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١ 

  رئيس دانشگاه
  وع شغل:. ن3                . كد شغل: 2   رئيس دانشگاه. عنوان شغل: 1
   :/واحد مستقل. عنوان مديريت5  حوزه رياست :/دانشكدهاونتمع. عنوان 4
  وزير علوم، تحقيقات و فناوري مستقيم:. مافوق 6
   كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد:. ساير 7

     
  احراز. شرايط 8

  عضويت در هيات علمي دانشگاه و منتخب وزير علوم، تحقيقات و فناوري
 

  :اصلي شغل. وظايف 9
نظارت دقيق و مستمر بر حسن اجراي امور تربيتي، آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي ، دانشجويي ، بهداشتي، درماني، خدماتي، استخدامي،  .1

مأموريت ارتقاء و جذب ، انتصاب ،  استخدام، مأموريت ، اخراج، ترخيص و ارتقاي اعضاي هيأت علمي،  توسعه مديريت و منابع ،انتصاب ، 
المللي و هماهنگي واحدهاي مختلف و پاسخگويي به مراجع ذي صالح و پيگيري اشكاالت و كنان و كليه ارتباطات داخلي و بيناخراج كار

  ها به مقامات ذي صالح.تخلفات احتمالي و ارجاع آن
ت فعاليتهـاي فرهنگـي ،   ريزي و هـداي هاي راهبردي مصوب هيأت امناي ذي ربط، برنامهتعيين خط مشي اجرايي دانشگاه بر اساس برنامه .2

هاي راهبـردي  تربيتي ، آموزشي ، پژوهشي ، دانشجويي ، بهداشتي ، درماني ، خدماتي وتوسعه مديريت و منابع دانشگاه در چارچوب برنامه
 تعيين شده. 

 وزارت متبوع. ارائه گزارش ساالنه عملكرد آموزشي، پژوهشي ، فرهنگي ، اجرايي ، مالي و محاسباتي دانشگاه به هيأت امنا و  .3

هـاي صـادر   ها و بخشنامهنامهمسئوليت در قبال كليه امور دانشگاه و حسن اجراي كليه مصوبات هيأت امنا در حدود مقررات مصوب و آيين .4
 شده از سوي وزارت متبوع و ابالغ آن به واحدهاي ذي ربط حسب مورد. 

و رؤساي دانشكده ها و مؤسسات و واحدهاي تابعه ها پرديسرؤساي  نصب و عزل اعضاي هيأت رئيسه ، اعضاي حقيقي شوراي دانشگاه ، .5
 و مديران گروههاي آموزشي و پژوهشي ( با رعايت مفاد آيين نامه جامع مديريت دانشگاهها) و مديران ستادي دانشگاه. 

  اجراي مصوبات و آيين نامه ها و بخشنامه هاي صادر شده از سوي وزرات علوم ، تحقيقات و فنّاوري. .6

 هاي راهبردي سياستها ، اهداف و خط مشي ها براي طرح در هيأت امنا. تهيه و پيشنهاد برنامه .7

 ارائه پيشنهاد تأسيس ، توسعه ، انحالل و ادغام واحدها با هماهنگي شوراي دانشگاه به هيأت امناي ذي ربط.  .8

 خارجي به شوراي دانشگاه برابر ضوابط و مقررات مربوط.  ارائه پيشنهاد همكاريهاي علمي با ساير مؤسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و .9

 نمايندگي حقوقي دانشگاه نزد مراجع ذي صالح .  .10

  استيفاي منافع و حقوق دانشگاه در مراجع قانوني (اعم از قضايي، اجرايي، اداري و ... ) به نمايندگي از دانشگاه. .11
 ، كارمندان ) در چار چوب  ضوابط و مقررات مصوب.نظارت بر امور انضباطي دانشگاه (هيئت علمي ، دانشجويان  .12

در چارچوب ضـوابط و مقـررات مصـوب و مسـئوليت امـور مـالي        امضاي قراردادها ، اسناد تعهد آور، اسناد مالي ، اداري، مكاتبات دانشگاه .13
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سخگويي به هيـأت امنـا در قبـال گزارشـات     پا معامالتي، اداري و مقررات و مصوبات ابالغي ،هاي مالي ـ  نامهدانشگاه طبق قوانين ، آيين
 حسابرسي ، پيگيري و رفع مشكالت و مسائل مطروحه در گزارش حسابرسي و ارائه گزارشات انجام شده به هيأت امنا.

صـالح  نمودار سازماني و تشكيالت دانشـگاه و همچنـين تغييـر و ا    هاي مالي ـ معامالتي ، اداري و استخدامي و تشكيالتي، تهيه آيين نامه .14
 ها در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت متبوع و پيشنهاد به هيأت امنا براي طي مراحل قانوني.آن

نامه مالي ـ معامالتي و ارائه به هيأت امنا و همچنين نظارت بر نحوه هزينه نمودن  تهيه بودجه تفصيلي ساالنه دانشگاه با رعايت مفاد آيين .15
 بودجه تخصيصي به دانشگاه.

فرهنگي و اجرايي (ترجيحاً  هاي مختلف آموزشي ، پژوهشي ،و برجسته در حوزه اي مشورتي متشكل از پنج تن از اساتيد شاخصايجاد شور .16
  با مرتبه علمي باالتر از استاديار)
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  مشاور رئيس دانشگاه
  . نوع شغل:3  . كد شغل: 2  مشاور رئيس دانشگاه  . عنوان شغل:1
  /واحد مستقل: . عنوان مديريت5  حوزه رياست: /دانشكدهمعاونتن . عنوا4
  رئيس دانشگاهمستقيم: . مافوق 6
  كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

     
  احراز. شرايط8

  عضويت در هيات علمي دانشگاه و منتخب رئيس دانشگاه
 

  اصلي شغل:. وظايف9
  در كليه امور محولهمشاوره به رياست دانشگاه  .1
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 مسئول دفتر 
  . نوع شغل:3  . كد شغل: 2  مسئول دفتر . عنوان شغل: 1
  /واحد مستقل: . عنوان مديريت5  حوزه رياست: /دانشكدهمعاونت. عنوان 4
  دانشگاه رئيسمستقيم: . مافوق 6
  رئيس دفتر رياست و روابط عموميكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

