
 لیست کارگروه توسعه مدیریت 

 علوم پزشکی گیالن دانشگاه کارگروه توسعه مدیریت

 1 دکتر ارسالن ساالری رئیس دانشگاه علوم پزشکی  رئیس کمیته 

 2 دکتر فردین مهرابیان معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه عضو 

 3 دکتر سید مهدی موسوی معاونت غذا و دارو دانشگاه عضو 

 4 دکتر محمدرضا نقی پور معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه عضو 

 5 دکتر آبتین حیدرزاده معاونت بهداشتی دانشگاه عضو 

 6 دکتر انوش دهنادی مقدم معاونت درمان دانشگاه عضو 

 7 دکتر عباس صدیقی نژاد معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه عضو 

 8 مرتضی رهبر طارمسریدکتر  معاونت آموزشی دانشگاه عضو 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی                                                                                             لیست 

 معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی

 1 ارسالن ساالریدکتر  ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیالن رئیس کمیته 

 2 دکتر عباس صدیقی نژاد معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه نایب رئیس کمیته* 

 3 زهره تیموریدکتر  مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دبیر 

 4 دکتر انوش دهنادی مقدم معاونت درمان دانشگاه عضو 

 5 محمدعلی مقدم مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی عضو 

 6 محمدرضا پورحسین مدیریت مالی دانشگاه عضو 

 7 آبتین حیدر زادهدکتر  معاونت بهداشتی عضو 
 8 مهندس ابوطالب میرقربانی مدیریت منابع فیزیکی و طرحههای عمرانی عضو 
 9 رضا ایران پور مدیریت برنامه ریزی بودجه، پایش و عملکرد  عضو 

 10 جلیل ربیعی مدیریت منابع انسانی عضو 

 11 سید جواد موسوی مدیریت حراست عضو 

 12 گنجی زاده رامین مدیریت امور حقوقی عضو 

مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی  عضو 

 به شکایات دانشگاه

 13 دکتر حیدر محمودی چناری

 

 



  "مدیریت عملکرد" کمیته لیست 

 "مدیریت عملکرد" کمیته 

 1 معاونت توسعه مدیریت و منابع  آقای دکتر عباس صدیقی نژاد  کمیته*رئیس  

 2 مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری زهره تیموریخانم دکتر  دبیر کمیته 

 3 مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات  آقای دکتر حیدر محمودی چناری عضو کمیته 

 4 معاونت فنی معاونت بهداشتی آقای دکتر جالل برشان عضو کمیته 

 5 مدیریت تحقیقات و فناوری معاونت تحقیقات و فناوری  آقای دکتر میر سعید عطارچی عضو کمیته 

 6 مسئول آموزش الکترونیک خانم دکتر ایده دادگران عضو کمیته 

 7 سرپرست مدیریت طب سنتی و مکمل معاونت درمان آقای دکتر محمد رضا مسرورچهر عضو کمیته 

 9 مدیریت درمان دانشگاه خانم منیره فلک باز عضو کمیته 

 10 کارشناس سیستم ها و روش ها خانم دکترمریم خادم قاسمی کمیتهعضو  

 11 رئیس گروه تحول اداری و سیستم ها و روش ها آقای مهندس سید محمود حافظی عضو کمیته 

 12 کارشناس تحول اداری خانم یاسره رئوفی عضو کمیته 

 

  "سرمایه انسانی" کمیته لیست 

 " سرمایه انسانی " کمیته 

 1 معاونت توسعه مدیریت و منابع  آقای دکتر عباس صدیقی نژاد  کمیته*رئیس  

 2 مدیریت منابع انسانی  آقای جلیل ربیعی دبیر کمیته 

 3 مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری خانم زهره تیموری عضو کمیته 

 4 کارشناس امور رایانه آقای شهاب شاکریان عضو کمیته 

 5 مدیریت حراست  عضو کمیته 

 6 مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آقای دکتر حیدر محمودی چناری عضو کمیته 

 7 مدیریت امور مالی آقای محمدرضا حسین پور عضو کمیته 

 8 مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی  عضو کمیته 

 9 افزار و پورتالرئیس گروه نرم  خانم مهندس گلبن عراق عضو کمیته 

 10 مدیریت درمان خانم منیره فلک باز عضو کمیته 

 11 مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد  عضو کمیته 

 

