
 

 
 

 

 
 

 
 

                  شیرین اشرفی نام:   

 فرهنگی دانشجویی مسئول دفترمعاونت   : یعنوان پست سازمان

                                        

  :یاصل فیوظا رئوس          

 معاون  به گزارش و امور برخی ارجاع و پیگیری  ، مراسالت ، مکاتبات دریافت 

 معاون با مالقات و جلسات نیاز مورد وتدارکات برگزاری زمان تنظیم و هماهنگی 

 مستندات و اطالعات بایگانی و آوری جمع و واحد  کارشناسان به مربوطه معاون سوی از محوله امور پیگیری 

 موردنیاز اصالحی اقدامات انجام و مربوطه کاری فرایندهای مستمرتمامی پایش 

  تنظیم صورتجلسات 

  
 

 

 

 

 

 

 

شتي گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا ،ردماني تهراندانش  

 دانشكده رپستاري و مامايي

 DA-JD -001/00کد مدرک و شماره بازنگری :

 

539شماره داخلی:   

مربوطه:مسئول   

حاجی باباییسرکار خانم دکتر  

 معاونت دانشجویی فرهنگی 

Full name:Shirin ashrafi                                              

Job discription:  Secretery of Vice-Dean & Expert help of student affairs 
 



 

 

 
 

 
 

 

 یمحمد گیب مریم نام : 

 کارشناس فوق برنامه:  یعنوان پست سازمان

  : یاصل فیرئوس وظا        

 خوابگاه  و ...( هیدر دانشکده )تغذ انیدانشجو یامور رفاه ندهینما ، 

 مسکن. عهیو ود یضرور  ه،یوام شهر افتیجهت در یکیزیفرم ف لیدانشجو و تکم یمعرف 

 دانشگاه  ییبه معاونت دانشجو ییدانشجو  جهت کار دانشجو یمعرف 

 ثبت نام دانشجویان جدیدالورود و اخذ سند تعهد محضری 

 و رختکن دانشجویان سیسلف سرو ناظر 

 یلیدفتر دانش آموختگان درامور فارغ التحص ندهینما 

 مسئول ثبت نام و تمدید دفترچه بیمه خدمات درمانی 

 رابط ورزشی دانشجویی و کارکنان دانشکده 

  

  

 

 

 

 

شتي گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا ،ردماني دانش

 DA-JD -001/00کد مدرک و شماره بازنگری : تهران

 

542شماره داخلی:   

Full name: : Maryam Beigmohammadi                          

Occupation: : clerk of education services                        

 مسئول مربوطه:

حاجی باباییسرکار خانم دکتر  

 معاونت دانشجویی فرهنگی 



 
 

 

 

 

 

 

 یسماق آرزو ام : ن 

 یی: کارشناس مسئول امور دانشجو یعنوان پست سازمان

             : یاصل فیرئوس وظا       

 رابط فرهنگی دانشکده در دانشگاه 

 عضو کمیته نظام پیشنهادات دانشکده 

 مسئول برگزاری انتخابات وکلیه امور مربوط به شورای صنفی/ کارشناس سفیر سالمت 

 یو فرهنگ ییامور دانشجوکلیه کننده  هماهنگ و نظارت ی،زیر برنامه 

  نماینده معاونت در مراسم و برنامه های دانشگاه/هماهنگ کننده برگزاری مناسبت های علمی، مذهبی ، معارفه ورودی جدید دانشکده 

 مسئول و ناظرانتخاب استاد محبوب من 

 برنامه ریزی جهت به کارگیری دانشجویان در امور مختلف 

 

 

 

 

 

540شماره داخلی:   

گاه علوم زپشكي و خدمات  دانش

شتي ،ردماني تهرانبهدا  

و ماماييدانشكده رپستاري   
 DA-JD -001/00کد مدرک و شماره بازنگری :

 
Full name: Arezo Samaghi                                

Occupation: Expert of student affairs                   

 مسئول مربوطه:

حاجی باباییسرکار خانم دکتر  

 معاونت دانشجویی فرهنگی 



 

 

 

 
   

 

 

 

   

 

 فرشته فدایینام:         

 کارشناس امور فرهنگی : عنوان پست سازمانی

  رئوس وظایف اصلی:
  در برگزاری جلسات ، نشست ها و کرسی های آزاد اندیشی مدیریت و هماهنگی 

  و وبینارها کارگاه هامدیریت و هماهنگی در برگزاری 

 ینیو کارآفر ینوآور تهیکارشناس کم 

 تهیه گزارش های عملکرد معاونت فرهنگی 

  رابط امور فرهنگی در وب سایت دانشکده 

 کارشناس پیگیری کلیه امور کمیته خیرین 

  

 
582شماره داخلی:    

شتي گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا ،ردماني تهراندانش  

 دانشكده رپستاري و مامايي
 DA-JD -001/00کد مدرک و شماره بازنگری :

 
Full name: Fereshte Fadaie                                                      

Job discription:  Secretery of Vice-Dean & Expert help of student affairs 
 

 مسئول مربوطه:

حاجی باباییسرکار خانم دکتر  

 معاونت دانشجویی فرهنگی 


