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    شناسنامه مشاغل دانشگاه  

 يه كننده:ته
  اداره برنامه ريزي منابع انساني

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري
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  هيأت اجرايي منابع انساني

  هتأييد كنند
  هيأت رئيسه دانشگاه

١  
 

  واحد آموزشيرئيس 
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  واحد آموزشيرئيس . عنوان شغل: 1
  /واحد مستقل: . عنوان مديريت5  : واحد آموزشي. عنوان 4
  ...دانشگاه رئيسمستقيم: . مافوق 6
  ت آموزشي و تحصيالت تكميليمعاونكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

 

  احراز. شرايط 8
  ازعضويت در هيات علمي دانشگاه و منتخب مقامات مج

 

  اصلي شغل:. وظايف9
 تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي و تحقيقاتي رشته هاي مربوط در مقاطع مختلف تحصيلي نظارت بر  .1
 زشيتهيه و تنظيم جدول برنامه درسي اعضاء گروههاي آمونظارت بر  .2
 هاي ابالغي از سوي رئيس دانشگاهنامهابالغ كليه مصوبات، مقررات و آيين .3
 رئيس دانشگاه از سوي نظارت بر حسن اجراي مصوبات ابالغ شده .4
 يواحد آموزشدر نظارت بر حسن اجراي وظايف آموزشي، پژوهشي و فرهنگي و اجتماعي اعضاي هيات علمي  .5
 آموزشي  هاي گروه مديران وظايف اجراي حسن بر نظارت .6
 يواحد آموزشايجاد هماهنگي در امور آموزشي و پژوهشي، اداري و مالي و فرهنگي و اجتماعي  .7
  واحد آموزشيمسئول امور پشتيباني  معاون يا  با همكاري واحد آموزشيبررسي و پيشنهاد بودجه ساالنه  .8
 مطابق مقرراتو نحوه هزينه كرد آن  واحد آموزشيغي بر حسن اجراي اعتبارات ابالنظارت  .9

 مطابق با مقررات واحد آموزشينظارت بر نحوه وصول و هزينه كرد درآمدهاي اختصاصي  .10
 دانشگاه رئيسبه  ي آموزشيها و مديران گروه واحد آموزشيپيشنهاد انتصاب معاونين  .11
بـا همكـاري   يانه بررسي و پيش بيني نيازهاي پرسنلي، تجهيزاتي و وسايل و لوازم و پيگيري درخصوص تـأمين نيازهـاي سـال    .12

 .واحد آموزشيمعاونين و مسئول امور پشتيباني 
 دانشگاه.شوراي و ي واحد آموزش موزشي، پژوهشي و تحصيالت تكميليشركت در شوراهاي آ .13
 ارائه خدمات آموزشي و تحقيقاتي به سازمانها و بخشهاي صنعتي و غيره براساس سياستهاي دانشگاه. .14
واحـد  اسـاتيد و كاركنـان در واحـدهاي مختلـف     نمودن تعامل مناسب بين دانشـجويان ،  ايجاد نظم و انضباط كاري و فراهم  .15

 يآموزش
 واحد آموزشي نظارت بر رسيدگي به مشكالت درسي و آموزشي دانشجويان با همكاري معاون  .16
 دانشگاه رئيسبه معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي و و گزارش آن  واحد آموزشيارزيابي فعاليت ساليانه  .17
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٢  
 

 مرتبط  ها و انجام امور پرسنلييين وظايف كاركنان زيرمجموعه، نظارت بر انجام صحيح فعاليتتع .18
  هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف تهيه و تدوين گزارش .19
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٣  
 

  واحد آموزشيمعاون 
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  وزشيواحد آممعاون . عنوان شغل: 1

  /واحد مستقل: . عنوان مديريت5  : واحد آموزشي. عنوان 4
  ...واحد آموزشي رئيسمستقيم: . مافوق 6
  معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي - رئيس دانشگاهكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

 

  احراز. شرايط 8
  ازدانشگاه و منتخب مقامات مجعضويت در هيات علمي 

 

