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 شناسنامه مشاغل دانشگاه
 

 
 تهيه كننده:

  يزي منابع انسانياداره برنامه ر
  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

 
١ 

  و قراردادها ياداره امورحقوقرئيس 
  . نوع شغل:3  . كد شغل: 2  و قراردادها ياداره امورحقوقرئيس . عنوان شغل: 1
  قراردادها و حقوقي امور اداره/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  حوزه رياست: /دانشكدهمعاونت. عنوان 4
  رئيس دانشگاه مستقيم: . مافوق 6

  كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7
  

. شرايط 8
 احراز

 رشته
 تحصيلي

 ارشد يا كارشناسـي در يكـي  دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
  حقوق رشته هاي تحصيلي

 ارشـد يـا كارشناسـي در يكـي از    كارشناسـي  هاي تحصيلي براي ادامه تحصـيل: مقطـع تحصـيلي   رشته
  حقوق، گروه مديريت هاي تحصيليرشته

  سال كه سه سال آخر آن در شغل مرتبط بوده باشد8حداقل  :تجربه خدمت قابل قبول   ه تجرب
 سال در سطح كارشناس مسئول است2حداقل : ازين شيپ يتيرمدي تجربه در سطح  

ارزيابي 
  عملكرد

عملكرد در واحد  يابيارز نيانگيسال قبل كه كمتر از م2عملكرد  يابيارز ازيدرصد امت 85 نيانگيكسب م
  وطه نباشد.مرب

 

  اصلي شغل:. وظايف 9
 ها و نهادهاي دولتي و خصوصيرسيدگي به شكايات دانشگاه از سازمان .1
 ثبت اسناد امالك دانشگاه  .2
 ها بر عليه و يا له دانشگاه شركت در دعاوي دادگاه .3
 رات و تطبيق آراء بر اساس قوانين و مقر هيات تخلفات اداري شركت در جلسات هيات انتظامي دانشگاه و .4
 بررسي شكايات كاركنان و اعضاي هيات علمي قبل از مراجعه به ديوان عدالت اداري  .5
 بررسي قراردادهاي دانشگاه با اشخاص حقيقي و حقوقي بر اساس قوانين و مقررات حاكم بر دانشگاه .6
 هاي محوله نظارت بر تنظيم قراردادهاي دانشگاه بر اساس ماموريت .7
 هاي خريد يا فروش امالك طبق قوانين كشوري و مصالح دانشگاهنامهتنظيم مبايعهنظارت بر  .8
 تنظيم تعهدات محضري جهت فرصت مطالعاتي دانشجويان نظارت بر  .9

 هاي الزم جهت فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي تنظيم تعهدات محضري و اخذ ضمانتنظارت بر  .10
 علمي به همكاران هيات علمي و كاركنان ر هياتعلمي و غينامه اعضاي هياتحقوقي بر اساس آئين و حمايت مشاوره .11
 مشاوره حقوقي به مسئولين مافوق جهت اخذ تصميمات حقوقي  .12
 مرتبط پرسنلي امور انجام و هافعاليت صحيح انجام بر نظارت زيرمجموعه، كاركنان وظايف عيينت .13
  ايگاه شغلي و شرح وظايفمتناسب با ج الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايتهيه و تدوين گزارش .14



 شناسنامه مشاغل دانشگاه
 

 
 تهيه كننده:

  يزي منابع انسانياداره برنامه ر
  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه
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  حقوقي امور مسئول كارشناس
  . نوع شغل:3  . كد شغل: 2  حقوقي امور مسئول كارشناس. عنوان شغل: 1
  قراردادها و حقوقي امور اداره/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  حوزه رياست: /دانشكدهمعاونت. عنوان 4
  هارئيس اداره امور حقوقي و قراردادمستقيم: . مافوق 6

 رييس دانشگاه كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد:. ساير 7

 

. شرايط 8
 احراز

  رشته تحصيلي

ارشـد يـا    يكارشناسـ  يليتحصـ دارا بودن مـدرك  :احراز شغليبرايليتحصيهارشته
 حقوق تحصيلي ياز رشته ها يكيدر كارشناسي 

در ارشد يا كارشناسي  يكارشناس : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
 يفنـاور  يمهندس وتر،يكامپ يمهندس ت،يريحقوق ، گروه مد تحصيلي هايرشته يكي از

  وترياطالعات، علوم كامپ
 سال در شغل مرتبط5حداقل  قبول قابل خدمت تجربه

 نيانگيـ عملكـرد دو سـال قبـل كـه كمتـر از م      يابيـ ارزازيدرصد امت80نيانگيكسب م  ارزيابي عملكرد
  عملكرد در واحد مربوطه نباشد. يابيارز

