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 هدانشگا شناسنامه مشاغل

 تهيه كننده:
  اداره برنامه ريزي منابع انساني

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

١ 
 

      رئيس اداره بهداشت و درمان (پزشك)
  .نوع شغل:3  . كد شغل: 2    رئيس اداره بهداشت و درمان (پزشك). عنوان شغل: 1
  بهداشت و درماناداره /واحد مستقل: . عنوان مديريت5  يمعاونت فرهنگي و دانشجوي: /دانشكدهمعاونت. عنوان 4
  معاون فرهنگي و دانشجوييمستقيم: . مافوق 6
  كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

 تحصيلي رشته

در  يكارشناس ايارشد  يكارشناس يلياحراز شغل: دارا بودن مدرك تحص يبرا يليتحص يهارشته
  يپزشك يليتحص يهااز رشته يكي

از  يكـ يدر  يكارشناسـ  ايارشد  يكارشناس يلي: مقطع تحصليادامه تحص يبرا يليتحص يهارشته
  يپزشك يليتحص يهارشته

  سال كه سه سال آخر آن در شغل مرتبط بوده باشد8حداقل  :تجربه خدمت قابل قبول   تجربه 
 ح كارشناس مسئول استسال در سط2حداقل : ازين شيپ يتيرمدي تجربه در سطح  

عملكـرد   يابيـ ارز نيانگيسال قبل كه كمتر از م2عملكرد  يابيارز ازيدرصد امت 85 نيانگيكسب م  ارزيابي عملكرد
  در واحد مربوطه نباشد.

 
  اصلي شغل:. وظايف9

 ذاري و برنامه ريزي در خصوص كليه فعاليت هاي مربوط به اداره بهداشت و درمانسياستگ .1
  HSEبراساس اصول فعاليت هاي اداره بهداشت و درمان  تهيه و تدوين .2
 وري بر اساس طراحي اوليه و با درنظرگرفتن حداكثر بهرهاداره بهداشت و درمان اجراي برنامه ها و فعاليتهاي نظارت بر  .3
 مربوطه بر اساس طراحي ها و كنترل ميزان تحقق اهداف HSEنظارت بر اجراي فعاليتهاي  .4
كشـور از يـك طـرف و وزارت     دهاي مرتبط در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ديگر دانشگاه هاي سراسرارتباط موثر با نها .5

 درمان و آموزش پزشكي از طرف ديگر به منظور پيشبرد برنامه هاي تعريف شدهبهداشت، 
 ها و انجام امور پرسنلي مرتبط تعيين وظايف كاركنان زيرمجموعه، نظارت بر انجام صحيح فعاليت .6
 هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف تهيه و تدوين گزارش .7
  

  
  
  
  
  



 هدانشگا شناسنامه مشاغل

 تهيه كننده:
  اداره برنامه ريزي منابع انساني

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

٢ 
 

    كارشناس(پزشك)
  .نوع شغل:3  . كد شغل: 2  كارشناس(پزشك) . عنوان شغل:1
  داشت و درمانبهاداره /واحد مستقل: . عنوان مديريت5  معاونت فرهنگي و دانشجويي: /دانشكدهمعاونت. عنوان 4
    رئيس اداره بهداشت و درمان (پزشك)مستقيم: . مافوق 6
  معاون فرهنگي و دانشجوييكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

ارشـد يـا    يكارشناسـ  يليتحصـ دارا بـودن مـدرك    :احـراز شـغل   يبرا يليتحص يهارشته
  يپزشك تحصيلي يهااز رشته يكي دركارشناسي 

ارشد يـا كارشناسـي در    كارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
  يپزشكهاي تحصيلي يكي از رشته

  -   قبول قابل خدمت تجربه
	_  ارزيابي عملكرد 	

 

  اصلي شغل:. وظايف9
 و تجويز دارو قدامات الزم تشخيصي و درمانيويزيت بيماران شامل گرفتن شرح حال دقيق و معاينه بيماران به منظور ا .1
 ويزيت افراد معرفي شده به منظور شركت در مسابقات ورزشي .2
 تشخيصي گرافي و ديگر اقدامات پاراكلينيكي ،درخواست آزمايش .3
 ات درمانيدرخواست فيزيوتراپي و ديگر اقدام .4
 انجام بخيه در مواردي كه از عهده پرستار مركز خارج است. .5
 يا اداره امور مشاوره در صورت نياز به متخصص مربوطه ارجاع بيمار .6
 و اعضاي هيات علمي كنانهمكاري در طرح پايش دانشجويان، كار .7
 ساعات غير اداري و روزهاي تعطيلي در صورت درخواست دانشگاه مواقع عدم حضور همكاران و همچنين در همكاري در .8
 نظر صريح راجع به بيماري اعالم شدهمعاينه مراجعه كنندگان داراي گواهي پزشكي و اظهار  .9

 صدور گواهي استراحت در نياز براي مراجعين .10
 ها و انجام امور پرسنلي مرتبط تعيين وظايف كاركنان زيرمجموعه، نظارت بر انجام صحيح فعاليت .11
  هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .12

  
  
  

  
  



 هدانشگا شناسنامه مشاغل

 تهيه كننده:
  اداره برنامه ريزي منابع انساني

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

٣ 
 

        كارشناس
  .نوع شغل:3  . كد شغل: 2  كارشناس. عنوان شغل:1
  بهداشت و درماناداره /واحد مستقل: . عنوان مديريت5  معاونت فرهنگي و دانشجويي: /دانشكدهمعاونت. عنوان 4
   دندانپزشكمستقيم: . مافوق 6
    (پزشك)هداشت و درمانرئيس اداره بكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

ارشـد يـا    يكارشناسـ  يليتحصـ دارا بـودن مـدرك    :احـراز شـغل   يبرا يليتحص يهارشته
بيمارسـتاني، فنـاوري    شيفوريت هاي پزشكي پـ  تحصيلي يهااز رشته يكيدر كارشناسي 