  :احراز. شرايط 8

  رشته تحصيلي

در  يكاردان اي يكارشناس يليتحصدارا بودن مدرك :احراز شغليبرايليتحصيهارشته
روابـط   ،يحقـوق، حسـابدار   ،يعلـوم اجتمـاع   ت،يريگروه مد تحصيلي ياز رشته ها يكي

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

 در يكـي از داني يا كار كارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
 يمهندسـ  ،يروابـط عمـوم   ،يحقوق، حسـابدار  ،يعلوم اجتماع ت،يريگروه مد هايرشته
  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس وتر،يكامپ

تجربه خدمت قابل 
  قبول

  

    ارزيابي عملكرد
  

  اصلي شغل:. وظايف 9
  هاي دريافتي از طريق اتوماسيون و پيگيري آنها كنترل روزانه نامه .1
 هاي دريافتي از طريق اتوماسيون پس از تائيد رياست دانشگاه نويسامضا پيش .2
  ايشان به واحدهاي مربوطه پاسخگويي به مراجعين تلفني و حضوري و راهنمايي .3
هـا و  تائيد رياست دانشگاه و تنظـيم جلسـات بـا مسـئولين داخـل دانشـگاه و يـا ارگـان         تعيين وقت براي مراجعين محترم با .4

  هاي خارج از دانشگاهسازمان
  هاي مربوطه هاي مهم و محرمانه اداري در دفتر رياست به صورت تفكيك شده و در پروندهنگهداري مستندات و نامه .5
  گاه و تهيه گزارشات و .. به صورت فايل يا هارد كپي آوري و آماده نمودن اطالعات مورد نياز رياست دانشجمع .6
 ها پس از ارسال هاي مهم اداري مربوط به حوزه رياست حسب دستور رياست و پيگيري نامهتايپ نامه .7
 متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايتهيه و تدوين گزارش .8
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 ريزي و هماهنگي نامهكارشناس مسئول بر
  . نوع شغل:3  . كد شغل: 2  ريزي و هماهنگيكارشناس مسئول برنامه. عنوان شغل: 1
  /واحد مستقل: . عنوان مديريت5  حوزه رياست: /دانشكدهمعاونت. عنوان 4
  رئيس دانشگاهمستقيم: . مافوق 6
  رياست و روابط عموميرئيس دفتر كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

 

8 .
شرايط 
  احراز

رشته 
  تحصيلي

از  يكيدر ارشد يا كارشناسي  يكارشناس يليتحصدارا بودن مدرك  :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
 ،ياسـ يعلـوم س  ،يروابـط عمـوم   ،يحقوق، حسـابدار  ،يعلوم اجتماع ت،يريگروه مد تحصيلي يرشته ها
  موجود در دانشگاه) يليتحص ي(رشته هاهيلوم پاو ع يو مهندس يالملل، فن نيروابط ب

 در يكـي از ارشـد يـا كارشناسـي     يكارشناسـ  : مقطـع تحصـيلي  هاي تحصيلي براي ادامه تحصـيل رشته
 ،ياسـ يعلـوم س  ،يروابـط عمـوم   ،يحقوق، حسابدار ،ي،  علوم اجتماعMBAو  تيريگروه مدهاي رشته

  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس وتر،يكامپ يالملل، مهندس نيروابط ب
 خدمت تجربه
  سال در شغل مرتبط5حداقل   قبول قابل

عملكـرد در   يابيـ ارز نيانگيـ عملكرد دو سال قبل كه كمتـر از م يابيارزازيدرصد امت80نيانگيكسب م  ارزيابي عملكرد
  واحد مربوطه نباشد.

 

  اصلي شغل:. وظايف 9
 اي رياست دانشگاههبندي براي مالقاتريزي و زمانبرنامه .1
 انجام كليه امور مربوط به مكاتبات حوزه رياست دانشگاه  .2
 پاسخگويي به مراجعين تلفني و حضوري و راهنمايي ايشان به واحدهاي مربوطه  .3
 نظارت بر امور داخلي دفتر و تشريفات و پذيرايي از ميهمانان داخلي و خارجي رياست محترم دانشگاه  .4
 افزاري افزاري و نرماي حوزه رياست و رفع اختالالت ايجاد شده از نظر سخترايانههاي نظارت بر كليه سيستم .5
 هاي مربوطه هاي كاغذي مهم و محرمانه الكترونيكي به صورت تفكيك شده و در پروندهنگهداري مستندات و پيام .6
 آماري به صورت فايل و هاردكپي آوري و آماده نمودن اطالعات مورد نياز رياست دانشگاه و تهيه گزارشات و جداول جمع .7
هاي جاري حوزه رياست و تنظيم اسناد مالي و تسويه حساب تنخواه گـردان در اختيـار   انجام كليه امور مالي مربوط به هزينه .8

 حوزه رياست 
امـت و  پيگيري و انجام امور مربوط به سفرهاي داخلي و خارجي رياست محترم دانشگاه از قبيل تهيه ويزا و بلـيط و محـل اق   .9

 جلسات مرتبط با آن 
 .متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايتهيه و تدوين گزارش .10

  



 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
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 ريزي و هماهنگيكارشناس برنامه
  . نوع شغل:3  . كد شغل: 2   ريزي و هماهنگيكارشناس برنامه. عنوان شغل: 1
  /واحد مستقل: . عنوان مديريت5  ستحوزه ريا: /دانشكدهمعاونت. عنوان 4
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8 .
شرايط 
  احراز

  رشته تحصيلي

ارشد يا كارشناسي  يكارشناس يليتحصدارا بودن مدرك  :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
روابـط   ،يحقـوق، حسـابدار   ،يعلـوم اجتمـاع   ت،يريگـروه مـد  تحصيلي  ياز رشته ها يكيدر 

 يليتحصـ  ي(رشـته هـا  هيو علـوم پا  يو مهندسـ  يالملل، فن نيروابط ب ،ياسيعلوم س ،يعموم
  موجود در دانشگاه)

در يكي ارشد يا كارشناسي  يكارشناس : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
علـوم   ،يروابط عموم ،يحقوق، حسابدار ،ي،  علوم اجتماعMBAو  تيريگروه مدهاي هرشت از
  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس وتر،يكامپ يالملل، مهندس نيروابط ب ،ياسيس

  - تجربه خدمت قابل قبول
  -  ارزيابي عملكرد

 

