
 

1 

 رزومه

 :نام و نام خانوادگی

 :نام پدر

 :شماره شناسنامه

 :تاریخ تولد

 :محل تولد
Email : 
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 م افزارفارغ التحصیل رشته کامپیوتر گرایش نر-
 در مقطع کاردانی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد آشتیان 
 

 فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار-
  در مقطع کارشناسی ناپیوسته از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تفرش 
 

 اشتغال به تحصیل در رشته مهندسی پزشکی گرایش مدیریت فناوری اطالعات پزشکی -
  از دانشگاه صنعتی امیر کبیرد ارشناسی ارشدر مقطع ک

 

 سوابق تحصیلی

 Advancedآشنایی با زبان انگلیسی در سطح -

 ( ICDLآشنایی و تسلط کامل به مهارت های هفتگانه )دوره  -
 Pascal ،C  ،C++  ،Delphi،VB 6.0 ،VB.Net   ،ASP.Net، HTML آشنایی با زبانهای برنامه نویسی -
  SQL Serverآشنایی با نرم افزار بانک اطالعاتی -
 SPSSآشنایی با نرم افزار -

  Network+   ،MCSE ،CISCOآشنایی با شبکه های کامپیوتری و گذراندن دوره های -
 Corel  ،Photoshopآشنایی با  نرم افزارهای گرافیکی -
و مربیگری آموزشی و تکنولوژی آموزشی در سازمانها و مراکز آموزشی )پداگوژی و  شنایی با دوره های مدیریتآ-

 آندراگوژی(
 آشنایی با مدیریت وب سایت های سازمانی و مدیریت پایگاه های اطالعاتی-
 آشنایی با تحلیل داده و سیستم های مکانیزه-

 

 مشخصات فردی

 :مهارت ها

 معصومه عبدالهی
 فرج اهلل
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   دوره های آموزشی وسمینارهای علمی : 
 

 دوره آموزشی پداگوژی عمومی)مربیگری(-
 دوره آموزشی مدیر آموزشگاه_

ASP.Net 
VB.Net 

 دوره توجیهی بدو خدمت-
 

 بین المللی بودجه ریزی عملیاتیدومین کنفرانس -

 اولین کارگاه تخصصی محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات در دولت-
 اولین کنگره مدیریت بیمارستان -
 دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره -

 دوره آموزشی آموزش خانواده و مناسبات حاکم برآن-
 مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه-
 

 یریت زماندوره آموزشی مد -
 سومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی  -
 دومین کنفرانس بین المللی نظام اداری الکترونیکی -
 کارگاه آموزشی کمیته فنی و تخصصی مدیران مالی -
  Refrence Managerو  EndNoteکارگاه آموزشی -
 دوره آموزشی الکترونیکی اصول و فنون مشاوره -
 رونیکی سالمت شغلی برای کارکنان اداریدوره آموزشی الکت-
 دوره آموزشی الکترونیکی مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه -
   Foundation  ITILکارگاه آموزشی تخصصی-
 
 دوره آموزشی الکترونیکی بهداشت و سالمت در کارکنان اداری-

 ( و نگهداری و مدیریت انهاHISدوره آموزشی الکترونیکی آشنایی با سیستم های اطالعات بیمارستانی)-

 )مقدماتی( SPSSدوره آموزشی الکترونیکی آشنایی با نرم افزار -

 SPSSدوره آموزشی الکترونیکی آنالیز داده های کمی و کیفی با نرم افزار-

 دوره آموزشی الکترونیکی نحوه ی تکمیل فرم های آماری و کنترل اطالعات آنها -

 )مقدماتی(HSRزال نویسی در تحقیقات دوره آموزشی الکترونیکی پروپو-
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 در سالمت اولین کنگره کاربرد فناوری اطالعات-
 کارگاه آموزشی امنیت اطالعات -
 دومین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی-
 دومین کنفرانس بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسین-
 آشنایی با انجام کار به شیوه دورکاری و قوانین و مقررات آنآموزش الکترونیکی دوره  -
 شبکه های بی سیمآموزش الکترونیکی دوره -
 اخالق کارآموزش الکترونیکی ه دور -
 Network+(1)آموزش الکترونیکی دوره -

 پیشرفته SPSS  الکترونیکی دوره آموزش -

 +Network (2)الکترونیکی  دوره آموزش-

 

