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 هشناسنامه مشاغل دانشگا

 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 
 

  يبدن تربيت اداره رئيس
  . نوع شغل:3  . كد شغل: 2  بدني تربيت اداره رئيس. عنوان شغل: 1
  بدني تربيت اداره. عنوان مديريت/واحد مستقل: 5  دانشجويي و فرهنگي معاونت: /دانشكده. عنوان معاونت4
  معاون فرهنگي و دانشجويي. مافوق مستقيم: 6
  . ساير كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: 7

  

. شرايط 8
 احراز

 تحصيلي رشته

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

 ارشد يـا كارشناسـي در يكـي از   كارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
  يعلوم ورزش تحصيليهاي رشته

  سال كه سه سال آخر آن در شغل مرتبط بوده باشد8حداقل  :تجربه خدمت قابل قبول   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
  مربوطه نباشد. واحد

  

 . وظايف اصلي شغل:9

 تربيت بدني هاي حوزهريزي براي كليه فعاليتبرنامه .1
 هاي تخصصي در حوزه ورزش به منظور توسعه ورزش دانشگاهتهيه و تدوين طرح .2
 هاي از پيش تعيين شدهنظارت، كنترل و بررسي نحوه انجام كار و تطبيق آن با برنامه .3
 التعليم مربيان به پرداخت حق نظارت بر كليه امور مربوط .4
 هاي وابسته به آنهاي الزم به منظور توسعه و گسترش كمي و كيفي ورزش و فعاليتفراهم نمودن امكانات و زيرساخت .5
 هاي ورزشي در جهت توسعه ورزش دانشگاهها و فدراسيونبرقراري تعامالت سازنده با ساير نهادها، سازمان .6
 ي تعيين شده از سوي اداره كل تربيت بدني وزارت علوم تحقيقات و فناوريهاها و برنامهاجراي سياست .7
هـاي ورزشـي و فعاليـت    هاي تخصصـي رشـته  ها و انجمنها، دانشكدههاي ورزشي خوابگاهنظارت بر برگزاري انتخابات انجمن .8

 هاي ورزشيمنتخبين انجمن
 هاي آموزشي ورزشينظارت بر برگزاري كالسها و كارگاه .9

 ها و انجام امور پرسنلي مرتبطايف كاركنان زيرمجموعه، نظارت بر انجام صحيح فعاليتتعيين وظ .10
 متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايتهيه و تدوين گزارش .11
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٢ 
 

  تربيت بدني كارشناس مسئول
  . نوع شغل:3  . كد شغل: 2  تربيت بدني كارشناس مسئول. عنوان شغل: 1
  بدني تربيت اداره. عنوان مديريت/واحد مستقل: 5  دانشجويي و فرهنگي معاونت: /دانشكده. عنوان معاونت4
  رئيس اداره تربيت بدني. مافوق مستقيم: 6
  معاون فرهنگي و دانشجويي. ساير كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليتحصمدرك 

در ارشد يا كارشناسي  يكارشناس يليتحصدارا بودن مدرك :احراز شغليبرايليتحصيهاشتهر
  يعلوم ورزش تحصيلي ياز رشته ها يكي

ارشد يا كارشناسي در يكـي از   كارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
  يعلوم ورزشرشته هاي تحصيلي 

 قابل خدمت تجربه
  سال در شغل مرتبط5حداقل   قبول

عملكرد  يابيارز نيانگيسال قبل كه كمتر از م2عملكرد  يابيارز ازيدرصد امت 80 نيانگيكسب م  ارزيابي عملكرد
  در واحد مربوطه نباشد.

  

   . وظايف اصلي شغل:9

 هاي تخصصي در حوزه ورزش به منظور توسعه ورزش دانشگاهارائه پيشنهاد طرح .1
 ها و مباحث كارشناسي صورت گرفتهبرگزاري رشته هاي ورزشي با توجه به نظرسنجي بنديريزي و زمانبرنامه .2
 جذب مربيان و معرفي به كارشناس امور پشتيباني معاونت دانشجويي و فرهنگي جهت انجام امور مربوط به عقد قرارداد .3
 التعليمتاييد و ارسال حسن انجام كار مربيان مدعو به كارشناس امور پشتيباني معاونت دانشجويي و فرهنگي جهت پرداخت حق .4
 نظارت برنحوه كار مربيان كالسها، برگزاري تمرينات و كالسهاي ورزشي و همچنين پاسخگويي درخواستهاي مربيان .5
 هاي ورزشي هاي تخصصي رشتهها و انجمندانشكده ها،هاي ورزشي خوابگاهبرگزاري انتخابات انجمن .6
 تهيه و تنظيم شناسنامه اماكن ورزشي و تهيه ليست تجهيزات .7
هاي ورزشي از جمله اماكن ورزشي، تجهيزات و .. به منظور كنترل كيفيت، نظافت، اعالم نواقص و پيگيـري برطـرف   نظارت بر وضعيت ظرفيت .8

