
رئيس *

مسئول دفتر١

مسئول امورپژوهشي -

معاون*

معاون*

رئيس ٢

آارگزين مسئول امور آارآنان -

مسئول احسابداري -

جمعداراموال -

متصدي  امور دفتري  و بايگاني          ٣

حسابدار ٣/١

آارپرداز۴

مسئول خدمات -

تلفنچي۵

تلفنچي۶

نامه رسان ٨

پيشخدمت                       ٩

پيشخدمت                       ١١

رئيس                          ١٨

آارشناس                       ١٩

آارشناس                       ٢٠

آارشناس                       ٢١

مسئول  خدمات آموزشي              ٢٢

مسئول خدمات دانشجويي ٢٣

آارشناس مسئول اطالع رساني آتابخانه ٢۴

آارشناس اطالع رساني آتابداري  ٢۵

آارشناس اطالع رساني آتابداري  ٢۶

تشكيالت تفصيلي دانشكده الهيات و معارف اسالمي

(١)- حوزه رياست 

١-(١)- اداره امورعمومي 

٢-(١)- اداره خدمات آموزشي و دانشجويي 

٣-(١)- آتابخانه 



آارشناس اطالع رساني آتابداري  ٢٧

آتابدار                       ٢٨

مدير گروه *

عضو هيات علمي ٢٩

عضو هيات علمي ٣٠

عضو هيات علمي ٣١

عضو هيات علمي ٣٢

عضو هيات علمي ٣٣

عضو هيات علمي ٣۴

عضو هيات علمي ٣۵

عضو هيات علمي ٣۶

عضو هيات علمي ٣٧

عضو هيات علمي ٣٨

عضو هيات علمي ٣٩

عضو هيات علمي ۴٠

عضو هيات علمي ۴١

عضو هيات علمي ۴٢

عضو هيات علمي ۴٣

عضو هيات علمي ۴۴

عضو هيات علمي ۴۵

عضو هيات علمي پژوهشي ۴۶

آارشناس۴٧

مدير گروه *

عضو هيات علمي ۴٨

عضو هيات علمي ۴٩

عضو هيات علمي ۵٠

عضو هيات علمي ۵١

عضو هيات علمي ۵٢

عضو هيات علمي ۵٣

عضو هيات علمي ۵۴

عضو هيات علمي ۵۵

۴-(١)- گروه آموزشي فلسفه و حكمت اسالمي 

۵-(١)- گروه آموزشي فقه و مباني حقوق اسالمي 



عضو هيات علمي ۵۶

عضو هيات علمي ۵٧

عضو هيات علمي ۵٨

عضو هيات علمي ۵٩

عضو هيات علمي پژوهشي ۶٠

آارشناس۶١

مدير گروه *

عضو هيات علمي ۶٢

عضو هيات علمي ۶٣

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 ٧٢

عضو هيات علمي ٧٣

عضو هيات علمي ٧۴

عضو هيات علمي ٧۵

عضو هيات علمي پژوهشي ٧۶

مدير گروه *

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

۶-(١)- گروه آموزشي قرآن و حديث 

٧-(١)- گروه آموزشي تاريخ و تمدن ملل اسالمي 



عضو هيات علمي ٨۵

عضو هيات علمي ٨۶

عضو هيات علمي ٨٧

مدير گروه *

عضو هيات علمي ٨٩

عضو هيات علمي ٩٠

عضو هيات علمي ٩١

عضو هيات علمي ٩٢

عضو هيات علمي ٩٣

عضو هيات علمي ٩۴

عضو هيات علمي ٩۵

عضو هيات علمي ٩۶

عضو هيات علمي ٩٧

عضو هيات علمي ٩٨

مدير گروه *

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 ١٠٨/١

عضو هيات علمي ١٠٨/٢

آارشناس١٠٩

آارشناس١١٠

٨-(١)- گروه آموزشي اديان و عرفان تطبيقي

٩-(١)- گروه آموزشي معارف اسالمي