  اطالعات سالمت، بهداشت عمومي
ارشد يـا كارشناسـي در    كارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته

بيمارستاني، فناوري اطالعات سالمت،  شيفوريت هاي پزشكي پي هاي تحصيليكي از رشته
  بهداشت عمومي

  -   قبول قابل خدمت تجربه
	_  ارزيابي عملكرد 	

  

  اصلي شغل:. وظايف9
 معاينه اوليه دندانپزشكي و تشخيص اوليه پوسيدگي دندان و بيماري لثه .1
 دستيار دندانپزشكي و كمك كردن در امور دندانپزشكي به دندانپزشكان .2
 دقيق تر پوسيدگي و بيماريهاي دهان و دندانارسال بيمار جهت تهيه راديوگرافي اوليه دهاني به منظور تشخيص  .3
 گرفتن عكس راديوگرافي در صورت لزوم .4
 مشاوره رايگان دندانپزشكي و راهنمايي بيماران .5
 تعيين نوبت دندانپزشكي و تنظيم وقت بيمارانو  تنظيم زمان كاري دندانپزشكان .6
 متخصص و پيگيري ادامه درمان بيمارانبه در صورت نياز ارجاع  .7
 پيگيري و رفع خرابي دستگاههاي دندانپزشكياسيون و استريليز .8
 درخواست خريد مواد و وسايل موردنياز دندانپزشكي .9

 جرمگيري و برساژ دندان ها .10
 فلورايدتراپي و فيشور سيلنت فرزندان كارمند در صورت نياز .11
 رسيدگي به كليه امور مالي و حسابداري دندانپزشكي .12
  نپزشكي و چك كردن داروهاي دندانپزشكيكليه وسايل و تجهيزات دندا انبارداري .13
 ماه يكبار 6انبارگرداني هر  .14
 تنظيم نسخه هاي بيمه دندانپزشكي و ارسال آن به اداره بيمه .15
 انجام معاينات دوره اي دانشجويان و كارمندان .16



 هدانشگا شناسنامه مشاغل

 تهيه كننده:
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  هيأت رئيسه دانشگاه

٤ 
 

 طرح ارتقاي سالمت دهان و دندان دانشجويان، وانكنپايش سالمت دانشجويان و كار طرح مشاركت در .17
 كت در برگزاري همايش و نمايشگاه سالمت دهان و دندانمشار .18
 تشكيل پرونده سالمت كاركنان و دانشجويان و پيگيري تا درمان كامل آنها .19
 هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفو تدوين گزارش تهيه .20

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 هدانشگا شناسنامه مشاغل

 تهيه كننده:
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    مسئول بهداشت و درمان ناسكارش
  .نوع شغل:3  . كد شغل: 2  مسئول بهداشت و درمان كارشناس. عنوان شغل: 1
   اداره بهداشت و درمان/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  دانشجويي و فرهنگي معاونت: /دانشكدهمعاونت. عنوان 4
  پزشكمستقيم: . مافوق 6
  رئيس اداره بهداشت و درمان ها گزارش دهد:كساني كه شاغل اين شغل بايد به آن. ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليتحصمدرك 

 يكارشناس ايارشد  يكارشناس يلياحراز شغل: دارا بودن مدرك تحصيبرايليتحصيهارشته
  يپرستار يليتحص يهااز رشته يكيدر 

در  يكارشناسـ  ايـ ارشـد   يكارشناسـ  يلي: مقطع تحصليادامه تحص يبرا يليتحص يهارشته
 يمهندسـ  ،يخدمات پرستار تيريمد ،يآموزش پرستار ،يپرستار يليتحص يهااز رشته يكي

خـدمات   تيريمـد  ،يپرسـتار  يشناسـ رسالمت) مشـروط بـه داشـتن كا    يهاستمي(سعيصنا
  )يپرستار يناس(مشروط به داشتن كارشيو درمان يبهداشت

  سال در شغل مرتبط5حداقل   قبول قابل خدمت تجربه

 يابيارز نيانگيسال قبل كه كمتر از م2عملكرد يابيارزازيدرصد امت80نيانگيكسب م  ارزيابي عملكرد
  عملكرد در واحد مربوطه نباشد.

 
  اصلي شغل:. وظايف9

 رماني( ترياژ)اولويت بندي و تشخيص اوليه چگونگي اقدامات د .1
 ثبت گزارش مراجعين و اقدامات انجام شده در دفتر گزارش به منظور ارائه آمار عملكرد به مسئولين ذيربط .2
 راهنمايي و مشاوره با مددجو در صورت لزوم ارجاع به ساير منابع تخصصي، حمايتي و اجتماعي .3
 نظارت بر وضعيت بهداشتي بخش درمان به منظور كنترل عفونت  .4
االنه تست پايش سالمت دانشجويان جديدالورود و كاركنان به منظور غربالگري بيماريهاي مرتبط بـا فشـارخون بـاال و يـا     انجام س .5

 موروثي 
چك كمد دارويي به منظور به روز رساني و جايگزيني كمبودهاي دارويي و ملزومات پزشكي، انبارگرداني ماهانه به منظـور خـروج    .6

 داردارويي اداره و يا جابجايي داروهاي رو به انقضا با داروهاي تاريخ داروهاي تاريخ گذشته از سيستم
هاي اكسيژن به منظور داشتن اكسيژن جهت بيماران قلبي ريوي و درصورت خالي بودن كپسول اقـدام  بررسي و نظارت بر كپسول .7

 جهت شارژ مجدد كپسول 
ها و عـدم بـروز مشـكل حـين كـار بـه       لكرد صحيح دستگاههاي كلينيك قلب به منظور كنترل عمبررسي وضعيت كاركرد دستگاه .8

