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 ریاست
سید مهدی اعتمادی  دکتر
 فرد

 
 امور دانشجویی و فرهنگی

)کارشناس فاطمه ربانی 
 مسئول(

96 

 گروه جامعه شناسی

 1 مرضیه جاویدان مسئول دفتر گروه 2 پروین افتخاری مسئول دفتر 53 دکتر حمیدرضا جالئی پور

 9 دکتر هوشنگ نایبی 95 معصومه پورحجازی  ایاز صفورا دفترمسئول

گروه علوم ارتباطات 
 اجتماعی

 42 دکتر حمید عبداللهیان
گروه علوم اجتماعی 

 اسالمی

 9 دکتر غالمرضا جمشیدیها
 5 دکتر حسین مهدی زاده 6 دکتر اعظم راودراد  دکتر حسن حسینی 94 زهرا ولی زاده مرکز مشاوره 6 روح اهلل نصرتی دکتر و مالیاداریمعاون

 6 ایاز صفورا دفترمسئول

 امور پژوهشی

 4 یحیی بوذری نژاددکتر  44 دکتر سعید رضا عاملی 52 دکتر سارا مزینانی شریعتی 23 فاطمه علیپور
 ودانشجوییمعاون

 فرهنگی
 6 ژیال آور انجمن جامعه شناسی 42 دکتر علیرضا دهقان 6 دکتر سهیال صادقی 6 زینب پالسی 3 زادهفرضی زهرا دکتر

 دفتر / کارشناسمسئول
 تغذیه

 1 لیال دارشی انجمن انسان شناسی  دکتر مهدی منتظرقائم 9 دکتر یحیی علی بابایی 1 مهرانگیز عوض نیا 3 محمدقلی زهره

 6 علیرضا دهقان دکتر پژوهشیمعاون

 فناوری اطالعات

سودابه قنبرنسب 
 )کارشناس مسئول(

925 دکتر قاسم زائری 15 کوثری دکتر مسعود 24 سهیال سجادی راد انجمن جمعیت شناسی 4 

دفتر / کارشناس مسئول
 پژوهش های کاربردی

 6 پالسی زینب
 مهدی محمودیان

)کارشناس فناوری 
 اطالعات و وبمستر(

926  دکتر سید مهدی اعتمادی
 فرد

54 دکتر عباس قنبری 24  انجمن مطالعات فرهنگی و
 ارتباطات

 3 ویدا مزین

و آموزشمعاون
 تکمیلیتحصیالت

 25 دکتر احسان شاه قاسمی 15 دکتر حامد حاجی حیدری 92 پدرام کیهانی  عبداهلل بیچرانلو دکتر

 دانشجویی انجمن های

 61 انجمن اسالمی

 5 شورای صنفی 52 دکتر مهری بهار 44 نوربخشدکتر یونس  146 زهره انواریدکتر  رئیس کتابخانه  رضازاده الهام دفترمسئول

 59  نهاد نمایندگی رهبری

 کارشناسان کتابخانه

فهرست حسن منطیق )
 (نویسی

936  دکتر محمدرضا جوادی
 یگانه

95 دکتر عبداهلل بیچرانلو 25 بسیج دانشجویی 62 

 عمومیروابطمسئول
کتابخانه )زهرا قنبری  93 شهپر محمدپیام

 (دیجیتال
939  دکتر علیرضا محسنی

 تبریزی
43  مدیر گروه برنامه ریزی

 اجتماعی
 3 انجمن اسالمی مستقل 2 دکتر علی اصغر سعیدی

 کارپرداز

 حسین طالقانی )میز امانت( 1 عباس قنبریدکتر  ط بین المللمشاور رواب
93 دکتر سید ضیاء هاشمی 95 پروین افتخاری مسئول دفتر گروه 2 زهره نجفی اصلدکتر  شاهد و ایثارگر 9 

