
 :فردي مشخصات

 

 :دانشگاهی تحصیالت سوابق

 دانشگاه محل تحصیل سال اخذ رشته مقطع

 دانشگاه پیام نور  5731 مدیریت دولتی  لیسانس 

 مدیریت آموزشی  5737 مدیرت دولتی  فوق لیسانس 

 

 :علمی تجربیات

 مدیریتی دروس کلیه تدریس است گردیده درج مربوطه قسمت در که مدیریتی مختلف زمینههاي در تحقیقاتی هاي طرح و مقاالت داراي

 استخدام بدو توجیهی و کارکنان شغلی دورههاي و

 :شغلی تجربیات

 پزشکی دانشکده آموزشی کارشناس سالپنج  

 پزشکی دانشکده اداري امور مسئول سال پنج 

 دانشگاه کارگزینی اداره رئیس سال ده 

 

 اصغر پدر : نام 902 :شماره شناسنامه 5783  :تولد سال 87993632733ملی  :   کد

 محمدحسین :نام

 شیرعلی  :نام خانوادگی  

 قزوین : استان قزوین :شهرستان

 

نام دستگاه محل خدمت: علوم پزشکی 

 قزوین

  77711560تماس :  شماره
تحول  و سازمان مدیرتوسعه :فعلی سمت 5732:   سال تصدي دراین سمت

  اداری 

 5  شماره ساختمان سلمانی، شهید کوچه ، شمالی نواب خ ، قزوین   :خدمت آدرس محل

  : mh.shirali @qums.ac.ir الکترونیکی پست نشانی



 :پژوهشی هاي فعالیت سوابق

 ردیف
 سال ارائه  پروزه/پوستر/مقاله /پژوهش عنوان

 ارائه محل

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه 1831 دانشگاه مدیران مدیریتی سبک تعیین 1

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه 1831 حکومت و غدیر با اسالم سیاسی فلسفه 1

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه 1831 کارکنان توانمندسازي آموزشی برنامه اثربخشی ارزیابی 8

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه 1831 کارکنان پیشنهادهاي نظام شناسی آسیب 4

 

 :آموزشی مراکز در تدریس سوابق

 آموزشی مرکز عنوان عنوان درس ردیف

 پژوهشی و آموزشی مدیریت مرکز استخدام بدو توجیهی آموزشی دوره کارکنان، شغلی هاي دوره ، مدیریتی دروس کلیه 1