  اصلي شغل:. وظايف 9
 رياست دانشگاه هايبندي براي مالقاتريزي و زمانبرنامه .1
 انجام كليه امور مربوط به مكاتبات حوزه رياست دانشگاه  .2
 پاسخگويي به مراجعين تلفني و حضوري و راهنمايي ايشان به واحدهاي مربوطه  .3
 نظارت بر امور داخلي دفتر و تشريفات و پذيرايي از ميهمانان داخلي و خارجي رياست محترم دانشگاه  .4
 افزاري افزاري و نرماي حوزه رياست و رفع اختالالت ايجاد شده از نظر سختيانههاي رانظارت بر كليه سيستم .5
 هاي مربوطه هاي كاغذي مهم و محرمانه الكترونيكي به صورت تفكيك شده و در پروندهنگهداري مستندات و پيام .6
اري به صورت فايل و هاردكپي آوري و آماده نمودن اطالعات مورد نياز رياست دانشگاه و تهيه گزارشات و جداول آمجمع .7
هاي جاري حوزه رياست و تنظيم اسناد مالي و تسـويه حسـاب تنخـواه گـردان در     انجام كليه امور مالي مربوط به هزينه .8

 اختيار حوزه رياست 
ت پيگيري و انجام امور مربوط به سفرهاي داخلي و خارجي رياست محترم دانشگاه از قبيل تهيه ويزا و بليط و محل اقام .9

 و جلسات مرتبط با آن 
 .متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايتهيه و تدوين گزارش .10

  



 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

 
٧ 

    رئيس دفتر رياست و روابط عمومي  
  . نوع شغل:3. 3  . كد شغل: 2    رئيس دفتر رياست و روابط عمومي. عنوان شغل: 1
  دفتر رياست و روابط عمومي   :. عنوان مديريت5  حوزه رياستمعاونت: . عنوان 4
  رئيس دانشگاه مستقيم: . مافوق 6
  كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

رشته 
تحصيلي

 يا عضو هيئـت علمـي   يكارشناس اي ارشديكارشناس يليدارا بودن مدرك تحصاحراز شغل:يبرايليتحصيهارشته
  موجود در دانشگاه) يليتحص ي(رشته هاهيو علوم پا يو مهندس يفن ت،يريگروه مد يليتحص يهااز رشته يكيدر 

 يليتحص يهااز رشته يكيدر  يكارشناس اي ارشديكارشناس يليمقطع تحص: ليادامه تحص يبرا يليتحص يهارشته
  هيعلوم پا ،يو مهندس ي، فنMBAو  تيريگروه مد

  تجربه 

 : دمت قابل قبولتجربه خ
 سـال آخـر آن در شـغل مـرتبط بـوده       5سال كه  8با مدرك تحصيلي دكترا تخصصي يا سطح چهار حوزه حداقل

 . باشد
 سـال آخـر آن در    5سـال كـه   10با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكترا حرفه اي يا سطح سه حوزه حداقل

 شغل مرتبط بوده باشد
 سال آخر آن در شغل مرتبط بوده باشد 5سال كه 12حوزه حداقل  با مدرك تحصيلي كارشناسي يا سطح دو 

  است (رئيس اداره يا رئيس گروه)2سال در سطح 2حداقل : ازين شيپ يتيرمدي تجربه در سطح

ارزيابي 
  عملكرد

عملكرد در واحد مربوطه  يابيارز نيانگيسال قبل كه كمتر از م2عملكرد  يابيارز ازيدرصد امت 90 نيانگيكسب م
  اشد.نب

 

  اصلي شغل:. وظايف9
 نقشـه  كشـور،  توسعه هايبرنامه انداز،چشم سند بر مبتني دانشگاه راهبردي هاي برنامه تنظيم در فعاالنه همكاري و مشاركت .1

 اسالمي شوراي مجلس به وزارتين از يك هر وزراي تقديمي هاي برنامه و كشور علمي جامع
 دانشگاه راهبردي هايبرنامه اهداف تحقق جهت الزم بسترهاي نمودن فراهم .2
 آنان عملكرد بر نظارت و دانشگاه تابعه واحدهاي توسط رئيسه هيات تصميمات اجراي نحوه ارزيابي و بررسي .3
  دانشگاه رياست روزانه هايمالقات برنامه تنظيم بر نظارت دانشگاه، رياست حوزه امور ريزي برنامه .4
  دانشگاه رئيس دستورات كليه پيگيري .5
  جلسات برگزاري هماهنگي و دانشگاه شوراي و رئيسه هيأت جلسات دستور تنظيم .6
 ذيربط واحدهاي به دانشگاه شوراي و رئيسه هيات در شده اتخاذ تصميمات پيگيري و ابالغ .7
 مواقع اين در كننده عمل واحدهاي بين هماهنگي ايجاد و حادثه و اتفاق هرگونه بروز صورت در الزم اقدامات انجام .8
 دانشگاه مختلف هايحوزه بين الزم اهنگيهم ايجاد .9

 رياست حوزه واحدهاي عملكرد بر نظارت و دانشگاه رئيس سوي از صادره احكام و ها نامه نويس پيش تهيه .10
 و دانشـگاهي  واحدهاي به دانشگاه رئيس نظرات و دستورات ، مكاتبات كليه ابالغ صدور و دانشگاه واحدهاي مكاتبات دريافت  .11



 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

 
٨ 

 دانشگاهازخارجهاي نسازما و موسسات
  
  
  
  
  



 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

 
٩ 

  معاون دفتر رياست و روابط عمومي  
  . نوع شغل:3. 3  . كد شغل: 2    معاون دفتر رياست و روابط عمومي. عنوان شغل: 1
  دفتر رياست و روابط عمومي   :. عنوان مديريت5  حوزه رياستمعاونت: . عنوان 4
    رئيس دفتر رياست و روابط عموميمستقيم: . مافوق 6
  رئيس دانشگاهكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

رشته 
تحصيلي

 يا عضو هيئـت علمـي   يكارشناس اي ارشديكارشناس يليدارا بودن مدرك تحصاحراز شغل:يبرايليتحصيهارشته
  موجود در دانشگاه) يليتحص ي(رشته هاهياو علوم پ يو مهندس يفن ت،يريگروه مد يليتحص يهااز رشته يكيدر 

