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 مسئول میز خدمت 

 آقای عباس عباسی : مسئول میز خدمت
 03444341120:   شماره تماس با مسئول میز خدمت

     نفر 70تعداد مراجعین روزانه: 

 دقیقه  5مدت زمان پاسخگویی به ارباب رجوع: 

 دقیقه  2متوسط زمان انتظار ارباب رجوع : 
 وظایف : 

  هدایت و راهنمایی مراجعین به واحدهای ذیربط، مسئولیت کنترل و نظارت  -
 دریافت کلیه نامه ها و تقاضاهای خطاب به رئیس دانشگاه  -

  پیگیری روند انجام کار متقاضیان در دانشگاه  -
 
 

 و )معاونت غذا و دارو(تخفیف دار

 آقای بیژن دریجانی کارشناس میز خدمت: 

 09132440542شماره تماس : 
 وظایف: 

 بررسی شکایت دارو مربوط به داروخانه ها  -
 تامین دارو و تجهیزات پزشکی بیماران خاص و صعب العالج  -
 سواالت مربوط به طب سنتی -
 

 درمان 

 خانم فرشته عباس زاده کارشناس میز خدمت: 

 03444342924شماره تماس : 
 وظایف: 

 صدور پروانه  -
 سالمت جهت صدور دفترچه بیماران خاص معرفی به بیمه  -
 ms  نهماهنگی دارویی بیمارا -



 کمک های مالی بیماران خاص  -
پیش فاکتور از داروخانه های هالل احمر و داروهای بیماران مستمند و صدور نامه تخفیف در    تایید -

 حد قانونی برای متقاضیان 
 
 

 منابع انسانی 

 خانم مهناز مداینی کارشناس میز خدمت: 

 03444344979شماره تماس : 
 وظایف: 

      امور بازنشستگانانجام  -

 نقل و انتقاالت کارکنان، صدور فیش و حکم حقوقی  -

 تایید اطالعات بازنشستگان و بارگذاری مدارک آنها   -

 بازنشستگانتایید حق عائله مندی و اوالد   -

 پیگیری هزینه های کفن و دفن و ارائه فرم وصیت بیمه عمر   -

 پاداش ازدواج و ثبت اطالعات بازنشستگان -

 

 

 طرح نیروی انسانی 

 خانم سمیه قلعه خانی  کارشناس میز خدمت: 

 03444344979شماره تماس : 
 وظایف: 

 پاسخگویی سئواالت درباره استخدام دانشگاه  -

 پاسخگویی به سئواالت متقاضیان طرح رشته های پرستاری، بیهوشی و اتاق عمل  -

 توزیع متقاضیان طرح پیگیری تامین و   -

 

 تی پیشگیری و مبارزه با بیماریها  معاونت بهداش

 آقای مجتبی دریجانی کارشناس میز خدمت: 

 09217517692شماره تماس : 
 وظایف: 

 واکسیناسیون    -



 انجام امور بیمه های روستایی  -

 نمونه گیری بیماری ها  -

 

 تی سالمت محیط معاونت بهداش

 خانم اسماء اسدآبادی کارشناس میز خدمت: 

 09131445846شماره تماس : 
 وظایف: 

 پاسخگویی به شکایات مردمی در خصوص سالمت محیط -

 کارت سالمت و اخذ صدور پروانه سالمت   -

 نظارت بر سالمت آب و فاضالب -

 

 

 کلی میز خدمت حضوری  اهداف

، افزایش رضایتمندی مردم و کارکنان و  ارباب رجوعتسهیل و تسریع روند انجام خدمات به مردم. تکریم 

 فرآهم آوری امکان الکترونیکی کردن فرآیندها  
   
   
   
   

 
 