 پژوهشی و آموزشی مدیریت مرکز استخدام بدو توجیهی 1

 پژوهشی و آموزشی مدیریت مرکز انسانی منابع مدیریت 8

 پژوهشی و آموزشی مدیریت مرکز زمان مدیریت 4

 پژوهشی و آموزشی مدیریت مرکز ارزیابی مدیریت 5

 پژوهشی و آموزشی مدیریت مرکز عملکرد 6

 پژوهشی و آموزشی مدیریت مرکز تعارض مدیریت 7

 پژوهشی و آموزشی مدیریت مرکز مافوق مدیران با کار انجام روش 3

 پژوهشی و آموزشی مدیریت مرکز مدیریت اصول 3

 پژوهشی و آموزشی مدیریت مرکز روشها و سیستمها بهبود فنون و تکنیک 11

 پژوهشی و آموزشی مدیریت مرکز مدیران ارتباطی مهارتهاي 11



 آموزشی مرکز عنوان عنوان درس ردیف

 پژوهشی و آموزشی مدیریت مرکز کارگزینی اصول 11

 پژوهشی و آموزشی مدیریت مرکز کشوري خدمات مدیریت قانون کارکنان آموزش نظام 18

 پژوهشی و آموزشی مدیریت مرکز کارکنان مزایاي و حقوق 14

 پژوهشی و آموزشی مدیریت مرکز سازماندهی 15

 پژوهشی و آموزشی مدیریت مرکز عملکرد ارزیابی و بخش فنون 16

 پژوهشی و آموزشی مدیریت مرکز مدیریت در اطالعات فناوري کاربرد 17

 پژوهشی و آموزشی مدیریت مرکز سازمانی ساختارهاي استقرار چگونگی 13

 پژوهشی و آموزشی مدیریت مرکز کار روابط 13

 پژوهشی و آموزشی مدیریت مرکز -اجرایی -ري گی تصمیم فنون و فرایند 11

 دانشگاه علوم پزشکی  دولتی هاي دستگاه در ارتشاء با مبارزه و پیشگیري نامه آیین با آشنایی 11

 دانشگاه علوم پزشکی  استخدامی مقررات و قوانین 

 

 

 : اجرایی هاي دستگاه در مدیریتی سوابق

  

 

 تصدي مدت تصدي سال سمت عنوان  دستگاه ردیف

 سال  11 1833-1873 رئیس اداره کارگزینی  قزوین پزشکی علوم دانشگاه 1

 سال  8 1831-1833 معاون مدیر توسعه  قزوین پزشکی علوم دانشگاه 1

  تا کنون  -1831 سازمان توسعه مدیر قزوین پزشکی علوم دانشگاه 8

 

 
 



 
 : شوراها و ها کمیته در عضویت سوابق

 

 

 کمیته  -عنوان شورا  سال 

 دانشگاه غیرعامل پدافند پشتیبانی و فنی کارگروه عضو 34

 دانشگاه مدیریت توسعه راهبري شوراي عضو 34

 سازمانی فرهنگ و انسانی سرمایه رویکرد با سازمانی تحول روزه یک همایش اجرایی کمیته دبیر 38

 دانشگاه درمان و حوادث ، مسئولیت هاي نامه بیمه امور در فنی نماینده 38

 سالمت جامعه مرکز اندازي راه کمیته عضو 38

 اداري نظام اصالح راه نقشه چهارم برنامه اجراي براي انسانی منابع کمیته عضو 38

 کارکنان رفاه کمیته عضو 38

 دانشگاه بهداشت حوزه در تحول هاي برنامه اجرایی ستاد عضو 38

 دانشگاه اداري نظام سالمت ارتقاي کارگروه عضو 38

 انسانی منابع توانمندسازي و آموزش کمیته عضو 38

 بالین در پرستاري دانشجویان کار بر نظارت دانشگاهی کمیته عضو 38

 استان غیرمترقبه حوادث در درمان و بهداشت کارگروه پشتیبانی کمیته عضو 38

 درمان معاونت نظر تحت بازرسی و نظارت فنی کمیته عضو 38

 درمان معاونت نظر تحت ریزي برنامه و سیاستگذاري فنی کمیته عضو 38

31 
 به کشوري خدمات مدیریت قانون ظرفیت اط جانبه همه استفاده راهکارهاي بررسی جهت دانشگاه واگذاري قابل امور کمیته عضو

   دانشگاه سازي  کوچک منظور

 دانشگاه بالینی کارکنان وري بهره ارتقاء کمیته دبیر 31

 اداري تحول بیرخانه مسئول و کمیسیون دبیر 31

 تاکستان تختخوابی 64 بیمارستان اندازي راه کمیته عضو 31

 پزشکی علوم هاي دانشگاه غیرایرانی آموختگان دانش و دانشجویان همایش سومین پشتیبانی کمیته مسئول 33

 استخدامی آزمون اجرایی کمیته دبیر 33

 دانشگاه نماز اقامه ستاد اجرایی کمیته عضو 37



 کمیته  -عنوان شورا  سال

 ISO -9001- 86 2000   استاندارد اجرایی کمیته عضو 36

 دانشگاه ایثارگران امور هماهنگی کمیته عضو 31

 استخدامی آزمون اجرایی کمیته عضو 31

 مدیران و کارشناسان شغلی ارتقاء مسیر تعیین طرح ممیزه هیات عضو 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


