نام و نام خانوادگی  :ؿیوب وبظوی هله هحوَدی
مدرک  :داًـجَی دوتشای هذیشیت آهَصؿی
پست الکترونیک kazemish20@ yahoo.com :
شماره تماس 720-41312423 :
-

وبسؿٌبع سػیذگی ٍ تبییذ هؼتٌذات هحشٍهیت اص هغت اص اػضبی ّیبت ػلوی

-

وبسؿٌبع سػیذگی ٍ تبییذ هؼتٌذات حوبیت اص همبالت هحممیي

-

وبسؿٌبع سػیذگی ٍ تبییذ هؼتٌذات تشفیغ ػبلیبًِ اػضبی ّیبت ػلوی

-

وبسؿٌبع پیگیشی اهَس هشثَط ثِ ّیبت اهٌب ٍ ّیبت سئیؼِ

-

وبسؿٌبع پیگیشی تؼییي اٍلَیت ّبی پظٍّـی

-

وبسؿٌبع اهَس هشثَط ثِ دوتشی تخصصی پظٍّـی

-

وبسؿٌبع اسصیبثی همبالت اػتخشاج ؿذُ اص عشح ّبی تحمیمبتی غیش هصَة

-

ساثظ ثبًَاى ٍ آهَصؽ وبسوٌبى هجوَػِ ثب هؼبًٍت تَػؼِ

-

ٍثذا

نام و نام خانوادگی  :فبعوِ هْشآٍس
مدرک  :وبسؿٌبػی اسؿذ اپیذهیَلَطی
پست الکترونیک :
شماره تماس 70213040200 :
-

هـبٍسُ هتذٍلَطیه ٍ آهبسی عشحْب ی پظٍّـی هؼبًٍت ( داًـجَیبى ٍ اػضبی ّیبت ػلوی )

-

هـبٍس هتذٍلَطیه ٍ آهبسی عشح ّبی پظٍّـی دس ٍاحذ تَػؼِ تحمیمبت ثبلیٌی ثیوبسػتبى  2آرس ( داًـجَیبى ٍ
اػضبی ّیبت ػلوی )

-

هـبٍس همبلِ ًَیؼی ثشای اػضبی ّیبت ػلوی ثیوبسػتبى  2آرس

-

وبسؿٌبع وویتِ اختشاػبت ٍ اثذاػبت

نام و نام خانوادگی  :فخشی ثذاؽ آثبدی
مدرک  :اسؿذ هذیشیت آهَصؿی
پست الکترونیک badaghabadi@gmail.com :
شماره تماس 720-41312423 :
-

وبسؿٌبع ؿَسای تخصصی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی

-

وبسؿٌبع وویتِ اخالق داًـگبّی

-

وبسؿٌبع اسصؿیبثی وویتِ اخالق داًـگبُ

-

وبسؿٌبع وویتِ تخلفبت پظٍّـی

-

وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ داًـىذُ پضؿىی

-

وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ داًـىذُ في آٍسیْبی ًَیي

-

وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ داًـىذُ ثْذاؿت

نام و نام خانوادگی  :هحوذ آسیبیی
مدرک  :وبسؿٌبػی اسؿذ اپیذهیَلَطی
پست الکترونیک :
شماره تماس70221002003 :
-

وبسؿٌبع ثشسػی هتذٍلَطیه عشح ّبی تحمیمبتی ثبالی ػمف ٍخبسج اص داًـگبُ

-

هـبٍسُ هتذٍلَطیه ٍ آهبسی عشح ّبی تحمیمبتی (داًـجَیبى ٍ اػضبء ّیبت ػلوی)

-

هـبٍسُ هتذٍلَطیه ٍ آهبسی عشح ّبی تحمیمبتی دس ٍاحذّبی تَػؼِ تحمیمبت ثبلیٌی

-

هؼئَل ثشًبهِ ػولیبتی ٍ ًمـِ ساُ هؼبًٍت

-

وبسؿٌبع ػضَ وویتِ ی پبیؾ ًمـِ ساُ هؼبًٍت

-

هؼئَل تْیِ ی گضاسؽ ػولىشد هؼبًٍت

نام و نام خانوادگی  :هشضیِ ًؼوتی
مدرک  :وبسؿٌبػی صیؼت ؿٌبػی
پست الکترونیک marziyeh.nemati56@gmail.com :
شماره تماس 720-41312242 :
-