 
  اصلي شغل:. وظايف9

 هاي حقوقي بر طبق آخرين اصالحات صورت گرفتهها و دستورالعملمطالعه مستمر مقررات، آيين نامه .1
 طرح و تعقيب دعاوي در محاكم قضايي و پاسخگويي الزم و پيگيري تا حصول نتيجه در جهت تامين منافع قانوني دانشگاه .2
 نظر در جهت رفع نقايص آنهاتنظيم قراردادها و بررسي و اظهار .3
 رسيدگي به شكايات واصله اشخاص و تنظيم دادخواست و لوايح و شكوائيه به منظور حفظ حقوق دانشگاه .4
 جام امور ثبتي و حل و فصل امور حقوقي مربوط به انجام معامالت اموال غير منقول اعم از خريد و فروش و اجارهان .5
 شركت در جلسات و مذاكرات حقوقي و قراردادي دانشگاه و حوزه تحت مسئوليت .6
 امالك دانشگاه نامه جهت خريد امالك واقع در طرح توسعه فضاي آموزشي دانشگاه و طرح در كميته تنظيم مبايعه .7
 هاي تابعهاظهار نظر مشورتي و ارائه طريق قانوني مربوط به مسائل حقوقي و قضايي واحد .8
 وصول مطالبات دانشگاه از اشخاص و موسسات از طريق تعقيب عمليات اجرايي ثبت يا اجرايي محاكم دادگستري .9

 ها مورد نياز دانشگاهنامهها و تصويبمه، طبقه بندي و نگهداري كليه قوانين و مقررات آيين ناآوريتهيه، جمع .10
 نها پس از مراجعتآاخذ تعهد از دانشجويان اعزامي به فرصت مطالعاتي خارج از كشور و فك رهن از وثيقه ملكي  .11
 حمايت قضايي از اعضاي هيئت علمي و غير هيئت علمي دانشگاه .12
 پاسخگويي به استعالمات مراجع قضايي و انتظامي .13
  متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايشتهيه و تدوين گزار .14



 شناسنامه مشاغل دانشگاه
 

 
 تهيه كننده:

  يزي منابع انسانياداره برنامه ر
  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه
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  حقوقي امور كارشناس
  . نوع شغل:3  . كد شغل: 2  حقوقي امور كارشناس. عنوان شغل: 1
  قراردادها و حقوقي امور اداره/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  حوزه رياست: /دانشكدهمعاونت. عنوان 4
  رئيس اداره امور حقوقي و قراردادهامستقيم: فوق . ما6

 رييس دانشگاه كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد:. ساير 7

     

 احراز. شرايط 8

  رشته تحصيلي

ارشد  يكارشناس يليتحصدارا بودن مدرك  :احراز شغليبرايليتحصيهارشته
 حقوق تحصيلي ياز رشته ها يكيدر يا كارشناسي 

در داني يا كار كارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلشتهر
 يمهندسـ  وتر،يكامپ يمهندس ت،يريحقوق ، گروه مد تحصيلي هايرشته يكي از
  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور

  -  تجربه خدمت قابل قبول
  -  ارزيابي عملكرد

 
  اصلي شغل:. وظايف 9

 هاي حقوقي بر طبق آخرين اصالحات صورت گرفتهها و دستورالعملنامه مطالعه مستمر مقررات، آيين .1
 طرح و تعقيب دعاوي در محاكم قضايي و پاسخگويي الزم و پيگيري تا حصول نتيجه در جهت تامين منافع قانوني دانشگاه .2
 نظر در جهت رفع نقايص آنهاتنظيم قراردادها و بررسي و اظهار .3
 و تنظيم دادخواست و لوايح و شكوائيه به منظور حفظ حقوق دانشگاه رسيدگي به شكايات واصله اشخاص .4
 انجام امور ثبتي و حل و فصل امور حقوقي مربوط به انجام معامالت اموال غير منقول اعم از خريد و فروش و اجاره .5
 شركت در جلسات و مذاكرات حقوقي و قراردادي دانشگاه و حوزه تحت مسئوليت .6
 خريد امالك واقع در طرح توسعه فضاي آموزشي دانشگاه و طرح در كميته امالك دانشگاه نامه جهت تنظيم مبايعه .7
 هاي تابعهاظهار نظر مشورتي و ارائه طريق قانوني مربوط به مسائل حقوقي و قضايي واحد .8
 وصول مطالبات دانشگاه از اشخاص و موسسات از طريق تعقيب عمليات اجرايي ثبت يا اجرايي محاكم دادگستري .9

 ها مورد نياز دانشگاهنامهها و تصويب، طبقه بندي و نگهداري كليه قوانين و مقررات آيين نامهآوريتهيه، جمع .10
 نها پس از مراجعتآاخذ تعهد از دانشجويان اعزامي به فرصت مطالعاتي خارج از كشور و فك رهن از وثيقه ملكي  .11
 اهحمايت قضايي از اعضاي هيئت علمي و غير هيئت علمي دانشگ .12
 پاسخگويي به استعالمات مراجع قضايي و انتظامي .13
  متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايتهيه و تدوين گزارش .14
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 تهيه كننده:

  يزي منابع انسانياداره برنامه ر
  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني
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