
رئيس *

مسئول دفتر١

مسئول امورپژوهشي -

معاون*

معاون*

رئيس ٢

آارگزين  مسئول  امور آارآنان  -

مسئول حسابداري -

مسئول امور دفتري ٣

متصدي  امور دفتري                 ۴

بايگان۵

بايگان۶

حسابدار                       ١/۶

آارپرداز                      ٧

آارپرداز                      ٨

انباردار                      ٩

عكاس و متصدي  فيلم  و اساليد         ١١

مسئول خدمات -

تلفنچي١٢

پيشخدمت                       ١۵

پيشخدمت                       ١۶

نامه  رسان                       ٢٠

پيشخدمت                       ٢٢

جمعداراموال -

رئيس ٣١

آارشناس                       ٣٢

آارشناس                       ٣٣

(١)- حوزه رياست 

١-(١)- اداره امورعمومي 

٢-(١)- اداره خدمات آموزشي و دانشجويي 

تشكيالت تفصيلي دانشكده ادبيات و علوم انساني



آارشناس                       ٣۴

مسئول  خدمات آموزشي              ٣۶

آمك آارشناس خدمات آموزشي ٣٧

مسئول خدمات دانشجويي ٣٨

آارشناس مسئول اطالع رساني آتابخانه ۴٠

آارشناس اطالع رساني آتابداري۴١

آارشناس اطالع رساني آتابداري۴٢

آارشناس اطالع رساني آتابداري۴٣

آارشناس اطالع رساني آتابداري۴۴

آارشناس اطالع رساني آتابداري۴۵

آتابدار                       ۴۶

آارشناس اطالع رساني آتابداري۴٧

آتابدار                       ۴٨

آارشناس اطالع رساني آتابداري۴٩

آتابدار                       ۴٩/١

آتابدار                       ۴٩/٢

آتابدار                       ۴٩/٣

متصدي امور مجله                  ۵١

مدير گروه *

عضو هيات علمي ۵٣

عضو هيات علمي ۵۴

عضو هيات علمي ۵۵

عضو هيات علمي ۵۶

عضو هيات علمي ۵٧

عضو هيات علمي ۵٨

عضو هيات علمي ۵٩

عضو هيات علمي ۶٠

عضو هيات علمي ۶١

عضو هيات علمي ۶٢

عضو هيات علمي ۶٣

٣-(١)- آتابخانه 

۴-(١)- گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي 



عضو هيات علمي ۶۴

عضو هيات علمي ۶۵

عضو هيات علمي ۶۶

عضو هيات علمي ۶٧

عضو هيات علمي ۶٨

عضو هيات علمي ۶٩

عضو هيات علمي ٧٠

عضو هيات علمي ٧١

عضو هيات علمي ٧٣

آارشناس                       ٧٣/١

آارشناس                       ٧۴

ماشين نويس و بايگان ٧۵

مدير گروه *

عضو هيات علمي ٧۶

عضو هيات علمي ٧٧

عضو هيات علمي ٧٨

عضو هيات علمي ٧٩

عضو هيات علمي ٨٠

عضو هيات علمي ٨١

عضو هيات علمي ٨٢

عضو هيات علمي ٨٣

عضو هيات علمي ٨۴

عضو هيات علمي ٨۵

ماشين نويس و بايگان ٨٨

مدير گروه *

عضو هيات علمي ٨٩

عضو هيات علمي ٩٠

عضو هيات علمي ٩١

عضو هيات علمي ٩٢

عضو هيات علمي ٩٣

۵-(١)- گروه آموزشي زبان شناسي  

۶-(١)- گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي 



عضو هيات علمي ٩۴

عضو هيات علمي ٩۵

عضو هيات علمي ٩۶

عضو هيات علمي ٩٧

عضو هيات علمي ٩٨

عضو هيات علمي ٩٩

عضو هيات علمي ١٠٠

عضو هيات علمي ١٠١

عضو هيات علمي ١٠٢

عضو هيات علمي ١٠٣

عضو هيات علمي ١٠۴

عضو هيات علمي ١٠۵

عضو هيات علمي ١٠۶

عضو هيات علمي ١٠٧

عضو هيات علمي ١٠٨

عضو هيات علمي ١٠٩

عضو هيات علمي ١١٠

