معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
معزفی پزسنل معاونت فزهنگی و دانطجویی

مدیزیت دانطجویی :
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

1

دوتش ثیظى حؼیي پَس

هذیشاهَسداًـجَیی

هذیشیت داًـجَیی

2

سحین وعجی ًؼت

هعبٍى اهَسداًـجَیی

ػتبد

3

اثشاّین عجذالِ صادُ

وبسپشداص

ػتبد

4

الدى تجلی

هؼئَل آهبس ٍساثط سٍاثط عوَهی

ػتبد

5

سضَاى صوذی

ػتبد

*اداره رفاه و تعاون :
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

1

عجذالوحوذ عجبػی

سئیغ اداسُ سفبُ ٍتعبٍى

مدیریت دانشجویی

2

سحین ػشخی

وبسؿٌبع اهَسثیوِ

مدیریت دانشجویی

3

آًبّیتب اسدالًی

وبسؿٌبع اهَسٍام

مدیریت دانشجویی

4

سٍیب ًظاد ثْجْبًی

وبسؿٌبع اهَستؼَیِ حؼبة

مدیریت دانشجویی
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*اداره تغذیه :
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

حؼیي صوذی فشٍؿبًی

سمت
سئیغ اداسُ تغزیِ

محل خدمت

اداسُ تغزیِ

2

هشین خضاعی ًیب

وبسؿٌبع

اداسُ تغزیِ

3

اهیي ثیبتی

ًبظشآؿپضخبًِ

اداسُ تغزیِ

4

علیوشاد صبدلی ًؼت

ًبظشآؿپضخبًِ

اداسُ تغزیِ

5

حؼَى ػعذًٍی

اپشاتَساتَهبػیَى تغزیِ

اداسُ تغزیِ

6

صّشاعجذی لْفشخی

وبسؿٌبع ثْذاؿت

اداسُ تغزیِ

7

صّشُ اهیشی

ًبظش

اداسُ تغزیِ

8

جویل َّاؿوی

اپشاتَساتَهبػیَى

اداسُ تغزیِ

9

فشج الِ صوَی

تبػیؼبت

اداسُ تغزیِ

11

علیشضب ؿیشالی

تبػیؼبت

اداسُ تغزیِ
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اداره امور خوابگاهها
 -اداره سکونت ( خواهزان و بزادران )

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

1

حویذ صفشی فشٍؿبًی

سییغ اداسُ اهَسخَاثگبّْب

هذیشیت داًـجَیی

*اداره سکونت
 اداره سکونت خواهزانردیف

نام و نام خانوادگی

1

هشین اهیذ ثخؾ

سمت
هؼئَل ػىًَت خَاّشاى

محل خدمت
اداسُ ػىًَت  -هجتوع گلؼتبى

2

سثبة گل وبس

وبسؿٌبع اداسُ ػىًَت

اداسُ ػىًَت  -هجتوع گلؼتبى

3

لیال خشهیبى

وبسؿٌبع اداسُ ػىًَت

اداسُ ػىًَت  -هجتوع گلؼتبى

*خوابگاه ضهدا
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

1

خذیجِ تجعِ حیبٍی

هتصذی خَاثگبُ خَاّشاى

ػىًَت خَاّشاى ( ؿْذا ) 1

3

سٍیب وشهی هىًَذ

هتصذی خَاثگبُ خَاّشاى

ػىًَت خَاّشاى ( ؿْذا ) 1

4

آهٌِ آخًَذ صادُ

هتصذی خَاثگبُ خَاّشاى

ػىًَت خَاّشاى ( ؿْذا ) 3

5

ًؼشیي ػلطبًی

هتصذی خَاثگبُ خَاّشاى

ػىًَت خَاّشاى ( ؿْذا ) 3

6

فشیذُ ػعیذاٍی

هتصذی خَاثگبُ خَاّشاى

ػىًَت خَاّشاى ( ؿْذا ) 3

7

هحتشم هشادیبى پَس

هتصذی خَاثگبُ خَاّشاى

ػىًَت خَاّشاى ( ؿْذا ) 3

چْشاصی
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*خوابگاه بوستان
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

1

هشجبى پَس هْذی

هتصذی خَاثگبُ خَاّشاى

ػىًَت خَاّشاى ( ثَػتبى )

2

عزسا اػىٌذسی

هتصذی خَاثگبُ خَاّشاى

ػىًَت خَاّشاى ( ثَػتبى )