 1 یمقدمات CCNA الکترونیکی دوره آموزش-

  Network+(3) الکترونیکی دوره آموزش -

  Writing principles 1 الکترونیکی دوره آموزش-

 مطالعه  نیتکنیک های موفقیت وشیوه های نوش الکترونیکی دوره آموز-

 جستجو در موتورهای جستجو  الکترونیکی دوره آموزش-

  یاداری الکترونیک ظامپنجمین کنفرانس ن -

  یهای سازمان تیسمینار سئو و بهینه سازی سا-

  سینیبیمارستان  و تله مد یسومین کنفرانس بین الملل-

 تهران  یومین روز نوآوری دانشگاه علوم پزشکد شیهما-
 تهران یدانشگاه علوم پزشککارگاه روش های تجاری سازی و مدل کسب و کار در -

 
 ساخت وبالگ در بالگفا الکترونیکی یدوره آموزش -             

 Writing Principles 2  الکترونیکی دوره آموزش -

 در محیط کار   یر روانمقابله با فشا الکترونیکی دوره آموزش -

  یکلیات طب سنت الکترونیکی دوره آموزش -

 ای انهیسرقت اطالعات را الکترونیکی دوره آموزش -
   IELTS الکترونیکی دوره آموزش -

 کاری  ندهاییبهبود فرا الکترونیکی آموزشدوره  - 
  رانیا لیکنفرانس وب و موبا-
  یدرمان یراکز بهداشتتحول م تیریسمینار راهبردهای نوآوری در مد-
  نیو استفاده از تکنولوژی های نو زییبرنامه ر تیریمد یسمینار بین الملل-
  یسازی آموزش عال یبین الملل شیهما-

  یبیمارستان رانیمد ژهیو PACS یخصصسمینار ت-
 تجاری سازی فناوری یبین الملل شیهما- 
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 ارهای علمیدوره های آموزشی وسمینادامه 

 :   
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   آموزشی وسمینارهای علمی :  ادامه دوره های 
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 دوره های آموزشی وسمینارهای علمیادامه 

 و گردشگری سالمت  سینیدومین کنفرانس تله مد -   : 
  یبا مفاهیم و کاربرد علم سنج ییکارگاه آشنا -
 بین الملل  فاتیتشر شیهما -
  رانیفناوری اطالعات ا رانیمد یمل شیدومین هما -
 عاتاطال تیریبا انواع مصورسازی و نقش آن در مد ییکارگاه آشنا -
 
 عیب یابی سخت افزار و شبکهدوره آموزش الکترونیکی -

 ارتقا سالمت نظام اداری )فساد اداری و مالی(دوره آموزش الکترونیکی -
 ارتباطات سازمانیدوره آموزش الکترونیکی -
 والدین و فرزندپروری دوره آموزش الکترونیکی -
 (2مقدماتی ) CCNA دوره آموزش الکترونیکی-
 امنیت اطالعات در اینترنتالکترونیکی  دوره آموزش-
 
 گارگاه آموزشی بهبود فرایندها و معماری سازمانی-

 چهارمین همایش ملی مدیران فناوری اطالعات-
 وب سنجی و ارزیابی وب سایت ها در نظریه و عمل-
 کار نخستین کنفرانس ملی نوآوری در مدیریت سیستم ها وفناوری اطالعات با رویکرد هوشمندی کسب و-
 کنفرانس هوش تجاری ایراناولین -
 شیوه ارائه مطالب علمی و فنیدوره آموزش الکترونیکی -

 میانی  CCNAدوره آموزش الکترونیکی -
 مدیریت مشارکتیدوره آموزش الکترونیکی -
 روش های بهبود عملکرد و رفتار سازمانیدوره آموزش الکترونیکی -
 (1عات مدیریت )های اطالسیستمدوره آموزش الکترونیکی -
 مدیریت پاسخگوییدوره آموزش الکترونیکی -
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 آموزش عالیسازی سمینار بین المللی -

  ب سایت انگلیسیزیر ساخت الکترونیکی و و، شبکهارائه سخنرانی در کارگاه -
 )در کالن منطقه های یک، شش و هفت دانشگاه های علوم پزشکی تهران(  

 پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطالعات-
 دومین کنفرانس هوش تجاری-
 CCNA( R & S)دوره آموزشی -

 CCNA Securityدوره آموزشی -
 دوره آموزشی فتوشاپ و ایالستریتور-
 دیریت تعارضمدوره آموزش الکترونیکی -

 سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدهادوره آموزش الکترونیکی -
 میانی  CCNAدوره آموزش الکترونیکی -
 ورزش در محل کاردوره آموزش الکترونیکی -
 مبانی سخت افزاردوره آموزش الکترونیکی -
 آشنایی با داده کاویدوره آموزش الکترونیکی -
 
