
جهت انجام کارها به صورت کارکنان دانشکده علوم اجتماعی  با تماس 

 غیرحضوری 

 

 دفتر ریاست

 همراه تلفن سمت نام و نام خانوادگی

مسئول دفتر ریاست و  صفورا  ایاز
 معاونت اداری مالی

90707119190 

 

 

 واحد اداری
 

 تلفن همراه سمت نام و نام خانوادگی

 ثریا ادیب
 

 90790790991 اداریرئیس امور 

 /دبیرخانه  کارشناس راضیه غالم حسینی
 امین اموال

90790999901 

 عطیه مشیری
 

 90791790990 بیرخانهد کارشناس

 
 

 (حسابداری و کارپرداز)واحد مالی 

 تلفن همراه سمت نام و نام خانوادگی

 90790999990 رئیس حسابداری حامد ناصحی پور

 90799009101 حسابدار کارشناس رسول گرشاسبی

/ حسابدار کارشناس اعظم حسین ساری
تسویه حساب مالی 

 دانشجو

90790909970 

روابط  کارشناس محمدپیام شهپر
 کارپرداز/مومیع

90019991711 

 
 



 معاونت دانشجویی

 همراه تلفن سمت نام و نام خانوادگی

 فاطمه ربانی
امور مسوول کارشناس 
وام و تسویه / دانشجویی

 حساب

90799099990 

امور کارشناس  معصومه پورحجازی
وام و تسویه / دانشجویی

 حساب

90799091100 

امور دانشجویی کارشناس  زهره محمدقلی
 و فرهنگی

90979919110 

 90790999110 مشاور دانشجویی زهرا ولی زاده

 
 معاونت آموزشی

 همراه تلفن سمت نام و نام خانوادگی

مسئول دفتر معاونت  معصومه رحمتی
 آموزشی

90917909911 

مسئول دفتر معاونت  پروین افتخاری
 آموزشی

90790019000 
 

 90701099190 رئیس اداره آموزش لیال شاهپوری

کارشناس تحصیالت  زهرا قیامی
 تکمیلی

90099990799 
90790090999 

کارشناس تحصیالت  خاتون مهربخش
 تکمیلی

90799010790 

کارشناس تحصیالت  حمیدرضا زمانی
 تکمیلی

90790990991 

 برگزاری کالسهامسئول  اشکان جعفرزاده
 مجازی و جلسات

90791009010 

مسئول هماهنگی جلسات  عباس شیخ االسالمی
 دفاع

90797919991 

کارشناس مسئول آموزش  سهیال آزاددل
 کارشناسی

90091991990 

 90797009010بخش /کارشناس آموزش  زهرا افکاری



 کارشناسی

بخش /کارشناس آموزش  آمنه حسن زاده
 کارشناسی

90009079099 

 
 پژوهشی و سایت دانشکدهمعاونت 

 تلفن همراه سمت نام و نام خانوادگی
 

مسئول دفتر معاونت  مرضیه جاویدان
 پژوهشی

90090009901 

مسئول کارشناس  زینب پالسی
 پژوهشهای کاربردی

90790091909 

گرنت /کارشناس پژوهشی  مهرانگیز عوض نیا
 اساتید

90799919090 

 کارشناس پژوهشی فاطمه علیپور
 

90791700999 

 90799911990 ارشناس پژوهشیک علی کاظمی

 
 سایت دانشکده

مسئول کارشناس  سودابه قنبرنسب
 کامپیوتر و انفورماتیک

90791199077 
 

 
 کتابخانه

 

 تلفن همراه سمت نام و نام خانوادگی

 90791909919 کتابدار کارشناس محمدرضا حسینی

 90701090799 کتابدار کارشناس حسن منطیق

 90971999971 کتابدار کارشناس داوود افشاری

تسویه / کتابدار کارشناس سید محسن موسوی
 حساب کتابخانه

90790909199 

 90790090117 کتابدار کارشناس زهرا قنبری

کتابدار میز  کارشناس سید مهدی خضری
 امانت

90799990097 

 90791111790کتابدار میز  کارشناس راحله درخشیده



 امانت

 

 پشتیبانی و خدمات دانشکدهواحد 

نام و نام 
 خانوادگی

 تلفن تماس سمت

 90797009071 مسئول پشتیبانی رضا تاجیک

 90019990079 خدمات  مرتضی سرلک
 90791191990 خدمات رامین قلی پور
 90709900199 خدمات یحیی رمضانی
 90090199019 خدمات اصغر پهلوان

 90709799109 خدمات محمود محرابی
 

 

 