3

وتبیَى ویبًی جبٍیذ

هتصذی خَاثگبُ خَاّشاى

ػىًَت خَاّشاى ( ثَػتبى )

 اداره سکونت بزادرانردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

1

جعفش ججبسی

هؼئَل ػىًَت ثشاداساى

اداسُ ػىًَت ثشادساى

2

جوبل ؿشیفی

وبسؿٌبع اداسُ ػىًَت

اداسُ ػىًَت ثشادساى

*خوابگاه انقالب
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

1

عجذالَّبة هعبٍی

هتصذی خَاثگبُ

ػىًَت ثشادساى ( اًمالة )

2

ػیذ هؼعَد حؼیٌی فش

هتصذی خَاثگبُ

ػىًَت ثشادساى ( اًمالة )

3

هْذی صبلحی

هتصذی خَاثگبُ

ػىًَت ثشادساى ( اًمالة )

*خوابگاه صدف
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

1

جبػن ثبٍی

هتصذی خَاثگبُ

ػىًَت ثشادساى ( صذف )

2

علیشضب ػبسی صادُ

هتصذی خَاثگبُ

ػىًَت ثشادساى ( صذف )

3

عجذاهلل ػَاسی

هتصذی خَاثگبُ

ػىًَت ثشادساى ( صذف )

4

اهیش اػذی

هتصذی خَاثگبُ

ػىًَت ثشادساى ( صذف )

5

ؿبوش جبثشی

هتصذی خَاثگبُ

ػىًَت ثشادساى ( صذف )

6

عجذالؼبدُ عفشی اصل

هتصذی خَاثگبُ

ػىًَت ثشادساى ( صذف )

7

علی وشم عَض پَس

هتصذی خَاثگبُ

ػىًَت ثشادساى ( صذف )

8

سضب غالهی پَس اسدلی

هتصذی خَاثگبُ

ػىًَت ثشادساى ( صذف )
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*خوابگاه ضهید رجایی
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

1

هَػی عطبؿی

هتصذی خَاثگبُ

ػىًَت ثشادساى ( ؿْیذ سجبیی )

2

ًصشت الِ ووبیی

هتصذی خَاثگبُ

ػىًَت ثشادساى ( ؿْیذ سجبیی )

3

هؼعَد ًظیفی

هتصذی خَاثگبُ

ػىًَت ثشادساى ( ؿْیذ سجبیی )

4

خلیل اطدسی

هتصذی خَاثگبُ

ػىًَت ثشادساى ( ؿْیذ سجبیی )

*خوابگاه  25واحدی
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

1

ٍّبة ػعیذی

هتصذی خَاثگبُ ثشادساى

ػىًَت ثشادساى ( ٍ 52احذی )

اداره خدمات :
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

1

علی جشفی

مسئول خدمبت

اداره خدمبت

2

علیشضب حبج ّبؿن

اهَسًملیِ

اداسُ خذهبت

3

ّبدی فبخشًیب

خذهبت

اداسُ خذهبت

4

ػویِ هیشؿىبن

خذهبت

اداسُ خذهبت

5

وجشیـیشٍاًی

خذهبت

اداسُ خذهبت
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*تاسیسات :

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

1

هحوذ هْذی اػىٌذسی

تبػیؼبت خَاثگبُ

2

هحجَثِ آرسػب

تبػیؼبت خَاثگبُ

3

صلیخب آلجَغجیؾ

تبػیؼبت خَاثگبُ

4

لبػن آلجَغجیؾ

تبػیؼبت خَاثگبُ

5

علی ثٌذسی

تبػیؼبت خَاثگبُ

6

علی ثیجبٍی

تبػیؼبت خَاثگبُ

7

هحوذ تیوبع

تبػیؼبت خَاثگبُ

8

ؿْشام جبدسی

تبػیؼبت تشثیت ثذًی اػتخش

11

ًبدس حبؿیِ

تبػیؼبت خَاثگبُ

11

هحوَد حجیت صادُ

تبػیؼبت خَاثگبُ

12

ػویِ حؼیي صادُ

تبػیؼبت خَاثگبُ

13

فشیجب داٍدی

تبػیؼبت خَاثگبُ
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ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

