هیات امناء
هیات موسس
رئیس دانشگاه

رئیس کمیته انضباطی تجدیدنظر

آقای دکتر سیدمحمدرضا میالنی حسینی

آقای دکتر سیدمحمدرضا میالنی حسینی

معاون اجرائی

معاون دانشجویی و فرهنگی

مدیر حوزه ریاست

معاون آموزشی ،پژوهشی و تحصیالت تکمیلی

آقای مهندس سیدمحمدصادق میالنی

خانم دکتر شیوا والیتی

خانم نویده صدرسلفی

آقای دکتر محسن آقازاده

مدیر منابع انسانی

دبیر کمیته انضباطی بدوی

مشاور رئیس

خانم نویده صدرسلفی

آقای یوسف اصغری

آقایان دکتر رحیم شهرتی فر و محمدحسین ناجی

کارشناس منابع انسانی

مدیر امور دانشجویی

مسئول روابط عمومی

خانم رویا قلی پور

آقای سیدفاضل بالغی

آقای سیدفاضل بالغی

کارشناس مسئول امور مالی

مدیر امورفرهنگی ،فوق برنامه و تربیت بدنی

خزانه دار

آقای صمد قلعه گر

خانم محبوبه موسی پور

آقای محمدحسین نبات دوست

کارشناس مالی

مسئول دفتر توانمندسازی

مسئول حراست

آقای محمدحسین باروجی

آقای صمد نعمتی

آقای یوسف اصغری

گروههای آموزشی

مدیرگروه ارتباط تصویری
مدیر پژوهش و امور بین الملل

مدیر آموزش و تحصیالت تکمیلی

آقای دکترعوض نقی پور

آقای دکتر سیدهادی اسالمیان

خانم حمیده عابدی
مدیرگروهمهندسی معماری

کارشناس کتابخانه

مسئول آموزش تحصیالت تکمیلی

خانم رقیه رضازاده

خانم شعله تراب

خانم ناهید کهنموئی
مدیرگروه کامپیوتر

کارشناس اطالعات و آمار

مسئول آموزش گروههای هنر و پایه و عمومی

خانم راحله جعفری

خانم میترا آبرومند

آقای دکتر کریم صمدزمینی
مدیرگروه مترجمی زبان

کارشناس آموزش گروههای فنی مهندسی و علوم انسانی

خانم مهرانگیز انورحقیقی

خانم بهنازحسین زاده
مسئول دبیرخانه مرکزی

مسئول انتظامات

خانم نویده صدرسلفی

مدیرگروه مدیریت
مسئول امور دانش آموختگان

آقای حیدر دخت امیر

آقای دکتر علی ستاری

خانم حوریه صادق نژاد
مدیرگروه حسابداری

کارشناس دبیرخانه مرکزی
خانم سیده زهرا فقیه

نگهبان شب

نگهبان روز

نگهبان شب

کارشناس امور ثبت نام

آقای رحیم امینی

آقای محمدرضا پوررحیم

آقای لطفعلی کاظم پور

خانم جوانه رسول زاده

مسئول روابط عمومی

خانم لیال فرویزی
مدیرگروه مهندسی مکانیک

مسئول آزمایشگاهها

آقای سیدفاضل بالغی

آقای دکتر فیروز اسماعیلی

آقای میرجواد سیدکاظمی
سرپرست گروه مهندسی عمران

کارشناس روابط عمومی
مسئول سایت

آقای حسین عباس زاده

آقای دکتر رضا سجودی زاده

آقای مهدی ابوالفضلی
سرپرست گروه طراحی صنعتی

مسئول امور دانشگاه در تهران
متصدی اتاق اساتید

خانم سولماز افخمی فر

آقای احد حسن پور

خانم بهناز حقوقی
مسئول امور عمومی

سرپرست گروه زیست شناسی

آقای مهدی آقازاده

آقای دکتر سعید اتحاد
سرپرست گروه روانشناسی

آبدارچی

خدمات

مسئول ارتباطات

مسئول فنی

آقای علی آقامحمدی

آقایان عزیز ایمانی ،علی رزاقی و غالمرضا مقنی

خانم فاطمه قاسمی

آقای محمدحسن علی نژاد

خانم دکتر پریا فاروقی
سرپرست گروه نمایش
آقای حسین اصل عبداللهی
معاون سرپرست گروه نمایش
خانم مینا پناهی