 
 

 

 وسمینارهای علمی دوره های آموزشیادامه 

 :   
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 دوره های آموزشی وسمینارهای علمیادامه 

 :   
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کنونتا  87طی سال های   

 

 

 

 

 

 

تا کنون 86طی سال های   

 

 

 
 
 

 

 گذراندن دوره کارآموزی )دوره کاردانی( در شرکت هواپیمایی گلستان با نمره عالی. -
  

 گاه کامپیوتر ابوالقاسمی با نمره عالی. گذراندن دوره کارآموزی )دوره کارشناسی( در آموزش -
 

 تجزیه و تحلیل و مکانیزه کردن سیستم رزرواسیون بلیط هواپیما و ارائه به عنوان پروژه نهایی با نمره عالی. -
 

 اخذ کارت مربیگری کامپیوتر از سازمان فنی و حرفه ای کشور.-
 ای کشور.اخذ کارت مدیریت آموزشی آموزشگاه از سازمان فنی و حرفه  -

 

 انجام وظیفه در آموزشگاه های آزاد کامپیوتر سازمان فنی و حرفه ای در سمت کارشناس رایانه  -
 انجام وظیفه در آموزشگاه های آزاد کامپیوتر سازمان فنی و حرفه ای در سمت مربی کامپیوتر  -
 ر سمت مدیر آموزشی انجام وظیفه در آموزشگاه های آزاد کامپیوتر سازمان فنی و حرفه ای کشور د -
 انجام وظیفه در هنرستان غیرانتفاعی آموزش و پرورش کشور در سمت مربی دروس تخصصی کامپیوتر  -
 انجام وظیفه در آموزشگاه های آزاد کامپیوتر سازمان فنی و حرفه ای در سمت مهندس کامپیوتر  -
 ر سمت مدرس دروس فناوری اطالعاتانجام وظیفه در موسسات غیر انتفاعی وزارت آموزش و پرورش کشور د-
 

 

 در سمت هاي:  یتهران به عنوان کارمند رسم یدر دانشگاه علوم پزشک فهیانجام وظ- 

  ستمیگر س لیتحل -

 انهیکارشناس را -

  ستمیگر س لیکارشناس ارشد تحل -

  انهیکارشناس ارشد را -

 تا کنون( 1391)از سال  الملل نیارتباطات بو  شبکه تیریسرپرست مد -
 

 

 :سوابق کاری

6 



 

 همکاری در ارائه مقاله نظام بانکداری الکترونیک در بیمارستان مسیری برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی -
4شماره -فصلنامه علمی،تخصصی، پژوهشی بیمارستان سال هفتم  

 

 ( نظام مالی،بودجه ای، تدارکاتی،منابع انسانی و بانکیهمکاری در ارائه مقاله نظام جامع تعهدی)نجات -

4شماره -فصلنامه علمی،تخصصی، پژوهشی بیمارستان سال هفتم  
 

ی الکترونیکی تنها راه حل برای ایجاد پرونده  (IAGS)همکاری در ارائه مقاله معماری آمار و اطالعات نظام اداری  -
 (EGSR)نظام اداری 

 46شماره  -نشریه زمان تحول سال چهارم
 

 (HEB)نظام بانکداری الکترونیک در بیمارستان -

 46شماره  -نشریه زمان تحول سال چهارم
 

 بررسی تطبیقی و تدوین برنامه های خدمات رفاهی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران HSRهمکاری در طرح  -
 5700به شماره ثبت 

 

 یی بودجه های سنواتی دستگاه های اجرایی کشور مطالعه و بررسی تطبیقی ضوابط اجرا HSRهمکاری در طرح -
 5755به شماره ثبت 

 

 همکاری در اجرای طرح شبکه عصبی آمار و اطالعات امور پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران-
 5710به شماره ثبت  

 

 همکاری در طرح پیاده سازی سامانه جذب وبکارگیری نیروی انسانی-
 

 ده سازی نرم افزارصدور و شارژ بن کارت های غیر نقدی کارکنانهمکاری در طرح تولید و پیا -
 

 (1387- 1386)"نظام جامع بانکداری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی تهران "همکاری در اجرای طرح -
 

 (1387همکاری در اجرای طرح حذف پول کاغذی در دانشگاه علوم پزشکی تهران) -
 

 (1387- 1386دانشگاه علوم پزشکی تهران )بهداشت و درمان( ) همکاری در نظام جامع تعهدی )نجات( -
 

