
 اسامی  پرسنل دانشکده توانبخشی

  حوزه شغلی  عنوان پست شغلی  مدرك تحصیلی  نام و نام خانوادگی  ردیف
  ریاست /آموزشی  نبخشیاتو هنشکددا یاستر  دکتراي تخصصی فیزیوتراپی  یتیایتا هدرز  1
  ریاست/آموزشی  نبخشیاتو هنشکدداآموزشی  نتومعا  دکتراي تخصصی فیزیوتراپی  صفوي فرخیلدینءاضیا سید  2
  ریاست/آموزشی  معاونت پژوهشی دانشکده  تخصصی گفتاردرمانیدکتراي   یمعصومه سلمان  3
  ریاست/آموزشی  معاونت دانشجویی  و فرهنگی دانشگاه  یوتراپیزیف یتخصص يدکترا  عبدالحمید حاجی حسنی  4
 یآموزش دانشگاه یقاتیمراکز تحق یتوسعه و پژو هش ریمد یوتراپیزیف یتخصص يدکترا یفاطمه احسان 5

 یآموزش یعلم ئتیدانشگاه/عضو ه قاتیتحق تهیسرپرست کم یوتراپیزیف یتخصص يدکترا يمحمد هیرق  6

  آموزشی  سرپرست دفتر توسعه آموزش دانشکده  یگفتاردرمان یتخصص يدکترا  منصوريبنفشه   7

  آموزشی/پژوهشی  سرپرست مرکز تحقیقات عصبی عضالنی  یوتراپیزیف یتخصص يدکترا  عاطفه امینیان فر  8

  آموزشی  سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده /عضو هیئت علمی  سی ارشد کاردرمانیکارشنا  مونا سیمین قلم  9
  آموزشی  مشاور ریاست دانشگاه در امور بانوان و خانواده/عضو هیئت علمی  کارشناسی ارشد کاردرمانی  زهرا احمدي زاده  10
  یآموزش  سرپرست اساتید مشاور/عضو هیئت علمی  کارشناسی ارشد فیزیوتراپی  الهام فاطمی  11
  يرااد  رئیس اداره امور عمومی دانشکده  کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی  طیبه مقبل  12
  آموزشی  مدیر گروه گفتار درمانی  دکتراي تخصصی گفتاردرمانی  سید ابوالفضل تهی دست  13
  موزشیآ  مدیر گروه فیزیوتراپی  دکتراي تخصصی فیزیوتراپی  سید رسول باقري  14
  آموزشی  مدیر گروه کاردرمانی  دکتراي تخصصی کاردرمانی  حسین علی بخشی  15
  آموزشی  مسئول آموزش/کارشناس اداره آموزش  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی  منیره حسنیان  16
  درمان  سرپرست کلینیک ابن سینا/فیزیوتراپیست  کارشناسی فیزیوتراپی  شمسی منتظري  17
  درمان  سرپرست کلینیک طباطبایی/گفتاردرمان گر  کارشناسی گفتاردرمانی  طیبه شکریان  18
  درمان  سرپرست کلینیک سالمندي فامیلی/کارشناس مجله توانبخشی/گفتاردرمانگر  مانی/کارشناس ارشد روانشناسیکارشناسی گفتاردر  مرضیه مداح  19
  آموزشی  کارشناس پژوهش/کارشناس سمعی بصري  کارشناسی تکنولوژي آموزشی  مهرداد خدام عباسی  20
  آموزشی  کارشناس گفتاردرمانی/آموزش  کارشناسی گفتاردرمانی/کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی  سیده محسنه سیادتی  21
  آموزشی  کارشناس تحصیالت تکمیلی  کارشناسی ارشد حقوق  مریم برهانی فر  22
  اداري  سرپرست کتابخانه توانبخشی  -  مریم خیرخواه  23
  اداري  مسئول حسابداري  دانشکده  کارشناس ارشد حسابداري  عباس ریاضی رحمت  24
  اداري  کارشناس آزمایشگاه مراکز تحقیقات توانبخشی  کارشناسی ارشد  پوران معدنی  25
  آموزشی  عضو هیئت علمی  کارشناسی ارشد گفتاردرمانی  فاطمه کسبی  26