 خصوص دستگاه اكو و تست ورزش 
 زدايي از وسايل پانسمان و بخيه(جراحي)استريليزاسيون وسايل هر دو هفته يك بار به منظور ميكروب .9

 كنترل فشارخون بيماران بر حسب نياز و انجام اقدام درماني با صالحديد و تجويز پزشك تيم .10
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٦ 
 

 با واحد تربيت بدني در زمينه حضور پرستار در مسابقات ورزشي دانشگاههمكاري  .11
 در موارد مورد نياز انجام اقدامات اوليه احياء قلبي ريوي شامل اينتوباسيون و ماساژ قلبي  به منظور حفظ عالئم حياتي بيمار .12
 از وقوع حمالت قلبي احتمالي انجام نوار قلب طبق دستور پزشك به منظور بررسي عملكرد قلبي بيماران و جلوگيري .13
 هاي ثانويه بيشترآتل گذاري و فيكس عضو آسيب ديده به منظور غير فعال كردن عضو آسيب ديده و جلوگيري از آسيب .14
يه امور كلينيك قلب اعـم  به كلينيك قلب جهت بررسي توسط پزشك متخصص و انجام كلبا دستور پزشك عمومي ارجاع بيماران  .15

ز ويزيت متخصص، انجام تست ورزش به منظور تشخيص و پيشگيري از بروز عوارض احتمالي بيماري قلبـي  قبل ا EKGاز انجام 
 و ريوي 

 انجام تزريقات، پانسمان، سرم تراپي، طبق دستور پزشك به منظور بهبود حال بيماران  .16
 انجام تست تنفسي به منظور بررسي مشكالت ريوي مراجعين .17
 به جهت بهبود عملكرد شنوايي  انجام شستشوي گوش با تشخيص پزشك .18
 انجام بخيه زخمهاي كوچك به تشخيص پزشك به منظور جلوگيري از عفونت و خونريزي  .19
 كشيدن بخيه به روش استريل جهت كمك به روند بهبود زخم .20
 همكاري در برگزاري كالسهاي آموزشي در رابطه با سالمت و بهداشت  در سطح كاركنان و دانشجويان دانشگاه .21
  متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايتدوين گزارش تهيه و .22

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 هدانشگا شناسنامه مشاغل

 تهيه كننده:
  اداره برنامه ريزي منابع انساني

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

٧ 
 

    بهداشت و درمان كارشناس
  .نوع شغل:3  . كد شغل: 2  بهداشت و درمان كارشناس. عنوان شغل: 1
   اداره بهداشت و درمان/واحد مستقل: ريت. عنوان مدي5  دانشجويي و فرهنگي معاونت: /دانشكدهمعاونت. عنوان 4
  پزشكمستقيم: . مافوق 6
  رئيس اداره بهداشت و درمان كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد:. ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

ارشـد يـا    يكارشناسـ  يليتحصـ دارا بـودن مـدرك   :احـراز شـغليبـرايليتحصـ يهارشته
  يپرستار تحصيلي يهااز رشته يكيدر كارشناسي 

ارشـد يـا كارشناسـي در     كارشناسـي  : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
 يمهندسـ  ،يخدمات پرستار تيريمد ،يآموزش پرستار ،يپرستارهاي تحصيلي يكي از رشته

خـدمات   تيريمـد  ،يپرسـتار  يشناسـ رسالمت) مشـروط بـه داشـتن كا    يهاستمي(سعيصنا
  )يپرستار ي(مشروط به داشتن كارشناسيو درمان يبهداشت

  -   قبول قابل خدمت تجربه
	_ ارزيابي عملكرد 	

 

  اصلي شغل:. وظايف 9
 اولويت بندي و تشخيص اوليه چگونگي اقدامات درماني( ترياژ) .1
 اجعين و اقدامات انجام شده در دفتر گزارش به منظور ارائه آمار عملكرد به مسئولين ذيربطثبت گزارش مر .2
 راهنمايي و مشاوره با مددجو در صورت لزوم ارجاع به ساير منابع تخصصي، حمايتي و اجتماعي .3
 نظارت بر وضعيت بهداشتي بخش درمان به منظور كنترل عفونت  .4
ويان جديدالورود و كاركنان به منظور غربالگري بيماريهـاي مـرتبط بـا فشـارخون بـاال و يـا       انجام ساالنه تست پايش سالمت دانشج .5

 موروثي 
چك كمد دارويي به منظور به روز رساني و جايگزيني كمبودهاي دارويي و ملزومات پزشكي، انبارگرداني ماهانـه بـه منظـور خـروج      .6

 دارداروهاي رو به انقضا با داروهاي تاريخ داروهاي تاريخ گذشته از سيستم دارويي اداره و يا جابجايي
هاي اكسيژن به منظور داشتن اكسيژن جهت بيماران قلبي ريوي و درصورت خالي بـودن كپسـول اقـدام    بررسي و نظارت بر كپسول .7

 جهت شارژ مجدد كپسول 
بـروز مشـكل حـين كـار بـه      هـا و عـدم   هاي كلينيك قلب به منظور كنترل عملكرد صحيح دسـتگاه بررسي وضعيت كاركرد دستگاه .8

 خصوص دستگاه اكو و تست ورزش 
 زدايي از وسايل پانسمان و بخيه(جراحي)استريليزاسيون وسايل هر دو هفته يك بار به منظور ميكروب .9

 كنترل فشارخون بيماران بر حسب نياز و انجام اقدام درماني با صالحديد و تجويز پزشك تيم .10
 ه حضور پرستار در مسابقات ورزشي دانشگاههمكاري با واحد تربيت بدني در زمين .11
 انجام اقدامات اوليه احياء قلبي ريوي شامل اينتوباسيون و ماساژ قلبي  به منظور حفظ عالئم حياتي بيمار در موارد مورد نياز .12



