
محل / واحد اشتغال نام و نام خانوادگی  ردیف
دانشکده ھنر و معماریابراھیم زارعی1
 امور اداریابراھیم عزیزی2
 امور اداریاحمد عباسی دولتشاھی3
امور دانشجوییاختر وثیقی جوان4
سازمان مرکزیاسماعیل  عبداللھی5
اداره کل تربیت بدنیاکرم قربان زاده6
حوزه عمرانیامیر افشین فرھادیان7
امور مالیامین قادری8
 امور دانشجوییآمنه زارعی9
تدارکاتبھمن دولت پور10
روابط عمومیبھنام نوروزی11
مرکز رشدپروانه12
اداره رفاه دانشجوییجمال ثابتیانی13
امور مالیجواد سیفی یان14
امورمالی جواد شاملویی15
امور مالیحاجی رضا شعبانی16
امور مالیحجت قمری17
اداره رفاه دانشجوییحسین نوروزی18
دفتر معاونت پشتیبانیحمید رضا حسینی19
روابط عمومیخلیل هللا بیک محمدی20
دانشکده علوم پایهراضیه رحیمی21
امور مالیرامین احمدی22
تدارکاترضا تاری مرادی23
دانشکده ادبیاترضا عشایری24
دانشکده علوم انسانیرقیه کریمی25
دانشکده ھنر و معماریروشنک امیدی26
خوابگاهرویا اردالنی27
دانشکده علوم پایهزھرا حصارخانی28
دانشکده ھنر و معماریزھرا نور محمدی شایسته29
تدارکاتسعید فیضیان30
امورمالیسعید وفائی عاصم31
دانشکده پیرا دامپزشکیسکینه اعظمی32
اداره دانش آموختگانسمیه کریم پور33
اداره اموالسیامک اختری34

لیست اسامی الفبایی  همکاران محترم ، حائزین امتیاز جهت صدور گواهی آموزشی
(آزمون جلوه خورشید:  وصیت نامه امام /  صعود چهل ساله)



محل / واحد اشتغال نام و نام خانوادگی  ردیف

لیست اسامی الفبایی  همکاران محترم ، حائزین امتیاز جهت صدور گواهی آموزشی
(آزمون جلوه خورشید:  وصیت نامه امام /  صعود چهل ساله)

مرکز رشدسید صادق اکبریان35
اداره رفاه کارکنانسید مھدی میرشاه ولد36
دبیرخانه ھیأت امناءسیده معصومه موسوی37
امور مالیشھرام ذبیحی38
دانشکده ادبیاتشھین شھسواری39
کتابخانه ھنرصفورا فرزادنیا40
 امور مالیطاھره رستمی41
دفتر ریاست و روابط عمومیعباس  یاری42
اداره روابط بین الملل عقیل محمودی پور43
معاونت پژوھشیعلی الیاسی44
امور مالیعلی گلیان45
معاونت فرھنگیعلی مھدوی46
تدارکاتعلیرضاشمخانی47
امور اداريعلي اصغر منظمي تبار48
امورمالیغلی زارغی49
دانشکده علومفاطمه جوادی شعار50
سازمان مرکزیفاطمه زندیه51
دانشکده اقتصاد فریبا پورھمدانی52
اداره تغذیهفریدون نادری53
دانشکده علوم انسانیکامبیز فرھاد صفت54
کتابخانه ادبیاتکبری ھدایت پوریانی55
دانشکده کشاورزیگالیه یوسفی56
 دانش آموختگانلیال بھادری57
دبیرخانه مرکزیلیال چھاردولی58
 معاونت آموزشیلیال سامی59
دانشکده اقتصادلیال نائینی60
معاونت فرھنگیمجتبی عرفان دوست61
دبیرخانه ھیأت جذبمحسن زارع62
امور مالیمحمد بیاناتی ھمدانی63
دانشکده ھنر و معماریمحمد ترکمان64
دانشکده علوم ورزشیمحمد حسنی65
-محمدرضا سپھرزھره66
 امور اداریمحمدمصطفی ربیعی67
معاونت فرھنگیمرتضی رجبی68



محل / واحد اشتغال نام و نام خانوادگی  ردیف

لیست اسامی الفبایی  همکاران محترم ، حائزین امتیاز جهت صدور گواهی آموزشی
(آزمون جلوه خورشید:  وصیت نامه امام /  صعود چهل ساله)

حوزه طرح ھای عمرانیمرتضی لطیفی69
دانشکده پیرا دامپزشکیمرضیه رضایی حمید70
امور دانشجوییمریم بیرانوند71
 امور مالیمریم محمدی زائر72
ساختمان مرکزیمزگان سلگی73
خوابگاهمژگان گروسچی74
امور مالیمسعود رجبی75
امور مالیمصطفی اسدی76
دفتر ریاست و روابط عمومیمصطفی حاجیلوئی محب77
دفتر ریاست و روابط عمومیمصطفی سامی78
اداره کارگزینیمصطفی گلستانی79
امور مالیمھدی رحیمی80
دانشکده ھنر معماریمھران کرمی81
معاونت دانشجوییمھین خدادادای82
تدارکاتمیثم رجبی83
اداره اموالنادر نظری84
سازمان مرکزینگار جعفری85
واحد فناوری اطالعات و ارتباطاتوحیده میرزا ابراھیمی86
دانشگاه نھاوندویدا صالح87
دانشکده علوم ورزشیھادی ورمزیار88
دانشکده ھنر و معماریھاشم خادمی جوان89
مرکز اموزش زبان فارسی ھستی سھرابی90

ضمناً اسامی زیر حائز باالترین امتیاز در بین همکاران در این دوره آموزشی شده اند که عالوه بر صدور 
گواهی آموزشی، به ایشان لوح ویژه آموزشی نیز اهدا می گردد:

1- خانم طاهره رستمی (امور مالی) 
2- خانم راضیه رحیمی (دانشکده علوم) 

3- خانم زهرا حصار خانی (دانشکده علوم)
4- آقاي امیر افشین فرهادیان (حوزه عمرانی)


