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١ 

  يابيو نظارت و ارز يمركز مطالعات راهبردرئيس 
و  يمركز مطالعات راهبردرئيس  . عنوان شغل:1

  يابينظارت و ارز

  . نوع شغل:3  . كد شغل: 2

  راهبردي ريزيمطالعات و برنامه مركز/واحد مستقل: . عنوان مديريت5 وزه رياستح: /دانشكدهمعاونت. عنوان4
 دانشگاهرئيس مستقيم: . مافوق6
  كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

     
  عضويت در هيات علمي دانشگاه و منتخب مقامات مجاز  احراز. شرايط 8

 
  اصلي شغل:. وظايف9

 ند تدوين برنامه راهبردي دانشگاه و بازنگري آن در صورت لزومهدايت فراي .1
 پياده سازي برنامه هاي راهبردي، حصول اهداف و تعيين اقدامات اصالحينظارت بر  .2
 و ارتقا رتبه دانشگاه ها در راستاي برنامه راهبردي دانشگاهها و  دانشكدهنظارت بر عملكرد  اهداف معاونت .3
 ملكرد دانشگاهشناسايي شاخصهاي كليدي ع .4
 يبرنامه راهبرد يدانشگاه در راستاعملكرد معاونت ها و پرديس هاي گزارش ساالنه  يالگو ارائه  دييتأ .5
هـاي  تدوين گزارش هاي مديريتي و اجرايي براي هيـات رئيسـه دانشـگاه در خصـوص رونـد اجـراي برنامـه       نظارت بر تهيه و  .6

  راهبردي
 دانشگاه در راستاي تحقق اهداف مركز تعامل دوسويه با معاونت ها و پرديس هاي .7
 حصول اطمينان از تطبيق برنامه راهبردي دانشگاه با اسناد باالدستي در حوزه علم و فناوري .8
 ها و انجام امور پرسنلي مرتبطتعيين وظايف كاركنان زيرمجموعه، نظارت بر انجام صحيح فعاليت .9

 جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفهاي الزم و انجام امور محوله از تهيه و تدوين گزارش .10
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٢ 

  يابيو نظارت و ارز يمركز مطالعات راهبردمعاون رئيس 
و نظارت و  يمركز مطالعات راهبردمعاون رئيس  . عنوان شغل:1

  يابيارز

  . نوع شغل:3  . كد شغل: 2

لعات و مطا مركز/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  حوزه رياست: /دانشكدهمعاونت. عنوان 4
  راهبردي ريزيبرنامه

  ريزي راهبردي رئيس مركز مطالعات و برنامهمستقيم: . مافوق 6
  كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

رشته 
تحصيلي

هيئـت   يـا عضـو   يكارشناسـ  اي ارشديكارشناس يليدارا بودن مدرك تحص احراز شغل:يبرايليتحصيهارشته
موجـود در   يليتحصـ  ي(رشـته هـا  هيو علـوم پا  يو مهندسـ  يفنـ  ت،يريگـروه مـد   يليتحص يهااز رشته يكيدر  علمي

  يپژوه ندهيدانشگاه)، آ
 يهـا از رشـته  يكـ يدر  يكارشناسـ  ايـ  ارشديكارشناس يليمقطع تحص :ليادامه تحص يبرا يليتحص يهارشته
  يپژوه دهنيآ ع،يصنا يمهندس ،MBAو  تيريگروه مد يليتحص

  تجربه 

 : تجربه خدمت قابل قبول
 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 12تحصيلي كارشناسي يا سطح دو حوزه حداقل با مدرك 

  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
  نباشد.

  

  اصلي شغل:. وظايف9
 تدوين برنامه هاي راهبردي در سطح دانشگاههمكاري با رئيس مركز در  .1
 انجام مطالعات تطبيقي با استفاده از تجارب دانشگاههاي منتخب در برنامه ريزي، ارزيابي و پياده سازي  برنامه راهبرديشان .2
 هاي راهبرديافزائي در تدوين و اجراي برنامهر براي همتعامل با ساير دانشگاههاي كشو .3
 طراحي و اجراي راهكارهايي براي ارتقا آگاهي هاي عمومي در راستاي جاري سازي برنامه هاي راهبردي دانشگاه .4
 تهيه گزارش هاي مديريتي و اجرايي براي هيات رئيسـه دانشـگاه در خصـوص رونـد اجـراي     همكاري با رئيس مركز در تدوين،  .5

 هاي راهبرديبرنامه
 برگزاري نشست ها براي كمك به حل مسائل و چالش هاي دانشگاه در پيشبرد برنامه راهبرديهماهنگي براي  .6
 هاي دانشگاه در راستاي برنامه راهبرديهمكاري با رئيس مركز در تدوين الگوي گزارش ساالنه فعاليتهاي انجام شده دانشكده .7
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٣ 

