
پردیس  ریاست  - دانشگاه فرهنگیانج( 

 حوزه ریاست و روابط عمومی کارشناسی حراست

 کارشناسی هوشمند سازی 

 

 کارشناسی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

 سازمان مرکزی دانشگاه

 مدیریت امور

 پردیس های استانی

 

 

 کمیته انضباطی دانشجویان

 و کارورزی مدارس وابسته 

 

 

 پردیس  ریاست 

 

پژوهشی و  شورای )آموزشی،فرهنگی،

 دانشجویی(

 بهداشت و سالمت،  مرکز مشاوره

 

 پست های موجود %100نفر :  1751تعداد دانشجوی معادل شده باالی   -سطح الف 

 پست های موجود %85نفر :  1750تا  1251تعداد دانشجوی معادل شده از  -سطح ب 

 پست های موجود %70نفر :  1250تا  751دانشجوی معادل شده از تعداد  -سطح ج 

 پست های موجود %55نفر :  750تا  251تعداد دانشجوی معادل شده از  -سطح د 

 پست های موجود %40نفر :  250تعداد دانشجوی معادل شده تا  -سطح ه

 گروه های آموزشی و پژوهشی

 

 معاونت امورآموزشی، فرهنگی و پژوهشی 

 کارشناسی امور آموزشی و 

 تحصیالت تکمیلی 

 

 کارشناسی امور پژوهشی و فناوری 

 کارشناسی امور فرهنگی و اجتماعی

 معاونت توسعه منابع و اموردانشجویی 

 وکارشناسی طرح، برنامه و بودجه 

 امور مالی

 

 

 

 انسانی و امور عمومیکارشناسی منابع 

 

 کارشناسی امور دانشجویی

 

 واحد تابعه             واحد تابعه                واحد تابعه

 

 گروه های آموزشی و پژوهشی

 

 3پست مدیریتی: 

 32: + پشتیبانی پست های اداری

 35 :کل پست ها



  

سرپرست پردیس

علی اکبر کجباف

گروه های آموزشی

گروه معارف 
اسالمی و الهیات

ارمصطفی آتشک

معاون گروه

گروه علوم پایه

علی اکبر ابن علی

یگروه علوم تربیت

علیرضا شواخی

معاون گروه

محسن لعلی

گروه آموزش 
ریاضی

منیژه سلیمی

معاونت توسعه منابع

مجتبی صامت

کارشناسی طرح و برنامه و 
بودجه
محمدرضا 

ناطقی

کارشناس امور مالی
مرتضی 

ابراهیمی

کارشناسی امور 
دانشجویی

حسن محسنی

سرپرستی 
شبانه روزی

سرپرست

مجتبی نوری

سرپرست

محمد قاسمی

سرپرست

حسن یزدانی

کارشناس مشاوره

معاونت آموزشی، فرهنگی و پژوهشی
مسعود 

کیمیاگری

کارشناسی امور فرهنگی و اجتماعی

کارشناس امور 
فرهنگی
ولی اهلل صادقی

کارشناسی امور پژوهش و 
فناوری

اصغر نوری

انهکارشناس کتابخ

کارشناسی امور آموزشی و 
تحصیالت تکمیلی

حسین نظری

کارشناس 
عیسی فارغ التحصیالن

خودسیانی

کارشناس سامانه 
مهدی باغیآموزش

محمد 
سپیانی 

یحیی 
رضائی

حراست هوشمند سازی

خطیبی

کارشناس عمومی

خدایار مختاری

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

جواد خشوعی

 پردیس شهید باهنر اصفهان نمودار سازمانی 

 