 يليتحص يهااز رشته يكيدر  يكارشناس اي ارشديكارشناس يليمقطع تحص: ليادامه تحص يبرا يليتحص يهارشته
  هيعلوم پا ،يو مهندس ي، فنMBAو  تيريگروه مد

  تجربه 

 : تجربه خدمت قابل قبول
 سـال آخـر آن در شـغل مـرتبط بـوده       5سال كه  8داقلبا مدرك تحصيلي دكترا تخصصي يا سطح چهار حوزه ح

 . باشد
 سـال آخـر آن در    5سـال كـه   10با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكترا حرفه اي يا سطح سه حوزه حداقل

 شغل مرتبط بوده باشد
  سال آخر آن در شغل مرتبط بوده باشد 5سال كه 12با مدرك تحصيلي كارشناسي يا سطح دو حوزه حداقل 

  است (رئيس اداره يا رئيس گروه)2سال در سطح 2حداقل : ازين شيپ يتيرمدي ه در سطحتجرب

ارزيابي 
  عملكرد

عملكرد در واحد مربوطه  يابيارز نيانگيسال قبل كه كمتر از م2عملكرد  يابيارز ازيدرصد امت 90 نيانگيكسب م
  نباشد.

  

  اصلي شغل:. وظايف 9
  مومي در كليه امور محوله همكاري با رئيس دفتر رياست و روابط ع .1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 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

 
١٠ 

    مسئول دفتر
  . نوع شغل:3. 3  . كد شغل: 2  مسئول دفتر. عنوان شغل: 1
  دفتر رياست و روابط عمومي   :. عنوان مديريت5  حوزه رياستمعاونت: . عنوان 4
  رئيس دفتر رياست و روابط عمومي مستقيم: . مافوق 6
  دفتر رياست و روابط عمومي  معاون  د به آنها گزارش دهد:كساني كه شاغل اين شغل باي. ساير 7

     

  :احراز. شرايط 8

  رشته تحصيلي

در  يكاردان اي يكارشناس يليتحصدارا بودن مدرك :احراز شغليبرايليتحصيهارشته
روابـط   ،يحقـوق، حسـابدار   ،يعلـوم اجتمـاع   ت،يريگروه مد تحصيلي ياز رشته ها يكي

 موجود در دانشگاه) يليتحص ي(رشته هاهيعلوم پا و يو مهندس يفن ،يعموم

 در يكـي از داني يا كار كارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
 يمهندسـ  ،يروابـط عمـوم   ،يحقوق، حسـابدار  ،يعلوم اجتماع ت،يريگروه مد هايرشته
  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس وتر،يكامپ

بل تجربه خدمت قا
  قبول

  

    ارزيابي عملكرد
 

  اصلي شغل:. وظايف9
  هاي مقام مسئول و اطالع به افراد شركت كننده در جلسهتنظيم اوقات جلسات و نشست .1
  پاسخگويي به تماسهاي تلفني و برقراري ارتباطات تلفني مقام مسئول .2
  درخواست آنانپاسخگويي و تكريم ارباب رجوع و راهنمايي آنها و فراهم آوردن امكان انجام  .3
ها و ساير مكاتبات فيزيكي و اتوماسيوني رسيده به واحد، ثبت و تفكيك و ارجاع آنهـا بـه   ها، پيامها، اوراق، پروندهدريافت نامه .4

  همكاران و مقام مسئول و واحدهاي مربوطه
  حسب دستور مقام مسئول ..ها، گزارشات و تهيه پيش نويس و تايپ نامه .5
  وري اطالعات درخصوص موارد ارجاعي و اعالم نتايج به مقام مسئولپيگيري مكاتبات و گردآ .6
  آماده كردن و ارائه سوابق و پرونده هاي مربوط به جلسات حسب دستور مقام مسئول .7
ابالغ دستورات صادره به همكاران و مديران و واحدهاي تابعه برحسب خط مشي تعيين شده مقام مسئول و اعـالم نتـايج بـه     .8

  ايشان
  جلسات و ليست درخواست كنندگان وقت مالقات و هماهنگي با مقام مسئول جهت نهايي كردن زمان مناسب تهيه ليست .9

  متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايتهيه و تدوين گزارش .10



 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

 
١١ 

  دانش آموختگانكارشناس ارتباط با 
  . نوع شغل:3.3 . كد شغل:2  آموختگانكارشناس ارتباط با دانش. عنوان شغل: 1
  دفتر رياست و روابط عمومي  :. عنوان مديريت5 حوزه رياستمعاونت: . عنوان4
 رئيس دفتر رياست و روابط عمومي مستقيم: . مافوق6
  دفتر رياست و روابط عمومي  معاون كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

ارشد يا كارشناسي دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
 يليتحص يها(رشتههيو علوم پا يو مهندس يفن ت،يريگروه مد هاي تحصيليرشته در يكي از

   موجود در دانشگاه)

د يا كارشناسي در يكي ارشكارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
 يمهندس وتر،يكامپ يمهندس ع،يصنا يسمهند، MBAو  تيريگروه مدهاي تحصيلي رشته از

  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور

  -  قبول قابل خدمت تجربه

	_  ارزيابي عملكرد 	
 

  اصلي شغل:. وظايف 9
  از طريق  تهيه فهرست دانش اموختگان دانشگاه در هر سال - 1
 راكز جذب دانش آموختگان دانشگاهرصد و پايش م - 2
 تهيه شناسنامه كاري از دانش آموختگان دانشگاه - 3
 برقراري ارتباط با دانش آموختگان جذب شده در بخش هاي مختلف - 4
 همكاري با جامعه دانش آموختگان دانشگاه  - 5
  شرح وظايف هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و تهيه و تدوين گزارش - 6
 

  
  
  
  
  
  



 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

 
١٢ 

      كارشناس بررسي اسناد و مدارك  
  . نوع شغل:3. 3  . كد شغل: 2  كارشناس بررسي اسناد و مدارك  . عنوان شغل: 1
  دفتر رياست و روابط عمومي   :. عنوان مديريت5  حوزه رياستمعاونت: . عنوان 4
  رئيس دفتر رياست و روابط عمومي مستقيم: . مافوق 6
  دفتر رياست و روابط عمومي  معاون ني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: كسا. ساير 7

     

