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 عنوان دانشکده ردیف عنوان انجمن انم دبیر انجمن شماره دانشجویی شماره تماس

 1 روانشناسی احسان آگنجی 992083003 09386464776

دانشکده روان 
شناسی و علوم 

 رتبیتی

 

 2 علم اطالعات ودانش شناسی ترابیمهسا  962087004 09306727853

 3 علوم تربیتی زهره سادات علوی 952046053 09109420284

 4 تکنولوژی آموزشی    

 5 مشاوره مریم فروتن 942049020 09302421755

 6 پیش دبستانی و دبستانی –علوم تربیتی  زهرا سیفی زاده 962046041 09162940375

 7 فلسفه تعلیم و تربیت مریم پورآقا 904231906 09126052769

 8 کودکان استثنایی مبینا طراقیه 942065020 09192100977

 9 تحقیقات آموزشی لیال شایانی 963218504 09108530332

 18 ادبیات داستانی سمن زیدآبادی 942039015 09374469348

دانشکده 
ادبیات و 

 زبانها

 19 ادبیات فارسی امیر حسین هادی زاده 952089038 09035807315

 20 زبان انگلیسی   

 21 ادبیات عرب مرادی محمد 962051032 09102454051

09301888003 

09903065363 
 22 علوم سیاسی مهسا یاوری خواه 

دانشکده حقوق 
 و علوم سیاسی

 24 حقوق زن در اسالم   

 26 روابط بین الملل عسل ملک زاده  09351072386

دانشکده علوم  27 فلسفه محمد امین عبدایمانی 942075023 09148638044
انسانی و 

 اجتماعی

 28 تاریخ محمدامین اسکندری   973308500  09187468381

 29 جامعه شناسی کنعانی   

 30 سیاست گذاری فرهنگی محمد رنجبر جور جاده  09336484168

 31 مسائل اجتماعی  حمید رضا بیرانوند  09106806241

 32 مددکاری اجتماعی عمران ساسانی  942057017  09399212188

 33 جغرافیا   

 علوم دانشکده
 جغرافیا

 34 جغرافیای سیاسی شراره شمشیری  09106497994

 35 مدیریت گردشگری   
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 37 زیست شناسی سلولی و مولکولی نرگس مختاری  

دانشکده علوم 
 زیستی

 38 زیست شناسی علوم جانوری هانیه قصابزاده علمداری  

 39 محیط زیست )بین رشته ای(   

 40 زیست شناسی علوم گیاهی هاجر خادمی 942031012 09127020781

 41 بیوتکنولوژی علیرضا  قربانی  

 42 فیزیک مرتضی صالحی   942015013 09377576690
دانشکده 
 فیزیک

 43 زمین شناسی آرمان خودسیایی   952027015  09210133135
دانشکده علوم 

 زمین
 45 مهندسی عمران حامد میرزااردستانی   09335140212

دانشکده فنی و 
 مهندسی

09336290544  962023029  
سیدمحمدمهدی 

 قدمگاهی 
 46 مهندسی کامپیوتر

  47 مهندسی صنایع زهرا طالبی   

 48 مهندسی مکانیک   

 49 )بین رشته ای( ACM محمد مهدی کوچالی 942013032 09210407310

دانشکده علوم 
 ریاضی کامپیورت

 50 ریاضی   

 51 آمار زهره لطفی کلوانی 953012511 09198135387

 52 علوم کامپیوتر   

  
میالد شمس آبادی 

 فراهانی 
 شیمی دانشکده 53 شیمی

دانشکده  54 تربیت بدنی زهره احمدی   
و  رتبیت بدنی

 علوم ورزش

 55 مدیریت ورزشی   

 56 حرکتیرفتار    

 57 بیومکانیک ورزشی پیمان آقایی 954551901 09138255203

 63 هنر نیما تیموری  09331316270

هنر و دانشکده 
 64 شهرسازی   هلیا احمدی  09351085306 معماری 
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  65 مغز و شناخت هستی گلچین 962029039 09362272775

 67 نجوم  بنیامین صحرانورد    09303682358 بین رشته ای

 68 رباتیک )بین رشته ای( احسان بشیری فرد   952025004  09910427398

 69 سلول های بنیادی و مهندسی بافت مهسا محدثی نیا 932031028 09357917426


