  واحد بجنورد

 تکمیلی

 91518848390 اکرم روانبخش

 09151870071 حمید هاشمی کارشناس گروه عمران واحد بجنورد

 09158845206 حسین مهرجویان مدیر آموزش واحد شیروان

علی حسین  عباس کارشناس واحد جاجرم

 آبادی

09351891955 

 09929589603 خانم دهقان معاونت واحد جاجرم

 



 

 خوزستاناستان  سامانه وادانا شماره تماس پشتیبانی

 

 شماره تماس نام مسئول سمت کاری شگاهیواحد دان

واحد مسجد 

 سلیمان

 مدیر آموزش

 

 09168834998 بهار آلبا

واحد مسجد 

 سلیمان

 09167401265 رضا بخشنده ها مسئول کالس

 09904791576 موسوی آقای سید پشتیبان فنی واحد اهواز

 09163018100 آقای یزدان خواه پشتیبان آموزشی واحد اهواز

 09045615243 آقای امیرنیا پشتیبان واحد اهواز

محسن احمدی  سید مدیر آی تی واحد سما امیدیه

 زاده

09166509683 

 09379229285 عبدالزهرا بنی صالح پشتیبان آموزش واحد سوسنگرد

 09166404069 یزدی احسان پور مدیر سیستم واحد سما دزفول

 91634108010 محمد خردجو مدیر آموزش واحد سما دزفول

 06136238815 رضا محمدی ها مدیریت کالس واحد سما شوشتر

 06136238810 علی منجزی  IT کارشناس واحد سما شوشتر

 09368764667 مرتضی زرگانی پشتیبان فنی و آموزشی واحد شادگان



بین المللی واحد 

خرمشهر خلیج 

 فارس

 09167745504 ید پیمان موسویس پشتیبان فنی و آموزشی

 09374186798 فرزاد جعفری پشتیبان فنی واحد امیدیه

 09353404434 الهام شبانه پشتیبان واحد امیدیه

 ها مدیریت کالس واحد اندیمشک

 

 09169447390 روح اله درویش پور

 

 

 سیستان و بلوچستاناستان  سامانه وادانا شماره تماس پشتیبانی

 

 شماره تماس نام مسئول سمت کاری واحد دانشگاهی

 09157459050 جان محمد رئیسی کاربر ارشد شهرواحد نیک 

 09120276430 مصطفی مبارکی پشتیبان واحد ایرانشهر

 09908146086 علی سیف الدین پور پشتیبان فنی واحد سما زاهدان

 09155499193 نژاد حبیب اهلل وفادار پشتیبان واحد سما زاهدان

 

 

 فارساستان  سامانه وادانا شماره تماس پشتیبانی

 

 شماره تماس نام مسئول مت کاریس واحد دانشگاهی

 09981153763 آقای عنایت نظری پشتیبان فنی و آموزشی واحد مرودشت



 09981545154 آقای مهدی زارع پشتیبان آموزشی واحد مرودشت

مسئول فناوری و  واحد سما الرستان

 اطالعات

 09177824794 مهدی نامی

 91789809177 امیر حق خواه معاون دانشگاه واحد زرین دشت

رضا صادقی  حمید رئیس واحد واحد زرین دشت

 مادوانی

09171339576 

نجمه السادات  کارشناس انفورماتیک واحد زرین دشت

 شریفی

09306415485 

مدیر پژوهش و فن  واحد داراب

 آوری

دکتر عبدالمهدی 

 رستاد

09171320082 

کارشناس پژوهش و فن  واحد داراب

 آوری

مهندس سید 

 مرتضی هاشمی

09178358996 

 09173923884 فرد وحید کارگر پشتیبان فنی واحد جهرم

 09177152949 زادگان علی حیدر مسئول فناوری واحد جهرم

های  پشتیبانی کالس واحد کازرون

 مجازی

 09906120861 حمید ماندنی پور

های  پشتیبانی کالس واحد کازرون

 مجازی

 09171231509 محمد هادی مبصری

 09178326500 سمیه سجادی مسئول آی تی هرواحد زاهد ش

 09171324312 محمدجواد باستانی IT مدیر اداری و استهبانواحد 

 09177320539 شاهین شرافتی مدیر آموزش استهبانواحد 



واحد سما فیروز 

 آباد

هادی  دکتر محمد معاون علمی

 پیراحمدیان

09177172033 

 

