
 در دانشکده پزشکی مسئولیت عنوان  پست نام خانوادگی نام یفرد

 آزمایشگاه کارشناس بهکامی جواد 1

 مدیر امور عمومی پردیش نازلو

 دانشکده رئیس امور عمومی

 مسئول روابط عمومی

 نماینده امور رفاهی

 سرپرست تاسیسات سایت نازلو کارشناس برق اسمعیلی مهسا 2

 ی و دانشجوییآموزشرئیس اداره خدمات  خدمات آموزشیکارشناس  حیدری علی 3

 کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی بهبودیان آرزو 4
 کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزش

 دبیر طرح تکریم

 آموزش علوم پایه پزشکیکارشناس  کارشناس خدمات آموزشی تیموری سهیال 5

 پایه پزشکیآموزش علوم کارشناس  کتابدار شهر آشوب نسیم 6

 آموزش فیزیوپات پزشکیکارشناس  کارشناس خدمات آموزشی ساعتلو سلیمانیحمزه  شهال 7

 کارشناس تحصیالت تکمیلی پرستار ی زادرنو شهال 8

 فیزیوپات پزشکی کارشناس آموزش کاردان بهداشت خانواده ملکی مرادعلی سحر  9

 آموزش کارآموزی پزشکیکارشناس  کارشناس خدمات آموزشی نعیمی داور سلیمان 01

 آموزش کارآموزی پزشکیکارشناس  کاردان مامایی شیری ساناز 11

 آموزش کارورزی پزشکیکارشناس  کارشناس خدمات آموزشی مهربانی سهیال 12

 کارشناس آموزش دستیاری راننده فتح الهی مرتضی 13



 حسابدار دونوقزلباش محمد 14
 امور هیات علمی کارشناس

 EDO کارشناس

 مسئول کالسها خدمتگزار قوردوئی میالن اسکندر 15

 ماشین نویس ماشین نویس رحمانی ناهیده 11

 و بایگانی ماشین نویس ماشین نویس بناء دلنواز قابل پروانه 17

 کارشناس اساتید مشاور کارشناس آزمایشگاه  اتابکی دکتر فاطمه 18

 کارشناس پژوهش امور پژوهشیکارشناس  قلیزاده سلیم کندی رضا 19

 کارشناس پژوهش کارشناس پژوهشی طباخی قصبه احسان 22

 کارشناس کامپیوتر کارشناس کامپیوتر بشارت ده امیر 21

 کارشناس کامپیوتر متصدی امور دفتری و ماشین نویس قنبری علی 22

 متصدی امور دفتری کتابدار شاهد میاندوآب فنوره 23

 سرپرست کتابخانه کارشناس برنامه ریزی آموزشی قراحسنلوعزیزی  مرتضی 24

 کتابدار کتابدار جلیلی ساعتلو شیوا 25

 کتابدار کتابدار محامد خدیجه 21

 کتابدار کارشناس کتابداری و اطالع رسانی پزشکی جعفرزاده پریوش 27

 مسئول دبیرخانه متصدی امور دفتری و بایگانی باقرنژاد خضرآباد احمد 28

 متصدی امور دفتری  مسئول دفتر قاسمی نمدی رقیه 29



 کارگزین ماشین نویس غالمزاده بازارباش مریم 32

 کارشناس حراست دانشکده  شیخ رضازاده نیکو فاطمه 31

 کارشناس حراست دانشکده  نجف زاده محمدرضا 32

  عامل مالی دانشکده مسئول حسابدار ثانی کارآمد هادی 33

 تعهدی حسابدار حسابدار پورشهباز علیرضا 34

 )حقوق و دستمزد( حسابدار متصدی امور دفتری انصاری محمدعلی  35

 (اسناد )رسیدگی حسابدار حسابدار جعفرزاده پژمان 31

 / کارپرداز متصدی امور دفتری )تحلیلگر سیستم(کارشناس فناوری اطالعات  جوان کوزه گرانی سعید  37

 تعهدی حسابدار حسابدار حجازی لیال 38

 تعهدی حسابدار حسابدار شاکری جمیله 39

 (اسناد )رسیدگی حسابدار حسابدار حسن بگلو صمد 42

 )حقوق و دستمزد( حسابدار حسابدار فریدونی محمد 41

 مسئول دفتر ریاست دانشکده متصدی امور دفتری بهداد رضا 42

 مسئول دفتر معاونین دانشکده متصدی امور دفتری قاسم نجف آباد یوسف 43

 )قارچ شناسی( کارشناس آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه )انتقال یافته( جباری قره باغ داود 44

