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 سهیل رحیمیام:    ن

 : رئیس اداره آموزشیعنوان پست سازمان

 :یاصل فیرئوس وظا
 بر حسن اجراي دقيق مقررات و آئين نامه هاي آموزشي. نظارت 

 بر كليه وظايف كارشناسان و كاركنان اداره آموزش. نظارت 

 به موارد ارجاعي از سوي مسئولين دانشكده. پاسخ 

 سالت به واحدهاي اداره آموزش كليه مكاتبات و مرا ارجاع 

 وتاييدپيشنويس هاي دريافتي بررسي 

 مستمرتمامي فرايندهاي كاري مربوطه وانجام اقدامات اصالحي موردنياز پايش 

 

 541شماره داخلی: 

- DA-JDدرک و شماره بازنگري :كد م

001/00 
 

 مسئول مربوطه:

 دکتر هومن شهسواری 
 دانشکده معاون آموزشي

گاه علوم زپشكي و خدمات بهداشتي  ،ردماني تهراندانش
 دانشكده رپستاري و مامايي
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  ییفدا فرشتهنام:  

 خدمات آموزشیمسئول  : كارشناس  یپست سازمان عنوان

 : یاصل فیوظا رئوس
 درخواستهاي دانشجويي ثبت نام، انتخاب واحد، كليه امور آموزشي دانشجويان: انجام 

 امتحانات پايان ترم، فراغت از تحصيل برگزاري 

 و تنظيم آمار دانشجويان در هر نيمسال به تفكيك رشته ، مقطع ، ... تهيه 

 و اعالم وضعيت تحصيلي دانشجويان در هر ترم بررسي 

 ابالغ اساتيد مشاوردانشجويي،معرفي نامه، گواهي اشتغال به تحصيل، گواهي جهت كار  صدور 

 سما توسط اساتيد ستميفرمهاي ارزشيابي اساتيد و پيگيري ثبت نمرات در س تكميل 

 مستمرتمامي فرايندهاي كاري مربوطه وانجام اقدامات اصالحي موردنياز پايش 

 DA-JD -001/00كد مدرک و شماره بازنگري :

 

شماره داخلی: 

341 

 ه :مسئول مربوط

 دکتر سهیل رحیمی
 رئیس اداره آموزش

 

 

گاه علوم زپشكي و خدمات  دانش
 ،ردماني تهرانبهداشتي

 دانشكده رپستاري و مامايي
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  اكبر نورعلیزاده  نام:

  متصدی امور دفتری و بایگان:  یعنوان پست سازمان

 :یاصل فیرئوس وظا
 

 وتحويل نامه ها از دفتر آموزش به دفاتر مختلف دانشكده ارسال 

 مكاتبات با امضا به ارباب رجوع  ارائه و يپاسخگوئ 

 صورتجلسه دفاع و فرم معافيت تحصيلي و فيش مهماني و مدارک فارغ التحصيالن اسكن 

 بوطه درخواست وتحويل وسايل اعم از خريد كاال از انبار براي پرسنل مر ارائه 

  تاييد و ارسال  دانشنامه دانشجويان و مكاتبات اداره آموزش تماميبايگاني 

 مستمرتمامي فرايندهاي كاري مربوطه وانجام اقدامات اصالحي موردنياز پايش 

شماره داخلی: 

354 

 DA-JD -001/00كد مدرک و شماره بازنگري :

 

گاه علوم زپشكي و خدمات  دانش
 ،ردماني تهرانبهداشتي

 دانشكده رپستاري و مامايي
 

 مسئول مربوطه :

 دکتر سهیل رحیمی
 رئیس اداره آموزش
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 نام:  سركارخانم سیدی نجات

 عنوان پست سازمانی: كارشناس خدمات آموزشی

 رئوس وظایف اصلی:
 

 درخواسدتهاي دانشدجويي و مكاتبدات دانشدجويان  نشجويان: ثبت نام، انتخاب واحدد،انجام امور آموزشي دا

 مهمان ترم وتك درس از ساير دانشگاهها

 ...تهيه و تنظيم آمار دانشجويان در هر نيمسال به تفكيك رشته ، مقطع و 

 غت از تحصيلو برگزاري امتحانات پايان ترم،  فرا بررسي و اعالم وضعيت تحصيلي دانشجويان در هر ترم 

 ،ابالغ اساتيد مشاورصدور معرفي نامه، گواهي اشتغال به تحصيل، گواهي جهت كار دانشجويي 

 تكميل فرمهاي ارزشيابي اساتيد و پيگيري ثبت نمرات در سيستم سما توسط اساتيد 

 )تهيه و تنظيم فرمهاي التين جهت ارائه به كشورهاي مختلف )اپليكيشن 

 موردنياز اصالحي اقدامات وانجام مربوطه كاري ايفراينده مستمرتمامي پايش 

 
 