 اصلي شغل:. وظايف 9

 قـوانين  و ها نامه ، آيينمقررات اجراي حسنو  كارشناسي و تحصيالت تكميلي آموزشمربوط به   هاي فعاليت كليهبر نظارت .1
 آموزشي

  جديد هاي رشته اندازي راه، مصوب آموزشي هاي برنامه موثر اجراي بازنگري و براي ريزي برنامه .2
ت بر ثبت نام و تعيين حذف و تغيير واحدهاي درسي دانشجويان با مشاركت مديران گروههاي آموزشي و اساتيد مشـاور  نظار .3

 بر اساس مقررات كلي آموزشي
 هـاي  نيـاز  بـا  متناسب جديد علمي هيأت اعضاي جذب و علمي هيأت اعضاي آموزشي هاي فعاليت ارتقاي براي ريزي برنامه .4

  آموزشي
  ذيربط واحدهاي هماهنگي ت و بين الملل بامد كوتاه اد،آز آموزش هاي دوره اياجر حسن بر نظارت .5
 واحد آموزشيطبق برنامه پيش بيني شده و ارسال گزارش به گروه و رياست  واحد آموزشينظارت بر تشكيل كالسهاي  .6
 امتحاني و درسي هاي برنامه تنظيم بر و نظارت آموزشي مطروحه مسائل مورد در تصميم اتخاذ و مطالعه .7
به منظور ارتقاء كيفيـت فعاليـت آموزشـي     واحد آموزشيكادر آموزشي  و اعضاي هيات علميساليانه  آموزشي عملكردي ارزياب .8

 دانشجويان
 و دانشگاه واحد آموزشي آموزشي جلسات حوزه امور كليه در شركت .9

  واحد آموزشي دانشگاه به كليه اعضاي آموزشي شوراي مصوبات و رساني نامه هاي مربوطه اطالع .10
 باطيضان كميته طريق از دانشجويان آموزشي تخلفات به رسيدگي .11
  متقاضي دانشجويان براي تحصيل به اشتغال گواهي و نامه معرفي صدور .12
 ذيربط مراجع در طرح جهت يواحد آموزش رئيس به ارائه و يواحد آموزش پژوهشي هاي برنامه وتنظيم تهيه  .13
 واحد آموزشيمصوب  پژوهشي يقراردادها و طرحها يحسن اجرا، پژوهشينظارت بر اجرا و پيشرفت طرحهاي  .14
  دانشجويان و علمي هيئت اعضاء آزاد پژوهشي هاي نهايي طرح گزارش بررسي .15
 مطالعاتي هاي فرصت و ها كنگره به علمي هيأت اعضاء اعزام نظارت بر كليه امور مربوط به .16
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٤  
 

 علمي هيئتاعضاءهايطرححسابتسويهودانشجويانپژوهشي حساب تسويه اعالم .17
 پژوهش هفته هاي جشنواره همكاري در برگزاري .18
 و دانشگاه واحد آموزشي پژوهشي جلسات حوزه امور كليه در شركت .19
 واحد آموزشيدانشگاه به كليه اعضاي  پژوهشي شوراي مصوبات و رساني نامه هاي مربوطه اطالع .20
  واحد آموزشي در پژوهش با مرتبط آموزشي كالسهاي و كارگاهها برگزاري هماهنگي .21
 با هماهنگي مديريت ارتباط با صنعت پژوهشي هاي طرح مجريان با قرارداد نظارت بر كليه امور مربوط به تنظيم .22
 مختلف مراكز به فعاليت هاي پژوهشي انجام جهت دانشجويان هماهنگي و معرفي .23
مطـابق مقـررات    يدانشـجوئ  يبرنامـه هـا   يبر اجـرا و نظارت  واحد آموزشي انيدانشجو يدانشجوئ مسائلي و نظارت بر بررس .24

