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اطالعات تحصیلی:

-کارشناسی علوم ومعارف قرآن دانشگاه قرآن وحدیث

سوابق شغلی:

کارمند مدیریت حسابداری معاونت بهداشت ودرمان از سال  77لغایت اسفند 77مسئول حضوروغیاب معاونت بهداشت ودرمان از سال اسفند 77لغایت سال 78مسئول دفتر و کارشناس تشکیل پرونده تأسیس ومسئول فنی آزمایشگاه از سال  78لغایت 78 مسئول دفتر مدیریت پرستاری معاونت درمان از سال  78لغایت تیر 89 مسنول اجرائی حوزه انتخابات نظام پرستاری از سال  78لغایت فروردین 89 کتابدار و مسئول امانت کتابخانه دانشکده علوم توانبخشی از سال  89ادامه دارد رابط آموزشی دانشکده علوم توانبخشی سال 89مهارتها:

 -Officeراهبری نرم افزار کتابخانه تحت وب (پارس آذرخش)
-مشاوره به دانشجویان کارشناسی جهت ارائه پایان نامه

دوره ها ومدارک:
حضوری:

دوره کامل تایپ فارسی و التین سال 77دوره آموزش ترکیبی مبانی کامپیوتر و سیستم عامل  Ms-Dosسال 77کلیات و قانون برگزاری مناقصات سال 77کمک های اولیه و پدافند غیرعامل سال 78فهرست نویسی و طبقه بندی پایه سال 89آموزش قرائت وتفسیر قرآن کریم سال 88آموزش مقدماتی مربیان صالحین سال 87آیین نگارش ( غیرحضوری) سال 87آنفلوآنزا و کوروناویروس(غیرحضوری-عمومی) سال 87ارتباطات سازمانی  -غیرحضوری – شغلی سال 89خودآگاهی و همدلی – غیرحضوری سال 89مدیریت انگیزش  -غیرحضوری – عمومی سال 89تغذیه دوران های مختلف زندگی  -غیرحضوری – عمومی سال 89خودمراقبتی در ناخوشی های جزیی (بخش اول)  -شغلی کلیه همکاران – غیرحضوری سال 89خودمراقبتی در ناخوشی های جزیی (بخش دوم)  -شغلی کلیه همکاران – غیرحضوری سال 89آشنایی با نحوه گزینش نیروی انسانی در ایران و جهان(پودمان اول)  -غیرحضوری – عمومی سال89نحوه گزینش نیروی انسانی در ایران و جهان -پودمان دوم (آشنایی با مبانی حقوقی ،فقهی و شرعی در گزینش) -غیرحضوری – عمومی سال 89
گزینش نیروی انسانی در ایران و جهان(پودمان سوم  -مطالعات تطبیقی گزینش در کشورهای جهان)غیرحضوری –عمومی سال 89
گزینش نیروی انسانی در ایران (پودمان چهارم  -نظام نوین گزینش)  -غیرحضوری – عمومی سال 89-مدیریت زمان ویژه رسته های اداری و مالی  -غیرحضوری – شغلی سال 89

سمینار و کنگره ها

شرکت در کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی سال  77و 79تقدیرنامه ها و تشویق نامه ها:

تقدیراز هوشیاری و دقت در انجام امورمحوله سال 79 تقدیرنامه از ریاست دانشگاه در خصوص روز زنتقدیرنامه های متعدد در هفته کتابتشویق نامه تهیه وسازماندهی کتب در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب اردیبهشت 87-تشویق نامه از فرماندهی بسیج جامعه پزشکی دانشگاه و دانشکده

