
 ماه   ذرآ 22 تاریخ از و موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی شیفت جدید  کارکنان دانشکده علوم اجتماعی

 دفتر ریاست واحد 

 روزهای حضور توضیحات نام و نام خانوادگی

 چهارشنبه -سه شنبه -دوشنبه-یک شنبه –شنبه   صفورا  ایاز

 (حسابداری و کارپرداز)واحد مالی 

 روزهای حضور توضیحات خانوادگینام و نام 

 چهارشنبه-دوشنبه–شنبه   حامد ناصحی پور

 درجهت تحویل کار رسول گرشاسبی
 پایان خدمت 

 چهارشنبه-دوشنبه -شنبه

 شنبهسه -دوشنبه-یک شنبه   اعظم حسین ساری

 چهارشنبه-سه شنبه -دو شنبه–یک شنبه –شنبه  (کار آموزش و تحویل جهت) امریه مهرداد کرمی

 دوشنبه–شنبه یک   محمدپیام شهپر

 
 و پشتیبانیواحد اداری 
 

 روزهای حضور توضیحات نام و نام خانوادگی

 دوشنبه-شنبهیک   ثریا ادیب

 یک شنبه–شنبه   راضیه غالم حسینی

 سه شنبه-دوشنبه   عطیه مشیری
 شنبهسه –یک شنبه   هانیه دارابی

 سه شنبه–شنبه   رضا تاجیک

 شنبهچهار-دوشنبه –شنبه   مرتضی سرلک

 چهارشنبه-سه شنبه –یک شنبه   رامین قلی پور

 سه شنبه–دوشنبه -یک شنبه   یحیی رمضانی

 شنبهسه –یک شنبه -شنبه  اصغر پهلوان 

 دوشنبه-یک شنبه -شنبه   محمود محرابی

 

 

 معاونت دانشجویی
 

 روزهای حضور توضیحات نام و نام خانوادگی

 شنبهدو-شنبه  فاطمه ربانی

 شنبهسه -یک شنبه  معصومه پورحجازی

 چهارشنبه-سه شنبه  زهرا ولی زاده

 چهارشنبه-نبهسه ش  زهره محمدقلی

 

 موزشیمعاونت آ

  توضیحات نام و نام خانوادگی

 دوشنبه-شنبه   لیال شاهپوری

 دوشنبه-شنبه  زهرا قیامی
 دوشنبه-یک شنبه   خاتون مهربخش
 چهارشنبه-سه شنبه   حمیدرضا زمانی
 سه شنبه–دوشنبه -یک شنبه  امریه اشکان جعفرزاده

 سه شنبه-دوشنبه  عباس شیخ االسالمی
 دوشنبه-شنبه  سهیال آزاددل
 چهارشنبه-سه شنبه   زهرا افکاری
 یک شنبه-شنبه  آمنه حسن زاده

 سه شنبه–دو شنبه   معصومه رحمتی
 یک شنبه-شنبه   پروین افتخاری

 شنبهدو–یک شنبه   غفارزادهسارا 



 
 موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی/تابخانهک/کامپیوتر /معاونت پژوهشی 

 روزهای حضور توضیحات نام و نام خانوادگی

 دوشنبه-شنبه   زینب پالسی

 سه شنبه–یک شنبه   مهرانگیز عوض نیا

 سه شنبه پاره وقت فاطمه علیپور

 یک شنبه -شنبه  علی کاظمی

 چهارشنبه-سه شنبه  مرضیه جاویدان

 
 کامپیوترو انفورماتیک

 دوشنبه-شنبه   سودابه قنبرنسب

 کتابخانه

 روزهای حضور توضیحات شیفت نام و نام خانوادگی
 

 سه شنبه-یک شنبه  محمدرضا حسینی

 دوشنبه-شنبه   حسن منطیق

 چهارشنبه-یک شنبه   داوود افشاری

 سه شنبه–یک شنبه   سید محسن موسوی

 -  زهرا قنبری

 (آموزش)یک شنبه و دوشنبه (کتابخانه) چهارشنبه-سه شنبه -شنبه امریه سید مهدی خضری

 دوشنبه –یک شنبه   راحله درخشیده

 موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
 

 حضور در موسسهروزهای  حضور در دانشکدهروزهای  

 شنبهسه  شنبه دو پروین علیپور

 دوشنبه شنبهیک آهنگراعظم 

 سه شنبه –شنبه دو-شنبه  سید مهدی مرتضوی
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