معاونت دانشجويي و فرهنگي
دکتر محمدرضا حق شناس

*معاون دانشجويي و فرهنگي

محمد یزدانی پرایی

 .461مسئول دفتر
دبیرخانه شورای انضباطي
-

دبير شورای انضباطی

دکتر هدايت جعفری

 .462کارشناس امور دانشجویی (خواهران)
 .463کارشناس امور دانشجویی (برادران)

مریم حسينی  -قراردادی

اداره مشاوره دانشجويي
.464
.465
.466
.467
.468
.469

رئيس اداره
کارشناس مسئول سالمت روانی
روانشناس
روانشناس
مددکار
مددکار

محمدرضا صادقی
سيدحبيبت عمادی
رحيم باقرزاده
ميترا اسدپور
شهربانو حق شناس
مليحه طالبی

مديريت امور دانشجويي
دکتر عليرضا خرمی مقدم

 .470مدیر
امور تغذيه دانشجويان
.471
.472
.473
.474
.475
.476

محمدرجبی
شعبان عبدی
سيدمهدی فداکار
سيدعيسی کاظمی

رئيس اداره
کارپرداز
حسابدار
انباردار
کارشناس تغذیه
کارشناس تغذیه

سولماز کيمرام
1

اداره امور رفاهي دانشجويان
سيدحمزه درواری

.477رئيس اداره
.478کارشناس امور دانشجویی
.479کارشناس امور رفاهی

اسماعيل لطفی

.480کارشناس امور دانشجویی

فاطمه جعفری

.481کارشناس امور دانشجویی

مریم مظفری

اداره امور خوابگاه ها
.482رئيس اداره

ناصر قربانيان

.483مسئول امور خوابگاه ها (خواهران)

معصومه باروت چيان

.484کارشناس امور خوابگاه ها (خواهران)
.485کارشناس امور خوابگاه ها (برادران)
.486کارشناس امور خوابگاه ها (برادران)
فاطمه یزدانی

.487مسئول خوابگاه
.488مسئول خوابگاه
.489مسئول خوابگاه
.490مسئول خوابگاه
.491مسئول خوابگاه

مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه
خانم دکتر سيمين بابایی

.492مدیر
2

اداره امور فرهنگي
.493رئيس اداره

کاظم حق پرست

.494کارشناس امور فرهنگی

رحمان محمدی

.495کارشناس امور فرهنگی
رضا سراج -مامور

.496کارشناس امور فرهنگی
.497کارشناس امور فرهنگی
اداره امور فوق برنامه دانشجويان
.498رئيس اداره

فرخنده هنرمند

.499کارشناس ادبی  -هنری

حسين عزیزی

.500کارشناس امور فوق برنامه

حکيمه شيرزاد

.501کاردان امور فوق برنامه

حسن اسماعيلی

.502کارشناس امور فوق برنامه
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فرشته گوران

اداره توسعه فعالیتهای قرآني
.503رئيس اداره

فاطمه خسروی

.504کارشناس امور فرهنگی

فرهادی -قراردادی

.505کارشناس امور پژوهشی (قرآن و عترت)

زهرا مختاری

.506کارشناس امور پژوهشی (قرآن و عترت)

پيشنمازی -قراردادی

مديريت امور تربیت بدني
جعفر حبيبيان

.507مدیر
3

توسعه ورزش قهرماني و المپیادها
.508کارشناس مسئول تربيت بدنی
.509کارشناس تربيت بدنی
.510کاردان تربيت بدنی
آموزش و پژوهش ورزشي دانشجويان
.511کارشناس مسئول تربيت بدنی

حسن دائمی

.512مربی تربيت بدنی (خواهران)

مریم دریکنده

.513مربی تربيت بدنی (خواهران)

زهرا جهانيان

.514مربی تربيت بدنی (برادران)

شاهپور ایوبی

..515مربی تربيت بدنی (برادران)
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