تؼشیف دػتشػی داٍساى

-

اسػبل ثِ داٍساى اص ٍةػبیت

-

اسػبل ًظشات داٍسی ثِ ًَیؼٌذُ

-

اسػبل ثِ داٍس ًْبیی اص ٍةػبیت

-

هىبتجبت

-

هـخصبت داٍساى ػلوی همبالت

-

اسػبل همبلِ ثِ داٍساى اص پؼت الىتشًٍیه

-

اسػبل همبلِ ثِ داٍس ًْبیی اص پؼت الىتشًٍیه

-

اسػبل همبلِ ثِ داٍساى اص عشیك پؼت

-

اسػبل همبلِ ثِ داٍس ًْبیی اص عشیك پؼت

-

پیگیشی تبخیش داٍسی

-

استجبط ثب ًَیؼٌذگبى ٍ پبػخگَیی ثِ پیبمّب یب توبعّبی دسیبفتی

-

اػىي ٍ حجت داٍسی همبالت

-

تىویل ثشگِ هـخصبت همبالت

-

اهَس هشثَط ثِ ثشگضاسی جلؼبت ّیئت تحشیشیِ هجلِ

-

ثبیگبًی

نام و نام خانوادگی  :اللِ ؿشیفی ثوشٍدی
مدرک  :لیؼبًغ پشػتبسی
پست الکترونیک lalehsharifi19@gmail.com :
شماره تماس 720-41312242 :

-

اًتـبس همبالت دس ٍةػبیت

-

اهَس هتفشلِ ٍةػبیت

-

استجبط ثب ًَیؼٌذگبى یب داٍساى ٍ پبػخگَیی ثِ پیبمّب یب توبعّبی دسیبفتی

-

حجت داٍسی همبالت

-

تىویل ثشگِ هـخصبت همبالت

ثبًه اعالػبتی داٍسی ػلوی اًجبم ؿذُ اسػبل هجالت چبح ؿذُ تٌظین ًبهِ ،تٌظین گضاسؽ ،تٌظین ٍ ثبصًگشی فشایٌذّبی هجلِ ٍ پشػؾّبی هتذاٍلنام و نام خانوادگی  :داًیبل ثبلشی
مدرک  :داًـجَی دوتشای ػلَم اجتوبػی
پست الکترونیک danielbagherir@gmail.com :
شماره تماس 720-41312242 :
-

دسیبفت ٍ صفحِآسایی همبالت جذیذ

-

دسیبفت ٍ صفحِآسایی همبالت اصالح ؿذُ

-

تْیِ جذٍل ٍ ثشگِ هـخصبت همبالت

-

استجبط ثب ًَیؼٌذگبى ٍ پبػخگَیی ثِ پیبمّبی دسیبفتی

-

تىویل ثشگِ هـخصبت همبالت

-

حجت داٍسی همبالت

-

تٌظین ًبهِ پزیشؽ همبلِ

نام و نام خانوادگی  :هحذیج سػتوبًی
مدرک  :داًـجَی اسؿذ پظٍّؾ ػلَم اجتوبػی
پست الکترونیک mahdisrostamani@yahoo.com :
شماره تماس 720-41312243 :
-

وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت اختالالت هتبثَلیه

-

وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت ػلَم اػصبة

-

وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت ػلَم آصهبیـگبّی

-

وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت ثْذاؿت هحیظ

-

وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت سٍاًپضؿىی

-

وبسؿٌبع وویتِ ی اسصیبثی ّضیٌِ عشح ّبی تحمیمبتی داًـگبُ

نام و نام خانوادگی  :هبًب هحوذ حؼیٌی
مدرک  :اسؿذ صیؼت ؿٌبػی ػلَلی ٍ هَلىَلی
پست الکترونیک mana-mhosseini@yahoo.com :
شماره تماس 720 -41312243 :
-وبسؿٌبع هؼئَل اسصؿیبثی هؼبًٍت تحمیمبت