 طمربو
 واحد آموزشيبررسي و نظارت بر كليه امور مربوط به فعاليت هاي حوزه بين الملل  .25
 ها و انجام امور پرسنلي مرتبط تعيين وظايف كاركنان زيرمجموعه، نظارت بر انجام صحيح فعاليت .26
  از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف  هاي الزم و انجام امور محولهتهيه و تدوين گزارش .27
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 آموزشي  مدير گروه
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  آموزشي مدير گروه. عنوان شغل: 1

  /واحد مستقل: . عنوان مديريت5  : واحد آموزشي. عنوان 4
  ... واحد آموزشي رئيسمستقيم: . مافوق 6
  معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي - رئيس دانشگاهل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: كساني كه شاغ. ساير 7

     
  احراز. شرايط 8

  ازعضويت در هيات علمي دانشگاه و منتخب مقامات مج
 

  اصلي شغل:. وظايف 9
شجو  و ارائـه خـدمات و   ابالغ برنامه هاي اجرايي و تكاليف عمومي اعضاي هيأت علمي اعم از آموزشي،پژوهشي ، راهنمائي دان .1

  رعايت نظم و انضباط كاري اعضاي هيأت علمي گروه و نظارت بر حسن اجراي آن.  
تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي ، پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گـروه براسـاس خـط مشـي شـوراي دانشـگاه بـا         .2

ه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گـروه و  سال تحصيلي و همكاري در تهيمشورت اعضاي گروه قبل از شروع نيم 
   .واحد آموزشيتسليم آن  به معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي 

  نظارت بركليه فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي گروه.  .3
  راجع ذي صالح . ها به متجديد نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحوالت و تسليم اين برنامه .4
 واحد آموزشي، مصوبات، پيشنهادات و نظريات جمعي گروه به رئيس ات شوراي گروه و ارسال گزارش كارتشكيل و اداره جلس .5

ارسال كرده  واحد آموزشي، آيين نامه ها و مصوباتي كه رئيس مراحل قانوني و ابالغ بخشنامه هابراي هماهنگي اجرايي يا طي 
 است . 

  واحد آموزشيعزل سرپرستان آزمايشگاهها و كارگاهها به شوراي پژوهشي  پيشنهاد نصب و .6
  .واحد آموزشيپيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رئيس  .7
واحـد  انجام كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم ، كتب و نشريات  و ساير ملزومات مـورد نيـاز گـروه بـه رئـيس       .8

  . آموزشي
 واحـد آموزشـي  ، بـه رئـيس   اي ديگر آمادگي انجام آن را داردروه رأساً يا با همكاري گروه هپيشنهاد طرحهاي پژوهشي كه گ .9

  براي تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه. 
 .واحد آموزشيارزيابي كار ساالنه اعضاي گروه و ارائه گزارش آن به رئيس  .10
 ا جايگاه شغلي و شرح وظايفمتناسب ب الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايتهيه و تدوين گزارش .11
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 عضو هيات علمي 
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  عضو هيات علمي. عنوان شغل: 1

  /واحد مستقل: . عنوان مديريت5  : واحد آموزشي. عنوان 4
  ...واحد آموزشي سيرئمستقيم: . مافوق 6
  كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

     
  احراز . شرايط8

  بر اساس ضوابط مرتبط
 

  اصلي شغل:. وظايف 9
 دانشگاه مصوب نامه آئين اساس بر مؤظف تدريس .1
  تكميلي تحصيالت مقاطع و كارشناسي هاي دوره هاي نامه پايان راهنمائي .2
  پژوهشي هاي طرح واجراي ، پژوهشي هاي اولويت بررسي .3
 هاي تحقيقاتي آزمايشگاه اندازي راه  .4
 همايش و سمينارها در مقاله ، و ارائه و ترجمه كتب علمي كتب ، مقاالت انتشارات و ت هاي مربوط به چاپانجام كليه فعالي .5

  خارجي و داخلي هاي
  نامه ها پايان و ها طرح مقاالت، داوري  .6
 دانشجويان سؤاالت به پاسخگوئي و راهنمائي .7
 ممتحنه هاي هيات و ها كميته و شوراها در حضور .8
 دانشگاه در هفته در ساعت 40 حداقل حضور .9