 هدانشگا شناسنامه مشاغل

 تهيه كننده:
  اداره برنامه ريزي منابع انساني

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

٨ 
 

 يانجام نوار قلب طبق دستور پزشك به منظور بررسي عملكرد قلبي بيماران و جلوگيري از وقوع حمالت قلبي احتمال .13
 هاي ثانويه بيشترآتل گذاري و فيكس عضو آسيب ديده به منظور غير فعال كردن عضو آسيب ديده و جلوگيري از آسيب .14
يه امور كلينيك قلب اعم از ارجاع بيماران با دستور پزشك عمومي به كلينيك قلب جهت بررسي توسط پزشك متخصص و انجام كل .15

رزش به منظور تشخيص و پيشگيري از بروز عوارض احتمـالي بيمـاري قلبـي و    قبل از ويزيت متخصص، انجام تست و EKGانجام 
 ريوي 

 انجام تزريقات، پانسمان، سرم تراپي، طبق دستور پزشك به منظور بهبود حال بيماران  .16
 انجام تست تنفسي به منظور بررسي مشكالت ريوي مراجعين .17
 ي انجام شستشوي گوش با تشخيص پزشك به جهت بهبود عملكرد شنواي .18
 انجام بخيه زخمهاي كوچك به تشخيص پزشك به منظور جلوگيري از عفونت و خونريزي  .19
 كشيدن بخيه به روش استريل جهت كمك به روند بهبود زخم .20
 همكاري در برگزاري كالسهاي آموزشي در رابطه با سالمت و بهداشت  در سطح كاركنان و دانشجويان دانشگاه .21
  متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف جام امور محوله از جانب مافوقالزم و ان هايتهيه و تدوين گزارش .22

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 هدانشگا شناسنامه مشاغل

 تهيه كننده:
  اداره برنامه ريزي منابع انساني

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

٩ 
 

  محيط كارشناس مسئول بهداشت
  .نوع شغل:3  . كد شغل: 2  محيط كارشناس مسئول بهداشت. عنوان شغل: 1
  درمانبهداشت و  رهادا/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  دانشجويي و فرهنگي معاونت: /دانشكدهمعاونت. عنوان 4
   رئيس اداره بهداشت و درمان مستقيم: . مافوق 6
  كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليتحصمدرك 

در  يكارشناس ايارشد  يكارشناس يلياحراز شغل: دارا بودن مدرك تحصيبرايليتحصيهارشته
اي و ايمني كار، مهندسي بهداشت حرفه ط،يبهداشت مح يمهندس يليتحص يهااز رشته يكي

منابع طبيعي(محيط زيست)، مديريت سالمت  ،يبهداشت عموم ست،يز طيمح يعلوم و مهندس
مهندسي عمران(محيط  ،يصنعت يمنيامداد و سوانح، ا تيري)، مدHSEايمني و محيط زيست(

مهندسي محيط زيست،  زيست، طيمح يزيست، آب و فاضالب)، آموزش محيط زيست، آلودگ
  ست،يز طيمح تيريمد

از  يكـ يدر  يكارشناس ايارشد  يكارشناس يلي: مقطع تحصليادامه تحص يبرا يليتحص يهارشته
منـابع طبيعـي(محيط زيسـت)، مـديريت سـالمت       ط،يبهداشت مح يمهندس يليتحص يهارشته

مهندسـي عمـران(محيط    ،يصنعت يمنيامداد و سوانح، ا تيري)، مدHSEايمني و محيط زيست(
محيطي، برنامه ريـزي مـديريت و آمـوزش محـيط زيسـت،       تكنولوژيزيست، آب و فاضالب)، بيو

آموزش محيط زيست، اكولوژي انساني، اپيدميولوژي، آلودگي محـيط زيسـت، مهندسـي محـيط     
  بهداشت پرتوها ست،يز طيمح تيريزيست، مد

قابل خدمت تجربه
  سال در شغل مرتبط5حداقل   قبول

عملكرد  يابيارز نيانگيسال قبل كه كمتر از م2عملكرد يابيارزازيدرصد امت80نيانگيكسب م  ارزيابي عملكرد
  د مربوطه نباشد.در واح

 

  اصلي شغل:. وظايف 9
ريزي و نظارت در جهت پايش عوامل زيان آور محيط كار به منظور اجراي حدود تماس شغلي مصوب وزارت بهداشت و برنامه .1

 وزارت كار و ارائه راه حل مناسب
 ليه قراردادهاي پيمانكاري نظارت بر ايمني و بهداشت كليه اماكن دانشگاه، واحدهاي در حال احداث يا تازه تاسيس و ك .2
 هاي مناسب جهت ارتقا كيفيت محيط كاربررسي عوامل ارگونوميك محيط كار و ارائه راه حل .3
ثبت صحيح، جمع آوري، تجزيه و تحليل اماري اطالعات مربوط به بيماريهاي ناشي از كار، شرايط بهداشت كار و تهيه گزارش  .4

 حوادث و بيماريهاي شغلي جهت تصميم گيري در مواقع بحران
 بوط به آنهابرنامه ريزي، هماهنگي و همكاري در جهت ثبت شناسنامه ايمني تجهيزات و ماشين آالت و بررسي خطرات مر .5
تدوين دستورالعمل هاي الزم در حوزه بهداشت، ايمني و سالمت در دانشگاه، رويه هاي حوزه سالمت در دانشگاه و نيز مراكـز   .6



 هدانشگا شناسنامه مشاغل

 تهيه كننده:
  اداره برنامه ريزي منابع انساني

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

١٠ 
 

فرا دانشگاهي مانند دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجويان
آموزش و اطالع رساني در حوزه بهداشت، تهيه و تاليف كتب، برشور و تراكت هاي آموزشي حوزه بهداشت، ايمني و سالمت و  .7

 ايمني و سالمت به كليه اعضاي دانشگاه 
) و ارائه كمكهاي اوليه مورد نياز MSDSريزي، هماهنگي و همكاري در جهت تهيه برگه اطالعات ايمني مواد شيميايي(برنامه .8