 (1387همکاری در برقراری سامانه تخصصی نظام جامع حسابداری تعهدی دانشگاه علوم پزشکی تهران) -
 

 تولید نسخه الکترونیکی هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران )مورد تایید کمیته تخصصی نظام پیشنهادات( -

 363به شماره  
 

  1388تولید نسخه الکترونیکی گزارش عملکرد سال  -
 واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران 1389و برنامه عملیاتی سال 

 
 
 
 

ها روئوس فعالیت  

 )کارهای مهم ، طرح هاوپروژه هاو...(

7 

 

7 

 



 

 

 همکاری در استقرار نظام بانکداری الکترونیکی -

 همکاری در حذف پول کاغذی در طرح های پایوت دانشگاه -

ماری گرافیکی شبکه عصبی آمار و اطالعات نظام جامع تعهدی دانشگاه همکاری در استقرار پرتال تجزیه و تحلیل آ -
 علوم پزشکی تهران

 همکاری در ارائه خدمات دانشجویی)اسکان،تغذیه و ایاب و ذهاب( پردیس بین المللی دانشگاه)کیش ( -

بین المللی همکاری در تولید و توزیع نسخه الکترونیکی خدمات دانشجویی)اسکان،تغذیه و ایاب و ذهاب( پردیس  -
 دانشگاه )کیش(

 همکاری در تولید و پیاده سازی پرتال اطالع رسانی پردیس بین المللی دانشگاه )کیش( -

 سایر امور اجرایی پردیس بین المللی دانشگاه )کیش(   -

 همکاری در تولید، پیاده سازی و پشتیبانی پرتال اطالع رسانی پردیس بین الملل دانشگاه -

همکاری در پشتیبانی، درج محتوا و مدیریت اطالعات پرتال اطالع رسانی پردیس بین الملل دانشگاه و راهبری  -
 نمایندگان دانشکده ها و شعب پردیس

 همکاری در تولید و توزیع نسخه الکترونیکی پردیس بین الملل)فارسی و انگلیسی( -

 جویان و اولیا( تولید و توزیع دسترسی کاربران به کلیه جامعه هدف )دانش -

 همکاری در ارائه خدمات دانشجویی )اسکان،تغذیه و ایاب و ذهاب( پردیس بین الملل دانشگاه به صورت الکترونیکی -

همکاری در تولید و توزیع نسخه الکترونیکی خدمات دانشجویی)اسکان،تغذیه و ایاب و ذهاب( پردیس بین الملل  -
 دانشگاه

امور مالی دانشجویان متقاضی خدمات دانشجویی پردیس بین الملل دانشگاه  همکاری در فرآیند ثبت نام و کنترل -
 شعبه جزیره کیش

 همکاری در ارائه گزارشات درآمدی پردیس بین الملل  -

 همکاری در اجرای فرآیند ثبت نام و مصاحبه متقاضیان تحصیل در پردیس بین الملل در دو شعبه کیش و پیام -

 کارنامه مالی دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه به صورت الکترونیکیهمکاری در فرآیند صدور و توزیع  -

 مالی(  -دانشجویی و فرهنگی-همکاری در امور اجرایی پردیس بین الملل دانشگاه )آموزشی -

 همکاری در تولید و پیاده سازی پرتال اطالع رسانی نقشه سالمت ایران -

 اطالع رسانی نقشه سالمت ایرانهمکاری در مدیریت اطالعات و درج محتوا در پرتال  -

 ستاد راهبری نقشه نظام سالمتهمکاری در امور اجرایی   -

واحدهای  1388تدوین و ارائه سند نهایی گزارش عملکرد سال  HSRهمکاری در اجرا و تدوین گزارش نهایی طرح  -
 (10071تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران)شماره 

واحدهای  1389تدوین و ارائه سند نهایی برنامه عملیاتی سال  HSRطرح همکاری در اجرا و تدوین گزارش نهایی  -
 (10071تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران)شماره 

واحدهای  1389و برنامه عملیاتی سال  1388همکاری در تولید و توزیع نسخه الکترونیکی گزارش عملکرد سال  -
 تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران

 مرتبط های سایت زیر و دانشگاه الملل بین معاونت رسانی اطالع پرتال پشتیبانی و سازی هپیاد تولید، در همکاری -

