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شماره 

 داخلی
 ردیف نام واحد مسئول مربوطه

 IT 1 خانم رضایی 500

 2 دفتر ریاست  501

502 
آقای دکتر 

 مسعودی
 3 ریاست

 4 مدیر دانشجویی و فرهنگی خانم خواجویی 503

 5 ستاد شاهد آقای امیری 504

505 
فخر آبادیخانم   

عزت آبادیخانم   
 6 کارگزینی

 7 مدیر گروه مامایی خانم فیروز آبادی 506

 8 حسابداری آقای علیزاده 507

 9 امور فرهنگی خانم بیگلری 508

 10 اموررفاهی خانم دولتی 509

 11 تربیت بدنی اقای عرب 510



گروه فیزیولوژی  خانم دکتر صادقی 511  12 

 13 حسابداری خانم راحتی 512

 14 مدیر آموزش  آقای دکتر صادقی 513

514 
خانم مهندس 

 موسویان
 15 مسئول سامانه سما

516 

 نادری خانم دکتر

  ستودهخانم دکتر 

خانم دکتر آتش 

 بهار

آقای دکتر بیگ 

 زاده

مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 ((EDCپزشکی 
16 

دکتر زارعخانم  517  17 گروه بهداشت حرفه ای 

 18 گروه فیزیولوژی آقای سرپوش 518

 19 گروه پرستاری خانم رمضانی 519

گروه بهداشت محیطمدیر  خانم دکتر دهقان 520  20 

521 
آقای مهندس علی 

 بیگی
 21 امور هیئت علمی

 22 مسئول انبار خانم طغرلی 522



احمد زارهخانم  523  23 امور پژوهشی 

524 
الله خانم 

 جهانشاهی

 گروهکارشناس آموزش)

 هوشبری و علوم آزمایشگاهی(
24 

بامیرآقای  525  25 کتابخانه 

 26 امور خوابگاه ها خانم فخر آبادی 526

 27 امور تغذیه خانم سیوندی 527

  خانم جهانشاهی 528

 پذیرش

 

 

28 

 29 خانم نیساری 529

 30 مدیر گروه فوریت آقای زید آبادی 530

  کارشناس آموزش خانم محمدی 532

533 
 آقای دکتر حسین

 زاده
یآزمایشگاه علوم مدیر گروه  31 

 32 مدیر گروه پرستاری خانم دکتر ایمانی 535

 33 دفتر استعدادهای درخشان آقای رازقی 536

 34 کارشناس نقل و انتقاالت خانم کریمی 540

روانشناسی مشاوره و خانم بلوردی 541  35 



 خانم برزکار

 خانم رفعتی 542
نظام  وامور دانش آموختگان 

 وظیفه
36 

امیریآقای  543  37 فرهنگی 

 خانم قاسمی 544
کارشناس آموزش )گروه 

 پرستاری،مامایی و فوریت(
38 

 

544 

 

 خانم جماشی

کارشناس آموزش) گروه های 

بهداشت عمومی ،بهداشت 

ته حرفهای و بهداشت محیط پیوس

 و نتپیوسته(

39 

 40 آزمایشگاه کرونا آقای رفعتی 546

547 
 ایرانژادخانم 

مشرفیخانم   
 41 دبیرخانه

 42 بایگانی آقای خواجویی 559

 43 آموزش مجازی آقای اکبری 560
 