شماره داخلی: 

351 

 DA-JD -001/00كد مدرک و شماره بازنگري :

 

گاه علوم زپشكي و خدمات  دانش
 ،ردماني تهراناشتيبهد

 دانشكده رپستاري و مامايي
 

 مسئول مربوطه :

 دکتر سهیل رحیمی
 رئیس اداره آموزش
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 سهیال امیرینام:  

 عنوان پست سازمانی: كارشناس خدمات آموزشي

 رئوس وظایف اصلی:
 

 ،درخواسدتهاي دانشدجويي و مكاتبدات دانشدجويان  انجام امور آموزشي دانشجويان: ثبت نام، انتخاب واحدد

 مهمان ترم وتك درس از ساير دانشگاهها

 ...تهيه و تنظيم آمار دانشجويان در هر نيمسال به تفكيك رشته ، مقطع و 

 بررسي و اعالم وضعيت تحصيلي دانشجويان در هر ترم و برگزاري امتحانات پايان ترم،  فراغت از تحصيل 

 ،ابالغ اساتيد مشاورصدور معرفي نامه، گواهي اشتغال به تحصيل، گواهي جهت كار دانشجويي 

 ارزشيابي اساتيد و پيگيري ثبت نمرات در سيستم سما توسط اساتيد تكميل فرمهاي 

 )تهيه و تنظيم فرمهاي التين جهت ارائه به كشورهاي مختلف )اپليكيشن 

 موردنياز اصالحي اقدامات وانجام مربوطه كاري فرايندهاي مستمرتمامي پايش 

شماره داخلی: 

344 

گاه علوم زپشكي و خدمات  دانش
 ،ردماني تهرانبهداشتي

 ستاري و ماماييدانشكده رپ
 

 DA-JD -001/00كد مدرک و شماره بازنگري :

 

 مسئول مربوطه :

 دکتر سهیل رحیمی
 رئیس اداره آموزش
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 :  راضیه امامی زادهنام

 عنوان پست سازمانی: كارشناس خدمات آموزشي

 رئوس وظایف اصلی:
 

 ،درخواسدتهاي دانشدجويي و مكاتبدات دانشدجويان  انجام امور آموزشي دانشجويان: ثبت نام، انتخاب واحدد

 مهمان ترم وتك درس از ساير دانشگاهها

 ...تهيه و تنظيم آمار دانشجويان در هر نيمسال به تفكيك رشته ، مقطع و 

 سي و اعالم وضعيت تحصيلي دانشجويان در هر ترم و برگزاري امتحانات پايان ترم،  فراغت از تحصيلبرر 

 ،ابالغ اساتيد مشاورصدور معرفي نامه، گواهي اشتغال به تحصيل، گواهي جهت كار دانشجويي 

 تكميل فرمهاي ارزشيابي اساتيد و پيگيري ثبت نمرات در سيستم سما توسط اساتيد 

 يم فرمهاي التين جهت ارائه به كشورهاي مختلف )اپليكيشن(تهيه و تنظ 

 موردنياز اصالحي اقدامات وانجام مربوطه كاري فرايندهاي مستمرتمامي پايش 

اره داخلی: شم

355 

گاه علوم زپشكي و خدمات  دانش
 ،ردماني تهرانبهداشتي

 دانشكده رپستاري و مامايي
 

 DA-JD -001/00كد مدرک و شماره بازنگري :

 

 مسئول مربوطه :

 دکتر سهیل رحیمی
 رئیس اداره آموزش

 

 



7 

 

   
 الیزئیپاكزاد معصومه نام:   

 كاردان خدمات آموزشي عنوان پست سازمانی: 

 رئوس وظایف اصلی:
 

 رم و پايان ترممسئول هماهنگي و برگزاري امتحانات ميان ت 

  تائيد و ارسال دانشنامه دانشجويان ، گواهينامه،تائيديه تحصيلي بهيار قديم و جديد 

 تائيد و ارسال گواهينامه بهياران قديم وجديد 

 انجام مكاتبات كليه اساتيد مدعو 

  نشگاههادا ريمهمان ترم و تك درس از سا انينمرات دانشجو يجمع آورثبت نام دانشجويان ميهمان و پيگيري 

 آنها يريگيمختلف و پ يو ارسال مكاتبات به واحدها افتيدر 

 ايش مستمرتمامي فرايندهاي كاري مربوطه وانجام اقدامات اصالحي موردنيازپ 

گاه علوم زپشكي و خدمات  دانش
 ،ردماني تهرانبهداشتي

 دانشكده رپستاري و مامايي
 

شماره داخلی: 

351 

 DA-JD -001/00كد مدرک و شماره بازنگري :

 

 مسئول مربوطه :

 دکتر سهیل رحیمی
 رئیس اداره آموزش

 

 