 دانشگاه مسئولين يا واحد آموزشي رئيس يا گروه مدير طرف از محوله وظايف ساير انجام .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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  مسئول امور پشتيباني
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  مسئول امور پشتيباني. عنوان شغل: 1

  /واحد مستقل: . عنوان مديريت5  : واحد آموزشي. عنوان 4
  واحد آموزشي سيرئمستقيم: . مافوق 6
   رئيس پرديس/ معاون توسعه و مديريت منابع دانشگاهكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

 

. شرايط 8
 احراز

درك م
 تحصيلي

 تيريگـروه مـد   يليتحصـ  ياز رشـته هـا   يكـ يدر  يكارشناسـ  ايـ ارشد  يكارشناس يليرك تحصدارا بودن مد
مـرتبط بـا شـغل مـورد      يهـا شيگـرا ( عيصـنا  ي، مهندسMBAو  )يمرتبط با شغل مورد تصد يهاشي(گرا
  اقتصاد ،يمال اتياضير ،يحسابرس ،ي)، حسابداريتصد

  تجربه 

 :تجربه خدمت قابل قبول

 سال كه پنج سال آخر آن در شغل مرتبط 8جوزه حداقل4تخصصي يا سطح با مدرك تحصيلي دكتري
 بوده باشد

 سال كـه پـنج    10با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي يا سطح سه حوزه يا حداقل
 سال آخر آن در شغل مرتبط بوده باشد

 آن در شـغل   سال كـه پـنج سـال آخـر     12با مدرك تحصيلي كارشناسي  يا سطح سه حوزه يا حداقل
 مرتبط بوده باشد

  سال در سطح كارشناس مسئول است2حداقل : ازين شيپ يتيرمدي تجربه در سطح

ارزيابي 
  عملكرد

عملكرد در واحد  يابيارز نيانگيعملكرد دو سال قبل كه كمتر از م يابيارز ازيدرصد امت 90 نيانگيكسب م
  مربوطه نباشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    شناسنامه مشاغل دانشگاه  

 يه كننده:ته
  اداره برنامه ريزي منابع انساني

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  هتأييد كنند
  هيأت رئيسه دانشگاه

٨  
 

 
  اصلي شغل:. وظايف 9

  واحد آموزشيپشتيباني هاي نجام كليه امور مربوط به فعاليتا .1
  ارتباط و همكاري با مديريت امور اداري و پشتيباني و مديريت امور مالي دانشگاه  .2
 واحد آموزشيدر  نظارت بر انجام كليه امور دريافت و پرداخت .3
 شده تفويضدر حدود اختيارات  واحد آموزشيامضا قراردادهاي مالي و اسناد مالي  .4
 و ارائه به اداره بودجه جهت برنامه ريزي بودجه در سال آينده واحد آموزشيهاي ساالنه پيش بيني برنامه .5
 ارائه گزارش هاي مالي مورد نياز به اداره بودجه .6
 واحد آموزشينظارت بر عملكرد كاركنان واحدهاي مختلف  .7
 ها و انجام امور پرسنلي مرتبط تعيين وظايف كاركنان زيرمجموعه، نظارت بر انجام صحيح فعاليت .8
واحـد  تهيه آمار از سابقه كاري كاركنان زير مجموعه، استخراج اطالعات كاركنان بازنشسـته زيرمجموعـه و اعـالم بـه رئـيس       .9

 معرفي نيروهاي جايگزين  برايجهت انعكاس موضوع به مديريت امور اداري و پشتيباني  آموزشي
در خصوص نهايي سازي نمرات ارزيابي عملكرد ساالنه كاركنان در سامانه ارزيـابي   يواحد آموزشپيگيري و همكاري با رئيس  .10