 

 



 

   "سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم "کمیته لیست 

   " سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم "کمیته 

 دبیر 
مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد 

 پاسخگویی به شکایات و
 1 آقای دکتر حیدر محمودی چناری

 2 آقای دکتر سید حسن میری مدیریت هسته گزینش عضو 

 3 آقای مهندس حمید خردادی مدیریت آمار و فناوری اطالعات  عضو 

 4  مدیریت امور حقوقی دانشگاه عضو 

 6 آقای جلیل ربیعی مدیریت منابع انسانی عضو 

 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     آقای محمدرضا پورحسین مالی دانشگاه مدیریت امور عضو 

 عضو 
ریاست هیات رسیدگی به تخلفات 

 اداری کارکنان
 8 آقای دکتر حجت نجف زاده

 9 آقای دکتر عبدالحسین امامی سیگارودی مشاور اجرایی ریاست دانشگاه رئیس 

 

  "توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی" کمیته لیست 

 " توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی " کمیته 

 1 معاونت توسعه مدیریت و منابع  آقای دکتر عباس صدیقی نژاد  کمیته*رئیس نایب  

 2 مدیریت آمار و فناوری اطالعات  آقای مهندس حمید خردادی دبیر کمیته 

 3 مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری خانم زهره تیموری عضو کمیته 

 4 رئیس گروه نرم افزار و پورتال خانم مهندس گلبن عراق کمیتهعضو  

 5 معاونت درمان   عضو کمیته 

 6 رئیس گروه آمار مرتضی فالح عضو کمیته 

 7 مدیریت روابط عمومی فیروز نصیرزاده عضو کمیته 

 8 مسئول دبیرخانه کمیته اقتصاد بهداشت دکتر فرهاد روشنفکر عضو کمیته 

 9 مسئول حفاظت فناوری اطالعات سالمت میثاق بکیان عضو کمیته 

 10 حراست یتمدیر سید جواد موسوی   عضو کمیته 

 

 

 

 



   "کاهش تصدی گری دولتی  "لیست کارگروه 

   "کاهش تصدی گری دولتی  "کارگروه 

 1 نژادآقای دکتر عباس صدیقی  معاونت توسعه مدیریت و منابع رئیس 22/8/1398/پ مورخ 35620/141/3

 2 آقای محمدعلی مقدم مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دبیر 7/9/1399/پ مورخ 40278/141/3

 3 خانم زهره تیموری مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری عضو 14/2/1399/پ مورخ 4299/141/3

 4 آقای دکتر جالل برشان معاون فنی معاونت بهداشتی عضو 2/4/1400/پ مورخ 14832/141/3

 5  مدیریت تجهیزات پزشکی  عضو 

 6 دکتر حسن کاوک پورآقای  ریاست اداره هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندارد  عضو 26/8/1397/پ مورخ 34919/141/3

 7 محمود حافظیسید مهندس آقای  هارئیس گروه تحول اداری و سیستم ها و روش عضو 26/8/1397/پ مورخ 34913/141/3

 8 آقای رضا ایران پور مدیر برنامه ریزی بودجه، پایش و عملکرد عضو 14/2/1399/پ مورخ 4301/141/3

 9 محمدرضا پورحسینآقای  مدیر امور مالی عضو 5/9/1397/پ مورخ 37431/141/3

 10 رامین گنجی زادهآقای  مدیر امور حقوقی عضو 7/9/1397/پ مورخ 40263/141/3

 11 جلیل ربیعیآقای  مدیریت منابع انسانی عضو 6/9/1398/پ مورخ 37718/141/3

 13 خانم ساناز قره داغی سرپرست امور قراردادها و مناقصات عضو 12/7/1399/پ مورخ 31354/141/3

 14 مریم خادم قاسمیخانم دکتر  کارشناس سیستم ها و روش ها عضو 26/8/1397/پ مورخ 34914/141/3

 15 آقای مهندس ابوطالب میر قربانی مدیر منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی عضو 22/8/1398/پ مورخ 35523/141/3

