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سابقه اشتغال در 
حوزه 

ازسال :آموزش
مربي -مربي)1370

-دانشكدهها
سوپروايزر 

آموزش -آموزشي
 (مداوم

ميزان 
 :تحصيالت
کارشناس 

 ارشد

سامانه هاي ) مهارتهاي اختصاصي شغلي 
 سامانه ...(:مرتبط ، دبيرخانه گام و 

-يكپارچه کشوري آموزش مداوم
 دبيرخانه گام

  همكاري و هماهنگي با دبيرشوراي آموزش مداوم وکارشناس مسئول دفتر آموزش مداوم 
 نياز سنجي علمي از مشمولين آموزش مداوم 
 استفاده از اطالعات به دست آمده از نياز سنجي ها در برنامه ريزي هاي آموزش مداوم گروه

 پزشكي 
 تحليل و بررسي ارزشيابي برنامه هاي آموزش مداوم 
نظارت بر حسن اجراي آن  و تهيه الگوي علمي ارزشيابي برنامه ها 
 انجام کليه امور اداري و پيگيريهاي مربوط به برنامه هاي آموزش مداوم گروه پزشكي 
 تهيه گزارش ساالنه از فعاليت هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي 
 اجرا حضور و غياب و صدورگواهي سخنرانان و شرکت کنندگان برنامه هاي آموزش مداوم 
 جهت راه اندازي آموزش مداوم از راه دور الكترونيكي در همكاري 
 تهيه تقويم برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي 
 برنامه استراتژيک آموزش مداوم دانشگاه و بازنگري مستمري فرايندهاي مرکزتدوين 
هماهنگي وهمكاري دربرگزاري جلسات، کميته ها و شوراهاي  آموزش مداوم 
پاسخگويي به مراجعين و تكريم ارباب رجوع 
 آنان حفظ کرامت و شئونات مشمولين آموزش مداوم و جلب رضايت 

2 
نوع 

 رسمي:استخدام

رشته 
:  تحصيلي
 مديريت

 ICDLمكاتبات اداري،)مهارتهاي عمومي 
، مهارتهاي ارتباطي، دوره مديريتي و 

درحد پيشرفته مستندات (:برنامه ريزي
مربوطه درکارنامه آموزشي موجود مي 

باشدوهمچنين دردوره تحصيل درواحد 
 درسي
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 :سازمانيپست 
کارشناس 

 امورآموزشي
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 :سابقه کار
 سال29

 :توضيحات 5
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مسئول روابط  مسئول آموزش دانشجويان پزشكي ورزيدنتهاو-مسئول امورخوابگاه دانشگاه-مربي دانشكده پرستاري ومامايي-ماما:کنونسمت هاي شغلي از ابتداي استخدام تا 

 سوپروايزر آموزشي زايشگاه دکتر شبيهخواني وبيمارستان بهشتي-مسئول اولين مرکز مشاوره شيردهي دانشگاه-زايشگاه دکتر شبيه خوانيعمومي 
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مسئول مرکز مشاوره شيردهي -زايشگاه دکتر شبيه خوانيمسئول روابط عمومي  مسئول آموزش دانشجويان پزشكي ورزيدنتهاو-مسئول امورخوابگاه دانشگاه:مديريتيسوابق 
مسئول آموزشي -دکتر شبيه خواني مسيول آموزشي ايزو زايشگاه-مسيول بسيج خواهران دانشگاه-سوپروايزر آموزشي زايشگاه دکتر شبيهخواني وبيمارستان بهشتي-دانشگاه

 دبيرکميته هاي بيمارستاني-اصالح ساختار بيمارستان بهشتي

 کارشناس آموزش مداوم:سمت سازماني فعلي                              فرحنازجهانگیر : نام و نام خانوادگي