 

 قماستان  سامانه وادانا شماره تماس پشتیبانی

 

 شماره تماس نام مسئول سمت کاری انشگاهیواحد د

 09363919460 علی سلیمانی پشتیبان آموزشکده واحد سما قم

جناب آقای مجتبی  پشتیبانی اساتید واحد قم

 فرخی فر

09021680221 

جناب آقای امین  پشتیبانی اساتید واحد قم

 سپاسی آشتیانی

09021680223 

 محمدجناب آقای  پشتیبان دانشجویان واحد قم

 باقر وطن

09224694494 

جناب آقای  پشتیبان دانشجویان واحد قم

 محمدعلی پورراد

09021680216 

 

 

 قزویناستان سامانه وادانا شماره تماس پشتیبانی 

 

 شماره تماس نام مسئول سمت کاری واحد دانشگاهی

مسئول پشتیبانی  واحد شال

 فناوری

 09928981468 زهرا رحمانی



 

مسئول پشتیبانی  واحد شال

 ها کالس

 09191891363 سید محسن موسوی

 09122822004 مرتضی خلخالی پشتیبانی فنی قزوین واحد

آموزش برق و مهندسی  قزوین واحد

 پزشکی

 09192816232 حمید جمشیدی

آموزش صنایع و  قزوین واحد

 مکانیک

 09353686069 رضا سبحانی

 09127877239 مهدی گرجی دوز آموزش مدیریت قزوین واحد

 

 لرستاناستان سامانه وادانا تماس پشتیبانی  شماره

 

 شماره تماس نام مسئول سمت کاری واحد دانشگاهی

 09906858339 علی سقایی محمد پشتیبان روجردب سما واحد

 09166626170 حمیدرضا پنجی پشتیبان فنی بروجرد واحد

 09106525428 رسول پاک منش پشتیبان آموزشی خرم آباد واحد

 09163643022 نادر محمودی مدیر فناوری الیگودرز واحد

 09169649660 مهدی وجدیان پشتیبان علوم پزشکی الیگودرز واحد

واحد سما خرم 

 آباد

 09163611150 میرزاییان پشتیبان

 

 



 مازندراناستان  سامانه وادانا شماره تماس پشتیبانی

 

 شماره تماس نام مسئول سمت کاری واحد دانشگاهی

مدیر فنآوری اطالعات  ساری واحد

 واحد

 

 ۰۱۱۳۴۴۴۵۱۲۰ بحری حسین

 09111293202 مرتضی باباپور سید پشتیبان فنی جویبار واحد

سما آیت اهلل  واحد

 آملی

 09111009020 محمد ذبیحی پشتیبان

سید مجتبی  مدیر گروه سوادکوه واحد

 مرتضوی

09111285998 

 01142423902 خانم هاشمی پشتیبان سوادکوه واحد

 ۰۱۱۵۲۲۴۸۷۸۲ صالحی عفرمریم ج پشتیبان فنی چالوس واحد

رضا  محمد پشتیبان قائمشهر واحد

 محمودیان

09111526042 

 09337728286 سیده عادله مظفری پشتیبان قائمشهر واحد

مسئول فناوری  بهشهر واحد

 اطالعات

محمد سرخابی 

 عبدالملکی

09113540715 

 09111200904 میثم واحدی پشتیبان فنی سایت سما نور واحد

 09111564881 احسان غالمی مدیر فناوری آباد دمحمو واحد

 وریفنامدیر   ا بابلسم واحد

 

 09112167695 مصطفی علی آبادیان



کارشناس فناوری  تنکابنواحد 

 اطالعات و ارتباطات

 01154271519 رحمان علیرضایی

کارشناس فناوری  تنکابنواحد 

 اطالعات و ارتباطات

علی محمد محمد 

 نژاد

01154272895 

 09127758292 وحید گلینی مقدم پشتیبان رامسر احدو

آیت اهلل واحد 

 آملی

 09113001257 میثم محمدی پشتیبان

 