 در موقع بحران مواجهه با آنها
كـار، عينـك، گوشـي،    و كاربرد صحيح وسايل حفاظت فردي ( لباس كار، كفـش ريزي و نظارت بر تهيه و توزيع بررسي، برنامه .9

 دستكش، ماسك و ...) پرسنل و كارتهاي بهداشتي آشپز، خدمات و آبدارچي
 آوربررسي، شناخت و اعالم نظر در خصوص مشاغل سخت و زيان آور قبل و يا بعد از تصويب در كميته كارهاي سخت و زيان .10
و اجراي طرح پايش سالمت دانشجويان ورودي جديد در دانشگاه و طرح معاينات شغلي در بدو استخدام ريزي مديريت، برنامه .11

 پرسنل دانشگاه
و در صـورت لـزوم انتقـال آن بـه شـوراي       HSEطرح پيشنهادات و بررسي مشكالت حوزه سالمت در كميته سالمت شوراي  .12

HSE دانشگاه 
ق و تاسيسات الكتريكي، ايمني ساختمان و ابنيـه، ايمنـي آزمايشـگاه هـا و     بررسي وضعيت ايمني حريق، آالرم هاي ايمني بر .13

 كارگاه ها، ايمني مواد شيميايي و.. و ارايه راهكارهاي الزم جهت رفع نواقص موجود
ريـزي جهـت بـه    هاي موجود در حوزه سالمت دانشگاه و پيگيري گزارشات بهداشتي و ايمني دانشگاه و برنامـه ارزيابي ريسك .14

 رساندن ريسك فاكتورهاحداقل 
هـاي مربوطـه بـه    نشاني، مديرت بحران و هالل احمر جهت آموزشهاي مورد نيـاز در حـوزه  تعريف تفاهم نامه با سازمان آتش .15

 دانشگاهيان
 نشاني در دانشگاهعملياتي در حوزه مديريت بحران و آتش-همكاري در برگزاري مانورهاي آموزشي .16
 ي و پرسنل دانشگاه مبني بر مشكالت بهداشتي و ايمني پيش آمدهپيگيري شكايات دانشجويان خوابگاه .17
 هاي شيميايي به دانشگاه و نظارت بر نحوه عملكرد آنهاپيگيري و معرفي پيمانكار سم پاشي و امحاء پسماند .18
نمايشگاه  بهداشت دانشجويي، هميارانها، مديريت و برگزاري سمينارهاي بهداشت دانشجويي در خوابگاه هميارانتشكيل تيم  .19

 هاي مربوطهسالمت و ساير سمينارها و نمايشگاه
 مديريت و برگزاري طرح اتاق نمونه بهداشتي مصوب وزارت علوم بصورت ساالنه و انتخاب برترين اتاق و معرفي به دانشگاه .20
 هاي الزمها و تعريف آموزشريزي و بازنگري برنامه نظافت پرسنل خدماتي خوابگاهبرنامه .21
 سنامه ايمني خوابگاه هاي دانشجوييتهيه و شنا  .22
هاي آموزشي تخصصي براي كاركنان دانشگاه در حوزه ايمني و بهداشت با مشاركت مديريت برنامه، بودجه و ريزي دورهبرنامه .23

 تحول اداري
كـز بهداشـت   ، و ساير دبيرخانه هاي مراكز بهداشت و درمان دانشگاه هاي وزارت علوم، مر1ارتباط موثربا دانشگاههاي منطقه  .24

 شمالغرب تهران، هالل احمر، مديريت بحران، واحد پسماند شهرداري و...
  جايگاه شغلي و شرح وظايف هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب باتهيه و تدوين گزارش .25



 هدانشگا شناسنامه مشاغل

 تهيه كننده:
  اداره برنامه ريزي منابع انساني

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني
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١١ 
 

  محيط كارشناس بهداشت
  .نوع شغل:3  . كد شغل: 2  محيط كارشناس بهداشت. عنوان شغل: 1
  بهداشت و درمان اداره/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  دانشجويي و فرهنگي معاونت: /دانشكدهمعاونت. عنوان 4
   رئيس اداره بهداشت و درمان مستقيم: . مافوق 6
  كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

در ارشد يا كارشناسي  يكارشناس يليتحصدارا بودن مدرك  :شغل احراز يبرا يليتحص يهارشته
اي و ايمنـي كـار،   مهندسي بهداشت حرفـه  ط،يبهداشت مح يمهندس تحصيلي يهااز رشته يكي

منابع طبيعي(محيط زيست)، مـديريت سـالمت    ،يبهداشت عموم ست،يز طيمح يعلوم و مهندس
مهندسـي عمـران(محيط    ،يصنعت يمنيامداد و سوانح، ا تيري)، مدHSEايمني و محيط زيست(
زيسـت، مهندسـي محـيط زيسـت،      طيمح يآموزش محيط زيست، آلودگ زيست، آب و فاضالب)،

  ست،يز طيمح تيريمد
ارشد يا كارشناسي در يكـي از   كارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
منـابع طبيعـي(محيط زيسـت)، مـديريت سـالمت       ط،يبهداشت مح يمهندسهاي تحصيلي رشته

مهندسـي عمـران(محيط    ،يصنعت يمنيامداد و سوانح، ا تيري)، مدHSEايمني و محيط زيست(
مـديريت و آمـوزش محـيط زيسـت،      زيست، آب و فاضالب)، بيوتكنولوژي محيطي، برنامه ريـزي 

آموزش محيط زيست، اكولوژي انساني، اپيدميولوژي، آلودگي محـيط زيسـت، مهندسـي محـيط     
  ابهداشت پرتوه ست،يز طيمح تيريزيست، مد

  -   قبول قابل خدمت تجربه
	_  ارزيابي عملكرد 	

  