 عملكرد دانشگاه
  واحد آموزشي پيگيري امور اداري و رفاهي اساتيد و كاركناننظارت و  .11
  واحد آموزشينظارت و پيگيري امور مربوط به تاسيسات و ابنيه  .12
 نشجوييهاي داها و گروهانجام برخي امور دانشجويي تشكل .13
  واحد آموزشينظارت بر امر تهيه و تدارك مايحتاج  .14
 ..).(تشريفات، پذيرايي و  واحد آموزشيهاي خريد كاال و اقالم مورد نياز نظارت بر رويه .15
 ارائه پيشنهادات الزم در خصوص رويه ها به مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري .16
 متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف ه از جانب مافوقالزم و انجام امور محول هايتهيه و تدوين گزارش .17

 
   

  
  
  
  
  
  
  



    شناسنامه مشاغل دانشگاه  

 يه كننده:ته
  اداره برنامه ريزي منابع انساني

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  هتأييد كنند
  هيأت رئيسه دانشگاه

٩  
 

  مسئول دفتر
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  مسئول دفتر. عنوان شغل: 1
  /واحد مستقل: . عنوان مديريت5   :واحد آموزشي. عنوان 4
   واحد آموزشيرئيس مستقيم: . مافوق 6
 ريمد -  واحد آموزشي يبانيمسئول امور پشت - واحد آموزشي نيمعاونارش دهد: كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گز. ساير 7

  واحد آموزشي يگروهها
     

  احراز. شرايط8
 ،يحقوق، حسابدار ،يتيعلوم ترب ،يعلوم اجتماع ت،يريمد تحصيلي گروه ياز رشته ها يكيدر  يا كارداني يدارا بودن مدرك كارشناس

  .تباطاتعلوم ار ،يروابط عموم ،يروانشناس
 

  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
  پاسخگويي و تكريم ارباب رجوع و راهنمايي آنها و فراهم آوردن امكان انجام درخواست آنان .3
ها و ساير مكاتبات فيزيكي و اتوماسيوني رسيده به واحد، ثبت و تفكيك و ارجاع آنهـا بـه   ها، پيامها، اوراق، پروندهنامه دريافت .4

  همكاران و مقام مسئول و واحدهاي مربوطه
  حسب دستور مقام مسئول ..ها، گزارشات و تهيه پيش نويس و تايپ نامه .5
  موارد ارجاعي و اعالم نتايج به مقام مسئولپيگيري مكاتبات و گردآوري اطالعات درخصوص  .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
 ست كنندگان وقت مالقات و هماهنگي با مقام مسئول جهت نهايي كردن زمان مناسبتهيه ليست جلسات و ليست درخوا .9

  واحد آموزشيتنظيم اوقات جلسات اساتيد جهت جلسات  .10
 متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايتهيه و تدوين گزارش .11

  
 
   

  
  



    شناسنامه مشاغل دانشگاه  

 يه كننده:ته
  اداره برنامه ريزي منابع انساني

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  هتأييد كنند
  هيأت رئيسه دانشگاه

١٠  
 

  كارشناس امور پشتيباني
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  كارشناس امور پشتيباني . عنوان شغل:1
  /واحد مستقل: . عنوان مديريت5   :واحد آموزشي. عنوان 4
  واحد آموزشي مسئول امور پشتيبانيمستقيم: . مافوق 6
  واحد آموزشيئيس ركساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

     
  احراز. شرايط8

مـرتبط بـا شـغل    هـاي  هاي تحصيلي گروه مديريت(گرايششتهتحصيلي كارشناسي ارشد يا كارشناسي در يكي از ردارا بودن مدرك 
  مرتبط با شغل مورد تصدي)، حسابداري، حسابرسي، رياضيات مالي، اقتصاد. هايهندسي صنايع (گرايش، م MBAو  مورد تصدي)

 
  اصلي شغل:. وظايف 9

 جهت ارائه پيشنهادهاي الزم واحد آموزشييباني مسئول امور پشتمعاون و همكاري با  .1
  واحد آموزشيانجام كليه امور مربوط به تهيه و تدارك مايحتاج  .2
مسئول امور پشـتيباني  معاون و اعم از هيئت علمي و غير هيئت علمي و اعالم گزارش به  واحد آموزشيپيگيري امور پرسنلي  .3

