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 سوابق تحصیلی :

 شهر محل تحصیل سال رشته تحصیلی مقطع تحصیلی ردیف

 گناباد دبیرستان شهیدبهشتی 1375 ریاضی فیزیک دیپلم 1

 گناباد دانشگاه پیام نور 1385 مدیریت دولتی لیسانس 2

 سیرجان دانشگاه آزاد اسالمی 1397 مدیریت دولتی )مدیریت سیستم ها( فوق لیسانس 3

 سوابق شغلی و اجرایی  :

 تاریخاز  محل خدمت واحد مربوطه سمت ردیف

 1393 مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد  کارشناس امور رفاهی 1

 1396 دانشگاهمعاونت بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی گناباد  مدیر امور عمومی و اداری 2

 1397 مدیریت منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد  مدیر منابع انسانی 3

 

 

 

 امامی روشناوند نام خانوادگی :    علی نام :

 گناباد: صادره از    داود نام پدر :

 محل کار :آدرس 

 مدیریت منابع انسانی  - معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد  میدان غدیر   گناباد 

 u.ac.irmanagement@gm-hrd : ( Email)  آدرس پست الکترونیک

  9691699967کدپستی : 05157225438شماره مستقیم : 394 شماره داخلی :   051-57223513شماره تماس محل کار :

mailto:hrd-management@gmu.ac.ir


 

 عضویت در کمیته ها :

  1398 -عضو کمیته اجرایی مهندسی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

  1398 -دانشگاه علوم پزشکی گناباد دبیر کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی 

  1398 -حفاظت در برابر اشعه دانشگاه علوم پزشکی گناباد  20عضو کمیسیون ماده 

 1397 -رابط ستاد توسعه و ترویج اقامه نماز در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

 1395 -علوم پزشکی گناباد رابط وب سایت مدیریت امور عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 

 1395 -رئیس هیات ورزشهای همگانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

  1397 – علوم پزشکی گناباد دانشگاهعضو  کارگروه زنجیره تامین کاال و خدمات در معاونت بهداشتی 

  1397- علوم پزشکی گناباد دانشگاهعضو کمیته مشورتی مراقبت شهرستانی پشه آئدس 

  1397 – علوم پزشکی گناباد دانشگاهعضو کمیته منابع و مصارف 

  1397- علوم پزشکی گناباد دانشگاهعضو شورای ارتقاء سالمت کارکنان حوزه معاونت بهداشت 

 1397- علوم پزشکی گناباد دانشگاهداشت رابط اداره بازرسی ارزیابی عملکرد معاونت به 

  1397- علوم پزشکی گناباد دانشگاهعضو کمیته پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشت 

  1398-قانون بودجه دانشگاه علوم پزشکی گناباد  5عضو کمیته جذب منابع تبصره 

 فعالیتهای پژوهشی و تالیفات :

  : بررسی رابطه چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی در ادارات کل گمرک بندرعباس عنوان مقاله 

 1397 تاریخ انتشار :

 دانشگاه آزاداسالمی واحد سیرجان

  انتشارات چشم انداز قطب  عنوان کتاب : کارآفرینی سازمانی 

 9786008743545شابک -1396چاپ تاریخ 

 

 

 



 

 شرح وظایف : 

 بینی کادر علمی ، اداری ، فنی و درمانی مورد نیاز دانشگاه شیو پ یو کارکنان آموزش یعلم أتیاعضاء ه یاستخدام ینامه ها نیو آئ نیقوان یاجرا - 1

 دانشگاه یبودجه پرسنل میو تنظ هیمربوط و مشارکت در ته یها نامهیطبق مقررات و آئ یاداره امور استخدام - 2

 دانشگاه رانیبگ یبازنشستگان و مستمر یهایازمندین نیانجام مکاتبات الزم در جهت تام – 3

 یدانشگاه در امور ادار یجار یهدفها شبردیدانشگاه بمنظور پ یامور ادار نهیدر زم یارائه نظرات اصالح - 4

 حق آنان عییاز تض یریکارکنان دانشگاه و جلوگ یحقوق قانون تیرعا - 5

 یکارکنان بمنظور عدالت ادار هیو تنب قیتشو ستمیس شنهادیو پ هیته - 6

 مربوطه یها نامهیبراساس مقررات و آئ یعلم أتیاعضاء ه یو برکنار ی، مرخص عیانجام مراحل استخدام ، ترف - 7

 یعلم ئتیو ارتقاء اعضاء ه عیاحکام ترف هیوته ی، مرخص عیانجام مراحل استخدام ، ترف - 8

 آنان یاستخدام یو پرونده ها یعلم ئتیآمار و اطالعات مربوط به اعضاء ه میو تنظ ینگهدار - 9

 گردیده است صالحیرابطه از طرف مقامات ذ نیکه در ا یهائ یخط مش یو اجرا یعلم ئتیاعضاء ه یمصوبات انضباط یاجرا - 10

 التیدفتر بودجه و تشک یدانشگاه با همکار یواحدها یپرسنل یازهایو اظهار نظر در ن ینیب شیپ - 11

 مربوط ینامه ها نیکارکنان براساس مقررات و آئ یو برکنار ی، مرخص عیانجام مراحل استخدام ، ترف - 12

 است دهیکه در آن رابطه ابالغ گرد یهائ یخط مش یبه اجرا یدگیکارکنان و رس یمصوبات انضباط یاجرا - 13

 سازمانی و یا طرق دیگر یتهاپس نیمصاحبه با شاغل قیمشاغل از طر قیو دق حیهمراه با شناخت صح یآموزش ریشرح شغل کارکنان غ میو تنظ هیته - 14

 مشاغل یمختلف طرح طبقه بند یرسته ها یبه طبقات شغل یثابت سازمان یپستها صیتخص - 15

 یعلم ئتیکارکنان و اعضاء ه یانجام مراحل بازنشستگ - 16

 

 