  اصلي شغل:. وظايف 9
زي و نظارت در جهت پايش عوامل زيان آور محيط كار به منظور اجراي حدود تمـاس شـغلي مصـوب وزارت بهداشـت و     ريبرنامه .1

 وزارت كار و ارائه راه حل مناسب
 نظارت بر ايمني و بهداشت كليه اماكن دانشگاه، واحدهاي در حال احداث يا تازه تاسيس و كليه قراردادهاي پيمانكاري  .2
 هاي مناسب جهت ارتقا كيفيت محيط كارك محيط كار و ارائه راه حلبررسي عوامل ارگونومي .3
ثبت صحيح، جمع آوري، تجزيه و تحليل اماري اطالعات مربوط به بيماريهاي ناشي از كار، شرايط بهداشـت كـار و تهيـه گـزارش      .4

 حوادث و بيماريهاي شغلي جهت تصميم گيري در مواقع بحران
 جهت ثبت شناسنامه ايمني تجهيزات و ماشين آالت و بررسي خطرات مربوط به آنها برنامه ريزي، هماهنگي و همكاري در .5
تدوين دستورالعمل هاي الزم در حوزه بهداشت، ايمني و سالمت در دانشگاه، رويه هاي حوزه سالمت در دانشگاه و نيز مراكز فـرا   .6

 دانشگاهي مانند دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجويان
ف كتب، برشور و تراكت هاي آموزشي حوزه بهداشت، ايمني و سالمت و آموزش و اطـالع رسـاني در حـوزه بهداشـت،     تهيه و تالي .7
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 تهيه كننده:
  اداره برنامه ريزي منابع انساني
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ايمني و سالمت به كليه اعضاي دانشگاه
) و ارائه كمكهاي اوليه مورد نيـاز در  MSDSريزي، هماهنگي و همكاري در جهت تهيه برگه اطالعات ايمني مواد شيميايي(برنامه .8

 ان مواجهه با آنهاموقع بحر
كـار، عينـك، گوشـي،    ريزي و نظارت بر تهيه و توزيع و كاربرد صحيح وسايل حفاظـت فـردي ( لبـاس كـار، كفـش     بررسي، برنامه .9

 دستكش، ماسك و ...) پرسنل و كارتهاي بهداشتي آشپز، خدمات و آبدارچي
 آوراز تصويب در كميته كارهاي سخت و زيان بررسي، شناخت و اعالم نظر در خصوص مشاغل سخت و زيان آور قبل و يا بعد .10
ريزي و اجراي طرح پايش سالمت دانشجويان ورودي جديد در دانشگاه و طرح معاينات شـغلي در بـدو اسـتخدام    مديريت، برنامه .11

 پرسنل دانشگاه
 HSEشـوراي   و در صورت لزوم انتقال آن بـه  HSEطرح پيشنهادات و بررسي مشكالت حوزه سالمت در كميته سالمت شوراي  .12

 دانشگاه
بررسي وضعيت ايمني حريق، آالرم هاي ايمني برق و تاسيسات الكتريكي، ايمني ساختمان و ابنيه، ايمني آزمايشگاه ها و كارگـاه   .13

 ها، ايمني مواد شيميايي و.. و ارايه راهكارهاي الزم جهت رفع نواقص موجود
ريزي جهت به حداقل ي گزارشات بهداشتي و ايمني دانشگاه و برنامههاي موجود در حوزه سالمت دانشگاه و پيگيرارزيابي ريسك .14

 رساندن ريسك فاكتورها
هـاي مربوطـه بـه    نشاني، مديرت بحران و هالل احمـر جهـت آموزشـهاي مـورد نيـاز در حـوزه      تعريف تفاهم نامه با سازمان آتش .15

 دانشگاهيان
 نشاني در دانشگاهبحران و آتش عملياتي در حوزه مديريت-همكاري در برگزاري مانورهاي آموزشي .16
 پيگيري شكايات دانشجويان خوابگاهي و پرسنل دانشگاه مبني بر مشكالت بهداشتي و ايمني پيش آمده .17
 هاي شيميايي به دانشگاه و نظارت بر نحوه عملكرد آنهاپيگيري و معرفي پيمانكار سم پاشي و امحاء پسماند .18
بهداشـت دانشـجويي، نمايشـگاه     هميارانها، مديريت و برگزاري سمينارهاي ابگاهتشكيل تيم همياران بهداشت دانشجويي در خو .19

 هاي مربوطهسالمت و ساير سمينارها و نمايشگاه
 مديريت و برگزاري طرح اتاق نمونه بهداشتي مصوب وزارت علوم بصورت ساالنه و انتخاب برترين اتاق و معرفي به دانشگاه .20
 هاي الزمها و تعريف آموزشفت پرسنل خدماتي خوابگاهريزي و بازنگري برنامه نظابرنامه .21
 تهيه و شناسنامه ايمني خوابگاه هاي دانشجويي  .22
هاي آموزشي تخصصي براي كاركنان دانشگاه در حوزه ايمني و بهداشت با مشـاركت مـديريت برنامـه، بودجـه و     ريزي دورهبرنامه .23

 تحول اداري
دبيرخانه هاي مراكز بهداشت و درمـان دانشـگاه هـاي وزارت علـوم، مركـز بهداشـت        ، و ساير1ارتباط موثربا دانشگاههاي منطقه  .24

 شمالغرب تهران، هالل احمر، مديريت بحران، واحد پسماند شهرداري و...
  جايگاه شغلي و شرح وظايف هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب باتهيه و تدوين گزارش .25
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  مشاوره امور اداره رئيس
  .نوع شغل:3  . كد شغل:2 مشاورهامور اداره رئيس. عنوان شغل: 1
   اداره امور مشاوره/واحد مستقل: . عنوان مديريت5 دانشجويي و فرهنگي معاونت: /دانشكدهمعاونت. عنوان4
 معاون فرهنگي و دانشجوييمستقيم: . مافوق6
  دهد:  كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش. ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