 واحد آموزشي
 عم از پرسنلي و غير پرسنلي با مقررات و قوانين موضوعها واحد آموزشيهاي انطباق درخواست .4
 رسيدگي به امور استخدامي مربوط به كاركنان بازنشسته در چهارچوب قوانين و مقررات .5
 ها، كارت شناسايي و .. هاي واصله از كاركنان دانشگاه در حوزه كاري مانند صدور انواع گواهيپيگيري درخواست .6
 (تشريفات، پذيرايي و ..)واحد آموزشيهاي خريد كاال و اقالم مورد نياز رويه انجام كليه امور مربوط به .7
 هاي اياب ذهاب، غذا و .. بررسي و نظارت بر اسناد مرتبط با قبوض، هزينه .8
 متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايتهيه و تدوين گزارش .9

 
  

  
  
  
  
  
  
  



    شناسنامه مشاغل دانشگاه  

 يه كننده:ته
  اداره برنامه ريزي منابع انساني

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  هتأييد كنند
  هيأت رئيسه دانشگاه

١١  
 

  امور پژوهشيكارشناس 
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  كارشناس امور پژوهشي. عنوان شغل: 1
  /واحد مستقل: . عنوان مديريت5  : واحد آموزشي. عنوان 4
   يا عناوين مشابه واحد آموزشيمعاون پژوهشي مستقيم: . مافوق 6
   واحد آموزشيرئيس كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

 

  احراز. شرايط 8
هـاي مـرتبط بـا شـغل مـورد      مـديريت(گرايش  گـروه  تحصيلي در يكي از رشته هايبودن مدرك كارشناسي ارشد يا كارشناسي  دارا

  ، فني و مهندسي، علوم پايه و علوم اجتماعي. MBAو  تصدي)
 

  اصلي شغل:. وظايف9
 دانشگاه پورتال در شيواحد آموز پژوهشي و علمي معتبر مقاالت اطالعات به روز رساني .1
 اساتيد ارتقاء فرم اطالعاتو بررسي  تكميل به مربوط امور انجام .2
 پورتال در واحد آموزشي خارجي و داخلي پژوهشي و صنعتي قراردادهاي اطالعات بررسي .3
 صنعتي قرارداد عقد منظور به كشور مختلف صنايع با ارتباط برقراري .4
 راهنما اساتيد به دانشجويان معرفي صنعت، به معرفي و جايابي پورتال، در نام ثبت زا اعم واحد آموزشي كارآموزي امور انجام .5

 نمره  ارسال و گزارش دريافت و
 پورتال در واحد آموزشي اساتيد ساالنه گرنت به مربوط اطالعات ارسال و ثبت به مربوط امور انجام .6
 احد آموزشيو اساتيد شده منتشر هايكتاب رسانياطالع به مربوط امور انجام .7
 ارشد و دكترا دانشجويان خارجي و داخلي هايكنفرانس در شركت به مربوط امور انجام .8
  خارجي و فرصت مطالعاتي آنها و داخلي هاي كنفرانس در اساتيد علمي سفرهاي به مربوط امور انجام .9

 واحد آموزشي در پژوهشي شوراي جلسات برگزاري به مربوط امور انجام .10
 پژوهشي پرتال در اساتيد اختراعات ثبت اطالعات تكميل .11
 كشور نخبگان اداره به معرفي جهت دانشجويان درخواست بررسي .12
 دكترا پسا قراردادهاي بررسي .13
 دكترا و ارشد كارشناسي هايپروژهمالي  تأمين هايهزينه مدارك ارسال .14
و ارسال آن به مسئول پشتيباني  يواحد آموزش هايآزمايشگاه در شده انجام هايتست درخواست هزينه اطالعات آوريجمع .15

 جهت پرداخت  واحد آموزشي
 واحد آموزشي هايكارگاه و هاآزمايشگاه اطالعات تكميل .16
  هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .17



