
 کانون های فرهنگی دانشگاه گنابادشورای مرکزی  اساتید مشاور، کارشناسان و اعضای لیست

 1401-1400سال تحصیلی 
 

 کانون قرآن و عترت کانون هالل احمر
 حاجی زادهمحسن استاد مشاور: دکتر  استاد مشاور: آذر محمدی

 کارشناس: امین پوالب کارشناس: امین پوالب

 نوع عضویت اعضای شورا ردیف عضویت نوع اعضای شورا ردیف
 اصلی محدثه حافظی زاده 1 اصلی معصومه دشتبانی 1

 اصلی فاطمه چوپانی 2 اصلی سیده زهرا حسینی 2

 اصلی مائده نخستین 3 اصلی مبین حسین پور 3

 اصلی روح اهلل منزل آبادی 4 اصلی محمد مهدی اسدی 4

 اصلی نرگس یوسفیان 5 اصلی زهرا ملکی 5

 علی البدل حمزه ریاحی 6 علی البدل قرآییاحسان بلوچ  6

 علی البدل سیده بهاره رضوی 7 علی البدل فاطمه براتی 7

 کانون مهدویت کانون عفاف و حجاب
 استاد مشاور: دکتر امید آزاد استاد مشاور: مریم باللی

 کارشناس: امین پوالب کارشناس: الهه مهویدی

 نوع عضویت اعضای شورا ردیف عضویتنوع  اعضای شورا ردیف
 اصلی شقایق احدزادگان 1 اصلی زهرا پیل پا 1

 اصلی نازنین خواجه 2 اصلی فاطمه فیروز شهری 2

 اصلی سمیرا افتاده 3 اصلی سیده نرگس حیدری 3

 اصلی معصومه آشوری 4 اصلی فاطمه قاسمی 4

   5 اصلی فرشته ابراهیمی 5

 کتاب و اندیشهکانون  کارگروه سبک زندگی
 استاد مشاور: دکتر سید محسن موسوی نژاد استاد مشاور: دکتر سید مرتضی جوادپور

 کارشناس: امین پوالب کارشناس: الهه مهویدی

 نوع عضویت اعضای شورا ردیف نوع عضویت اعضای شورا ردیف
 اصلی فاطمه فالحیان 1 اصلی محمدجواد هروی 1

 اصلی مجید مسروری 2 اصلی علی ذوقی شورابی 2

 اصلی مریم داوری 3 اصلی شکیبا ظفریان 3

 اصلی زینب فغانی بیلندی 4 اصلی عاطفه خواجه پور 4

 اصلی زهرا سادات موسوی 5 اصلی نرگس رمضانی 5

 

  



 کانون ادبی نجوا کانون فیلم و عکس
 صغیرعلیرضا استاد مشاور: دکتر  موسوی ده شیخعلی استاد مشاور: دکتر 

 کارشناس: الهه مهویدی الهه مهویدیکارشناس: 

 نوع عضویت اعضای شورا ردیف نوع عضویت اعضای شورا ردیف
 اصلی الهام موسوی نژاد 1 اصلی فاطمه براتی 1

 اصلی مهدیه طالبی 2 اصلی فاطمه سادات رضوی 2

 اصلی مائده بلوچی 3 اصلی عباس نجفی 3

   4 اصلی زینب ره انجام 4

5   5   

 کارگروه تبلیغات ایثار و شهادتکانون 
 استاد مشاور: زهرا کاظمی استاد مشاور: علی باقری

 امین پوالبکارشناس:  کارشناس: الهه مهویدی

 نوع عضویت نماینده کانون ردیف نوع عضویت نماینده کانون ردیف
 - فاطمه یعقوبی 1 - علی رمضانی 1

 کارگروه خیریه بهار کارگروه تئاتر
 استاد مشاور: دکتر فهیمه اخوان مشاور: مسعود مهاجریاستاد 

 الهه مهویدیکارشناس:  کارشناس: امین پوالب

 نوع عضویت نماینده کانون ردیف نوع عضویت نماینده کانون ردیف
 - سیده بهاره رضوی 1 - محمد احمدی 1

 کارگروه کرسی های آزاداندیشی صنایع دستی و هنرهای تجسمیکانون 
 محمدبهزاد امیریاستاد مشاور: دکتر  مشاور: دکتر مرضیه فریوراستاد 

 امین پوالبکارشناس:  کارشناس: الهه مهویدی

 نوع عضویت نماینده کانون ردیف نوع عضویت نماینده کانون ردیف
 - عاطفه قلی زاده 1 - زهرا ابراهیم مظفری 1

 

 امور فرهنگی دانشگاه گناباد


