
  بسمه تعالی 
 

 
  

(یت و اقتصاد سالمتقطب علمی آموزشی مدری ) شکیرسانی زپدادکشنه مدرییت واطالع   

آورد. از را فراهم مینارضایتی مراجعین  زمینهو شده جمله معضالت بروکراسی اداری محسوب  کاغذ بازی اداری از

در پی این مساله و نیز سویی دیگر لزوم مستندسازی و فواید آن نیز موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. 

اند؛ بازنگری و تغییر در فرایند وسعت نظر ریاست محترم دانشکده که همواره در راستای نوآوری و بهبود گام برداشته

منظر بود، اولین دلیل اشتیاق  2ها آغاز شد. این شروع با واحد آموزش بود. این انتخاب از آوری و نگهداری فرمجمع

ها در رسالت ها و میزان تاثیرگذاری آنه منظوز ایجاد تغییرات و مورد دیگر حجم زیاد فرمکارکنان واحد آموزش ب

 اصلی دانشکده به عنوان یک موسسه آموزشی بود. 

ها، آوری دادهمعجازجمله تاثیرات مورد انتظار از انجام این تغییر؛ افزایش دقت در مستندسازی، تسهیل در تکمیل و 

کاهش نشگاه، زایش رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان، افزایش شاخص مراجعات به سایت داها، افسازی فرمهمسان

 مصرف کاغذ و کاهش زمان فرایند است. 

 

لدهای خاکستری ( دانلود کرده و سپس به تکمیل هریک از فیلینکها کافی است فایل ورد را از سایت دانشکده )به منظور تکمیل فرم

ذیل ارسال نمایید  های ایمیل به شرحنهایت پس از ذخیره فایل، فایل مربوطه را برای کارشناس آموزش خود به آدرسرنگ بپردازید. در 

 تا پس از تایید پرینت گرفته شده و در اختیار شما قرار گیرد.

 نکاتی که باید به آن توجه نمایید این است که؛ 

 (شاهده است.ها ذکر شده است در ادامه قابل مامی مسئولین که در فرماسحتما تمامی فیلدهای قابل تایپ را تکمیل نمایید. ) .1

توانید تایپ ها موجود نبود؛ میبرخی از فیلدها قابل تایپ و برخی انتخابی هستند. در فیلدهای انتخابی اگر مورد مدنظر شما در گزینه .2

 نمایید )یعنی فیلدهای انتخابی قابل تایپ هم هستند.(

نوان فیلد را تکمیل شود که باید با توجه به آن عگیرید، عنوان آن فیلد برای شما نمایش داده میفیلد قرار میزمانیکه بر روی هر  .3

 نمایید.

 

یکبار بر برای تایپ کافی است 

روی فیلد مربوطه کلیک نمایید تا 

 به رنگ خاکستری پررنگ درآید.



   

   
(رییت و اقتصاد سالمتقطب علمی آموزشی مد ) شکیدادکشنه مدرییت واطالع رسانی زپ  

 ایمیل کارشناسان:

 آدرس پست الکترونیک نام کارشناس ردیف

 nahri.r@iums.ac.ir نهریسرکار خانم  1

 ghezelbash.F@iums.ac.ir سرکار خانم قزلباش 2

 shahmoradi.H@iums.ac.ir سرکار خانم شاهمرادی 3

 dehghan.S@iums.ac.ir سرکار خانم دهقان 4

 

 ها:لیست اسامی مسئولین نام برده شده در فرم

 نشانی پست الکترونیکی نام مسئول سمت ردیف

  maleki.mr@iums.ac.ir دکتر ملکی رییس دانشکده 1

  aryankhesal.a@iums.ac.ir دکتر آرین معاون آموزشی 2

  sadoughi.f@iums.ac.ir دکتر صدوقی معاون پژوهشی 3

  vatankhah@iums.ac.ir-s خواه )مدیریت خدمات بهداشتی درمانی(دکتر وطن مدیر گروه 4

  yahoo.com570rezapoor_a@ دکتر رضاپور )اقتصاد سالمت( مدیر گروه 5

  siruspanahi@gmail.com دکتر پناهی )کتابداری و اطالع رسانی پزشکی( مدیر گروه 6

  sadoughi.f@iums.ac.ir اطالعات سالمت(مدیریت  دکتر صدوقی ) مدیر گروه 7

  h.seyedin@iums.ac.ir ها(در بالیا و فوریت سیدین )سالمتدکتر  مدیر گروه 8

 nahri.r@iums.ac.ir نهریسرکار خانم  رییس واحد آموزش 9

 nahri.r@iums.ac.ir نهریسرکار خانم  آموزش کارشناس 10

 ghezelbash.F@iums.ac.ir سرکار خانم قزلباش کارشناس آموزش 11

 shahmoradi.H@iums.ac.ir سرکار خانم شاهمرادی کارشناس آموزش 12

 dehghan.S@iums.ac.ir سرکار خانم دهقان کارشناس آموزش 13

 shmis@iums.ac.irublic.p  آقای خدیوی مسئول روابط عمومی 14

 ----------- آقای کیهانیان مسئول خدمات 15

 dehghan.S@iums.ac.ir خانم دهقان سالن دفاع رزرو مسئول 16

 

 شماره تماس اداره آموزش دانشکده مدیریت و اطالع ر سانی پزشکی:

021 8877 80 69 
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