 تحصيلي رشته

ارشد يـا كارشناسـي در   دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
  روانشناسيهاي تحصيلي رشته يكي از

 ارشد يـا كارشناسـي در يكـي از   كارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
  روانشناسي هاي تحصيليرشته

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

عملكرد در  يابيارز نيانگيسال قبل كه كمتر از م2عملكرد  يابيارز ازيدرصد امت 85 نيانگيكسب م ارزيابي عملكرد
  د.واحد مربوطه نباش

  
  اصلي شغل:. وظايف9

 هاي اجرايي براساس خط و مشي جهت ارتقا بهداشت روانيريزي و تعيين اولويتبرنامه .1
 هاها و دانشكدهريزي درجهت گسترش شعبات دفتر مشاوره درخوابگاهبرنامه .2
 هاي آموزشي و سخنراني براي دانشجويانريزي و برگزاري كارگاهبرنامه .3
 هاي شديد رواني(سايكوتيك)وارد اقدام به خودكشي و بيماريمديريت بحران در خصوص م .4
 هاي الزم به دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم و معاونت دانشجويينظارت بر تهيه و ارسال گزارش .5
 درخصوص دانشجويان موارد خاصتشكيل شوراي تخصصي با كارشناسان  .6
 نشجويان و مراجعين مركزمشاوره روان درماني فردي و خانوادگي و مصاحبه باليني با دا .7
 هاي اجتماعي و ..هاي پيشگيرانه مانند پيشگيري از اعتياد و آسيباجراي طرح .8
 پيگيري طرح پيشرفت تحصيلي و دانشجويان مشروطي  .9

 برگزاري ساالنه طرح پايش سالمت روان دانشجويان جديدالورود و نظارت بر اجراي آن .10
  از دعوت به كار آنها و تاييد صالحيت علمي، تخصصي و حرفه اي آنها مصاحبه علمي، تخصصي و حرفه اي مشاوران قبل .11
بررسي و كنترل گزارش كار مشاوران، روانشناسان، مددكاران و روانپزشكان مركز به صـورت ماهانـه، ارزيـابي سـاالنه عملكـرد       .12



 هدانشگا شناسنامه مشاغل

 تهيه كننده:
  اداره برنامه ريزي منابع انساني

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني
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 مشاوران، مددكاران و روانپزشكان و نظارت بر ارزيابي رضايت مراجعان از عملكرد مشاوران
 تشكيل هسته يا كانون همياران سالمت  .13
 ها و انجام امور پرسنلي مرتبطتعيين وظايف كاركنان زيرمجموعه، نظارت بر انجام صحيح فعاليت .14
  متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايتهيه و تدوين گزارش .15
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    مشاوره امور مسئول كارشناس
  .نوع شغل:3  . كد شغل: 2  مشاوره امور مسئول كارشناس. عنوان شغل: 1
   اداره امور مشاوره/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  دانشجويي و فرهنگي معاونت: /دانشكدهمعاونت. عنوان 4
  رئيس اداره مشاوره مستقيم: . مافوق 6
  معاون فرهنگي و دانشجوييزارش دهد: كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گ. ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليتحصمدرك 

ارشـد يـا    يكارشناسـ  يليتحصـ دارا بـودن مـدرك    :احـراز شـغل   يبرا يليتحص يهارشته
  روانشناسي تحصيلي ياز رشته ها يكيدر كارشناسي 

ارشد يـا كارشناسـي در    كارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
  روانشناسيته هاي تحصيلي يكي از رش

  سال در شغل مرتبط5حداقل   قبول قابل خدمت تجربه

 يابيارز نيانگيسال قبل كه كمتر از م2عملكرد يابيارزازيدرصد امت80نيانگيكسب م  ارزيابي عملكرد
  عملكرد در واحد مربوطه نباشد.

 

  اصلي شغل:. وظايف9
 نشناسي مرتبطكننده و ارجاع به كارشناس روابررسي مشكالت مراجعه .1
 پيگيري وضعيت اجتماعي، اقتصادي و خانوادگي مراجعين معرفي شده .2
 انجام انواع آزمون روانشناختي مربوطه  .3
 راهنمايي در زمينه شغلي و خانوادگي براساس نتايج تفسير تست ها .4
 شناسايي منابع حمايتي داخل و خارج دانشگاهي و استفاده از آن جهت كمك به دانشجويان نيازمند .5
 ارتباط مستمر با روانشناس، مشاور و روانپزشك و ارائه نتايج اقدامات صورت گرفته به آنها جهت تصميم گيري گروهي .6
 پيگيري مشكالت مراجع تا حصول به نتيجه نهايي و درج آن در پرونده .7
هـا بـا نظـر روانپزشـك و     اعزام و بستري كردن دانشجويان، كارمندان و اساتيد مبتال به اختالالت شديد روانـي در بيمارسـتان   .8

 روانشناس باليني مركز
 تماس با خانواده مراجع، اساتيد و به ويژه اساتيد راهنما و مسئولين دانشگاه .9

 تشكيل پرونده مددكاري براي مراجعين معرفي شده و انجام خدمات اجتماعي و مددكاري براي آنها .10
 ازديد از مراكز مذكوربررسي و شناخت عوامل محيطي موثر در مشكل و در صورت نياز ب .11
 مصاحبه باليني و ارائه خدمات روانشناختي و مشاوره براي دانشجويان .12
 بازبيني پرونده هاي مراجعان بعد از انجام مشاوره و روان درماني .13
 همكاري و مداخله در بحران در خصوص موارد اقدام به خودكشي و بيماري هاي شديد رواني .14
 وزشي براي دانشجويان با هدف ارتقاي بهداشت روان آنها برنامه ريزي و برگزاري كارگاهي آم .15
 همكاري در تهيه نشريات، بروشوها و پيام هاي بهداشت روان .16
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  متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفالزم و انجام امور محوله از جانب مافوقهايتهيه و تدوين گزارش .17
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    مشاوره كارشناس امور
  .نوع شغل:3  . كد شغل: 2  مشاوره كارشناس اموروان شغل: . عن1
   اداره امور مشاوره/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  دانشجويي و فرهنگي معاونت: /دانشكدهمعاونت. عنوان 4
  رئيس اداره مشاوره مستقيم: . مافوق 6
  دانشجوييمعاون فرهنگي و كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

