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     شاهد و ايثارگراداره امور  اختار س
 

  ) اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر1(-4
 **رئيس اداره

 كارشناس مسئول امور دانشجويان شاهد و ايثارگر
 كارشناس امور دانشجويان شاهد و ايثارگر
 كارشناس امور دانشجويان شاهد و ايثارگر
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  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

 
١ 

  رئيس اداره 
  . نوع شغل:3  . كد شغل: 2  رئيس اداره . عنوان شغل: 1
  اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  حوزه رياست: /دانشكدهمعاونت. عنوان 4
  رئيس دانشگاهمستقيم: . مافوق 6
  رش دهد: كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزا. ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

 رشته
 تحصيلي

يـا عضـو    ارشد يا كارشناسـي دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي:احراز شغليبرايليتحصيهارشته
 ،يتـ يمشـاوره، علـوم ترب   ،يعلـوم اجتمـاع   ت،يريگـروه مـد   رشـته هـاي تحصـيلي    در يكي هيئت علمي

  موجود در دانشگاه) يليتحص ي(رشته هاهيو علوم پا يو مهندس يفن ،يروانشناس

 ارشـد يـا كارشناسـي در يكـي از    كارشناسـي  هاي تحصيلي براي ادامه تحصـيل: مقطـع تحصـيلي   رشته
 ،يتـ يمشـاوره، علـوم ترب   ،يعلوم اجتمـاع  ع،يصنا ي، مهندسMBAو  تيريگروه مد هاي تحصيليرشته

  يروانشناس

  ر شغل مرتبط بوده باشدسال كه سه سال آخر آن د8حداقل  :تجربه خدمت قابل قبول   تجربه 
 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
  مربوطه نباشد.

  
  اصلي شغل:. وظايف 9

ا بنياد شهيد و امور ايثارگران در جهت اجراي مطلوب برنامه هاي مصوب و در اختيار گذاشتن آمار همكاري و تعامل مناسب ب .1
 و اطالعات مورد نياز حسب مورد.

 دانشگاه و تحصيالت تكميلي اي دانشجويان شاهد و ايثارگر به معاونت آموزشو ارسال درخواست ه بررسي، تحليل .2
اي حضور فعال در برنامه هاي علمي و فرهنگي و پژوهشي و حمايت و پشـتيباني  جلب مشاركت دانشجويان شاهد و ايثارگر بر .3

 از پروژه هاي تحقيقاتي آنان .
 پيگيري و جذب اعتبارات به منظور پيشبرد برنامه ها و فعاليت هاي مصوب از همه منابع ممكن . .4
 سئوالن دانشگاه و ساير نهادهاي ذيربط.پيگيري امور رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر از طريق همكاري و هماهنگي با م .5
توجه خاص به دانشجويان در معرض خطر از نظر افت تحصيلي با انجام مشاوره هاي تحصيلي و حمايت هاي آموزشي بمنظور  .6

 كاهش مشكالت تحصيلي ايشان .
يالت و خـدمات گونـاگون   منـدي از امكانـات، تسـه   اطالع رساني شايسته و به موقع به دانشجويان شاهد و ايثارگر بـراي بهـره   .7

 آموزشي، فرهنگي و رفاهي .
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٢ 

 اجراي طرح تقويت بنيه علمي دانشجويان ايثارگر از طريق برگزاري كالسهاي تقويتي،گروه هاي درسي و... .8
تهيه بانك اطالعاتي جامع از وضعيت آموزشي ، فرهنگي ، رفاهي و سالمت دانشجويان شاهد و ايثارگر و دانش آموختگـان بـا    .9

 حوزه هاي مختلف دانشگاه .همكاري 
اجراي برنامه ها ، طرح ها ، آيين نامه ها و دستور العمل هاي ارسالي از ستاد مركزي يا اداره كـل امـور دانشـجويان شـاهد و      .10

 ايثارگر وزارت متبوع
 شركت در جلسات كميسيون موارد خاص به عنوان عضو اصلي كميسيون  .11
 ها و انجام امور پرسنلي مرتبطانجام صحيح فعاليت تعيين وظايف كاركنان زيرمجموعه، نظارت بر .12
 متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايتهيه و تدوين گزارش .13
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٣ 

    كارشناس مسئول امور دانشجويان شاهد و ايثارگر
  . نوع شغل:3  شغل:  . كد2  كارشناس مسئول امور دانشجويان شاهد و ايثارگر. عنوان شغل: 1
اداره امور دانشجويان /واحد مستقل: . عنوان مديريت5  حوزه رياست: /دانشكدهمعاونت. عنوان 4

  شاهد و ايثارگر
  رئيس اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگرمستقيم: . مافوق 6
  كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

     

  احراز. شرايط 8

  ه تحصيليرشت

در  يكـاردان  ايـ  يكارشناسـ  يليتحصـ دارا بودن مدرك :احراز شغليبرايليتحصيهارشته
 ،يروانشناس ،يتيمشاوره، علوم ترب ،يعلوم اجتماع ت،يريگروه مد تحصيلي ياز رشته ها يكي
  موجود در دانشگاه) يليتحص ي(رشته هاهيو علوم پا يو مهندس يفن

 در يكـي از داني يـا كـار   كارشناسـي  : مقطع تحصـيلي حصيلهاي تحصيلي براي ادامه ترشته
 ،يتـ يمشاوره، علـوم ترب  ،يعلوم اجتماع ع،يصنا ي، مهندسMBAو  تيريگروه مدهاي رشته

  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس وتر،يكامپ يمهندس ،يروانشناس
 خدمت تجربه
  سال در شغل مرتبط5حداقل   قبول قابل

 يابيـ ارز نيانگيـ عملكرد دو سال قبل كه كمتـر از م  يابيارز ازيدرصد امت 80 نيانگيسب مك  ارزيابي عملكرد
  عملكرد در واحد مربوطه نباشد.