    شناسنامه مشاغل دانشگاه  

 يه كننده:ته
  اداره برنامه ريزي منابع انساني

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
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  هتأييد كنند
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١٢  
 

  كارشناس مسئول خدمات آموزشي 
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  ات آموزشي كارشناس خدم. عنوان شغل: 1
  /واحد مستقل: . عنوان مديريت5  : واحد آموزشي. عنوان 4
  يا عناوين مشابه واحد آموزشيمعاون آموزشي مستقيم: . مافوق 6
  واحد آموزشيرئيس كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 :احراز

 مدرك تحصيلي
 تحصـيلي گـروه   ياز رشـته هـا   يكـ يدر  يكارشناسـ  ايـ ارشد  يدن مدرك كارشناسدارا بو

و  هيـ علوم پا ،يو مهندس ي، فن MBAو  )يمرتبط با شغل مورد تصد يهاشي(گراتيريمد
  يعلوم اجتماع

  سال در شغل مرتبط5حداقل  قبول قابل خدمت تجربه

 يابيـ ارز نيانگيـ رد دو سال قبل كه كمتر از معملك يابيارز ازيدرصد امت 80 نيانگيكسب م  ارزيابي عملكرد
  عملكرد در واحد مربوطه نباشد.

 

  اصلي شغل:. وظايف 9
 جديد دانشجويان نام ثبت به مربوط امور كليه انجام .1
 و حذف اضطراري دانشجويان  اضافه و حذف واحد، انتخاب به مربوط امور كليه انجام .2
 هادانشگاه ساير به از دانشگاه رشته تغيير و انمهم انتقال، متقاضي دانشجويان درخواست بررسي .3
 تحصيلي، سنوات سقف رشته، تغيير مراجعه، عدم ترم، حذف تحصيلي، مرخصي شامل دانشجويان تحصيلي وضعيت بررسي .4

 تحصيل و ارجاع به مديريت امور آموزشي دانشگاه  از انصراف و مشروطي
 شوراي در طرح جهت مربوطه هاي فرم در گزارش و دانشجويان داراي مشكالت آموزشي تحصيلي پرونده كارشناسي و بررسي .5

 آموزشي كميته و خاص موارد بررسي كميسيون آموزشي،
تكميل اطالعات سوابق تحصيلي و اطالعات شناسنامه اي و ...براي دانشجويان دانشكده در پورتال آموزشي دانشگاه بر اساس  .6

 پرونده هاي دانشجويان
 حساب تسويه تحصيل، از محروم تحصيلي، سنوات سقف اتمام مشروطي، ابالغ قبيل از دانشجويان به آموزشي اخطارهاي ابالغ .7

 دانشجويان به خاص موارد كميسيون و منتخب كميته آموزشي، شوراي مصوبات همچنين و
 هاو معرفي نامه تحصيل به اشتغال گواهي صدور به مربوط امور انجام .8
 واحد آموزشيشوراي تحصيالت تكميلي  تنظيم صورتجلسات .9

 مربوطه فرايند طبق دانشجويان تحصيل از فراغت اعالم و فرايند انجام .10
  امتحانات برگزاري به مربوط امور انجام .11
 معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه  به مدعو اساتيد و ياران تدريس مدارك ارسال .12
   دكتري و ارشد كارشناسي طعمقا دانشجويان پذيرش ظرفيت تعيين و بررسي .13



    شناسنامه مشاغل دانشگاه  
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١٣  
 

براي مقطع كارشناسي و انجام امور مربوط بـه تصـويب موضـوع    )پروژهنمرهقطعيثبت(پروژهدرسبه مربوط كارهاي انجام .14
 سمينار و پروژه براي مقطع كارشناسي ارشد

  كتريد دوره به ورود شرايط حائز داوطلبان كليه از علمي مصاحبه برگزاري به مربوط امور انجام .15
  دكتري جامع آزمون برگزاري به مربوط امور انجام .16
 انجام امور مربوط به تمديد سنوات دانشجويان مقطع دكتري .17
 انجام امور ابتدايي مربوط به فرصت مطالعاتي دانشجويان مقطع دكتري و ارسال به مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه .18
 از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفهاي الزم و انجام امور محوله تهيه و تدوين گزارش .19

