نام ونام خانوادگی  :محمد موسی زاده
سمت :

مدیر فرهنگی

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد

شرح وظایف
-1مسئول برگزاری شوراها و کمیته های فرهنگی دانشگاه از قبیل شورای فرهنگی کمیته عفاف و حجاب  ،شورای امر به
معروف و نهی از منکر و ...
-2نظارت بر اجرای قوانین و آیین نامه های کانون فرهنگی  ،تشکلها و انجمن های علمی

======================================================================

نام ونام خانوادگی  :مهدی عظیمی
سمت  :کارشناس فرهنگی
مدرک  :کارشناس ارشد الهیات و معارف اسالمی ( فلسفه و کالم )

شرح وظایف
-1کارشناس کرسی های آزاد اندیشی
-2مسئول بررسی برنامه های کانون های فرهنگی انجمن های علمی و مراسمات فرهنگی

نام ونام خانوادگی  :مریم مهردادی
سمت  :کارشناس فرهنگی
مدرک تحصیلی  :کارشناسی الهیات

شرح وظایف
-1پایش برنامه عملیاتی
 -2مسئول برگزاری جشنواره قرآن و عترت
-3مسئول برگزاری جشنواره سیمرغ
-4کارشناس کانون ها
 -5پیگیری اسناد مالی فرهنگی
 -6برگزار کننده اردوهای دانشجویی

===============================================================

نام و نام خانوادگی  :محمد حسین پور
سمت  :کارشناس فرهنگی
مدرک تحصیلی  :دیپلم مکانیک

شرح وظایف
-1مسئول تام مسجد و برقراری نماز جماعت و کلیه مراسمات مذهبی
 -2مسئول پیگیری امور مالی فرهنگی
 -3پشیبانی کامل اردوهای دانشجویی ،تشکلها و کانون ها

 -4پشتیبانی اجرای برنامه کانون ها
 -5مدیریت انبار کانون ها فرهنگی ( جهادی  ،بسیج  ،انجمن ها )
 -6همکاری با کانون قران و عترت به عنوان سفیر
==============================================================

نام و نام خانوادگی  :ندا عبدالهی پور
سمت  :کارشناس امور فرهنگی
مدرک  :کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
شرح وظایف
 -1کارشناس انجمن علمی و نشریات دانشگاهی
 -2مسئول کانون ها ( هالل احمر  ،کانون عکس و فیلم و)...
===============================================================
نام و نام خانوادگی  :مهدی فرخ وند
سمت  :کارشناس فرهنگی
مدرک تحصیلی  :کارشناس روانشناسی بالینی
شرح وظایف
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

مسئول سالن آمفی تئاتر
مسئول امور مالی امور فرهنگی
مسئول امور اجرایی کانون ها و انجمن ها
پیگیری اردوها دانشجویی و و کانون ها ی جهادی و هالل احمر
پیگیری امور اجرایی کانون ها و جلسات
مسئول اجرای کارگاه ها و کالس های فرهنگی کانون ها و انجمن ها
مسئول پیگیری وهماهنگی های الزم فی مابین واحدهای حراست و دانشکده ها با مدیریت فرهنگی