ارشـد يـا    يكارشناسـ  يليتحصـ دارا بـودن مـدرك    :احـراز شـغل   يبـرا  يليتحصـ  يهارشته
  روانشناسي تحصيلي يهااز رشته يكيدر كارشناسي 

ارشـد يـا كارشناسـي در     كارشناسـي  : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
  يروانشناسهاي تحصيلي يكي از رشته

  -  قبول قابل دمتخ تجربه
	_ ارزيابي عملكرد 	

  

  اصلي شغل:. وظايف9
 كننده و ارجاع به كارشناس روانشناسي مرتبطبررسي مشكالت مراجعه .1
 پيگيري وضعيت اجتماعي، اقتصادي و خانوادگي مراجعين معرفي شده .2
 انجام انواع آزمون روانشناختي مربوطه  .3
 ايج تفسير تست هاراهنمايي در زمينه شغلي و خانوادگي براساس نت .4
 شناسايي منابع حمايتي داخل و خارج دانشگاهي و استفاده از آن جهت كمك به دانشجويان نيازمند .5
 ارتباط مستمر با روانشناس، مشاور و روانپزشك و ارائه نتايج اقدامات صورت گرفته به آنها جهت تصميم گيري گروهي .6
 ج آن در پروندهپيگيري مشكالت مراجع تا حصول به نتيجه نهايي و در .7
هـا بـا نظـر روانپزشـك و     اعزام و بستري كردن دانشجويان، كارمندان و اساتيد مبتال به اختالالت شديد روانـي در بيمارسـتان   .8

 روانشناس باليني مركز
 تماس با خانواده مراجع، اساتيد و به ويژه اساتيد راهنما و مسئولين دانشگاه .9

 في شده و انجام خدمات اجتماعي و مددكاري براي آنهاتشكيل پرونده مددكاري براي مراجعين معر .10
 بررسي و شناخت عوامل محيطي موثر در مشكل و در صورت نياز بازديد از مراكز مذكور .11
 مصاحبه باليني و ارائه خدمات روانشناختي و مشاوره براي دانشجويان .12
 بازبيني پرونده هاي مراجعان بعد از انجام مشاوره و روان درماني .13
 و مداخله در بحران در خصوص موارد اقدام به خودكشي و بيماري هاي شديد روانيهمكاري  .14
 برنامه ريزي و برگزاري كارگاهي آموزشي براي دانشجويان با هدف ارتقاي بهداشت روان آنها  .15
 همكاري در تهيه نشريات، بروشوها و پيام هاي بهداشت روان .16
  متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف از جانب مافوق الزم و انجام امور محوله هايتهيه و تدوين گزارش .17



 هدانشگا شناسنامه مشاغل

 تهيه كننده:
  اداره برنامه ريزي منابع انساني

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

١٨ 
 

  تصدي امور دفتري و بايگانيم
  .نوع شغل:3  . كد شغل: 2  متصدي امور دفتري و بايگاني. عنوان شغل: 1
   ر مشاورهاداره امو/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  دانشجويي و فرهنگي معاونت: /دانشكدهمعاونت. عنوان 4
  رئيس اداره مشاوره مستقيم: . مافوق 6
  معاون فرهنگي و دانشجوييكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

 

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

در ارشد يا كارشناسي  يكارشناس يليتحصدارا بودن مدرك :احراز شغليبرايليتحصيهارشته
 يفنـ  ،يروابط عموم ،يحقوق، حسابدار ،يعلوم اجتماع ت،يريگروه مد تحصيلي يهااز رشته يكي

  موجود در دانشگاه) يليتحص ي(رشته هاهيو علوم پا يو مهندس
ارشد يا كارشناسي در يكـي از   كارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
  يروابط عموم ،يحقوق، حسابدار ،يعلوم اجتماع ت،يريگروه مدهاي تحصيلي رشته

 قابل دمتخ تجربه
  -   قبول

	_  ارزيابي عملكرد 	
 

  اصلي شغل:. وظايف 9
  پاسخگويي و تكريم ارباب رجوع و راهنمايي آنها و فراهم آوردن امكان انجام درخواست آنان مسئول دفتر .1
  دفتر مسئول مسئول مقام دستور حسب جلسات به مربوط هاي پرونده و سوابق ارائه و كردن آماده .2
  دفتر مسئول مسئول مقام دستور حسب..  و گزارشات ها،نامه تايپ و نويس پيش تهيه .3
  دفتر مسئول مسئول مقام به نتايج اعالم و ارجاعي موارد درخصوص اطالعات گردآوري و مكاتبات پيگيري .4
  )پادكست و پاورزپوينت كليپ، بروشور، پوستر،(تبليغاتي هاي فايل طراحي و توليد تهيه، .5
  ام آزمون هاي روانشناختي مربوطهانج .6
  پرونده در آن درج و نهايي نتيجه به حصول تا مراجع مشكالت پيگيري .7
  آنها روان بهداشت ارتقاي هدف با دانشجويان براي) آنالبن(آموزشي وبينارهاي برگزاري جهت هماهنگي و ريزي برنامه .8
 واهي هاي آموزشي،گزارش و مستنداتماهانه،گ كاركرد ارسال جهت روانشناسان با تعامل و هماهنگي .9

  
  
  
  

  
  