 

  اصلي شغل:. وظايف9
 مشاوره تحصيلي به كليه دانشجويان شاهد و ايثارگر در تمامي مقاطع  .1
  ه دانشجويان شاهد و ايثارگر در تمامي مقاطعرشته، انتقال، مرخصي تحصيلي و .. به كلي، تغيير مشاوره انتخاب رشته .2
 بررسي وضعيت تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر به منظور پيشگيري از مشكالت احتمالي تحصيلي .3
 ها و ...)به روز رساني آمار دانشجويان شاهد و ايثارگر (تعداد فعالين در طول ترم، مشروطي .4
  برنامه و ..شاهد و ايثارگر از طريق برگزاري كالسهاي تقويتي، فوق تهيه و اجراي طرح تقويت بنيه علمي دانشجويان .5
  بندي و آمار به روز شده اساتيد مورد استفادهالزحمه اساتيد كالس تقويتي و ليستپرداخت حق .6
 گاهيا خواب انجام امور تشكيل پرونده داوطلبان در بدو ورود و شناسايي وضعيت آموزشي و روحي حاكم بر شخص و خانواده و .7
  هاي محيط تحصيلي و راهنمايي آنان در انتخاب واحد و حذف و اضافه توجيه دانشجويان ورودي جديد در خصوص ويژگي .8
 پيگيري امور آموزشي، اداري و نقل و انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر  .9

  انجام كليه امور مالي مربوط به دانشجويان شاهد و ايثارگر  .10
ايثارگران وزارت علوم جهت بررسي وضعيت دانشجويان شـاهد و  و  و امور ايثارگران استان تهران ارتباط مستمر با بنياد شهيد .11
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٤ 

  ايثارگر
 دانشجويان شاهد و ايثارگر در تمامي موارد و كتبي پاسخگويي به مراجعات حضوري  .12
  وظايف متناسب با جايگاه شغلي و شرح الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايتهيه و تدوين گزارش .13
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٥ 

  كارشناس امور دانشجويان شاهد و ايثارگر 
كارشناس امور دانشجويان شاهد و . عنوان شغل: 1

  ايثارگر
  . نوع شغل:3  . كد شغل: 2

  اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر/واحد مستقل: . عنوان مديريت5 حوزه رياست: /دانشكدهمعاونت. عنوان4
  مور دانشجويان شاهد و ايثارگررئيس اداره امستقيم: . مافوق 6
  كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

     

. شرايط 8
  احراز

  رشته تحصيلي

در ي كارشناسـ  ايارشد  يكارشناس يليتحصدارا بودن مدرك  :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
 يفنـ  ،يروانشناس ،يتيعلوم تربمشاوره،  ،يعلوم اجتماع ت،يريگروه مد تحصيلي ياز رشته ها يكي

  موجود در دانشگاه) يليتحص ي(رشته هاهيو علوم پا يو مهندس

هاي رشته در يكي ازداني يا كار كارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
 ،يروانشناس ،يتيمشاوره، علوم ترب ،يعلوم اجتماع ع،يصنا ي، مهندسMBAو  تيريگروه مد
  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس وتر،يكامپ يمهندس

تجربه خدمت 
  قابل قبول

-  

  -  ارزيابي عملكرد

 
  اصلي شغل:. وظايف 9

 مشاوره تحصيلي به كليه دانشجويان شاهد و ايثارگر در تمامي مقاطع  .1
  و ايثارگر در تمامي مقاطعرشته، انتقال، مرخصي تحصيلي و .. به كليه دانشجويان شاهد ، تغيير مشاوره انتخاب رشته .2
 بررسي وضعيت تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر به منظور پيشگيري از مشكالت احتمالي تحصيلي .3
 ها و ...)به روز رساني آمار دانشجويان شاهد و ايثارگر (تعداد فعالين در طول ترم، مشروطي .4
  برنامه و ..ز طريق برگزاري كالسهاي تقويتي، فوقتهيه و اجراي طرح تقويت بنيه علمي دانشجويان شاهد و ايثارگر ا .5
  بندي و آمار به روز شده اساتيد مورد استفادهالزحمه اساتيد كالس تقويتي و ليستپرداخت حق .6
 يا خوابگاه انجام امور تشكيل پرونده داوطلبان در بدو ورود و شناسايي وضعيت آموزشي و روحي حاكم بر شخص و خانواده و .7
  هاي محيط تحصيلي و راهنمايي آنان در انتخاب واحد و حذف و اضافه ان ورودي جديد در خصوص ويژگيتوجيه دانشجوي .8
 پيگيري امور آموزشي، اداري و نقل و انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر  .9

  انجام كليه امور مالي مربوط به دانشجويان شاهد و ايثارگر  .10
ايثارگران وزارت علوم جهت بررسي وضـعيت دانشـجويان شـاهد و    و  استان تهران ارتباط مستمر با بنياد شهيد و امور ايثارگران .11

  ايثارگر



 شناسنامه مشاغل دانشگاه
 

 
 تهيه كننده:

  اداره برنامه ريزي منابع انساني
  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

 
٦ 

 دانشجويان شاهد و ايثارگر در تمامي موارد و كتبيپاسخگويي به مراجعات حضوري .12
  متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايتهيه و تدوين گزارش .13

  

	 	


