
 کارکنان کتابخانه مرکزی

 کارکنان کتابخانه های تابعه
 رشته و مقطع تحصیلی تلفن محل کار واحد سازمانی شغل مورد تصدی سمت شغلی نام خانوادگی نام و

 کتابداری یکارشناس 33120159-066 دانشکده پزشکی مسئول کتابخانه کتابدار آفرین زندی

 کتابداری یکارشناس 33120159-066 دانشکده پزشکی کتابدار  کتابدار عذرا برشان

دانشکده پرستاری و مامایی  مسئول کتابخانه کتابدار سیمسن رضایی

 خرم آباد

 ارشد مدیریت اطالعات      کارشناسی  066-33120159

 رشته و مقطع تحصیلی تلفن محل کار واحد سازمانی شغل مورد تصدی سمت شغلی نام و نام خانوادگی

 33120233-066 معاونت تحقیقات و فناوری مسئول کتابخانه مرکزی کارشناس مسئول ناهید حسینی چگنی

 ( 216و  215)

 شناسی ارشد مدیریت اطالعات     کار

 33120233-066 معاونت تحقیقات و فناوری کتابدار مرجع کتابخانه مرکزی کتابدار مسئول فریده بردی نشین

(215) 

 کارشناسی ارشد مدیریت اطالعات

 33120233-066 معاونت تحقیقات و فناوری کتابخانه مرکزی  کتابدار اطالع رسان کتابدار  فرزانه محمودوند

(214) 

ارشد کتابداری و اطالع رسانی  یکارشناس

 پزشکی

 33120233-066 معاونت تحقیقات و فناوری کارشناس کتابدار کتابخانه مرکزی فناوری اطالعات بهاره طهماسبی نادری 

(214) 

 کارشناسی فناوری اطالعات سالمت



دانشکده پرستاری و مامایی  کتابدار کارشناس آموزش دانشگاه کبری فرهاد روش

 خرم آباد

 زبان فرانسه یکارشناس 066-33120159

 کارشناسی بهداشت عمومی 33120243-066 دانشکده داروسازی مسئول کتابخانه  کتابدار بهاروند انیس

 کتابداریکارشناسی  33220105-066 دانشکده دندانپزشکی مسئول کتابخانه متصدی امور دفتری افسانه مرادی

 کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی  33120105-066 دانشکده دندانپزشکی  کتابدار کتابدار مریم پیوستگر

ارشد مدیریت خدمات بهداشتی  یکارشناس 33236401-066 بیمارستان عشایر مسئول کتابخانه کارشناس امور پژوهشی ماهوتیفرشته 

 درمانی

 ارشد کتابداری  یکارشناس 33336136-066 بیمارستان رحیمی مسئول کتابخانه متصدی امور دفتری لیال فرساد

 کتابداری یکاردان 33406099-066 بیمارستان عسلیان مسئول کتابخانه متصدی امور دفتری مژگان اکبری

-066 بیمارستان اعصاب و روان مسئول کتابخانه سوپروایزر درگردش خیرهللا باقری

332114907 

 پرستاری یکارشناس

 کتابداری پزشکی کارشناسی  32227963-066 دانشکده پرستاری پلدختر مسئول کتابخانه کتابدار زهرا دریکوند

بیمارستان امام خمینی بروجرد/  مسئول کتابخانه کتابدار مهوش کلهر

 دانشکده پرستاری بروجرد

 کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی 066-42503054

 کارشناسی کتابداری 42514000-066 بیمارستان چمران مسئول کتابخانه کتابدار نسرین جمالی

 کارشناسی ارشد مدیریت اطالعات  43234755-066 پرستاری الیگودرزدانشکده  مسئول کتابخانه کتابدار فاطمه گودرزی

 کارشناسی کتابداری 33409971-066 دانشکده پیرازشکی مسئول کتابخانه متصدی امور دفتری خدیجه صیادی

 کارشناسی کتابداری 33409971-066 زشکیپدانشکده پیرا کتابدار کتابدار مریم سپهوند

 کارشناسی کتابداری  33409971-066 دانشکده بهداشت مسئول کتابخانه کتابدار فریبا ابراهیمیان

 کارشناسی کتابداری 33409971-066 دانشکده بهداشت کتابدار کتابدار مریم دالوند

مجتمع آموزش عالی سالمت  مسئول کتابخانه فناوری اطالعات ارزو محمودی

 درود 

 کارشناسی فناوری اطالعات سالمت  066-43230508

 



 