راهبری  و دانشگاه الملل بین معاونت رسانی اطالع پرتال اطالعات مدیریت و محتوا درج پشتیبانی، در همکاری - -
 واحدهای تابعه معاونت نمایندگان

جذب مخاطب  باالخص اجرایی فرآیندهای کلیه در الملل بین تمعاون هدف جامعه به رسانی اطالع در همکاری - -
 الملل بین های عرصه در دانشگاه چشمگیر وحضور خارجی و داخلی

 زیر و دانشگاه الملل بین معاونت الکترونیک پرتال عملکرد از ادواری گزارشات سازی پیاده و تولید در همکاری - -

 مرتبط های سایت
 .تهران پزشکی علوم دانشگاه المللی 
 .مرتبط فرآیندهای و الملل بین معاونت الکترونیکی نسخه توزیع و تولید در همکاری -
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 .تهران پزشکی علوم دانشگاه خارجی دانشجوی جذب الکترونیکی فرم سازی پیاده و تولید در همکاری -
 .تهران پزشکی علوم دانشگاه المللی بین های کنگره در شرکت الکترونیکی فرم سازی پیاده و و تولید در همکاری -
 .مرتبط فرآیندهای و الملل بین معاونت الکترونیکی معرفی نسخه توزیع و تولید در همکاری -
 دانشگاه الملل بین معاونت مدیران شورای رد همکاری -
 الملل بین معاونت IT شورای نظامنامه تدوین در همکاری -

 و راهبردها ارائه ارائه و IT مشکالت و موانع رفع جلسات برگزاری و IT شورای مستمر جلسات برگزاری در همکاری -
 فنی های آموزش

 دانشگاه الملل بین معاونت تابعه ایواحده فنی و اختصاصی جلسات برگزاری در همکاری -
 افزاری نرم های بستر طریق از الملل بین حوزه در ارتباطات و تعامل شبکه ایجاد در همکاری -
 بخش بین هماهنگی ایجاد و الملل بین معاونت در فناوری کاربردهای از استفاده گسترش و پشتیبانی در همکاری -

 IT حوزه در مربوط های

 .الزم اعتبارات برآورد و معاونت در اطالعات فناوری های پروژه ویبتص در همکاری -
  دانشگاه الملل بین معاونت نوآوری کانون اجرایی فرآیند در همکاری -
 واحدهای 1390 سال عملکرد گزارش نهایی سند ارائه و تدوین HSR طرح نهایی گزارش تدوین و اجرا در همکاری -

 نتهرا پزشکی علوم دانشگاه تابعه
 واحدهای 1391 سال عملیاتی برنامه نهایی سند ارائه و تدوین HSR طرح نهایی گزارش تدوین و اجرا در همکاری -

 تهران پزشکی علوم دانشگاه تابعه
 واحدهای 1391 سال عملیاتی برنامه و 1390 سال عملکرد گزارش الکترونیکی نسخه توزیع و تولید در همکاری -

 تهران پزشکی علوم دانشگاه تابعه
 دانشگاه الملل بین معاونت پرتال رسانی اطالع روند در الملل بین پردیس و معاونت نمایندگان راهبری و و پشتیبانی -
 مرتبط های سایت زیر و

 الملل بین پردیس دانشجویان کلیه به دانشگاه الکترونیک های پرتال آموزشی های کارگاه برگزاری -

  دانشگاه الملل بین معاونت رسانی اطالع پرتال نکاربرا به IT مهارتهای انتقال -
 در پردیس بین الملل  دور راه از پزشکی های پروژه استقرار پیشنهادات انتقال -
 مکانیزه صورت به و الکترونیکی صورت به دانشگاه الملل بین معاونت اجرایی امور سطح ارتقاء و گذاری سیاست -
 الکترونیکی های آرشیو ایجاد و رونیکیالکت مستندات الکترونیکی نسخ تولید -
 شده سازی پیاده افزارهای نرم و ها پرتال تحلیل و تجزیه -

  الملل بین معاونت اطالعات فناوری حوزه کاربران ویژه IT حوزه در آموزشی دوره هایهمکاری در برگزاری  -
 . المللی بین های شاخص اساس بر سازمانی های سایت وب و رسانی اطالع های پرتال ارتقاء و پشتیبانی -
 .المللی بین رایج الگوهای اساس بر الملل بین معاونت اجرایی فرآیندهای اطالعات و آمار از پشتیبانی -
 .تهران پزشکی علوم دانشگاه سازی المللی بین طرح در همکاری -
 .تهران یپزشک علوم دانشگاه آموختگان دانش با ارتباط دفتر پرتال ارتقاء طرح در همکاری -
 :طریق از )دانشگاه بندی رتبه کمیته عضو( دانشگاه بندی رتبه طرح اجرایی کمیته در همکاری -