ػضَ وویتِ اسصؿیبثی ٍ پبیؾ ًمـِ ساُ هؼبًٍت تحمیمبتهؼئَل ثشسػی ٍ اهتیبصدّی همبالت پغ اص تبئیذ وبسؿٌبػبى ثشاػبع ػبیت اسصؿیبثی ٍصاستوبسؿٌبع هؼئَل ثبًه اعالػبت پظٍّـی هؼبًٍت تحمیمبتوبسؿٌبع هؼئَل اهَس هشثَط ثِ ػوبت ٍ اػتبًذاسیوبسؿٌبع ساثظ هشوض تحمیمبت ػلَلْبی ثٌیبدیوبسؿٌبع ثخؾ جـٌَاسُ ّبوبسؿٌبع اهَس هشثَط ثِ پظٍّبًِ اػضبی ّیأت ػلوی وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت ًبٌّجبسیْبی هبدسصادی وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت ػشعبى ّیشوبىنام و نام خانوادگی  :وجشی دًىَة
مدرک  :وبسؿٌبػی حؼبثذاسی
پست الکترونیک k.dankob@yahoo.com :
شماره تماس 720-41312447 :
-

تٌظین فْشػت هتمبضیبى هاللبت ثب ػشپشػت هشثَط ٍ تؼییي ػبػبت هاللبت ثشای آًْب

-

تٌظین اٍلبت جلؼبت ٍ وویؼیَى ّبیی وِ دس دفتش ػشپشػت هشثَعِ تـىیل هی ؿَد ٍ هغلغ ػبختي همبهبت یب افشاد

ؿشوت وٌٌذُ دس جلؼِ
-

پبػخگَیی ثِ هشاجؼیي ٍ ساٌّوبیی آًْب ٍ دس صَست لضٍم فشاّن آٍسدى اهىبًبت اًجبم دسخَاػت ّبی هتمبضیبى ٍ

هشاجؼِ وٌٌذگبى وِ اًجبم تمبضبی آًبى ثذٍى هاللبت ثب همبم ری سثظ اهىبى پزیش اػت.
پیگیش ی ّب:
-

پیگیشی اهَس اسجبػی اص ػَی ػشپشػت ٍ اسایِ گضاسؽ الصم ثِ ایـبى

-

تْیِ گضاسؽ الصم دس صهیٌِ فؼبلیت ّبی حَصُ هشثَط ٍ اسایِ آى ثِ ػشپشػت

-

خالصِ ًوَدى گضاسؽ ّبی ٍاصلِ ٍ اسایِ آى ثشای هغبلؼِ ػشپشػت هشثَط

-

آهبدُ وشدى ػَاثك ٍ پشًٍذُ ّبی هشثَط ثِ وویؼیَى ّب ٍ جلؼبت ٍ ػویٌبسّب ثشای اعالع ٍ هغبلؼِ لجلی ػشپشػت

-

اثالؽ دػتَسات صبدسُ ػشپشػت هشثَط ثِ اؿخبف ٍ هؤػؼبت ری سثظ ٍ ٍاحذّبی تبثؼِ ثشحؼت خظ هـی تؼییي ؿذُ

ٍ دس صَست لضٍم پیگیشی آًْب
اهَس ػوَهی ٍ جبسی:
-

اًجبم الذاهبت الصم دس صهیٌِ ًگْذاسی ٍ ثبیگبًی وشدى پشًٍذُ ّب ،اٍساقً ،بهِ ّب ،گضاسؽ ّب ٍ ػبیش اػٌبد ٍ هذاسن

ٍاحذ هشثَط دس هحل ّبی هخصَف
-

دسیبفت ًبهِ ّب ،پشًٍذُ ّب ٍ ػبیش هىبتجبت سػیذُ ثِ حَصُ هحل خذهت ٍ حجت خالصِ هـخصبت ٍ جشیبى آًْب دس

سایبًِ یب دفبتش هشثَط
-

تفىیه ٍ تَصیغ ًبهِ ّب ،گضاسؽ ّب ٍ ػبیش هىبتجبت ثیي افشاد ٍاحذ هشثَط اص عشیك ػیي هىبتجبت یب ثِ صَست هجبصی

ٍ هىبتجبت ثذٍى وبغز
-

اػتفبدُ اص ًشم افضاسّبی پشداصؽ هتي ،دسیبفت ٍ اسػبل ًبهِ ّبی الىتشًٍیىی ،دٍسًگبس ٍ...