 (فرشاد مجیدی )میز امانت

مسئول دفتر / کارشناس 
 روابط بین الملل

   1 موسوی محسن
مدیر گروه مطالعات توسعه 

 اجتماعی
 3 دکتر موسوی عنبری

 گروه برنامه ریزی اجتماعی

 66  جهاد دانشگاهی 33 دکتر علی شکوری

اداری و اموررئیس
 پشتیبانی

داود افشار )مرجع و پایان  91 ادیب ثریا
 نامه(

934 معصومه رحمتی مسئول دفتر گروه 3 دکتر غالمرضا غفاری 54 محسن ملکی انتشارات 914 

 3 محمدرضا حسینی )مخزن( 91 تاجیک رضا کارشناس امور اداری

گروه مطالعات توسعه 
 اجتماعی

 43 دکتر مهدی طالب
 952 علی میرحسینی کتاب فروشی 9 دکتر پویا عالءالدینی

 935 دکتر احمد فیروزآبادی

 9 ناصحی پورحامد  رئیس حسابداری

 خدمات

محمود محرابی )حوزه 
 ریاست(

 دکتر موسی عنبری 25 دکتر ملیحه شیانی 9 پدرام کیهانی خدمات کامپیوتری 99 

 کارشناسان حسابداری

 99  نگهبانی  دکتر میثم موسایی 5 دکتر حسین ایمانی  سلمان شیبانی )آموزش( 9 رسول گرشاسبی
اعظم حسین ساری )امین 

 اموال(
93 )مرتضی سرلک )کتابخانه 933 دکتر حسین میرزایی 5 دکتر مریم نجارنهاوندی 94 یوسف محمدی تأسیسات 944 

و  3هادی ساکت )طبقه  96 فاطمه ربانی مسئول امور پشتیبانی
 اساتید(

92 دکتر احمد نادری مدیر گروه انسان شناسی 3 دکتر زهرا فرضی زاده 52  سلف سرویس –بوفه  951 - 95 
 3 زهره محمدقلی مسئول تربیت بدنی

 دبیرخانه
 949 حمیدرضا زمانی اتوماسیون تغذیه  دکتر علی اصغر سعیدی 39 معصومه رحمتی مسئول دفتر گروه 3 (4یحیی رمضانی )طبقه  912 عطیه مشیری

 6 (5رامین قلی پور )طبقه  913 راضیه غالم حسینی

 گروه انسان شناسی

    2 دکتر زهره نجفی اصل 5 دکتر احمد نادری

موسسه مطالعات و  6 عباس شیخ االسالمی مسئول امور کالس ها
 تحقیقات اجتماعی

 99433-9 دکتر ناصر فکوهی 55 کوششیدکتر مجید  مدیر گروه جمعیت شناسی 2    

 یرئیس خدمات آموزش
 کارشناسی

    2 پروین افتخاری مسئول دفتر گروه 25 دکتر ابراهیم فیاض 19 دکتر مریم نجارنهاوندی موسسه تحقیقات و تعاون 65 عالیه فروتن

کارشناسان خدمات 
 آموزشی کارشناسی

 93 مقصودی دکتر منیژه 94 شجاعی موسسه گردشگری 919 زهرا افکاری

 گروه جمعیت شناسی

دکتر محمود قاضی 
 طباطبایی

4    

    4 دکتر محمد میرزایی 93 دکتر امیلیا نرسسیانس 9 دکتر ملیحه شیانی مرکز مطالعات زنان 92 سهیال آزاددل
رئیس اداره تحصیالت 

 تکمیلی
 مدیر گروه جامعه شناسی 93 لیال شاهپوری

محسنی دکتر علیرضا 
 تبریزی

3 دکتر مهرداد عربستانی 91 دکتر مجید کوششی 96    

معاون خدمات آموزشی 
 تحصیالت تکمیلی

    56 دکتر جالل عباسی شوازی 55 دکتر روح اله نصرتی 39 معصومه رحمتی گروه مسئول دفتر 92 سارا غفار زاده

کارشناسان خدمات 
آموزشی تحصیالت 

 تکمیلی

 922 خاتون مهربخش

 گروه جامعه شناسی

    94 دکتر فاطمه ترابی 33 دکتر ابوعلی ودادهیر 92 رمکیادکتر تقی آزاد 
    4 دکتر رسول صادقی  دکتر زهره انواری 46 دکتر محمد علی توکل 922 حمیدرضا زمانی
    56 دکتر حسین محمودیان 9 رفعت جاهدکتر مریم  53 دکتر یوسفعلی اباذری 6 امین منصوری

مدیر گروه علوم ارتباطات  96 کالنتریعبدالحسین دکتر  922 سیده زهرا قیامی
 اجتماعی

مدیر گروه علوم اجتماعی  2 دکتر حمید عبداللهیان
 اسالمی

    1 غالمرضا جمشیدیهادکتر 

 