 

 مرکزی  استانسامانه وادانا شماره تماس پشتیبانی 

 

 شماره تماس نام مسئول سمت کاری واحد دانشگاهی

بخش آموزش دانشگاه  محالت واحد

 آزاد اسالمی

 09188667552 علی براتی

 09181607803 ابوالفضل بختیاری یس مرکزرئ خنداب واحد

 09183679810 حسین جیریایی دانشجویی امور خنداب واحد

مدیر آموزش و ناظر بر  آشتیان واحد

ها در سامانه  کالس

 وادانا

 09188630976 مجتبی تاج آباد

 09188629603 محسن جاللی کارشناس آموزش آشتیان واحد

 09188609793 واعظی بهاره کارشناس آموزش آشتیان واحد

 09122757951 شعبان رضایی برجلو معاون دانشگاه آشتیان واحد



درخواست بروزرسانی  خمین واحد

 یوزر پشتیبانی

 09181614203 مهدی خسروی

 08634132569 سید محمد طغرا سرپرست تیم پشتیبانی اراک واحد

 

 

 هرمزگان استانسامانه وادانا شماره تماس پشتیبانی 

 

 شماره تماس نام مسئول اریسمت ک واحد دانشگاهی

مسئول فناوری  قشم پزشکی واحد

 اطالعات

 09173630250 امید محمودیان

سما بندر  واحد

 عباس

 مدیر آموزش

 

 09176560475 اکرم عاطفی

سما بندر  واحد

 عباس

 کارشناس اموزش

 

 09217194823 ه محبوبه احمدی زاد

 32505091736 امیر حسن زاده مدیر آموزش حاجی آباد واحد

 09917117270 محمد محمدی نژاد کارشناس گروه حاجی آباد واحد

و  مسئول انفورماتیک قشم واحد

 پشتیبان فنی

 09173630250 امید محمودیان

مصطفی سالمتی  ها مدیریت کالس جزیره هرمز واحد

 هرمزی

09179573682 

مدیر آموزش و  جزیره هرمز واحد

 پشتیبانی

 65409179831 حجت اهلل محسنی 



 09171980742 خاطره خشنود   پشتیبان مرکز آموزشی بستک واحد

 

 

 همدان استانسامانه وادانا شماره تماس پشتیبانی 

 

 شماره تماس نام مسئول سمت کاری واحد دانشگاهی

 09361433135 حسین حمزه  پشتیبان  همدان واحد

محمد سعید  پشتیبان همدان واحد

 جمشیدی

09222129975 

 09143910175 محمودیه ناوریمدیر ف اسد آباد  واحد

مرکز کامپیوتر و  سما مالیر  واحد

  پشتیبان

 09120150610 علی کزازی

پشتبان در خصوص  مرکز بهار واحد

برگزاری امتحانات و 

 ثبت تاریخ امتحان

 09183124822 محمود امینی 

 مسئول امور کالس مرکز بهار واحد

های  ها،کنترل کالس

 تشکیل شده استاد

 09189159588 سیهادی یون

 09360080881 میثم شعاعی کارشناس فناوری واحد نهاوند واحد

 

 

 چهارمحال و بختیاری  استانسامانه وادانا شماره تماس پشتیبانی 

 



 شماره تماس نام مسئول سمت کاری واحد دانشگاهی

 ۰۹۱۳۲۸۴۴۲۲۷ امیر توکلی  IT کارشناس سما شهرکرد  واحد

 ۰۹۱۳۱۸۶۱۹۲۲ ابوطالبی رضا غالم معاون آموزشی سما شهرکرد واحد

 

 

 کردستان استان سامانه وادانا شماره تماس پشتیبانی

 