عضو هيات علمي ١١١

عضو هيات علمي ١١٢

عضو هيات علمي ١١٣

عضو هيات علمي ١١۴

عضو هيات علمي ١١۵

عضو هيات علمي ١١۶

آارشناس                       ١١٨

آارشناس                       ١١٩

آارشناس                       ١٢٠

ماشين نويس و بايگان ١٢١

مدير گروه *

عضو هيات علمي ١٢٢

عضو هيات علمي ١٢٣

عضو هيات علمي ١٢۴

٧-(١)- گروه آموزشي زبان وادبيات فرانسه



عضو هيات علمي ١٢۵

عضو هيات علمي ١٢۶

عضو هيات علمي ١٢٧

عضو هيات علمي ١٢٨

عضو هيات علمي ١٢٩

عضو هيات علمي ١٣٠

عضو هيات علمي ١٣١

عضو هيات علمي ١٣٢

عضو هيات علمي ١٣٣

عضو هيات علمي ١٣۴

عضو هيات علمي ١٣۵

عضو هيات علمي ١٣۶

ماشين نويس و بايگان ١٣٩

مدير گروه *

عضو هيات علمي ١۴٠

عضو هيات علمي ١۴١

عضو هيات علمي ١۴٢

عضو هيات علمي ١۴٣

عضو هيات علمي ١۴۴

عضو هيات علمي ١۴۵

عضو هيات علمي ١۴۶

عضو هيات علمي ١۴٧

عضو هيات علمي ١۴٨

عضو هيات علمي ١۴٩

عضو هيات علمي ١۵٠

عضو هيات علمي ١۵١

عضو هيات علمي ١۵٢

عضو هيات علمي ١۵٣

عضو هيات علمي ١۵۴

آارشناس                       ١/١۵۵

ماشين نويس و بايگان ١۵۶

٨-(١)- گروه آموزشي تاريخ 



مدير گروه *

عضو هيات علمي ١۵٧

عضو هيات علمي ١۵٨

عضو هيات علمي ١۵٩

عضو هيات علمي ١۶٠

عضو هيات علمي ١۶١

عضو هيات علمي ١۶٣

عضو هيات علمي ١۶۴

عضو هيات علمي ١۶۵

عضو هيات علمي ١۶۶

عضو هيات علمي ١۶٧

عضو هيات علمي ١۶٨

عضو هيات علمي ١۶٩

عضو هيات علمي ١٧٠

عضو هيات علمي ١٧١

عضو هيات علمي ١٧٢

عضو هيات علمي ١٧٣

آارشناس                       ١٧۴

آارشناس                       ١٧۵

آارشناس                       ١٧۶

آارشناس                       ١٧٧

آارشناس                       ١٧٨

ماشين نويس و بايگان ١٧٩

مدير گروه *

عضو هيات علمي ١٨٠

عضو هيات علمي ١٨١

عضو هيات علمي ١٨٢

عضو هيات علمي ١٨٣

عضو هيات علمي ١٨۴

عضو هيات علمي ١٨۵

٩-(١)- گروه آموزشي جغرافيا

١٠-(١)- گروه آموزشي علوم اجتماعي 



عضو هيات علمي ١٨۶

عضو هيات علمي ١٨٧

عضو هيات علمي ١٨٨

عضو هيات علمي ١٨٩

عضو هيات علمي ١٩٠

عضو هيات علمي ١٩١

عضو هيات علمي ١٩٢

عضو هيات علمي ١٩٣

عضو هيات علمي ١٩۴

عضو هيات علمي ١٩۵

عضو هيات علمي ١٩۶

آارشناس                       ١٩٩

آارشناس                       ٢٠٠

آارشناس                       ٢٠١

ماشين نويس و بايگان ٢٠٢

مدير گروه *

عضو هيات علمي ٢٠٣

عضو هيات علمي ٢٠۴

عضو هيات علمي ٢٠۵

عضو هيات علمي ٢٠۶

عضو هيات علمي ٢٠٧

عضو هيات علمي ٢٠٨

عضو هيات علمي ٢٠٩

عضو هيات علمي ٢١٠

عضو هيات علمي ٢١١

عضو هيات علمي ٢١٢

عضو هيات علمي ٢١٣

عضو هيات علمي ٢١۴

عضو هيات علمي ٢١۵

عضو هيات علمي ٢١۶

عضو هيات علمي ٢١٧

١١-(١)- گروه آموزشي زبان و ادبيات عربي



ماشين نويس و بايگان ٢٢٠

مدير گروه *

عضو هيات علمي ٢٢١

عضو هيات علمي ٢٢٢

عضو هيات علمي ٢٢٣

عضو هيات علمي ٢٢۴

عضو هيات علمي ٢٢۵

عضو هيات علمي  ٢٢۶

عضو هيات علمي  ٢٢٧

عضو هيات علمي  ٢٢٨

عضو هيات علمي  ٢٢٩

١٢-(١)- گروه آموزشي زبان روسي 