-

تْیِ گضاسؽ ّبی هَسد ًیبص ػشپشػت حؼت هَسد

نام و نام خانوادگی  :ػحش هَرى
مدرک  :وبسؿٌبػی اسؿذ صیؼت ؿٌبػی ػلَلی ٍ هَلىَلی
پست الکترونیک golestan.moazen@gmail.com :
شماره تماس 720-41312243 :
-

وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت پضؿىی ػلَلی ٍ هَلىَلی

-

وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت گَاسؽ ٍ وجذ

-

وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت سٍهبتَلَطی

-

وبسؿٌبع ساثظ هشوض تحمیمبت اختالالت ایؼىویه

-

وبسؿٌبع ساثظ داًـگبُ جْت عشح ّب ٍ فؼبلیتْبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ػبهبًِ ػوبت سیبػت جوَْسی

-

وبسؿٌبع تٌظین تفبّن ًبهِ ثب ػبیش داًـگبّْب ٍ ػبصهبًْبی خبسج داًـگبُ

-

وبسؿٌبع هؼئَل عشح ّبی حجت ثیوبسی

نام و نام خانوادگی  :ػحش وشد للی آثبد
مدرک  :وبسؿٌبػی اسؿذ فیضیَلَطی گیبّی
پست الکترونیک sahar.kord2015@gmail.com :
شماره تماس 720 -41312243 :
-

وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت ثیوبسیْبی ػفًَی

-

وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت ثْذاؿت ثبسٍسی ٍ هـبٍسُ دس هبهبیی

-

وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت پشػتبسی

-

وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ داًـىذُ پشػتبسی

-

وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ پظٍّؾ داًـىذُ پشػتبسی

-

وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ داًـىذُ دًذاًپضؿىی

-

وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت دًذاًپضؿىی

نام و نام خانوادگی  :صیٌت حمذٍػت
مدرک  :وبسؿٌبػی اسؿذ آهبس
پست الکترونیک :
شماره تماس 70224040232 :
-

هـبٍس آهبس ٍ اپیذهیَلَطی دس حَصُ هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍسی

-

هـبٍس آهبس ٍ اپیذهیَلَطی دس ٍاحذ تَػؼِ تحمیمبت ثبلیٌی صیبد ؿیشاصی

-

وبسؿٌبع ًبظش دفبع اص پبیبى ًبهِ ّبی اجشاؿذُ دس ثیوبسػتبى ؿْیذ صیبد ؿیشاصی

نام و نام خانوادگی  :احوذ حیذسی
مدرک  :وبسؿٌبػی اسؿذ آهبس
پست الکترونیک :
شماره تماس 70204043204 :

-

وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت غالت

-

وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ داًـىذُ پیشاپضؿىی

-

هـبٍسُ آهبس ٍ اپیذهیَلَطی

-

وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تَػؼِ آهَصؽ پضؿىی()EDC

نام و نام خانوادگی  :فبعوِ ػالهت
مدرک  :وبسؿٌبػی اسؿذ اپیذهیَلَطی
پست الکترونیک :
شماره تماس 70221401030 :
-

هـبٍس آهبس ٍ اپیذهیَلَطی دس حَصُ هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍسی

-

هـبٍس آهبس ٍ اپیذهیَلَطی دس هشوض تحمیمبت ػل ٍ ثیوبسیْبی ػفًَی

-

وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت ػالهت وَدوبى ٍ ًَصاداى

-

وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت ػل ٍ ثیوبسیْبی سیَی

-

وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ ّؼتِ ّبی پظٍّـی ٍ HSR

-

وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ حَادث غیش هتشلجِ ٍ پذافٌذ غیش ػبهل