 اسامی  پرسنل دانشکده توانبخشی

  آموزشی  عضو هیئت علمی  دکتراي تخصصی گفتاردرمانی  جالل بختیاري  27
  یآموزش  یعلم ئتیعضو ه  یگفتاردرمان یتخصص يدکترا  مژگان اسدي  28
  یآموزش  یعلم ئتیعضو ه  کارشناس ارشد گفتاردرمانی  مریم مخلصین  30
  آموزشی  عضو هیئت علمی  دکتراي تخصصی کاردرمانی  علی اکبر پهلوانیان  31
  آموزشی  عضو هیئت علمی  کارشناسی ارشد کاردرمانی  مینا سادات میر شجاع  32

  یآموزش  یعلم ئتیعضو ه  یوتراپیزیف یتخصص يدکترا  سیروس تقی زاده دلخوش  33
  آموزشی  یعلم ئتیعضو ه  کاردرمانی کارشناس ارشد  مینا سادات میرشجاع  34
  آموزشی  یعلم ئتیعضو ه  کاردرمانی کارشناس ارشد  فاطمه مهدیزاده کاریزکی  35
  درمان  فیزیوتراپیست  کارشناس ارشد فیزیوتراپی  ضیه مرتضی نژادمر  35

  درمان  فیزیوتراپیست  کارشناس ارشد فیزیوتراپی  فاطمه بینایی  36

  درمان  فیزیوتراپیست  ی فییوتراپیسکارشنا  ناهید محمودیان  37

  درمان  فیزیوتراپیست  کارشناسی فیزیوتراپی  یوسف اسفندیاري  38

  رماند  ستفیزیوتراپی  کارشناسی فیزیو تراپی  مژگان قدس  39

  درمان  گفتار درمان گر  کارشناسی گفتاردرمانی/کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی  سپیده سید  40

  درمان  گفتار درمان گر  کارشناسی ارشد گفتاردرمانی  ریحانه نوروزي  41

  درمان  کاردرمان گر  دکتراي تخصصی کاردرمانی  فاطمه مطهري نژاد  42

  درمان  کاردرمان گر  کارشناس کاردرمانی  حسین محبوبی فوالدي  43

  درمان  گر کاردرمان  انیکارشناس ارشد کاردرم  فاطمه حسین پور  44

  درمان  گر کاردرمان  کارشناسی کاردرمانی  نعیمه حاتمی  45

  درمان  شنوایی سنج  کارشناسی شنوایی سنجی  محمدرضا عرفانیان  46

  درمان  شنوایی سنج  کارشناسی شنوایی سنجی  سید صادق حسینی دیو کالیی  47
  ریاست  متصدي امور دفتري وبایگانی  کاردانی مدیریت دولتی  محبوبه مشکی  48
  اداري کلینیک  متصدي امور دفتري وبایگانی  -  می ولوکالئیمعصومه غال  49
  اداري کلینیک  ور دفتري وبایگانیمتصدي ام  -  مریم تشرفی  50
  اداري کلینیک  ایگانیمتصدي امور دفتري وب  -  مطهره سعیدي پور  51
  اداري کلینیک  متصدي امور دفتري وبایگانی  -  انسیه جعفري  52



 اسامی  پرسنل دانشکده توانبخشی

  

 

  اري کلینیکاد  متصدي امور دفتري و بایگانی  -  ناهید کرمی  53
  اداري  کارپرداز  -  علی سهمی  54
  ادراي  کمک کارپرداز  -  علیرضا لوافیان  55
  خدمات  خدمتگذار  -  فتحعلی اسدي شلی  56
  خدمات  خدمتگذار  -  طاهره فرزام فر  57
  خدمات  خدمتگذار  -  زهرا استاد هاشمی  58
  خدمات  خدمتگذار  -  اسماعیل عظیمی  59
  خدمات  خدمتگذار  -  ایرج قربانی  60
  خدمات  خدمتگذار  -  رعنا محمدي  61

  راهنماي  جدول:

  فیزیوتراپی

  کاردرمانی

  گفتاردرمانی

 شنوایی سنجی