 شماره تماس نام مسئول سمت کاری واحد دانشگاهی

 09380152200 فریدون قاسمی پیشتیبان دانشگاه مرکز بانه واحد

 09188716621  پور آریز صدر پیشتیبان سنندج واحد

 36091204149 هیوا همایون نژاد پیشتیبان سنندج واحد

 09182745065 دکتر صمد رستمی مدیر آموزش قروه واحد

 09188735131  دکتر صابر امجدیان معاونت اداری و مالی قروه واحد

مدیر فناوری  سما سنندج  واحد

  آموزشکده

 09183781129 سیامک ساعدی

 09188718599  نسرین نصیری مدیر آموزش سما سنندج واحد

 

 

 کرمان ناستاسامانه وادانا شماره تماس پشتیبانی 

 



 شماره تماس نام مسئول سمت کاری واحد دانشگاهی

اسالم  سما واحد

 آباد غرب

 09180574022  الهام حسینی  پشتیبان

مسئول فناوری  بردسیر واحد

 اطالعات دانشگاه

 03433523301 جلیل کاظمی پور

 09037137040 رضا نصیری نیا  پشتیبان رفسنجان واحد

شی معاون علمی آموز بافت واحد

 واحد

 09133478202 دکتر مجید معصومی

 09133478223  مجتبی رنجبر مدیر آموزشی واحد بافت واحد

رئیس اداره فناوری  سیرجان واحد

 اطالعات و آمار

رضا حاج  محمد

 محمدی

09128451356 

کارشناس فناوری  سیرجان واحد

 اطالعات

 09133474115 خسروانی ایمان پور

اوری کارشناس فن سیرجان واحد

 اطالعات

 09130953639 محسن فیروز آبادی

 09361378929 الیاس خالصی  پشتیبان جیرفت واحد

مرکز  واحد

 کوهبنان

 09137283959 روح اله شفیعی   It مسئول

 

 کرمانشاه استان سامانه وادانا شماره تماس پشتیبانی

 

 شماره تماس نام مسئول سمت کاری واحد دانشگاهی



ه و دانشکده علوم پای کرمانشاه واحد

 حقوق

 مهندس بیژن پارسی

 

09188321267 

دانشکده پرستاری و  کرمانشاه واحد

 علوم انسانی

مهندس مهدی 

 اسدی 
09181315265 

 09188326126 محمد گشاینده رو دانشکده فنی مهندسی کرمانشاه واحد

 09187322952 سعید عظیمی پشتیبان مرکز هرسین واحد

اسالم آباد   واحد

 غرب

 09189957972 علیرضا محمدی پاک انه واداناپشتیبان سام

رکز گیالن م واحد

 غرب

 09183355309 یوسف پرهوده معاون آموزشی

 

 

 کهگیلویه و بویراحمد استانسامانه وادانا شماره تماس پشتیبانی 

 

 شماره تماس نام مسئول سمت کاری واحد دانشگاهی

سما  واحد

 دهدشت

 09175412789 لیال نصیری نیا  پشتیبان

 09177413861  کرم اهلل باقری فرد معاون آموزشی واحد یاسوج واحد

 09171484517 مصطفی بهره بر  معاون علمی واحد دهدشت واحد

 09366959458 صادق عبدی  کارشناس نرم افزار گچساران واحد



 09364751555  مجتبی زارع کارشناس سخت افزار گچساران واحد

مسئول فناوری و  گچساران واحد

 اطالعات

 09177420693 الن پورطهماسب ارد

 

 گلستان  استانسامانه وادانا شماره تماس پشتیبانی 

 

 شماره تماس نام مسئول سمت کاری واحد دانشگاهی

 ها مسئول کالس آزاد شهر واحد

 

 09901757420 اسماعیل کوهساریان

 09113764210 احمد جوان بخت  معاون مالی آزاد شهر واحد

 09112721465 بیانقاسم مهرا IT کارشناس آزاد شهر واحد

پشتیبان فنی دانشکده  گرگان واحد

 علوم انسانی

نوید درویش صفی 

 آبادی

09114210128 

پشتیبان فنی دانشکده  گرگان واحد

 فنی مهندسی

 09114210127 علی قربانی راد 

رییس اداره فناوری  گرگان واحد

 اطالعات

 01732130085 شراره ویزواری 

 09114210132 ئمیشبیر دا پشتیبان آموزش گرگان واحد

 091175500363 سیدعلی موسوی  پشتیبان فنی مرکز آق قال واحد

  پشتیبان آموزشی مرکز آق قال واحد

 