-

وبسؿٌبع هـبٍسُ هتذٍلَطی عشح ّب ،پبیبى ًبهِ ّب ٍ همبالت داًـگبُ

-

وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت هذیشیت ػالهت ٍ تَػؼِ اجتوبػی

نام و نام خانوادگی  :ػلیشضب هؼؼَدی
مدرک  :دیپلن التصبد
پست الکترونیک :
شماره تماس 70224024333 :
-

اسجبع ًبهِ ّبی اتَهبػیًَی ٍاسدُ اص ٍاحذّب ثِ هؼبًٍت ٍهذیشیت جْت دػتَس

-

حجت ٍ اػىي ًبهِ ّبی فیضیىی داسای هؼتٌذات اسجبع ثِ هؼبًٍت ٍ هذیشیت جْت دػتَس

-

اسجبع ًبهِ ّبی فیضیىی ٍاسدُ پغ اص دػتَس هؼبًٍت ٍ هذیشیت ثِ وبسؿٌبػبى هشثَعِ

-

اسػبل سًٍَؿت اتَهبػیًَی ًبهِ ّبیی وِ اص ٍاحذّب ثصَست فیضیىی ٍساد هؼبًٍت هیـَد جْت اعالع اص ٍضؼیت
گشدؽ ًبهِ

-

تفىیه ًبهِ ّبی فیضیىی اسجبع ؿذُ ثِ وبسؿٌبػبى ٍ حجت دس دفتش تحَیل ًبهِ

-

حجت ًبهِ ّبی تحَیلی ثِ هؼبًٍتْب ٍ داًـىذُ ّب دس دفتش اسػبل ٍ هشاػالت

-

تفىیه ٍ حجت ٍ لشاس دادى دس پبوت جْت اسػبل ًبهِ ّبی خبسج اص اػتبى

-

پشیٌت ًبهِ ّبی اسػبلی ثِ ٍاحذّبی خبسج اص هؼبًٍت

-

ثبیگبًی ًبهِ ّبی الذام ؿذُ دس صًٍىي هشثَعِ

-

دسیبفت ٍ اسػبل ًبهِ ٍصاست ٍ داًـگبُ ّبی ٍاثؼتِ

نام و نام خانوادگی  :هشین پبووٌؾ
مدرک  :لیؼبًغ ؿیوی

پست الکترونیک :
شماره تماس 720-41312447 :
-

وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ عشح ّبی تحمیمبتی وویتِ تحمیمبت داًـجَیی داًـگبُ ٍ ولیِ داًـىذُ ّب

-

وبسؿٌبع هؼئَل ثشگضاسی وبسگبُ ّب ٍ ّوبیؾ ّبی داًـجَیی داًـگبُ ٍ ؿجىِ ّوىبس ؿوبل

-

اًجبم اهَس هشثَط ثِ اًتخبة پظٍّـگشاى ثشتش داًـجَیی (وـَسی ،اػتبًی ،داًـگبّی ٍ جـٌَاسُ ساصی)

-

وبسؿٌبع هؼئَل اسصؿیبثی ؿبخصْبی هشثَط ثِ وویتِ تحمیمبت داًـجَیی داًـگبُ

-

اًجبم اهَس هشثَط ثِ ًـؼت ػشپشػتبى ول وـَس ٍ ؿجىِ ّوىبس ؿوبل ٍ ....

-

ػضَ وویتِ اسصؿیبثی ٍپبیؾ ًمـِ ساُ

نام و نام خانوادگی  :هحیب اخلی
مدرک  :اسؿذ سٍاى ؿٌبػی
پست الکترونیک :
شماره تماس 720- 41312243 :
-

وبسؿٌبع هؼئَل اسصؿیبثی داخلی ٍ وـَسی هشاوض تحمیمبتی داًـگبُ

-

ػضَ وویتِ اسصؿیبثی ٍ پبیؾ ًمـِ ساُ هؼبًٍت تحمیمبت

-

وبسؿٌبع هؼئَل هىبتجبت هشثَط ثِ هشاوض تحمیمبت ثب حشاػت داًـگبُ

