
 ینراهنمای مراجع
 

 راهنمای طبقات

 

 واحد طبقه

 تکثیر -البراتوار زبان -آمفی تئاتر -آموزش مداوم همکف

 مدیر امور عمومی – کارگزینی -دفتر تحول و نوآوری -بایگانی اول

 -امور مالی -EDC مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی -تحصیالت تکمیلی -خدمات آموزشی دوم

 کارپردازی -دبیرخانه

ر تحول و دفتر مدی -دفتر مدیر تحصیالت تکمیلی -دفتر مدیر امور آموزشی -معاون آموزشیدفتر  سوم

 امور اداریمسئول  -امور هیات علمی دفتر سرپرست -نوآوری در آموزش

 

 راهنمای واحد ها

 سارا شیرازی نژاد – مسئول خدمات آموزشی خدمات آموزشی

 خاور مقصودلو –مسئول دایره امتحانات 

 آنیتا دهنادی -سامانه نقل و انتقال و قراردادهای دانشگاه آزاد اسالمیمسئول 

 معصومه اژدری  –علی محمدی  :متصدی سامانه هم آوا 

 بهنام پقه :کارشناس آموزشی رشته پزشکی

 مرضیه هژبری -کارشناس آموزشی دانشکده دندانپزشکی

 ساره مالح -کارشناس آموزشی رشته های دانشکده بهداشت

 محبوبه سراوانی -آموزشی رشته های دانشکده پرستاری و مامایی کارشناس

 عطیه قندهاری -کارشناس آموزشی رشته های دانشکده پیراپزشکی



 ر حمیدرضا نیک پیامدکت - کارشناس تحصیالت تکمیلی تحصیالت تکمیلی

 زهرا خان ببینی –مهران کاشفی –تحصیالت تکمیلی  انکارشناس

مرکز مطالعات و 

آموزش توسعه 

 (EDC) پزشکی

 دکتر سیما بشارت –مسئول دفتر استعدادهای درخشان 

 زهرا ساوری –کارشناس دفتر استعدادهای درخشان 

 دکتر زهرا حصاری –مسئول دفتر توانمندسازی اساتید 

 فاطمه محمودجانلو –کارشناس دفتر توانمندسازی اساتید 

 دکتر مهدی حبیبی کوالیی –مسئول دفتر پژوهش در آموزش 

 فاطمه محمودجانلو –کارشناس دفتر پژوهش در آموزش 

 دکتر مهدی حبیبی کوالیی –مسئول دفتر برنامه ریزی درسی 

 مرسده جمالی –کارشناس دفتر برنامه ریزی درسی 

 دکتر شهره تازیکی –مسئول دفتر آموزش مجازی 

 علی جنتی عطایی –کارشناس دفتر آموزش مجازی 

 مریم قنبری –ل دفتر ارزشیابی مسئو

  زهرا مقدم –بتول نوری  –دفتر ارزشیابی  انکارشناس

 صادق عنایت –مسئول امور مالی  امور مالی

 راحله اژدری –بتول شهابی  -هاشم طالقانی نژاد :امور مالی  انکارشناس

 سیدجابر عسگری –کارشناس امین اموال 

 ابوالفضل احمدی مجد  -کارپرداز 

 صدیقه مقصودلو -کارشناس کارپردازی

 محمدرضا وطن خواه  -انباردار 



 دانیال حیدری –مسئول دبیرخانه  دبیرخانه

 میثم پایین محلی –کارشناس بایگانی 

 علی محققی نیا –مسئول دفتر  آموزشی تدفتر معاون

 عسگری ءسید ضیا –مسئول امور اداری  امور اداری

 منیره سادات حسینی -سکینه باالخلی -هیئت علمیکارشناسان  امور هیئت علمی

 فرهاد تربتی نژاد –مدیر امور عمومی  امور عمومی

 دکتر نگار برومند –آموزش مداوم  دبیر آموزش مداوم

 علی آرش –رئیس آموزش مداوم 

 فاطمه خادم ابوالفضل –ندا نوروزخانی  :کارشناسان آموزش مداوم 

 مهدی ایمانی -تئاترمسئول آمفی  آمفی تئاتر

 علی جنتی عطائی -مسئول دبیرخانه دفتر تحول و نوآوری دفتر تحول و نوآوری

 -زهرا مقدم -مازیار رستمی  -معصومه اژدری زرمهری :کارشناسان دفتر تحول و نوآوری

 نسیمه نجفی

 دکتر محمدتقی بادله البراتوار زبان

 

 


