تلفن های داخلی وآدرس پست الکترونیک معاونت دانشجویی دانشگاه الزهرا
سمت

ایمیل

شماره داخلی

نام و نام خانوادگی
خانم دکترشهال بختیاری

معاون دانشجویی

Sh.bakhtiari@alzahra.ac.ir

2211

مریم حیدر طائمه

کارشناس اجرایی دفتر معاون

m.heidary@alzahra.ac.ir

2211

حکیمه قلی پوری

مسئول دفتر معاون

h.setayesh67@yahoo.com

2916

ناهید رضایی

کارشناس مسئول کمیته انضباطی

Na.rezao@yahoo.com

2257

فاطمه ضیایی

کارشناس مسئول امورمالی

F.ziaee@alzahra.ac.ir

2557

مریم خانی

کارشناس اعتبارات

Ma.khani@yahoo.com

2558

کیادخت رضایی

دریافت پرداخت و کاردانشجویی

Rezaei-56@yahoo.com

2542

منیژه قدرتی وایقان

مدیر امور دانشجویی

m.ghodrati@alzahra.ac.ir

2564

طاهره هوشنگی

سرپرست معاون مدیر اموردانشجویی

t.hushangi@alzahra.ac.ir

2807

شیما شریفی

مسئول دفتر مدیر

Shima.sharifi420@gmail.com

2564

پروین مطلبی

کارشناس (کاردانشجویی)

p.motallebi@alzahra.ac.ir

2808

صدیقه عارفی

کارشناس

Sedighe_2003@yahoo.com

2261

فوزیه کوهی همپا

رئیس اداره امور خوابگاه ها

f.koohihampa@alzahra.ac.ir

2448

عاطفه ابوالقاسمی

کارشناس اداره امور خوابگاه

a.aboulghasemi@alzahra.ac.ir

2443

آنیتا ضرابی

کارشناس اداره امور خوابگاه

a.zarabi@alzahra.ac.ir

2449

رقیه دانیالی

مسئول روز گلستان یک

r.daniali@alzahra.ac.ir

2446

سارا طور سواد کوهی

مسئول شب گلستان یک

s.toorsavadkoohi@alzahra.ac.ir

2446

الما ضیایی

مسئول روز گلستان دو

e.ziaei@alzahra.ac.ir

2447

لیال عسگری

مسئول روز گلستان سه

l.asgari@alzahra.ac.ir

2475

فاطمه حر آبادی فراهانی

مسئول شب گلستان پنج

f.farahani@alzahra.ac.ir

2468

فهیمه حالجی

مسئول روز گلستان چهار

f.hallaji@alzahra.ac.ir

2476

خدیجه زیرکی

مسئول شب گلستان چهار

Kh.ziraki@alzahra.ac.ir

2476

زهرا قره گزلو

مسئول شب گلستان سه

yashelb@yahoo.com

2475

فاطمه هاشمی

مسئول روز گلستان پنج

وجیهه میربلوچی

مسئول سامانه سماد و سایت معاونت

2468
v.miri@alzahra.ac.ir
2456

دانشجویی

زینت پوشه

مسئول شب گلستان شش

zposhe@gmail.com

2467

مجتبی رحمانی

رئیس امور تغذیه

Mojtabarahmani9052@gmail.com

2224

فاطمه مقیمی

کارشناس (تغذیه)

f.moghimialamoti@alzahra.ac.ir

2224

رئیس اداره امور دانشجویان  -کارشناس

m.baghaei@alzahra.ac.ir

ملیحه بقایی

عاطفه شریعتی
پروین مطلبی
زهرا ابراهیم زاده
سیده عصمت جعفری

2575

رشته الهیات
کارشناس رشته علوم اجتماعی و تربیت

At.shariati@alzahra.ac.ir
2581

بدنی
کارشناس هنر

p.motallebi@alzahra.ac.ir

کارشناس ادبیات و زبانها ،

z.ebrahimzadeh@alzahra.ac.ir
2252

روانشناسی علوم تربیتی
کارشناس زیست شناسی ،ریاضی،

2808

e.jafari@alzahra.ac.ir
2586

فیزیک شیمی  ،فنی مهندسی

دکترشقایق زهرایی

رئیس مرکزمشاوره دانشجویی

zahraei@alzahra.ac.ir

2481

آسیه سفیری

اداره بهداشت و سالمت

asiehsafiri@yahoo.com

2253

فریبا زارعیان جهرمی

مددکاری اجتماعی

f.zareian.j@gmail.com

2969

مژگان آذرخش

مرکز مشاوره دانشجویی

mojgan50@yahoo>com

2484

مریم صیاد شیرازی

مرکز مشاوره دانشجویی

msayad52@gmail.com

2797

عالیه شکری

مرکز مشاوره دانشجویی

a.shokri1391@gmil.com

2791

زهرا رازفر

مرکز مشاوره دانشجویی

zrazfar@yahoo.Com

2799

اشرف مهمان نوازان

مرکز مشاوره دانشجویی

مهناز ناصری

مسئول دفتر مرکز مشاوره دانشجویی

Ashraf.mehmannavazan@gmail.co
m
Naaseri.m1350.@gmil.com

2795

نرمین مشایخی نیا

مرکز مشاوره دانشجویی

nmashayekhinia@yahoo.com

2794

زهرا احمدوند

اداره بهداشت وسالمت

ahmadvandraziyeh@gmil.com

2471

دکتر معصومه شجاعی

مدیر تربیت بدنی

m.shojaei@alzahra.ac.ir

2750

2798

نسرین کاظمی

مسئول دفتر تربیت بدنی

معصومه اسکویی

کارشناس تربیت بدنی

Na.kazemi@alzahra.ac.ir
m.emaad@yahoo.com
m_oskouei@alzahra.ac.ir

2750
2766

نسرین رمضانی

کارشناس تربیت بدنی

Nasrinramezany49@yahoo.com

2773

زهرا روزبهانی

کارشناس تربیت بدنی

zrouzbahani@yahoo.com

2773

نازیتا هادی

کارشناس تربیت بدنی

Nazita.hadi@gmail.com
n.hadi@alzahra.ac.ir

2685

سمیه فیضی

کارشناس تربیت بدنی

somayyehfeyzi@yahoo.com

2490

منا شریفی

کارشناس تربیت بدنی

Sharifi.m8@yahoo.com

2490

