
  سسه مطالعات و تحقیقات اجتماعیؤو م کارکنان دانشکده علوم اجتماعیتلفن 

 

 شماره همراه دفتر ریاست

نام و نام 
 خانوادگی

  روزهای حضور توضیحات

خانم صفورا 
 ایاز

مسئول دفتر ریاست و 
 معاونت اداری مالی

 09191578569 با هماهنگی مدیر

  و مالیمعاونت اداری 

  یاداره حسابداری و کارپرداز

نام و نام 
 خانوادگی

  روزهای حضور توضیحات

آقای حامد 
 ناصحی پور

 09124220623  رئیس حسابداری

خانم اعظم 
 حسین ساری

تسویه  /کارشناس حسابدار

 حساب مالی دانشجو
 09124238614 

مهرداد آقای 
 کرمی

 09193486701  کارشناس حسایدار

آقای محمدپیام 
 شهپر

کارشناس روابط 
 عمومی/کارپرداز

 09352207175 

خانم راضیه 
 غالم حسینی

 09124806835  کارشناس امین اموال

  امور اداری، رفاهی و پشتیبانی 

نام و نام 
 خانوادگی

 روزهای حضور توضیحات
 

خانم زینب 
 پلالسی

  
09123907842 

 09123109627   خانم ثریا ادیب

خانم عطیه 
 مشیری

  دبیرخانهکارشناس 
09127189083 

خانم مرضیه 
 جاویدان

  دبیرخانهکارشناس 
09304930045 

آقای حمیدرضا 
 زمانی

  
09109263267 

    آقای علی کالتی

آقای مرتضی 
 سرلک

  خدمات
09356204310 

آقای رامین قلی 
 پور

  خدمات
09125507024 

آقای یحیی 
 رمضانی

  خدمات
09190243706 

آقای اصغر 
 پهلوان

  خدمات
09363586370 

آقای محمود 
 محرابی

  خدمات
09190186546 



  معاونت دانشجویی و فرهنگی

نام و نام 
 خانوادگی

 روزهای حضور توضیحات
 

خانم فاطمه 
 ربانی

کارشناس مسئول امور 
 دانشجویی

 
09122308029 

خانم معصومه 
 پورحجازی

کارشناس امور 
دانشجویی/ وام و تسویه 

 حساب
 

09128985739 

خانم زهرا ولی 
 زاده

  مشاور دانشجویی
09124000779 

خانم زهره 
 محمدقلی

کارشناس امور 
 دانشجویی و فرهنگی

 
09016070779 

  معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی

نام و نام 
 خانوادگی

 روزهای حضور توضیحات
 

خانم لیال 
 شاهپوری

  رئیس اداره آموزش
09195382504 

خانم زهرا  
 قیامی

کارشناس تحصیالت 
 تکمیلی

 
09908223106 
09109483808 

خانم خاتون 
 مهربخش

کارشناس تحصیالت 
 تکمیلی

 
09122973164 

خانم سارا 
 غفارزاده

کارشناس تحصیالت 
 تکمیلی

 
09127268533 

آقای آرام 
 عبدالهی

مسئول برگزاری کالسها 
 وجلسات مجازی

 
09388670866 

آقای رضا 
 تاجیک

  بایگانی آموزش
09121496417 

سهیال خانم 
 آزاددل

کارشناس مسئول 
 آموزش کارشناسی

 
09367627803 

خانم زهرا 
 افکاری

کارشناس آموزش 
 بخش کارشناسی/

 
09121492479 

خانم آمنه حسن 
 زاده

کارشناس آموزش 
 بخش کارشناسی/

 
09330318408 

خانم معصومه 
 رحمتی

معاونت مسئول دفتر 
 آموزشی

 
09051692857 

خانم پروین 
 افتخاری

مسئول دفتر معاونت 
 آموزشی

 
09124470994 

 

  معاونت پژوهشی و فناوری

  معاونت پژوهشی

نام و نام 
 خانوادگی

 روزهای حضور توضیحات
 

خانم مهرانگیز 
 عوض نیا

  کارشناس پژوهشی
09122872969 

آقای علی 
 کاظمی

  کارشناس پژوهشی
09122057669 

آقای سید محسن 
 موسوی

  نشریات
09123032508 



 موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

 سه شنبه -یکشنبه 
حضور در موسسه یا دانشکده با نظر 

 مدیر
 پروین علیپور خانم

 دوشنبه –شنبه 
دانشکده با نظر حضور در موسسه یا 
 مدیر

 اعظم آهنگر خانم

 سید مهدی مرتضوی آقای  سه شنبه –دوشنبه 

 

  کامپیوترو انفورماتیک

خانم سودابه 
 قنبرنسب

کارشناس مسدول 
 وانفورماتیککامپیوتر

 
09125846753 

  کتابخانه

نام و نام 
 خانوادگی

 روزهای حضور توضیحات
 

آقای حسن 
 منطیق

  کارشناس کتابدار
09195383182 

آقای داوود 
 افشاری

  کارشناس کتابدار
09015626817 

خانم زهرا 
 قنبری

کارشناس کتابدار/ تسویه 
  حساب

09124389751 

آقای سید مهدی 
 خضری

 کارشناس کتابدار میز
  امانت

09100603481 

خانم راحله 
 درخشیده

کارشناس کتابدار میز 
  امانت

09125757109 