 شدن آنها
 هاي اوليههاي كمكاماكن و تجهيزات و به روز رساني جعبه كنترل موارد مربوط به ايمني .9

 هاي ورزشيهاي انجمنمندي از ظرفيتبدني با بهرههاي تقويم ساالنه اداره تربيتاجرا و نظارت بر روند اجراي برنامه .10
 ابقاتتامين تجهيزات، اقالم و وسايل مورد نياز به منظور برگزاري تمرينات رشته هاي ورزشي و برگزاري مس .11
 هاي ورزشيسازي تيمانجام امور مربوط به برگزاري مسابقات درون و برون دانشگاهي و پشتيباني و تدارك مراحل آماده .12
 هاي آموزشي ورزشيها و كارگاهبرگزاري كالس .13
 ها و ادارات جهت درآمدزاييازمانها و واگذاري ساعات بال استفاده به ساير نهادها و سها به دانشجويان خوابگاهارائه خدمات استفاده از سالن .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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  كارشناس تربيت بدني
  . نوع شغل:3  . كد شغل: 2  كارشناس تربيت بدني. عنوان شغل: 1
  بدني تربيت اداره. عنوان مديريت/واحد مستقل: 5  دانشجويي و فرهنگي معاونت: /دانشكده. عنوان معاونت4
  رئيس اداره تربيت بدني. مافوق مستقيم: 6
  معاون فرهنگي و دانشجويي. ساير كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

در ارشد يا كارشناسي  يكارشناس يليتحصدارا بودن مدرك :احراز شغليبرايليتحصيهارشته
  يعلوم ورزش تحصيلي يهااز رشته يكي

ارشد يا كارشناسي در يكـي از   كارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
  يعلوم ورزشهاي تحصيلي رشته

 قابل خدمت تجربه
  -   قبول

	_  ارزيابي عملكرد 	
 

   . وظايف اصلي شغل:9

 صي در حوزه ورزش به منظور توسعه ورزش دانشگاههاي تخصارائه پيشنهاد طرح .1
 ها و مباحث كارشناسي صورت گرفتهبندي برگزاري رشته هاي ورزشي با توجه به نظرسنجيريزي و زمانبرنامه .2
 جذب مربيان و معرفي به كارشناس امور پشتيباني معاونت دانشجويي و فرهنگي جهت انجام امور مربوط به عقد قرارداد .3
سال حسن انجام كار مربيان مدعو بـه كارشـناس امـور پشـتيباني معاونـت دانشـجويي و فرهنگـي جهـت پرداخـت          تاييد و ار .4

 التعليمحق
 نظارت برنحوه كار مربيان كالسها، برگزاري تمرينات و كالسهاي ورزشي و همچنين پاسخگويي درخواستهاي مربيان .5
 هاي ورزشي هاي تخصصي رشتها و انجمنهها، دانشكدههاي ورزشي خوابگاهبرگزاري انتخابات انجمن .6
 تهيه و تنظيم شناسنامه اماكن ورزشي و تهيه ليست تجهيزات .7
هاي ورزشي از جمله اماكن ورزشي، تجهيزات و .. به منظور كنترل كيفيت، نظافت، اعـالم نـواقص و   نظارت بر وضعيت ظرفيت .8

 پيگيري برطرف شدن آنها
 هاي اوليههاي كمكجهيزات و به روز رساني جعبهكنترل موارد مربوط به ايمني اماكن و ت .9

 هاي ورزشيهاي انجمنمندي از ظرفيتبدني با بهرههاي تقويم ساالنه اداره تربيتاجرا و نظارت بر روند اجراي برنامه .10
 تامين تجهيزات، اقالم و وسايل مورد نياز به منظور برگزاري تمرينات رشته هاي ورزشي و برگزاري مسابقات .11
 هاي ورزشيسازي تيمم امور مربوط به برگزاري مسابقات درون و برون دانشگاهي و پشتيباني و تدارك مراحل آمادهانجا .12
 هاي آموزشي ورزشيها و كارگاهبرگزاري كالس .13
ادارات  هـا و ها و واگذاري ساعات بال استفاده به ساير نهادهـا و سـازمان  ها به دانشجويان خوابگاهارائه خدمات استفاده از سالن .14

 جهت درآمدزايي
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