آموزه ها و مستندات فعاليت هاي مركزنظارت بر انتشار بهترين تجارب، .8
 ها و انجام امور پرسنلي مرتبطنظارت بر انجام صحيح فعاليتهمكاري با رئيس مركز در تعيين وظايف كاركنان زيرمجموعه و  .9

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

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 شناسنامه مشاغل دانشگاه
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٤ 

    مسئول دفتر
  . نوع شغل:3  . كد شغل: 2  مسئول دفتر . عنوان شغل: 1
  /واحد مستقل: . عنوان مديريت5  حوزه رياست: /دانشكدهمعاونت. عنوان 4
  رئيس مركز مطالعات و برنامه ريزي راهبرديمستقيم: . مافوق 6
    معاون مركز مطالعات و برنامه ريزي راهبرديه آنها گزارش دهد: كساني كه شاغل اين شغل بايد ب. ساير 7

    

. شرايط 8
  احراز

  رشته تحصيلي

در  يكـاردان  ايـ  يكارشناسـ  يليتحصـ دارا بودن مدرك :احراز شغليبرايليتحصيهارشته
 ،يروابط عموم ،يحقوق، حسابدار ،يعلوم اجتماع ت،يريگروه مد تحصيلي ياز رشته ها يكي
 موجود در دانشگاه) يليتحص ي(رشته هاهيو علوم پا يدسو مهن يفن

 در يكـي از داني يـا كـار   كارشناسـي  : مقطع تحصـيلي هاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
 يمهندسـ  ،يروابـط عمـوم   ،يحقـوق، حسـابدار   ،يعلـوم اجتمـاع   ت،يريگروه مـد  هايرشته
  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس وتر،يكامپ

مت قابل تجربه خد
  -  قبول

  - ارزيابي عملكرد
  

  اصلي شغل:. وظايف 9
  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
  انجام درخواست آنان پاسخگويي و تكريم ارباب رجوع و راهنمايي آنها و فراهم آوردن امكان .3
ها و ساير مكاتبات فيزيكي و اتوماسيوني رسـيده بـه واحـد، ثبـت و تفكيـك و ارجـاع 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
  و گردآوري اطالعات درخصوص موارد ارجاعي و اعالم نتايج به مقام مسئول پيگيري مكاتبات .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 اعالم نتايج به ايشان .8
  يه ليست جلسات و ليست درخواست كنندگان وقت مالقات و هماهنگي با مقام مسئول جهت نهايي كردن زمان مناسبته .9

  متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايتهيه و تدوين گزارش .10
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٥ 

  يابيو نظارت و ارز يمطالعات راهبرد مسئول كارشناس
و نظارت و  يمطالعات راهبرد شناس مسئولكار وان شغل: عن. 1

  يابيارز
  . نوع شغل:3  . كد شغل: 2

مطالعات و  مركز/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  حوزه رياست : /دانشكدهمعاونت. عنوان 4
  راهبردي ريزيبرنامه

  راهبردي ريزيمطالعات و برنامه مركزرئيس مستقيم: . مافوق 6
    معاون مركز مطالعات و برنامه ريزي راهبردييد به آنها گزارش دهد: كساني كه شاغل اين شغل با. ساير 7

 

. شرايط 8
  احراز

  رشته تحصيلي

در ارشد يا كارشناسـي   يكارشناس يليتحصدارا بودن مدرك  :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
جود مو يليتحص ي(رشته هاهيو علوم پا يو مهندس يفن ت،يريگروه مد تحصيلي ياز رشته ها يكي

 يپژوه ندهيدر دانشگاه)، آ

 در يكـي از ارشد يا كارشناسـي   يكارشناس : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
 يفنـاور  يمهندسـ  وتر،يكـامپ  يمهندسـ  ع،يصـنا  ي، مهندسـ MBAو  تيريگـروه مـد  هاي رشته

  يپژوه ندهيآ ع،يصنا يمهندس وتر،ياطالعات، علوم كامپ
 خدمت تجربه
  سال در شغل مرتبط5حداقل   قبول قابل

عملكـرد   يابيارز نيانگيعملكرد دو سال قبل كه كمتر از ميابيارزازيدرصد امت80نيانگيكسب م  ارزيابي عملكرد
  در واحد مربوطه نباشد.