محمد صادق 

 مارندرانی

09111752053 

 09392783715 غفار همتی مرکز نپشتیبا بندرترکمن واحد



مسئول فناوری  تمینودش واحد

 تاطالعا

 09365469008 بهرخ فرامرزی

 09388783533 احمد قره محمودلو  کارشناس ICT سگنبد کاوو واحد

 09113760924 علی رجبلی  ها امور کالس سگنبد کاوو واحد

امام وردی مصطفی  مدیر آموزش سگنبد کاوو واحد

 لو 

09114060407 

علی آباد  واحد

 لکتو

و  مسئول فناوری

 پشتیبان

 01734239510  رمهدی طهرانی پو

 01734360550 نصیر عبدی    مسئول IT زبندر گ  واحد

 

 

 گیالن استانسامانه وادانا نی شماره تماس پشتیبا

 

 شماره تماس نام مسئول سمت کاری واحد دانشگاهی

آنیتا اسالمی خطبه  پشتیبان فنی و آموزشی لمرکز ماسا واحد

 سرا 

09113822948 

 09025501600 مهدی کیمیایی  پشتیبان فنی ترش واحد

 09921534978 محمد علی اکبری  مسئول کالس ها اصومعه سر واحد

ریحانه حسین  مدیر آموزش الهیجان واحد

 دوست کامران 

09112420839 



 

 

 یزد  استانسامانه وادانا شماره تماس پشتیبانی 

 

 شماره تماس نام مسئول سمت کاری واحد دانشگاهی

 09131562866 برخورداریان  محمد پشتیبان  زمهری واحد

 09132568417 مداح محمد علی پور مدیر ارشد اردکان واحد

 09103828050 واحدی اردکانی  ناظر آموزشی اردکان واحد

 09302051368 محمد آقاپناه  پشتیبان اصلی الهیجان واحد

فومن و   واحد

 تشف

 09112485580 دوست  رضا خاور پشتیبان آموزشی

پشتیبان کالس های  سما انزلی واحد

 یمجاز

 ۰۹۱۱۱۸۶۲۹۷۲ ویشی پروا در

 09112831521 بهرود مروتی   پشتیبان تالش واحد

مرکز   واحد

 لسیاهک

 09113304070 عبدالرضا حسین پور  مسئول فناوری مرکز

پشتیبان آموزش  دلنگرو واحد

  مجازی

 09380512915 رضوانه جهانی

منیره حسینی    TI مدیر یانزل واحد

 صیادنورد 

01344401644 

 01344401624  سامان خدابنده   کارشناس IT یانزل واحد



 09131578295 سیدعلی مطلبی  مسئول فناوری واحد میبد واحد

 فناوری واحد بافق واحد

 

 09133580227 فاطمه رنجبر بافقی 

 09131529282 سید احسان آرمان  پشتیبان تفت واحد

 09137494320 جی زاده ابراهیم حا موزشی پشتیبان فنی و آ سما یزد واحد

 

 

 جهت دانلود پی دی اف مقاله کلیک کنید. 

 

 خالصه مطلب

ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما دانشجویان عزیز را با نحوه برقراری ارتباط با پشتیبانی 

دانشگاه خود واحد لینک مستقیم کمک سامانه وادانا به طور کامل آشنا کنیم. شما می توانید با 

ا رفع کنید. اگر که ه خود، مشکالت فنی و آموزشی تان رواحد دانشگااره های تماس مو یا ش

اس د با مشاوران ما در ایران تحصیل تمواحد دانشگاهی شما جز موارد ذکر شده نبود، می توانی

 بگیریدیرید تا شما را راهنمایی کنند. اگر سوالی دارید و یا به کمک احتیاج دارید، با ما تماس بگ

شما را پاسخ مکاران در اسرع وقت به شما پاسخ داده و سواالت و یا برای ما کامنت بگذارید. ه

 و مشکالت شما را رفع خواهند کرد.داده 

 