 :احراز. شرايط 8
  رشته تحصيلي

ارشد يا  يكارشناس يليتحصدارا بودن مدرك  :احراز شغليبرايليتحصيهارشته
گروه مديريت، مديريت اسناد و مدارك،  تحصيلي ياز رشته ها يكيدر كارشناسي 

تماعي، علوم ارتباطات، فني و مهندسي و علوم پايه(رشـته هـاي تحصـيلي    علوم اج
 موجود در دانشگاه)

ارشـد يـا    كارشناسـي  : مقطـع تحصـيلي  هاي تحصيلي بـراي ادامـه تحصـيل   رشته
اسناد و مدارك،  تيري، مدMBAو  تيريگروه مد هايرشته ر يكي ازكارشناسي د
اطالعـات،   يفنـاور  يمهندسـ  ر،وتيكـامپ  يعلوم ارتباطات، مهندس ،يعلوم اجتماع

  وتريعلوم كامپ
  -  تجربه خدمت قابل قبول

  -  ارزيابي عملكرد
 

  اصلي شغل:. وظايف 9
 جمع آوري و بررسي پرسش نامه هاي مربوط و تجزيه و تحليل آن ها .1
 فرت گزارش ها و جداول و نمودارهاي مختلمار و اطالعات جمع آوري شده به صوهمكاري در تهيه و تنظيم آ .2
 مطالعه پرونده هاي راكد و تهيه فهرست ها و صورت هاي مورد نياز با توجه به دستورالعمل هاي مربوط .3
 برداري اوراق زايد تبررسي و ارزيابي اسناد و تفكيك و فهرس .4
هاي  در قالب قوانين و مقررات و خط مشي دانشگاهتهيه و تنظيم برنامه هاي الزم در زمينه مديريت اسناد و آرشيو در سطح  .5

 تعيين شده
 مطالعه منابع علمي و قانوني در زمينه هاي مختلف مربوط به مديريت اسناد كشور ايران و ساير كشورها و تهيه گزارش الزم .6
 شركت نمودن در كميسيون هاي مختلف، سمينار و جلسات. .7
  ي و شرح وظايف هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلتهيه و تدوين گزارش .8

  
  



 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

 
١٣ 

  شكايات به رسيدگي رئيس اداره
  . نوع شغل:3  . كد شغل: 2  شكايات به رسيدگي رئيس اداره. عنوان شغل: 1
/اداره عمومي روابط و رياست دفتر/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  حوزه رياست : /دانشكدهمعاونت. عنوان 4

  رسيدگي به شكايات
  عمومي روابط و استري دفتررئيس مستقيم: . مافوق 6
  رياست دانشگاهكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

 رشته
 تحصيلي

يـا عضـو    ارشد يا كارشناسـي دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي:احراز شغليبرايليتحصيهارشته
و  يفنـ  ت،يريگـروه مـد   ،ياسـ يلوم سع ،يحقوق، علوم اجتماع رشته هاي تحصيلي در يكي هيئت علمي

  موجود در دانشگاه يليتحص ي(رشته هاهيو علوم پا يمهندس

 ارشـد يـا كارشناسـي در يكـي از    كارشناسـي  هاي تحصيلي براي ادامه تحصـيل: مقطـع تحصـيلي   رشته
  MBAو  تيريگروه مد ،ياسيعلوم س ،يحقوق، علوم اجتماع هاي تحصيليرشته

  سال كه سه سال آخر آن در شغل مرتبط بوده باشد8حداقل  :بولتجربه خدمت قابل ق   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:ف . وظاي9
 اخـذ  تا موضوع پيگيري و شكايات موارد سقم و صحت پيرامون بررسي و حقوقي و حقيقي اشخاص از واصله شكايات دريافت  .1

 شاكي به پاسخگويي و نهايي نتيجه
 مربوط موارد در آنها اشكال رفع و راهنمايي و مراجعين به تلفني و حضوري پاسخگويي .2
 اجراي و متبوع وزارت و كشور استخدامي و اداري امور سازمان شكايات به پاسخگويي و زرسيبا دفتر با مستمر ارتباط برقراري .3

 گرددمي ابالغ و تهيه مذكور سازمان توسط كه العملهاييدستور و هاسياست و هامشي خط
 الزم هاي بازرسي انجام و واصله شكايات با رابطه در پوشش تحت واحدهاي به مشي خط ارائه .4
 واحدها شكايات به پاسخگويي واحدهاي جهت موردي يا و اي دوره ، مستمر بازرسي هاي برنامه متنظي و تهيه .5
 ارائـه  و الزم گـزارش  تهيـه  منظـور  به موردي و اي دوره مستمر، هاي بازرسي انجام جهت بازرسي هاي هيات يا بازرس اعزام .6

 بوطهمر مراجع به مشكالت و نواقص رفع جهت مناسب هاي حل راه و پيشنهادها
 شكايات به پاسخ اعالم و رسيدگي منظور به لزوم صورت در مطروحه موضوعات در دانشگاه واحدهاي نظريات اخذ .7
 حقوقي دانشگاه به منظور پيگيري از مراجع ذيربط قضايي و حقوقي اداره امورارجاع شكايات حقوقي به  .8
  انجام امور پرسنلي مرتبط  ها وتعيين وظايف كاركنان زيرمجموعه، نظارت بر انجام صحيح فعاليت .9

  هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف تهيه و تدوين گزارش .10



 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

 
١٤ 

    اتيبه شكا يدگيكارشناس مسئول رس
  . نوع شغل:3  . كد شغل: 2  شكايات رسيدگي به كارشناس مسئول. عنوان شغل: 1
 و رياست دفتر/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  رياست حوزه : /دانشكدهمعاونت. عنوان 4

  /اداره رسيدگي به شكاياتعمومي روابط
   اداره رسيدگي به شكايات رئيسمستقيم: . مافوق 6
   عمومي روابط و رياست دفتررئيس كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

 

. شرايط 8
  احراز

رشته 
  تحصيلي

در ارشد يا كارشناسـي   يكارشناس يليتحصدارا بودن مدرك  :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
و  يو مهندس يفن ت،يريگروه مد ،ياسيعلوم س ،يحقوق، علوم اجتماع تحصيلي ياز رشته ها يكي

 موجود در دانشگاه يليتحص ي(رشته هاهيعلوم پا

 در يكـي از يا كارشناسـي   ارشد يكارشناس : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
 ي، مهندسـ MBAو  تيريگـروه مـد   ،ياسـ يعلـوم س  ،يحقوق، علـوم اجتمـاع   تحصيلي هايرشته
  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس وتر،يكامپ

 خدمت تجربه
  سال در شغل مرتبط5حداقل   قبول قابل

عملكـرد   يابيارز نيانگيقبل كه كمتر از م عملكرد دو سال يابيارز ازيدرصد امت 80 نيانگيكسب م  ارزيابي عملكرد
  در واحد مربوطه نباشد.

