
 گروه دو–کار واحد های کاری  و بهداشت فنی لیست کارشناسان بهداشت حرفه ای مسئول کمیته حفاظت

 نام و نام خانوادگی کارشناس ردیف

 علی اکبر رشادی 1

 علی امان اللهی 2

 علی تقی زاده  3

 علی زارعی  4

 علی زیوری اکمل 5

 علی عباس ابادی  6

 علی کریمی احمد آباد 7

 علیرضا  شریفی 8

 علیرضا حسینی 9

 علیرضا رحمتی 10

 علیرضا کیال 11

 علیرضا مشکوری 12

 صولتیعلی  13

 غالمرضا مرادی 14

 فاطمه ایاز 15

 فاطمه برنج زاده 16

 فاطمه خردمند زاده 17

 فاطمه دهقانی 18

 فاطمه رئیس میرزایی 19

 فاطمه سلطانی سنجگانی 20

 فاطمه صالح پور 21

 فاطمه فوالدی 22

 فاطمه مالیی 23

 فاطمه نوروزبابایی 24

 فاطمه هوشیار 25

 فائزه کشتکار 26

 فخرالدین محمودیان 27

 فرشته بیدقی 28

 فرشته غالمی 29

 فرشید حسینی 30

 فریده محمدی 31

 فهیمه دهقان 32

 کبری شیرزاد 33

 کبری مقصودی 34

 کوثر سمیعی 35

 کوثر عبدی زرین 36

 کوکب قربانی 37

 لیال عابدینی 38

 لیال عطائی منش 39

 محبوبه پوالب 40

 محبوبه طهماسبی 41

 محبوبه فالح هاشمی 42

 محبوبه محمد حسینی 43

 محدثه حاج علی گل  44

 محدثه حسینی 45

 محدثه حیدری 46

 محدثه دارابی 47

 محسن سروش فر 48

 محسن فالحتی 49

 محسن قاسمی 50

 محمد ابراهیمی 51

 محمد ابری 52

 محمد بنی حسن 53

 محمد حیدری 54

 محمد رجبی 55

 سمیعیمحمد رضا  56

 محمد سعید زارعی 57

 محمد سلیمانی 58

 محمد شاملو 59

 محمد عاشق حسینی 60

 محمد عنایتی 61
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 محمد قنبری 62

 محمد گل وردی 63

 محمدجواد شکری 64

 محمدرضا جعفرنژاد 65

 محمدرضا محمدی 66

 محمدمهدی بیگدلی 67

 محمدمیالد معلمی 68

 محمود عرب خراسانی 69

 محمد خانیمحمود  70

 مدینه بابایی 71

 مرتضی حسنوند 72

 مرتضی علیپور 73

 مرجان برجی 74

 مرضیه اکبری 75

 مرضیه سعادتی منفرد 76

 مریم صفر بخشایش 77

 مریم عبادی 78

 مریم نیاکان 79

 مریم وفایی مهر 80

 مژگان سعادتمند 81

 مژگان شهبازی 82

 مسعود مصیبی 83

 مصطفی حامدی  84

 مصطفی عباس زاده  85

 مطهره سرخوش 86

 معصومه آزادبخت 87

 معصومه توکلی 88

 معصومه چاووشی 89

 معصومه خسروی 90

 معصومه دهقان 91

 معصومه شمسی 92

 ملیحه اکبری 93

 ملیحه ترابی دستگردی 94

 منصور طاهری 95

 منیره ترابی جهان 96

 منیر فخارنیا 97

 مهدی بارانی 98

 مهدی بیاتی  99

 مهدی خانی 100

 مهدی خلج فرد 101

 مهدی شاه محمدی 102

 مهسا جعفرنژاد 103

 مهسا رحیمی 104

 میثم محمدی 105

 میراحمد موسوی 106

 مینا سادات طباطبایی 107

 میثم معارف وند 108

 نازنین زهرا شاه قلعه 109

 ندا قهرمانی 110

 نرگس جاللی 111

 نرگس کربالیی 112

 نسرین نصیری 113

 نعمت ا... موسوی 114

 نفیسه عظیمی 115

 نفیسه نجفی 116

 نیلوفر ریحانی 117

 وجیهه مبینی زاده 118

 وحید افشاری دوست 119

 هاجر چهرقانی 120

 هادی بیات 121

 هاشم شفایی 122

 هانیه محمدی 123

 نژاد محبی هدی 124
 