 

  اصلي شغل:. وظايف 9
 در دانشگاههاي منتخب داخلي و خارجيمطالعه و پژوهش در حوزه برنامه ريزي راهبردي  .1
 هاي برتر داخلي و خارجي هاي نظارتي دانشگاهها و رويهو بررسي اسناد راهبردي، شاخصمطالعه  .2
 مشاركت در تدوين مدل ارزيابي برنامه راهبردي دانشگاه و پباده سازي آن .3
 شگاههاي موثر در رشد دانالمللي و شناسايي شاخصملي و بينهاي بندي، ارزيابيهاي رتبهجايگاه دانشگاه در سيستم بررسي .4
 حوزه علم و فناوري و تحوالت اين حوزه بررسي .5
 ها در راستاي برنامه راهبرديها و  دانشكدهمعاونت عملكردساالنه تحليلي تدوين گزارش  .6
 مركز در راستاي انجام ماموريت ها عملكردساالنه تحليلي تدوين گزارش  .7
 در راستاي برنامه راهبرديگاه ترويج و اطالع رساني نتايج فعاليت ها و مطالعات مركز در سطح دانش .8
 تحليل ميزان تحقق اهداف آنهادانشگده ها و ها و بررسي گزارش عملكرد معاونت .9

براي حـل مسـائل و چـالش هـاي دانشـگاه در       هاي هم انديشي در سطح دانشگاهكميته، تشكيل نشست ها و اتاق فكر هماهنگي .10
 تحقق اهداف برنامه
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٦ 

آموخته ها و گزارشات مركزتدوين و انتشار بهترين تجارب، درس .11
  متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايتهيه و تدوين گزارش .12
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٧ 

  يابيو نظارت و ارز يمطالعات راهبرد كارشناس
و  يمطالعات راهبرد كارشناسوان شغل: عن. 1

  يابينظارت و ارز
  . نوع شغل:3  كد شغل:  .2

  راهبردي ريزيمطالعات و برنامه مركز/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  حوزه رياست : /دانشكدهمعاونت. عنوان 4
  راهبردي ريزيمطالعات و برنامه مركزرئيس مستقيم: . مافوق 6
    برنامه ريزي راهبرديمعاون مركز مطالعات و كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

   

  احراز. شرايط 8

  رشته تحصيلي

ارشـد يـا    يكارشناسـ  يليتحصـ دارا بـودن مـدرك    :احراز شـغل  يبرا يليتحص يهارشته
و علــوم  يو مهندسـ  يفنــ ت،يريگـروه مـد   تحصــيلي ياز رشــته هـا  يكـ يدر كارشناسـي  

 يپژوه ندهيموجود در دانشگاه)، آ يليتحص ي(رشته هاهيپا

در ارشد يـا كارشناسـي    يكارشناس : مقطع تحصيليلي براي ادامه تحصيلهاي تحصيرشته
 يمهندسـ  وتر،يكامپ يمهندس ع،يصنا ي، مهندسMBAو  تيريگروه مدهاي رشته يكي از
  يپژوه ندهيآ ع،يصنا يمهندس وتر،ياطالعات، علوم كامپ يفناور

تجربه خدمت قابل 
  -  قبول

  -  ارزيابي عملكرد
 

  اصلي شغل:. وظايف9
 در دانشگاههاي منتخب داخلي و خارجيمطالعه و پژوهش در حوزه برنامه ريزي راهبردي  .1
 هاي برتر داخلي و خارجي هاي نظارتي دانشگاهها و رويهمطالعه و بررسي اسناد راهبردي، شاخص .2
 مشاركت در تدوين مدل ارزيابي برنامه راهبردي دانشگاه و پباده سازي آن .3
هاي مـوثر در رشـد   المللـي و شناسـايي شاخصـ   ملي و بينهاي بندي، ارزيابيهاي رتبهسيستم جايگاه دانشگاه در بررسي .4

 دانشگاه
 حوزه علم و فناوري و تحوالت اين حوزه بررسي .5
 ها در راستاي برنامه راهبرديها و  دانشكدهمعاونت عملكردساالنه تحليلي تدوين گزارش  .6
 استاي انجام ماموريت هامركز در ر عملكردساالنه تحليلي تدوين گزارش  .7
 در راستاي برنامه راهبرديترويج و اطالع رساني نتايج فعاليت ها و مطالعات مركز در سطح دانشگاه  .8
 تحليل ميزان تحقق اهداف آنهادانشگده ها و ها و بررسي گزارش عملكرد معاونت .9

راي حل مسائل و چالش هاي دانشگاه ب هاي هم انديشي در سطح دانشگاهكميته، تشكيل نشست ها و اتاق فكر هماهنگي .10
 در تحقق اهداف برنامه



 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 

تدوين و انتشار بهترين تجارب، درس آموخته ها و گزارشات مركز .11
 متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايتهيه و تدوين گزارش .12

   

  