 

  اصلي شغل:. وظايف 9
 آوري، پيگيري و بايگاني تمام مكاتبات خصوصا شكايات كاركنان، اساتيد و دانشجويان و انتقال آنها به مدير مربوطهجمع .1
  دريافت نقطه نظرات و شكايات ارباب رجوع و انتقال به مديريت  .2
 ي و ارائه پاسخ مكتوب يا شفاهي به مراجعينپيگير .3
  جلسات و مصوبات مربوط به جلساتهاي مرتبط با مستندات و شكايات، دستورجلسات، صورتتنظيم اطالعيه .4
  همكاري در ايجاد سازوكار مناسب در جهت كاهش وقوع شكايات با ارائه راهكاري قانوني .5
  رساني به واحدها و اشخاص ي و اطالعهاي داخلهمكاري در تدوين و تنظيم و دستورالعمل .6
 تهيه اطالعات و آمار الزم در خصوص شكايات وارده جهت ارزيابي واحدهاي مربوطه .7
 متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايتهيه و تدوين گزارش .8

  



 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

 
١٥ 

    شكايات به رسيدگي كارشناس
  . نوع شغل:3  . كد شغل: 2  شكايات به رسيدگي كارشناس. عنوان شغل: 1
/اداره عمومي روابط و رياست دفتر/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  حوزه رياست : /دانشكدهمعاونت. عنوان 4

  رسيدگي به شكايات
   اداره رسيدگي به شكايات رئيسمستقيم: . مافوق 6
   عمومي روابط و رياست دفتررئيس كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

     

. شرايط 8
  احراز

  رشته تحصيلي

ارشد يا كارشناسي  يكارشناس يليتحصدارا بودن مدرك  :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
و  يفنـ  ت،يريگـروه مـد   ،ياسـ يعلـوم س  ،يحقوق، علوم اجتماع تحصيلي ياز رشته ها يكيدر 

 جود در دانشگاهمو يليتحص ي(رشته هاهيو علوم پا يمهندس

در يكي ارشد يا كارشناسي  يكارشناس : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
 ي، مهندسMBAو  تيريگروه مد ،ياسيعلوم س ،يحقوق، علوم اجتماع تحصيلي هايرشته از

  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس وتر،يكامپ

تجربه خدمت قابل 
  -  قبول

  -  كردارزيابي عمل
 

  اصلي شغل:. وظايف9
 آوري، پيگيري و بايگاني تمام مكاتبات خصوصا شكايات كاركنان، اساتيد و دانشجويان و انتقال آنها به مدير مربوطهجمع .1
  دريافت نقطه نظرات و شكايات ارباب رجوع و انتقال به مديريت  .2
 پيگيري و ارائه پاسخ مكتوب يا شفاهي به مراجعين .3
  جلسات و مصوبات مربوط به جلساتهاي مرتبط با مستندات و شكايات، دستورجلسات، صورتتنظيم اطالعيه .4
  همكاري در ايجاد سازوكار مناسب در جهت كاهش وقوع شكايات با ارائه راهكاري قانوني .5
  رساني به واحدها و اشخاص هاي داخلي و اطالعهمكاري در تدوين و تنظيم و دستورالعمل .6
 الزم در خصوص شكايات وارده جهت ارزيابي واحدهاي مربوطهتهيه اطالعات و آمار  .7
 متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايتهيه و تدوين گزارش .8

 
  
  



 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

 
١٦ 

      رئيس اداره روابط عمومي
  . نوع شغل:3  . كد شغل: 2  رئيس اداره روابط عمومي. عنوان شغل: 1
/اداره دفتر رياست و روابط عمومي/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  حوزه رياست: انشكده/دمعاونت. عنوان 4

  روابط عمومي
  رئيس دفتر رياست و روابط عموميمستقيم: . مافوق 6
  رياست دانشگاهكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

 رشته
 تحصيلي

يـا عضـو    ارشد يا كارشناسـي دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي:احراز شغليبرايليتحصيهارشته
 ت،يريگـروه مـد   ،يروابط عموم ،يعلوم ارتباطات، علوم اجتماع رشته هاي تحصيلي در يكي هيئت علمي

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

 ارشـد يـا كارشناسـي در يكـي از    كارشناسـي  : مقطـع تحصـيلي  هاي تحصيلي براي ادامه تحصـيل رشته
  MBAو  تيريگروه مد ،يروابط عموم ،يعلوم ارتباطات، علوم اجتماع هاي تحصيليرشته

  سال كه سه سال آخر آن در شغل مرتبط بوده باشد8حداقل  :تجربه خدمت قابل قبول   تجربه 
 كارشناس مسئول است سال در سطح2حداقل : 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
ها، كاركردها ها، برنامهليتها، فعاهاي مناسب براي انعكاس اهداف، سياستها و برنامهريزي و كاربرد شيوهسياستگذاري، برنامه .1

 ها و جامعهو مواضع دانشگاه به مخاطبان، رسانه
هـا،  هـاي مربـوط بـه سياسـت    اجرا و نظارت بر گردآوري و نشر اطالعات و اخبار داخلي و خارجي دانشگاه و همچنين گزارش .2

 سازمانيهاي دانشگاه در قالب نشريات داخلي و برونها و برنامهها، طرحفعاليت
 هاها و مشاوره در جهت اجراي هرچه بهتر مراسمارت بر حسن اجراي مراسم سمينارها و كنفرانسنظ .3
 انجام نظرسنجي و پايش مسايل مختلف دانشگاه استخراج نتايج و تحليل محتوا با نظر كارشناسي .4
 هاي مرتبط با دريافت و پيگيري انتقادات و پيشنهادات تدوين رويه .5
 هاي مختلف دانشگاه با دسته بندي مخاطب و ارزش اخبارصي فعاليترساني عمومي و تخصاطالع .6
 مشاوره به مديران ارشد دانشگاه در حوزه هاي تخصصي روابط عمومي  .7
 اي و مطبوعاتي مديران دانشگاه از نگاه تخصصي ارتباطاتهاي رسانهها برنامهنظارت بر تنظيم و هماهنگي مصاحبه .8
گـذاري  اسبت ها و پاسخگويي به مسايل مطرح شـده در رسـانه هـا ضـمن بررسـي و ارزش     اعالم مواضع و صدور بيانيه در من .9

