
 واحد ریاست

 ریاست
سید مهدی  دکتر

 اعتمادی فرد
7870 

 7870 ایاز صفورا دفترمسئول

و اداریمعاون

 مالی
 7870 زهره انواری دکتر

 7870 ایاز صفورا دفترمسئول

 7859  نهاد نمایندگی رهبری

  عباس قنبریدکتر  مشاور روابط بین الملل

 امور اداری

اداری اموررئیس

 و پشتیبانی
 7910 لیال ابراهیمیان

و  کارشناس امور اداری

 امین اموال
 7930 راضیه غالمحسینی

 7917 حمید زمانی امور پشتیبانی

 دبیرخانه
 7912 عطیه مشیری

 7913 مرضیه جاویدان

 حسابداری

 7907 حامد ناصحی پور رئیس حسابداری

 کارشناسان حسابداری
 7908 مهرداد کرمی

 7902 اعظم حسین ساری

 7915 علی اکبر آسیابی کارپرداز

 معاونت دانشجویی و فرهنگی

 ودانشجوییمعاون

 فرهنگی

 زهرا دکتر

 زادهفرضی
7883 

دفتر / مسئول

 کارشناس تغذیه
 7883 محمدقلی زهره

 7883 زهره محمدقلی تربیت بدنی

   شاهد و ایثارگر

امور دانشجویی و 

 فرهنگی

فاطمه ربانی )کارشناس 

 مسئول(
7906 

 7905 معصومه پورحجازی 

 7904 زهرا ولی زاده مرکز مشاوره

 7938 محمدپیام شهپر روابط عمومی

 معاونت پژوهشی

 7806 عبداهلل بیچرانلو دکتر پژوهشیمعاون

 کارشناسان پژوهشی

 7939 علی کاظمی

 7939 موسوی

  اعظم آهنگر

  پروین علیپور

 7942 مهرانگیز عوض نیا

 کتابخانه

 88000146 حسین ایمانیدکتر  رئیس کتابخانه

 کارشناسان کتابخانه

فهرست حسن منطیق )

 (نویسی
7936 

)میز راحله درخشیده

 امانت(
7937 

حامد کوثری ) میز 

 امانت (
 

)مرجع و  زهرا قنبری

 پایان نامه(
7934 

خانم بارزمان ) مرجع و 

 پایان نامه(
7934 

 تحصیالت تکمیلیمعاونت آموزش و 

و آموزشمعاون

 تکمیلیتحصیالت
 7880 علیرضا دهقان دکتر

 7880 پروین افتخاری دفترمسئول

 7880 آقای کالتی مسئول امور کالس ها

 یرئیس خدمات آموزش

 کارشناسی
 7865 سهیال آزاد دل

کارشناسان خدمات 

 آموزشی کارشناسی

 7919 زهرا افکاری

 7919 آمنه حسن زاده

رئیس اداره تحصیالت 

 تکمیلی
 7973 لیال شاهپوری

معاون خدمات آموزشی 

 تحصیالت تکمیلی
 7867 سارا غفار زاده

کارشناسان خدمات 

آموزشی تحصیالت 

 تکمیلی

 7920 خاتون مهربخش

 7972 خانم بادبان

 7922 سیده زهرا قیامی

 خدمات

 همکار خدماتی

محمود محرابی )حوزه 

 ریاست(
7870 

رامین قلی پور 

 )آموزش(
7880 

مرتضی سرلک 

 (اداری)
7917 

اصغر پهلوان ) 

 کتابخانه(
7937 

یحیی رمضانی )طبقه 

4) 
7838 

 گروه جامعه شناسی

 7838 تقی آزاد ارمکیدکتر  مدیر گروه

 7838 خانم زهره محمد قلی گروه مسئول دفتر

 اعضاء گروه

 

 

 