 16 آقای دکتر حیدر محمودی چناری مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات عضو 22/8/1398/پ مورخ 35534/141/3

 17 خانم سمیه علی دوست امور پشتیبانی و رفاهیکارشناس نظارت بر خدمات عمومی مدیریت  عضو 5/9/1398/پ مورخ 37444/141/3

 18 آقای دکتر ساسان بلوکی اصل مدیر امور آزمایشگاهها عضو 7/9/1399/پ مورخ 40261/141/3

   " مدیریت سبز "لیست کارگروه 

   " نظام مدیریت سبز "کارگروه 

 1 دکتر عباس صدیقی نژاد آقای معاونت توسعه مدیریت و منابع رئیس 1/4/1399/پ  مورخ 12656/141/3

 2 آقای دکتر جواد وطنی HSEدبیر کمیته  دبیر 3/3/1399/پ مورخ 8055/121/3

 3 جلیل ربیعیآقای  مدیریت منابع انسانی عضو 11/3/1399/پ مورخ 9154/141/3

 4 خانم دکتر زهره تیموری مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری عضو 11/3/1399/پ مورخ 9155/141/3

 5 محمدرضا پورحسینآقای  مدیر امور مالی عضو 11/3/1399/پ مورخ 9162/141/3

 6 آقای رضا ایران پور مدیر برنامه ریزی بودجه، پایش و عملکرد عضو 11/3/1399/پ مورخ 9196/141/3

 7  مدیر امور پشتیبانی و رفاهی عضو 

 8 آقای مهندس ابوطالب میر قربانی طرحهای عمرانیمدیر منابع فیزیکی و  عضو 11/3/1399/پ مورخ 9097/141/3

 9 آقای دکتر حیدر محمودی چناری مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات عضو 11/3/1399/پ مورخ 9202/141/3

 10 آقای  سید جواد موسوی مدیر حراست عضو 11/3/1399/پ مورخ 9200/141/3

 11 آقای مهندس حمید خردادی مدیر آمار و فناوری اطالعات عضو 11/3/1399/پ مورخ 9208/141/3

 12 محمود حافظیسید مهندس آقای  هارئیس گروه تحول اداری و سیستم ها و روش عضو 11/3/1399/پ مورخ 9195/141/3

 13 خانم یاسره رئوفی تحول اداریکارشناس  عضو 11/3/1399/پ مورخ 9071/141/3



   " واگذاری "لیست کارگروه 

   " واگذاری "کارگروه 

 1 آقای دکتر ارسالن ساالری ریاست دانشگاه رئیس 

 2 آقای دکتر عباس صدیقی نژاد معاون توسعه مدیریت و منابع دبیر 

 3 جلیل ربیعیآقای  مدیر منابع انسانی عضو 

 4 خانم زهره تیموری مدیر توسعه سازمان و تحول اداری عضو 

 5 آقای رضا ایران پور بودجه، پایش و عملکرد مدیر برنامه ریزی عضو 

 6 آقای رامین گنجی زاده مدیر حقوقی عضو 

 7 آقای مهندس ابوطالب میر قربانی مدیر منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی عضو 

 8 آقای محمدعلی مقدم مدیر امور پشتیبانی و رفاهی عضو 

 

 

   "دفاتر خدمات سالمت واگذاری "لیست کارگروه 

   " دفاتر خدمات سالمت واگذاری "کارگروه 

 1 آقای دکتر ارسالن ساالری ریاست دانشگاه رئیس 

 2 آقای دکتر عباس صدیقی نژاد معاون توسعه مدیریت و منابع دبیر 

 3 دکتر سید مهدی موسویآقای  معاون غذا و دارو عضو 

 4 خانم زهره تیموری مدیر توسعه سازمان و تحول اداری عضو 

 5 دکتر مرتضی رهبر طارمسریآقای  معاون آموزشی عضو 

 6 دکتر آبتین حیدرزادهآقای  معاون بهداشتی عضو 

 7 دکتر انوش دهنادی مقدمآقای  معاون بهداشتی عضو 

 8 آقای محمدعلی مقدم مدیر امور پشتیبانی و رفاهی عضو 

    9 

 


