
 1398سال  اسامی کارکنان نمونه دانشگاه صنعتی اصفهان در

  نام ردیف رسته انتخاب کارمند نمونه 
 

  نام خانوادگ
 
 واحد سازمان

رسته کارشناس آزمایشگاه ها و 
 کارگاه های آموزش  

 دانشكده شيم   جواهري مهدي 1

2   
 دانشكده مواد صفري مرتض 

 دانشكده معدن احمدي حبيب 3

 دانشكده مواد رحيم زاده تراب    رئوف 4

رسته کارشناس خدمات 
 آموزش  و تحصیالت تکمییل

   کمال  نجف ابادي بتول 1
 اداره كل اموراموزش 

 اداره تحصيالت تكميل   ثقفيان زهره 2

   فرزانه 3
  اصفهاب 

 دانشكده برق و كامپيوتر نکوب 

 رسته کارشناس امور پژوهش  

   رسائيان آزاده 1
 حوزه معاونت پژوهش 

 دانشكده مواد ابوطالب    پروانه 2

   گدازندها نرسين 3
 حوزه معاونت پژوهش 

 
 
رسته مسئولی   امور پشتیبان
)جمعدار، امی   اموال و امور 

 عمویم(

   جواد 1
 دانشكده معدن كريم  انداب 

 دانشكده مواد فتح   فاطمه 2

رسته فن  مهندش 
 )تاسیسات(

   مهدي 1
 اداره تاسيسات و نگهداري الماش  زفره ب 

 آزادپرور محمدجواد 2
  و نظارت بر طرحهاي 

مديريت فب 
  
 عمراب 

 نيلفروشان حسن 3
  و نظارت بر طرحهاي 

مديريت فب 
  
 عمراب 

رسته حراست و حفاظت 
يك    في  

  پناه سيدرضا 1
 حراست حسيب 

  يانچشمه محمود 2
 اداره انتظامات بهارلوب 

   عل   3
يعب   حراست رس 

رسته کارشناس خدمات 
 
 
 دانشجون

   بدر عاطفه 1
 حوزه معاونت دانشجوب 

 مركزب  هداشت و سالمت ايزدي امي   آبادي فاطمه 2

 اداره تغذيه مقصودي مجيد 3

 رسته خدمات
   سيدرضا 1

   موسوي انداب 
 دانشكده رياض 

   مهدي 2
كاظم  انداب 
   )عبدالخالق(

 حوزه معاونت پژوهش 
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   عبدالصمد 3
 گروه اموزش زبان كريم  انداب 

4   
   محمدتق 

 مركزب  هداشت و سالمت جعفري ديناب 

 دانشكده كشاورزي محمدي رحيم 5

 اداره اموال و انبارها گنج عل   احمدرضا 6

 رسته مسئوالن دفاتر

 دانشكده نساج    نعمت الله   عفت 1

 دانشكده كشاورزي محبوب   نيه عصمت 2

 اداره تحصيالت تكميل   کریم مرضیه 3

 رسته ستادی
   رسول 1

 مركز برنامه ريزي و نظارت حشمب 

 اداره ارتباط باصنايع هاشم  جزي سيد احمد 2

  
 

 رسته كارشناس امور فرهنك
 پريسا 1

پوررجبيان 
 شهربابک  

ي   مقام معظم رهت 
 

 دفت  نمايندگ

   زهرا 2
  آدرياب 

   رضاب 
 

 حوزه معاونت فرهنک

رسته کارشناس فناوری 
 اطالعات

 دانشكده كشاورزي اباذري جزي محمد 1

 مركز فناوري اطالعات پناهنده زهرا 2

 رسته مایل
 مديريت نظارت و امور قراردادها نيلفروشان حميد 1

   محبوبه 2
 
 امور مال صادق

 رسته مدیران
 مديريت نظارت و امور قراردادها بيدگ   سيدمحمديحب    1

  بيدابادي فرشيد 2
اب     شت 

 اداره كل اموراموزش 


