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دکتر طاهره  5853 ص    ریاست 3551
 جاویدی

کالته جعفر 
 آبادی

 الف 

معاونت آموزشی و  3552
 فرهنگی

دکتر جواد  5867 ک 
فدردیصالحی   

 دکترسید امیر 5850 ح 
امین یزدی   

معاونت پژوهشی و  3553
 فناوری

دکتر اعظم  5877 حیدر کاتب 3574
 صنعت جو

دکتررضوان  5884
حسین قلی 

 زاده

 دکتر محمد رضا آهنچیان 5889

مدیریت و  گروه مدیر 3643
  منابع انسانی

 مجتبی دکتر 5864
 کفاشان

دکتر حمید رضا آقا  5865   ط 
 محمدیان

مدیر گروه  3۶۴8
روانشناسی 

 مشاوره و تربیتی

دکتر حسین  5863
 کارشکی

ریسا حقیقیپ 3684    
)معاون مهد 

 کودک(

 دکتر شعله ارسطوپور 5894

مدیر گروه  3647
 روانشناسی

دکتر سید  5860
 علی کیمیایی

دکتر جعفر  5858
 طالبیان شریف

دکتر مقصود امین  5862  
 خندقی

مدیر گروه علوم  3649
 برنامه ریزی درسی

دکتر مرتضی  5885
 کرمی

 

دکتر زهرا  5870
 طبیبی

دکترسید محسن  5861 د 
 اصغری  نکاح

مدیر گروه علم  3645
و دانش  اطالعات

 شناسی

 دکتر اصغری ابراهیم آباد 5869 علیرضا دواتی 3660 مینا طالکوب 3570 علی کدخدا 3680
 
 

مبانی  گروه مدیر 3641
 تعلیم وتربیت

صفورا کوهی  3623
 نژاد

محمد مهدی احمدی  3558 دکتر داورپناه 5876  
 بجنوردی

صغریمحمود ا 3578 ر  ع  م  حوزه ریاست 3555  

دکتر علی  5873 امور عمومی 3660
 مشهدی

دکتر شهربانو  5895
 عالی

محسن روحی  3661
 گل خطمی

 عباسعلی ابرش جغری 3668

دکتر بهروز  5878 اداره آموزش 3666
 مهرام

دکتر محمد  5887
سعید عبد 

 خدائی

مرتضی  3566
رمضانی 

 )آبدارخانه(

  

دکتر مجید  5852 دبیرخانه 3560
 معینی زاده

عرفانیان حسین 3573 مرتضی  3577 
 رمضانی

 )نمازخانه(

 ب 



 

 کتابخانه 3570
 

 دکتر ایمان هللا بیگدلی 5893     حسین متجدد 3664

نادر باقری  5851 ز  غ  علیرضا مهاجر 3568 مسئول رایانه 3699  

)رئیس مهد   3683 کلینیک دانشکده 3676
 کودک(

دکتر ابوالفضل  5857
 غفاری

اکرم زینلی  3644
 چهکند

 دکتر مجتبی بذر افشان 5866

 مهدی خانی 3641  
 

دکتر علی  5868
 غنائی

 دکتر مریم بردبار 5882  

 دکتر حسن بهزادی 5896 س  ف  ن  کارشناس پژوهشی 3686

دکتر محسن  5890 نگهبانی 3633
 نوکاریزی

دکتر سید  5874
رحمت هللا 

 فتاحی

دکتر زهره  5872
 سپهری شاملو

 سید محمد بینش 3555

خواجه علی  3۶71 آبدارخانه )کدخدا( 3579
 نقدی دولو

معصومه  3677
 فطرسی

دکتر محمود  5856
سعیدی 
 رضوانی

 رقیه برسالنی 3560

سرایداری مهد  3681
 کودک

غالمحسین  3679
 نوعی

محمد رسول   3696
 فیاض صابری

دکتر سکینه  5892
سلطانی 
 کوهبنانی

 پ 

قدیر یوسف  3685  
 پور

 دکتر مهری پریرخ 5875   ق 

دفتر سازمان نظام  3636
 روانشناسی

محمد باقر  3666    
 سجادی

مرضیه سادات  3670
 پورسروقد

دکتر سید محمد  5883   بخش تکثیر 3642
 قائمی طلب

 ت   

 دکتر معصومه تجعفری 5891 ش  دکتر داود قرونه 5879    

دکتر بهرامعلی  5888    
قنبری هاشم 

 آبادی

دکتر بختیار  5855
 شعبانی ورکی

 ج 

دکتر حسین جعفری  5859 امیر شهریاری 3699      
 ثانی


