
 

 
 واحد پردیس/ دانشکده/ستادی یگنام خانواد نام ردیف

 پردیس ابوریحان  ابراهیمی اسماعیل  1

 دانشکده علوم و فنون نوین باقری حاج  ادیب ثریا  2

 معاونت آموزشی دانشگاه ارداقی  مجتبی  3

 اداره كل برنامه ریزی ونظارت پژوهشی افشاری  فریبا  4

 پردیس علوم  امیرآتشانی اعظم 5

 سازمان توسعه و سرمایه گذاری  انصاری زاده  فاطمه  زهرا  6

 امور مالی اداره كل  اونق  شیرمحمد 7

 مؤسسه لغت نامه دهخدا و مركز بین المللی آموزش زبان فارسی  باقر زاده حسین  8

 اداره كل حوزه ریاست و روابط عمومی  بزرگمهر  عباس 9

 پردیس كشاورزی ومنابع طبیعی بوستانی  حمیدرضا  10

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی  بهروز مریم  11

 اداره كل امور خوابگاهها  پایدار طالئی 12

 ( اداره كل حراست)حفاظت فیزیکی  پوراكبری كسمائی  عباس  13

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی  تركاشوند  فاطمه  14

 موسسه انتشارات   تقی زاده  رحمت اله  15

 پارک علم و فناوری  ثمودیان  ساناز  16

 اداره كل برنامه ریزی و تحول سازمانی  جاوید زاده  افسانه  17

 دانشکده اقتصاد  جاللی ورنامخواستی  زهرا 18

 دانشکده كارآفرینی حسین زاده  مجید 19

 مدیریت گزینش  حسینی سیدناصر  20

 موسسه ژئوفیزیک  رضایی  امیر 21

 پردیس هنرهای زیبا  زكائی   لیال  22

 و سالمت كاركنان  اداره كل امور رفاه سنجربیگی  كاظم  23

 مركز آموزش ضمن خدمت سیدی اعظم السادات 24

 اداره كل طرحهای عمرانی و پشتیبانی شاطری  راضیه 25

 مركز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک  شجاعی  علی 26

 علمی كتابخانه مركزی و مركز اسناد  شکرلی  فاطمه  27

 اداره كل امور دانشجویی صحرادی  شاه صنم  28

 دانشکده دامپزشکی صیدانلو یعقوب  29

 پردیس فارابی  طالبی  حسین  30

 دانشگاه  مركز مشاوره عابدیان  احمد  31

 اداره كل امور دانشجویان و كاركنان شاهد و ایثارگر  عربی یعقوب  32

 دانشکده مدیریت عزیز زاده پروین 33

 اداره كل بهداشت علیپور اسرافیل 34

 دانشکده دامپزشکی علیمحمدی  جمشید 35



 

 

                                                                                        
 

   1400 ماه  اسفند 18 به روز رسانی 
 
 

 دانشکده جغرافیا عیسی نژاد عزیزاله  36

 دانشکده مطالعات جهان  غایبی حسن  37

 دانشکده علوم اجتماعی  غالم حسینی راضیه 38

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی  فخار  ناهیدالسادات 39

 پردیس بین المللی ارس فراهانی  رضا  40

 اداره كل تربیت بدنی فالحی حیدر  41

 پردیس دانشکده های فنی  كربالئی مهریزی  طیبه  42

 پردیس دانشکده های فنی  كریمی  مهدی 43

 اداره كل امور حقوقی  كریمی پناهان  علی اكبر  44

 پردیس بین  المللی كیش  محمدی  پریناز  45

 پردیس علوم  معافی  مرضیه  46

 معاونت بین الملل  مالحسین الهه 47

 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  ملکی  پیمان  48

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی موميوند پروانه  49

 مركز مدیریت دانش و یادگیری الکترونیکی میرآبادی شهناز  50

 اداره كل منابع انسانی   نصیری نیلوفر  51

 تحقیقات زنان مركز مطالعات و  نصیریان  طاهره  52

 پردیس البرز  نظیفی جمشید 53

 دانشکده الهیات و معارف اسالمی  نوروزی  حسن  54

 مركز ارزیابی كیفیت نوری  میترا  55

 مركز فناوری اطالعات  نویدی محمدرضا  56

 دانشکده معارف و اندیشه اسالمی  نیک پی علیرضا  57

 خارجیدانشکده زبانها و ادبیات  واشقانی پوران 58

 معاونت فرهنگی و اجتماعی -اداره كل امور فرهنگی و اجتماعی وكیلیان  رضا  59


