
 9317اسامی کارکنان نمونه دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 

 حوزه معاونت آموزشی
 محل خدمت نام ردیف

 کارمند نمونه اداره کل آموزش  مهناز اکبري سرکارخانم  1

 کارمند نمونه اداره کل آموزش قربانعلي مسعوديانجناب آقاي  2

 تحصيالت تكميليکارمند نمونه مرکز  سونيا نيلچيانخانم سرکار 3

 کارمند نمونه دانشكده کشاورزي سيد مهدي موسوي جناب آقاي  4

 کارمند نمونه مرکز کارگاههاي آموزشي  مصطفي شريفيان جناب آقاي  5

 کارشناس نمونه حوزه معاونت آموزشي مهدي رفيعي جناب آقاي مهندس  6

 ريزي و ارتقاء کيفيت آموزشيکارشناس نمونه مديريت برنامه  کيوان پاليكجناب آقاي  7

 کارشناس نمونه مرکز زبان دانشگاه محبوبه سادات خليفه سلطانيخانم سرکار 8

 کارشناس نمونه دانشكده برق و کامپيوتر سكينه شيرازي خانم مهندسسرکار 9

 حوزه معاونت پژوهش و فناوری

 پژوهشكده زير درياکارمند نمونه  رسول مزروعي  جناب آقاي 11

 حوزه معاونت پژوهش و فناوريکارشناس نمونه   عليرضا شيخ صراف جناب آقاي مهندس 11

 کتابخانه مرکزيکارشناس نمونه  منصوره طباخانخانم سرکار 12

 پژوهشكده فاواکارشناس نمونه  قرباني استكي علي مراد  جناب آقاي مهندس 13

 حوزه معاونت دانشجویی

 حوزه معاونت دانشجوييکارمند نمونه  شهال پرند سرکار خانم  14

 مرکز بهداشت و درمانکارشناس نمونه  مهدي الهي خواهجناب آقاي  15

 اداره خدمات دانشجوييکارشناس نمونه  محسن نصر اصفهانيجناب آقاي  16

 حوزه معاونت فرهنگی

 معاونت فرهنگي اجتماعي کارشناس نمونه صفي اله حيدري جناب آقاي مهندس 17

 حوزه ریاست دانشگاه 

 کارشناس نمونه دفتر طرح، برنامه و بودجه شيرين عشاقي  سرکار خانم مهندس 18

 کارشناس نمونه اداره انتظامات سعيد سوراني جناب آقاي  19

 حوزه معاونت اداری و مالی

 کارمند نمونه اداره نقليه  صدرالدين بهارلوييجناب آقاي  21

 کارمند نمونه اداره تأسيسات ماندگاريعليرضا جناب آقاي  21

 کارمند نمونه اداره تدارکات و انبار محمدرضا کريمي جناب آقاي  22

 کارشناس نمونه مديريت نظارت و امور قراردادها سيد اکبر انوري جناب آقاي  23

 مدیران نمونه دانشگاه

 مدير امور مالي  کاظم مصطفاييجناب آقاي  24

 مدير حراست  ابراهيم قناعتي مهندسجناب آقاي  25

 مدير خدمات عمومي علي معين  جناب آقاي مهندس 26

 رئيس اداره نقليه روح اله هاشميان جناب آقاي مهندس 27

 رئيس اداره حسابداري طرحهاي عمراني نرگس اخوان سرکار خانم  28

 