 موضوع
 ها و مشاوره با ساير نهادهاهاي مرتبط به ويژه دانشگاهحضور و ارتباط با روابط عمومي دستگاه .10



 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

 
١٧ 

 ها و انجام امور پرسنلي مرتبطتعيين وظايف كاركنان زيرمجموعه، نظارت بر انجام صحيح فعاليت .11
 متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هاييه و تدوين گزارشته .12

  
  
  

   



 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

 
١٨ 

  يكارشناس مسئول روابط عموم
 :نوع شغل .3. كد شغل:2  روابط عمومي كارشناس مسئول. عنوان شغل: 1
فتر رياست و روابط د/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  حوزه رياست: /دانشكدهمعاونت. عنوان 4

  /اداره روابط عموميعمومي
  رئيس اداره روابط عموميمستقيم: . مافوق 6
  رئيس دفتر رياست و روابط عموميكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

 

8 .
شرايط 
  احراز

 رشته تحصيلي

در ارشـد يـا كارشناسـي     يسكارشنا يليتحصدارا بودن مدرك  :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
و  يفنـ   ت،يريگـروه مـد   ،يروابط عمـوم  ،يعلوم ارتباطات، علوم اجتماع تحصيلي ياز رشته ها يكي

 موجود در دانشگاه)، گروه هنر يليتحص ي(رشته هاهيو علوم پا يمهندس

 در يكـي از ارشـد يـا كارشناسـي     يكارشناس : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
 ي، مهندسMBAو  تيريگروه مد ،يروابط عموم ،يعلوم ارتباطات، علوم اجتماعتحصيلي هاي هرشت
  گروه هنر وتر،ياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس وتر،يكامپ

 خدمت تجربه
  سال در شغل مرتبط5حداقل   قبول قابل

عملكرد در  يابيارز نيانگيه كمتر از معملكرد دو سال قبل ك يابيارز ازيدرصد امت 80 نيانگيكسب م  ارزيابي عملكرد
  واحد مربوطه نباشد.

 

  اصلي شغل:. وظايف 9
 هاي توسعه روابط عمومي الكترونيكبررسي، نظارت و پيگيري در اجراي برنامه .1
هاي اطالع رساني الكترونيك روابط عمومي، نظارت و كارشناسي الزم در خصوص انتشار و اطالع رساني در فضاي ادمين درگاه .2

 مجازي اعم از تلگرام دانشگاه، تارنماي دانشگاه، اينستاگرام و اپليكيشن
 هاي شاخص با حضور مسئولين عالي رتبه كشوري و لشكريگري مراسم حوزه مديريت دانشگاه در برنامهمجري .3
هاي ستادي ، تهيه هاي مشورتي حوزه رياست و روابط عمومي، ارائه ايده و راهكار، منشي جلسات برنامهشركت فعال در هسته .4

 جلسات و پيگيري مصوباتجلسات و هم چنين صورتو تنظيم دستور
 ها، افكارسنجي و ..ارائه برنامه ساليانه اداره روابط عمومي در خصوص امور ارتباطات، تبليغات، انتشارات، ارتباط با رسانه .5
 ها و صدا و سيماجرايد، خبرگزاري تهيه جوابيه، توضيح، تكذيبيه، اصالحيه، مقاالت، براي رسانه ها اعم از .6
 نظارت و كارشناسي در خصوص تهيه كليه محصوالت چند رسانه اي اعم از فيلم، عكس، موسيقي، بسته هاي ويدئويي و .. .7
 .. نظارت بر تهيه منشورات چاپي اداره روابط عمومي اعم از خبرنامه، بروشور، كتاب، پوستر، تراكت و .8
 اسم دانشگاه، نمايشگاه، همايش و جشنوارهريزي جهت برگزاري مربرنامه .9

وري دانشـگاه و بـاال بـردن رضـايت     هاي مختلف به منظور افزايش سطح بهـره نظرسنجي عمومي از كاركنان دانشگاه در حوزه .10
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١٩ 

 شغلي كاركنان  
 متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايتهيه و تدوين گزارش .11
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. شرايط 8
  احراز

 رشته تحصيلي

ارشد يا كارشناسي  يكارشناس يليتحصدارا بودن مدرك :احراز شغليبرايليتحصيهارشته
 ت،يريگـروه مـد   ،يروابط عموم ،يعلوم ارتباطات، علوم اجتماع تحصيلي ياز رشته ها يكيدر 
 موجود در دانشگاه)، گروه هنر يليتحص ي(رشته هاهيو علوم پا يندسو مه يفن

در يكي ارشد يا كارشناسي  يكارشناس : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
، MBAو  تيريگروه مـد  ،يروابط عموم ،يعلوم ارتباطات، علوم اجتماعتحصيلي هاي رشته از

  گروه هنر وتر،يات، علوم كامپاطالع يفناور يمهندس وتر،يكامپ يمهندس
  -  تجربه خدمت قابل قبول

  -  ارزيابي عملكرد
 

  اصلي شغل:. وظايف9
 هاي توسعه روابط عمومي الكترونيكبررسي، نظارت و پيگيري در اجراي برنامه .1
ع رساني در فضاي مجازي اعم هاي اطالع رساني الكترونيك روابط عمومي، نظارت و كارشناسي الزم در خصوص انتشار و اطالادمين درگاه .2

 از تلگرام دانشگاه، تارنماي دانشگاه، اينستاگرام و اپليكيشن
 هاي شاخص با حضور مسئولين عالي رتبه كشوري و لشكريگري مراسم حوزه مديريت دانشگاه در برنامهمجري .3
هاي سـتادي ، تهيـه و تنظـيم    نشي جلسات برنامههاي مشورتي حوزه رياست و روابط عمومي، ارائه ايده و راهكار، مشركت فعال در هسته .4

