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 :اطالعات شخصي -1

 
  معاون اداری و مالی دانشکده پرستاری و ماماییسمت:                         16/12/46:تولدم                       دستنبو نام خانوادگی :                               فرزادنام : 

 0833-8279897 تلفن محل کار:                           ده پرستاری و ماماییدانشک -بلوار شهید رجایی -کرمانشاه نشانی :

 پست الکترونیکی : 

fdsatanboo@kums.ac.ir 

 

 

 :  سوابق تحصيلي -2

 

 دانشگاه فنی کرمانشاه  -کاردان حسابداری

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد -کارشناس حسابداری

 م تحقیقات تهران واحد کرمانشاهارشد دانشگاه علوکارشناس 

 

 
 



 :سوابق شغلي -3

 

 رئیس حسابداری معاونت آموزشی 

 معاونت دانشجویی رئیس حسابداری

 دانشکده شبانه  رئیس حسابداری

 آزمایشگاه مرکزی رئیس حسابداری

 رئیس اداره امور عمومی دانشکده پزشکی

 رئیس اداره امور عمومی معاونت بهداشتی

 اداری و مالی دانشکده پرستاری و ماماییمعاون 

  :سوابق تدریس  -4

 
 دانشگاه آزاد اسالمی

 دانشگاه پیام نور

 دانشگاه فنی

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 علمی خارجی:  مقاالت فهرست مقاالت ارائه شده در  -6

 

 
 

 

 

 

 

 :هایشركت در كارگاه -7
 

 
 

 انشاهدوره آموزشی توجیهی علوم پزشکی کرم

 دوره آموزشی حسابداری دولتی مقدماتی ویژه منطقه غرب

 دوره آموزشی مفاهیم پایه فناوری اطالعات 

 دوره آموزشی واژه پردازها

 دوره آموزشی استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها

 دوره آموزشی صفحه گسترده ها 

 دوره آموزشی اطالعات و ارتباطات

 اطالعاتی دوره آموزشی بانک های

 دوره آموزشی ارائه مطالب

 همایش ساالنه کشوری مراقبت بیماریهای منتقله از آب و مواد غذایی

 ریوی -دوره آموزشی احیاء قلبی

 دوره آموزشی استقرار و توسعه تجارت الکترونیکی



 دوره آموزشی انواع قراردادهای داخلی، شرایط و متون آنها

 عروقی -دوره آموزشی پیشگیری از بیماریهای قلبی

 دوره آموزشی قانون مدیریت خدمات کشوری

 دوره آموزشی مواد شبه آمفتامینی و خشونت علیه زنان با رویکرد همسر آزاری

 دوره آموزشی مدیریت تعارض

 دوره آموزشی امر به معروف و نهی از منکر

 دوره آموزشی توانمندسازی کارکنان  

 کارگاه آموزشی مقابله با خلق منفی

 دوره آموزشی نحوه تکمیل فرم های ارزیابی کارکنان 

 دوره آموزشی توانمندسازی کارکنان 

 کارگاه آموزشی شناخت فرقه های نوظهور

 کارگاه آموزشی عفاف و حجاب اسالمی 

 کارگاه آموزشی بهره وری

 کارگاه آموزشی کار تیمی و حل مسئله

 موزشی مهارتهای مدیریت خشمکارگاه آ

بررسی تاثیر ای آر پی بر سیستم های کنترل مدیریت و عملکرد مالی و غیرمالی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در دومین کنفرانس بین 

 المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسالمی

و غیرمالی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، بررسی تاثیر ای آر پی بر سیستم های کنترل مدیریت و عملکرد مالی 

 مدیریت و فرهنگ ایرانی اسالمی

 کارگاه آموزشی بهره وری و مدیریت منابع 

 شرکت در کنگره سراسری مدیریت بحران با رویکرد نظام سالمت 

 دوره آموزشی تخصصی فرماندهان پایگاه مقاومت بسیج 

انی طرح ابرار)حوزه ها و کانونهای مقاومت بسیج(پای  

 طرح ابرار)حوزه ها و کانونهای مقاومت بسیج(

 

 

 

 

 

 
 



 چاپ مقاله: -8

 
 عوامل موثر برقابلیت مدیریت ارشدبرای شناسایی کارمندان کلیدی

نبررسی ارتباط بین متغیرهای کالن اقتصادی با ساختار مالکیت در بورس اوراق بهادار تهرا  

 روش نگارش مقاله برای پرستاران

 آسیب شناسی سرمایه فکری سازمان در مطالعه موردی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 