 7892 رمکیادکتر تقی آزاد 

 7846 دکتر محمد علی توکل

عبدالحسین دکتر 

 کالنتری
7896 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعضاء گروه

دکتر حمیدرضا جالئی 

 پور
7853 

 7889 دکتر هوشنگ نایبی

 7887 دکتر حسن حسینی

دکتر سارا مزینانی 

 شریعتی
7852 

 7886 دکتر سهیال صادقی

 7815 دکتر قاسم زائری

دکتر سید مهدی 

 اعتمادی فرد
7854 

 7815 دکتر نوح منوری

 7844 دکتر یونس نوربخش

دکتر محمدرضا 

 جوادی یگانه
7895 

 7843 دکتر غالمرضا غفاری

 7895 دکتر سید ضیاء هاشمی

 گذاری اجتماعیگروه توسعه و سیاست

 7827 شکوریدکتر  مدیر گروه

   مسئول دفتر گروه

 اعضاء گروه

 7833 دکتر علی شکوری

 7889 عالءالدینیدکتر پویا 

 7970 دکتر ملیحه شیانی

 7888 دکتر میثم موسایی

دکتر مریم 

 نجارنهاوندی
7894 

 7852 دکتر زهرا فرضی زاده

دکتر علی اصغر 

 سعیدی
7887 

دکتر احمد 

 فیروزآبادی
7935 

 7825 دکتر موسی عنبری

 7857 دکتر حسین ایمانی

 7857 دکتر حسین میرزایی

  رضا امیدیدکتر 

  باقرییاسر دکتر 

  دکتر خیام عزیزی مهر

 گروه علوم اجتماعی اسالمی

 7801 حسین زادهدکتر  مدیر گروه

   مسئول دفتر گروه

 اعضاء گروه

دکتر غالمرضا 

 جمشیدیها
7898 

دکتر حسین مهدی 

 زاده
7885 

 7874 یحیی بوذری نژاددکتر 

 7857 صبوریان محسندکتر 

 انسان شناسیگروه 

  مهرداد عربستانی مدیر گروه

   مسئول دفتر

 اعضاء گروه

 7885 دکتر احمد نادری

 7855 دکتر ناصر فکوهی

 7825 دکتر ابراهیم فیاض

 7893 دکتر منیژه مقصودی

 7893 دکتر امیلیا نرسسیانس

 7891 دکتر مهرداد عربستانی

 7855 دکتر روح اله نصرتی

 7833 ودادهیردکتر ابوعلی 

  دکتر زهره انواری

 7970 دکتر مریم رفعت جاه

 گروه علوم ارتباطات اجتماعی

 7827 بهار مهری دکتر مدیر گروه

   مسئول دفتر

 اعضاء گروه

 7842 دکتر حمید عبداللهیان

 7886 دکتر اعظم راودراد

 7844 دکتر سعید رضا عاملی

  دکتر عاطفه آقایی

  نیسلیما علیرضادکتر 

 7842 دکتر علیرضا دهقان

 7888 دکتر مهدی منتظرقائم

 7824 دکتر مسعود کوثری

 7824 دکتر عباس قنبری

دکتر احسان شاه 

 قاسمی
7825 

 7852 دکتر مهری بهار

 7825 دکتر عبداهلل بیچرانلو

 گروه جمعیت شناسی

مدیر گروه جمعیت 

 شناسی
 7827 ترابی فاطمه دکتر

   مسئول دفتر

 اعضاء گروه

 7896 دکتر مجید کوششی

دکتر جالل عباسی 

 شوازی
7856 

 7894 دکتر فاطمه ترابی

 7874 دکتر رسول صادقی

 7856 دکتر حسین محمودیان

 موسسات

موسسه مطالعات و 

 تحقیقات اجتماعی
  

موسسه تحقیقات و 

 تعاون
  پویا عالءالدینیدکتر 

   موسسه گردشگری

  دکتر ملیحه شیانی مرکز مطالعات زنان

 سایر

 7866  جهاد دانشگاهی

 7914 محسن ملکی انتشارات

 7952 علی میرحسینی کتاب فروشی

 7909 مهدی هاشمی خدمات کامپیوتری

 7899  نگهبانی

 7944 یوسف محمدی تأسیسات

 7950  سلف سرویس –بوفه 

 7949  اتوماسیون تغذیه

   

   

 علمی هایانجمن

 7876 ژیال آورانجمن جامعه شناسی

 7871 لیال دارشی انجمن انسان شناسی

 7874 سهیال سجادی راد انجمن جمعیت شناسی

انجمن مطالعات فرهنگی 

 و ارتباطات
 7873 ویدا مزین

 دانشجویی هایانجمن

نام انجمن

 7861 انجمن اسالمی

 7850 شورای صنفی

 7862 بسیج دانشجویی

 7883 انجمن اسالمی مستقل

  

  

   

   

   

 