 مدل  آماری تحلیل و معماری ، الگو شناسایی ، افزاری نرم بستر سازی پیاده در همکاری TUMS Ranking 

 آماری گزارشات استخراج و العاتیاط جداول و الکترونیکی های فرم تولید و متناسب اطالعاتی های بانک ایجاد 

 مدل ساختار افزاری نرم تحلیل TUMS Ranking طرح با متناسب افزاری سخت و افزاری نرم های بستر ،ایجاد 
 دانشگاه المللی بین بندی رتبه اطالعات و آمار الکترونیکی بستر معماری و

 EducationIRAN افزاری نرم پروژه سازی پیاده در همکاری و افزاری نرم تحلیل -
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 حضوروغیاب سیستم و اداری اتوماسیون( اطالعات آمارو افزاری، سخت افزاری، نرم بسترهای و ها زیرساخت پشتیبانی-
 معاونت حوزه در شبکه امنیت رسانی، اطالع و الکترونیک منابع ،)سازی المللی بین مالی، و اداری و شی،پژوه ،آموزشی

 ها دانشکده الملل بین های معاونت و دانشگاه الملل بین پردیس و
 دانشگاه اطالعات فناوری و آمار مدیریت با مستمر همکاری و ارتباط -
  ارتباطات و تعامل شبکه ایجاد و فنی اختصاصی جلسات برگزاری و فنی راهبردهای ارائه -
 .سازمانی هوشمند مدیریتی داشبوردهای سازی پیاده و تولید و ذهن نقشه سازی پیاده -
 بین بر اساس شاخص های دانشگاه های دانشکده انگلیسی های سایت وب کیفیت محتوایی ارتقاء طرح از پشتیبانی -

 .المللی
 کامال صورت به الکترونیکی های فرم سازی پیاده جمله از اجرایی فرآیندهای ازیس الکترونیکی طرح پشتیبانی -

 .داینامیک

 دانشگاه الملل بین پردیس دندانپزشکی دانشکده  HISو PACS های سیستم سازی پیاده در همکاری -
 مدارک پیگیری سیستم وب تحت افزار نرم سازی پیاده در همکاری و افزاری نرم تحلیل -
با موضوع سیستم آنالین پذیرش  96در طرح برگزیده جشنواره عملکردهای نوآورانه دانشگاه در سال  همکاری -

 دانشجویان بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
 .المللی بین بر اساس شاخص های دانشگاه انگلیسی سایت وب کیفیت محتوایی ارتقاء طرح از پشتیبانی -
بر اساس شاخص  دانشگاه بیمارستان ها و مراکز تحقیقاتی های سایت وب محتوایی کیفیت ارتقاء طرح از پشتیبانی -

 .المللی بین های
 روان سازی و بهبود فرایندهای عملیاتی توسعه بین المللی سازی دانشگاههمکاری در -
 همکاری در طراحی و توسعه سیستم جامع اطالعاتی فرآیند جذب دانشجویان بین الملل-
 تر نرم افزاری فرم های الکترونیکی برای دریافت گزارش های اعزام به خارج کشورپشتیبانی از بس-
 هتحلیل و بررسی فنی پروژه ثبت و پیگیری مصوبات هیات رئیسه دانشگافرآیند  همکاری در -
 با متناسب( سیپاد)دانشجویی خدمات و آموزش پژوهش، یکپارچه سیستم همکاری در برنامه عملیاتی دورزبانه کردن-

 المللی بین رایج الگوهای اساس بر الملل بین دانشجویان
 دانشگاه الکترونیک کتابخانه انگلیسی محتوای ساختار اصالح و تولید همکاری در طرح -
 های منطقه کالن ویژه عالی آموزش سازی المللی بین آموزشیهای  کارگاهو همکاری در برگزاری ارائه سخنرانی  -

 کشور پزشکی علوم های دانشگاه
 علوم دانشگاه چهارساله برنامه از اعضای هیات علمی دانشگاه  و کارکناندانشجویان، آگاهی بررسی طرحهمکاری در  -

 (1396-1393)تهران پزشکی
 1404 انداز چشم در ایران اسالمی جمهوری عالی آموزش شدن تجاری پژوهی آیندههمکاری در طرح -
 در کشور علوم پزشکیآموزش توسعه بین المللی سازی همکاری در طرح -
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