15

هحوذ صوی صادُ گل ػفیذی

تبػیؼبت خَاثگبُ

16

هجیذ ػیبحی

تبػیؼبت خَاثگبُ

17

علیشضب ؿیشالی

تبػیؼبت اداسُ تغزیِ

19

هحجَثِ صبلحی

تبػیؼبت خَاثگبُ

21

هٌصَس صبلحی

تبػیؼبت خَاثگبُ

21

جعفش عبدل تٌی

تبػیؼبت تشثیت ثذًی اػتخش

22

هحوذسضب عجذالخبًی

تبػیؼبت خَاثگبُ

23

ًبصش هحوذی صفت

تبػیؼبت تشثیت ثذًی ػبلي ٍسصؿی

25

هؼلن فشیبد سع

تبػیؼبت خَاثگبُ

26

ػعیذ للی

تبػیؼبت خَاثگبُ

27

ثْوي وشین ًیب

تبػیؼبت خَاثگبُ

28

خؼشٍ ووبیی

تبػیؼبت خَاثگبُ

29

ًبصش ووبیی

تبػیؼبت خَاثگبُ

31

هٌصَس لیشاٍی

تبػیؼبت خَاثگبُ

31

حؼي هْوذی

تبػیؼبت خَاثگبُ

32

علیشضب ًَسثخؾ

تبػیؼبت خَاثگبُ

33

صجیح ًیؼی

تبػیؼبت خَاثگبُ

34

اهشالِ ٍیؼی ًظاد

تبػیؼبت تشثیت ثذًی اػتخش

35

ّبدی ػیبحی

تبػیؼبت خَاثگبُ

36

هجیذ ؿشیفی ساد

تبػیؼبت خَاثگبُ

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پسشکی جندی شاپور اهواز
اهواز-بلوار گلستان-دانشگاه علوم پسشکی جندی شاپور اهواز -سازمان مرکسی-طبقه همکف36033333160-
http://vchsc.ajums.ac.ir

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

*مدیزیت تزبیت بدنی
ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

1

هْذی ثْوٌؾ

ػتبد

*تزبیت بدنی بزادران
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

1

هحوذ علی افـِ

هعبٍى هذیشتشثیت ثذًی

ػتبد

2

صبدق سحین

وبسؿٌبع تشثیت ثذًی

ػتبد

3

ثْوي لویـی

وبسؿٌبع تشثیت ثذًی

ػتبد

5

هجیذ صجْبیی

وبسؿٌبع تشثیت ثذًی

ػتبد

6

هْشاى پَس ثبثبدی

وبسؿٌبع تشثیت ثذًی

ػتبد

7

هْذی ثؼتبًی ًظاد

وبسؿٌبع تشثیت ثذًی

ػتبد

8

عجبع ثٌی طشیف

ًبظشاػتخش

ػتبد

9

هحوذپشٍسُ

وبسؿٌبع تشثیت ثذًی

ػتبد

*تزبیت بدنی خواهزان
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

1

صّشُ یَػفی

وبسؿٌبع تشثیت ثذًی

مدیریت تربیت بدنی

2

افؼبًِ ػْشاثی

وبسؿٌبع تشثیت ثذًی

مدیریت تربیت بدنی

3

صّشُ اػوی صادُ

وبسؿٌبع تشثیت ثذًی

مدیریت تربیت بدنی

4

اوشم حؼٌىی

وبسؿٌبع تشثیت ثذًی

مدیریت تربیت بدنی
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*مدیز امور اجزایی
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

1

دوتش ؿْشام افـبس

هذیشاجشایی

ػتبد

*دبیزخانه و امور اداری
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

1

ساضیِ لپبًچی

هؼَل اهَساداسی

ػتبد

3

صّشُ صاسعی

هبؿیي ًَیغ

ػتبد

4

ػیذ هجیذ هَػَی

هؼئَل دثیشخبًِ

ػتبد

5

عجذاهلل عجیبت

ًبهِ سػبى

ػتبد

*انفورماتیک
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

1

ػپیذُ ووبیی

هؼئَل اًفَسهبتیه

ػتبد

2

هحوذ علَاًی

وبسؿٌبع اًفَسهبتیه

ػتبد

*اموال
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

1

عجذالشػَل طشف فشد

هؼئَل اهَال

ػتبد

2

داسیَؽ ؿشیفی

ووه

ػتبد

4

ؿٌْبص سضبیی آثبدُ

هجتوع گلؼتبى
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معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