 )آسیب شناسی( کارشناس آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه پورحیدر مریم 45



 )فیزیک پزشکی( کارشناس آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه نجار آذری شیرین 41

 (بافت شناسی) کارشناس آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه مقراضی خدیجه 47

 (فیزیولوژی) کارشناس آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه ویجویهدرفش پور  لیال 48

 آزمایشگاه شناسکار خشاوه شهال 49
 )انگل شناسی پزشکی( کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه )حشره شناسی(

 کاردان آزمایشگاه آیرملوی رقیه 52
 کارشناس آزمایشگاه )ایمنی شناسی(

 مولکولی(کارشناس آزمایشگاه )سلولی و 

 و پزشکی اجتماعی کارشناس بهداشت کارشناس آموزش بهداشت روانیار لیال 51

 و پزشکی اجتماعی کارشناس بهداشت کارشناس آموزش بهداشت بابازاده مریم 52

 (فیزیولوژی) کارشناس آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه عبداهلل زاده فرد ناصح 53

 (بیوشیمی بالینی) کارشناس آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه صادقی ستار 54

 (علوم تغذیه) کارشناس آزمایشگاه کارشناس تغذیه و رژیم های غذائی لطف عطا  فرناز 55

 کارشناس آزمایشگاه تغذیه کارشناس آزمایشگاه اسماعیل زاده زینب 51

 )بیوشیمی( کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی کارشناس  زارع  )شرکتی(  نسرین 57

 (ویروس شناسی) کارشناس آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه )شرکتی( شجاعدل احسان 58

 کارشناس آزمایشگاه )میکروب شناسی( کارشناس آزمایشگاه  طسوجلو  مینا 59

 کارشناس آزمایشگاه )انگل شناسی( کارشناس آزمایشگاه معصومی فرد سجاد 12

 کارشناس آمار زیستی و اپیدمیولوژی کارشناس آمار  داور سعیده 11



 مامور سالن تشریح مامور سالن تشریح وحیدی بهرام 12

 انباردار راننده ارشادی باقرمحمد  13

 - - سلیمانی صدر رضا 14

 بایگان پرسنلی خدمتگزار رسولی دیزج تکیه هومن 15

 مسئول نقلیه راننده پیری قرالری رضا 11

 تلفنچی راننده سلمانی مسن اللهوردی 17

 کارپرداز خدمتگزار ملزوم قوطورالر محمد علی 18

 امین اموال  خدمتگزار کریمی قادر 19

 مسئول خدمات خدمتگزار صادق نجف آباد امیر 72

 )ایمنی شناسی( خدمتگزار خدمتگزار آقازاده قوجوقی محمد 71

 )میکروب شناسی( خدمتگزار خدمتگزار حاجی نصیری اسمعلی 72

  ف()ورودی سالن همک خدمتگزار خدمتگزار حسینی حاجی آباد عسگر 73

و پژوهش(آموزش خدمتگزار ) خدمتگزار عثمان زاده عیسی 74  

(فیزیولوژیخدمتگزار ) خدمتگزار فرخی داریوش 75  

(بیوشیمیخدمتگزار ) خدمتگزار فرشچی حاجی پور ناصر 71  

(کتابخانه / رایانهخدمتگزار ) خدمتگزار قلیزاده الیاس آباد احمد 77  



(حوزه ریاستخدمتگزار ) خدمتگزار مصطفائی خانقاه مهدی 78  

و بافت شناسی( علوم تشریحیخدمتگزار ) خدمتگزار نوری سلیم کندی وحید 79  

(آموزش و پژوهشخدمتگزار ) خدمتگزار وطن خواه حقیقی حسین 82  

(انگل شناسی / قارچ شناسیخدمتگزار ) خدمتگزار یکدست میرزه 81  

 )محوطه( خدمتگزار خدمتگزار یاری چنار محمد 82

(/ س. خواهران )اپیدمیولوژی خدمتگزار خدمتگزار قنبرزاده نورس 83  

)اپیدمیولوژی( خدمتگزار خدمتگزار قنبری حجت 84  

)محوطه( خدمتگزار خدمتگزار محمدی ادریس 85  

()پزشکی اجتماعی خدمتگزار خدمتگزار کشاور هاشمی میرحجت  81  

 انتظامات نگهبان یاخچی محمد حسین زاده علیرضا 87

 انتظامات نگهبان طالب میر شکارلو بهنام 88

 انتظامات نگهبان رضائی سیامک 89

 انتظامات نگهبان قربانیان دانیال 92

 


