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مسئول کتابخانه
کارشناس کتابداری
کتابخانه

آقای نژاد ایران
مسوول میز امانات

ﻣﺟﻠات ﺗﺧﺻﺻﯽ
دبیرخانه
امور اداری -رفاهی
مسوول دفتر اداری مالی

داخلی

خانم بگلو

خانم آقامیرزا
آقای رازانی
خانم جهشی
آقای نیکرو
ﺧﺎﻧم ﺑﺎﻏﺳﺗﺎﻧﯽ
آقای مرزبان

ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ آﻣوزش
حراست
دفتر امور بین الملل
مخابرات

ﺧﺎﻧم رﺑﯾﻌﯽ
آقای عامری

آﺑدارﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎره دو

آﻗﺎی ﻏﻣﻧﺎک

گروه علوم قران  :اتاق ( ۴۰۹دکتر پویازاده -دکتر نفیسی)
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دکتر فائز
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دکتر خوش منش
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بخش انفورماتیک ()ICT
سایت دانشجویی
امور کالسها
آموزش گروه تاریخ
آموزش گروه علوم قران
آموزش امور حق التدریس اساتید
آموزش گروه فلسفه
آموزش گروه فقه شافعی
آموزش گروه فقه
آموزش مجازی
رییس اداره آموزش
آموزش گروه ادیان
اداره آموزش کارشناسی
ﺗﺳوﯾﮫ اﻣور داﻧﺷﺟوﯾﯽ
رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ
معاون آموزشی

خانم ایرانمنش
اﻗﺎی ﺑﮭﺎری
آقای غالمی
خانم ناظری
خانم گلینی
آقای ایرانشاهی
خانم ذبیحی نیا
خانم عرب امینی
خانم مجیدی
خانم غفاری
آقای گلکار
ﺧﺎﻧم ﭘﯾﺎزﭼﯾﺎن

ﺧﺎﻧم دﮐﺗر ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻧﯾﺎ

آﻗﺎی دﮐﺗرﻓﻘﮭﯽ زاده

مسوول دفتر معاونت آموزشی آقای خرمی نژاد
آقای میرآقاجانیان
رییس حسابداری
خانم محمودی
کارشناس حسابداری
آقای اقبال
اﻣور ﻓرھﻧﮕﯽ
آقای ایزدی
کارپرداز
آقای عبدالملکی
کارشناس حسابداری
خانم کریمی
امور وام دانشجویی
ﮐﺎرﺷﻧﺎس وﻣﺳﺋول دﻓﺗرﻣﻌﺎوﻧت ﭘژوھﺷﯽ
ﺧﺎﻧم ﺑﮭﻣرد
خانم طالبی
دفتر آموزش الکترونیکی
ﻣﻌﺎون ﻓرھﻧﮕﯽ داﻧﺷﺟوﯾﯽ دﮐﺗر داورزﻧﯽ
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