*مدیزیت فزهنگی
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

1

دوتش فشّبد حوضُ لَیی

هذیشفشٌّگی

هذیشیت فشٌّگی

3

احؼبى حیذسی

هؼئَل دثیشخبًِ ػتبدصیبًت

هذیشیت فشٌّگی

6

علی صایشی

تٌظیفبت

هذیشیت فشٌّگی

7

هعصَهِ هشدی حالج

هؼئَل دفتشهذیشیت

هذیشیت فشٌّگی

*اداره فعالیتهای فوق بزنامه
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

1

پشیَؽ صٌذق ػبص

سئیغ اداسُ فَق ثشًبهِ

هذیشیت فشٌّگی

2

اهیي جَّشی اػن علی

وبسؿٌبع فَق ثشًبهِ

هذیشیت فشٌّگی

3

ػیذ علی هَػَی

وبسؿٌبع فَق ثشًبهِ

هذیشیت فشٌّگی

4

صّشا عفت ًظاد

هتصذی اهَسفَق ثشًبهِ

هذیشیت فشٌّگی

5

سضب دادخَاّی

وبسؿٌبع فَق ثشًبهِ

هذیشیت فشٌّگی

6

ًشگغ سفیعی ًیب

وبسؿٌبع فَق ثشًبهِ

هذیشیت فشٌّگی

7

هلَن جعفشی

وبسؿٌبع فَق ثشًبهِ

هذیشیت فشٌّگی

8

هیتشاصبثشی ًیب

وبسؿٌبع فَق ثشًبهِ

هذیشیت فشٌّگی
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معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

*اداره فعالیتهای فزهنگی و هنزی
ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

1

اثشاّین ًبصش هٌؾ

ػتبد

2

هشین ووبیی

ػتبد

ًذاٍحذتی ًیب
3

صبدق ثَجاللی

ػتبد

4

احوذ وشداًی

ػتبد

*اداره قزآن و عتزت
ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

1

هحوذ ػْشاثی

ػتبد

2

صذیمِ سجبیی

ػتبد

*گزوه آموسش و پژوهص
ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

1

اهیش ثٌی طشفی

ػتبد
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معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

*ضورای انضباط دانطجویان
ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع قزارداد

سمت

محل خدمت

1

وشین آخًَذصادُ

لشاسدادی ( تجصشُ ) 3

دثیشؿَسای اًظجبطی

ؿَسای اًظجبطی

2

وَسؽ ؿشیفی

لشاسدادی ( تجصشُ ) 3

هحمك

ؿَسای اًظجبطی

3

هشضیِ ػبسی صادُ

لشاسدادی ( تجصشُ ) 3

وبسؿٌبع ؿَسای اًظجبطی

ؿَسای اًظجبطی

4

هْذی ؿشطبى

لشاسدادی ( تجصشُ ) 3

وبسؿٌبع ؿَسای اًظجبطی

ؿَسای اًظجبطی

*اداره مطاوره
ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع قزارداد

سمت

محل خدمت

1

ػیذُ فشصاًِ جعفشی

لشاسدادی ( تجصشُ ) 3

سئیغ اداسُ هـبٍسُ

اداسُ هـبٍسُ

2

هٌْبص هظفشی

لشاسدادی ( تجصشُ ) 3

هؼئَل دفتش

اداسُ هـبٍسُ

3

ًبّیذ ثبلشی

لشاسدادی ( تجصشُ ) 3

وبسؿٌبع اهَسسٍاًی

اداسُ هـبٍسُ

هشین هشادی

سػوی

وبسؿٌبع اهَس سٍاًی

اداسُ هـبٍسُ

ٍهؼئَل اجشایی وبسگبُ

5

ایوبى فشج الِ چعجی

سػوی

هؼئَل ًظبست ثشخذهبت

اداسُ هـبٍسُ

6

سثبة دغبغلِ

سػوی

وبسؿٌبع پظٍّؾ

اداسُ هـبٍسُ

7

هٌصَس ػَاسی

سػوی

وبسپشداص

اداسُ هـبٍسُ

8

احؼبى وبٍیبًی

لشاسدادی ( تجصشُ ) 3

وبسؿٌبع آهبس

اداسُ هـبٍسُ

9

علی فتحی

سػوی

وبسؿٌبع سٍاثط عوَهی

اداسُ هـبٍسُ

11

علیشضب اٍالدسػَثل

لشاسدادی

گبسؿٌبع اهَساجشایی

اداسُ هـبٍسُ

ٍوبسپشداص
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