 جلسات و پيگيري مصوباتجلسات و هم چنين صورتدستور
 ها، افكارسنجي و ..ارائه برنامه ساليانه اداره روابط عمومي در خصوص امور ارتباطات، تبليغات، انتشارات، ارتباط با رسانه .5
 ها و صدا و سيماي رسانه ها اعم از جرايد، خبرگزاريتهيه جوابيه، توضيح، تكذيبيه، اصالحيه، مقاالت، برا .6
 نظارت و كارشناسي در خصوص تهيه كليه محصوالت چند رسانه اي اعم از فيلم، عكس، موسيقي، بسته هاي ويدئويي و .. .7
 .. نظارت بر تهيه منشورات چاپي اداره روابط عمومي اعم از خبرنامه، بروشور، كتاب، پوستر، تراكت و .8
 زي جهت برگزاري مراسم دانشگاه، نمايشگاه، همايش و جشنوارهريبرنامه .9

 وري دانشگاه و باال بردن رضايت شغلي كاركنان  هاي مختلف به منظور افزايش سطح بهرهنظرسنجي عمومي از كاركنان دانشگاه در حوزه .10
  غلي و شرح وظايفمتناسب با جايگاه ش الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايتهيه و تدوين گزارش .11
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. شرايط 8
  احراز

 رشته تحصيلي

در يـا كـارداني    يكارشناس يليتحصدارا بودن مدرك  :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
 ت،يريمـد گـروه   ،يروابط عموم ،يعلوم ارتباطات، علوم اجتماع تحصيلي ياز رشته ها يكي
 موجود در دانشگاه)، گروه هنر يليتحص ي(رشته هاهيو علوم پا يو مهندس يفن

 ر يكـي از ديـا كـارداني    يكارشناس : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
 ي، مهندسـ MBAو  تيريگروه مد ،يروابط عموم ،يعلوم ارتباطات، علوم اجتماعهايرشته
  گروه هنر وتر،يالعات، علوم كامپاط يفناور يمهندس وتر،يكامپ

  -  تجربه خدمت قابل قبول

  -  ارزيابي عملكرد
 

  اصلي شغل:. وظايف 9
هـا و  ها، نشسـت پيگيري و انجام كليه امور تشريفات، تداركات، پشتيباني و خدمات روابط عمومي در برگزاري مراسم، همايش .1

همكاري و هماهنگي بـا سـاير دانشـكده هـا و واحـدها كـه ميزبـان         جلسات، متناسب با شان و منزلت مدعوين. ( فراخور نياز
 برگزاري مراسم هستند)

ا متقاضيان خارج از دانشگاه جهت بازديـد از امـاكن و امكانـات تحـت نظـارت روابـط عمـومي اعـم از         ب همراهي و هماهنگي	 .2
 امكاناتو تبيين مراتب استفاده از اين ...» ها و تئاترها و محل دائمي نمايشگاهآمفي«

امـور مـرتبط و تحقـق دقيـق      پيگيري براي تئاترها آمفي در مراسم يكليه برگزاري مسئول يا دبير با مستمر تعامل و ارتباط	 .3
 مفاد مندرج در قراردادهاي اجاره سالن

VI اتاق اجتماعات، هاي سالن در تعميرات و تزئيني امور ساير و نظافت نظم، ايجاد جدي، و مستمر نظارت	 .4 Pهـا،  سـن  ، پشت
 ها و ...سرويس

اي پذيرايي منطبـق بـا اسـتانداردها در آمفـي     ه چينش ساير و هاپرچم ها،تمثال استقرار از اعم تشريفاتي مباني سازي پياده	 .5
 تئاترهاي دانشگاه

 دانشگاه واحدهاي ساير نياز حسب و عمومي روابط حوزه در مختلف مراسم در پذيرايي امور كليه انجام در هماهنگي	 .6
مراتبِ منزلـت و   تحقق با بيروني هاي نمايشگاه در عمومي روابط حضور يا و دانشگاهي درون هاينمايشگاه اجراي و پيگيري	 .7
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٢٢ 

 جايگاه دانشگاه
 مختلف مراسم در مدعو هنري و فرهنگي سياسي، علمي، هايشخصيت مشايعت و استقبال مراتب	 .8
 اعالنـات،  تابلوهاي ها،مجسمه ها،پرچم« لحاظ به دانشگاه هايمحوطه ظاهري و بيروني وضعيت مستمر سازي بهينه و بازديد	 .9

 »رچم هاي عزا يا جشن در محوطه دانشگاه به مناسبت هاي مختلف ملي و مذهبيپ نصب بر نظارت و تزيين و چراغاني
  ايفمتناسب با جايگاه شغلي و شرح وظ الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايتهيه و تدوين گزارش .10
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. شرايط 8
  احراز

 رشته تحصيلي

در  يكـاردان  ايـ  يكارشناس يليتحصدارا بودن مدرك  :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
روابـط   ،يسـابدار حقـوق، ح  ،يعلـوم اجتمـاع   ت،يريگروه مـد  تحصيلي ياز رشته ها يكي

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

 در يكـي از داني يـا كـار   كارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
 يمهندسـ  ،يروابـط عمـوم   ،يحقـوق، حسـابدار   ،يعلوم اجتمـاع  ت،يريگروه مد هايرشته
  وتريالعات، علوم كامپاط يفناور يمهندس وتر،يكامپ

  -  تجربه خدمت قابل قبول

  -  ارزيابي عملكرد
 

  اصلي شغل:. وظايف 9
 تصوير برداري از كليه مراسمات مذهبي و اعياد و كنفرانسها و سمينارهاو مسابقات دانشجويي .1
 عكسبرداري از كليه مراسمات مذهبي و اعياد و كنفرانسه و سمينار ها و مسابقات دانشجويي .2
 كيليپ و تيزر از مراسمات خاصسخت  .3
 آرشيو برنامه كليه عكسها و فيلم هاي مراسمات .4
 مصاحبه و تهيه گزارش از اساتيد و كاركنان و دانشجويان و ارسال آن به صدا و سيما .5
 هماهنگي با عكاس و تصوير برداري مراسمات بزرگ .6
 هپخش برنامه هاي خاص بصورت اليو .7
  متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف ام امور محوله از جانب مافوقالزم و انج هايتهيه و تدوين گزارش .8
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