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    شناسنامه مشاغل دانشگاه  

 يه كننده:ته
  اداره برنامه ريزي منابع انساني

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري
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  هتأييد كنند
  هيأت رئيسه دانشگاه

١٤  
 

  

  كارشناس خدمات آموزشي 
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  كارشناس خدمات آموزشي . عنوان شغل: 1
  /واحد مستقل: . عنوان مديريت5  : واحد آموزشي. عنوان 4
  عناوين مشابهيا  واحد آموزشيمعاون آموزشي مستقيم: . مافوق 6
  واحد آموزشيرئيس كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

     
  احراز. شرايط8

(گرايش هـاي مـرتبط بـا شـغل مـورد      مـديريت  تحصيلي گروه در يكي از رشته هاي ارشد يا كارشناسيبودن مدرك كارشناسي  دارا
  .جتماعي، فني و مهندسي، علوم پايه و علوم ا MBAو  تصدي)

 
  اصلي شغل:. وظايف 9

 جديد دانشجويان نام ثبت به مربوط امور كليه انجام .1
 و حذف اضطراري دانشجويان  اضافه و حذف واحد، انتخاب به مربوط امور كليه انجام .2
 هادانشگاه ساير به از دانشگاه رشته تغيير و مهمان انتقال، متقاضي دانشجويان درخواست بررسي .3
 تحصيلي، سنوات سقف رشته، تغيير مراجعه، عدم ترم، حذف تحصيلي، مرخصي شامل دانشجويان ليتحصي وضعيت بررسي .4

 تحصيل و ارجاع به مديريت امور آموزشي دانشگاه  از انصراف و مشروطي
 شوراي در طرح جهت مربوطه هاي فرم در گزارش و دانشجويان داراي مشكالت آموزشي تحصيلي پرونده كارشناسي و بررسي .5

 آموزشي كميته و خاص موارد بررسي كميسيون ي،آموزش
تكميل اطالعات سوابق تحصيلي و اطالعات شناسنامه اي و ...براي دانشجويان دانشكده در پورتال آموزشي دانشگاه بر اساس  .6

 پرونده هاي دانشجويان
 حساب تسويه تحصيل، از روممح تحصيلي، سنوات سقف اتمام مشروطي، ابالغ قبيل از دانشجويان به آموزشي اخطارهاي ابالغ .7

 دانشجويان به خاص موارد كميسيون و منتخب كميته آموزشي، شوراي مصوبات همچنين و
 هاو معرفي نامه تحصيل به اشتغال گواهي صدور به مربوط امور انجام .8
 پورتال آموزشي و پژوهشي دانشگاه بر اساس پرونده هاي دانشجويي تكميل و تصحيح اطالعات دانشجويان در .9

 واحد آموزشيتنظيم صورتجلسات شوراي تحصيالت تكميلي  .10
 مربوطه فرايند طبق دانشجويان تحصيل از فراغت اعالم و فرايند انجام .11
  امتحانات برگزاري به مربوط امور انجام .12
 معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه  به مدعو اساتيد و ياران تدريس مدارك ارسال .13



    شناسنامه مشاغل دانشگاه  

 يه كننده:ته
  اداره برنامه ريزي منابع انساني

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  هتأييد كنند
  هيأت رئيسه دانشگاه

١٥  
 

   دكتري و ارشد كارشناسي مقاطع دانشجويان رشپذي ظرفيت تعيين و بررسي .14
براي مقطع كارشناسي و انجام امور مربوط بـه تصـويب موضـوع     )پروژه نمره قطعي ثبت( پروژه درس به مربوط كارهاي انجام .15

 سمينار و پروژه براي مقطع كارشناسي ارشد
  دكتري دوره به ورود شرايط حائز داوطلبان كليه از علمي مصاحبه برگزاري به مربوط امور انجام .16
  دكتري جامع آزمون برگزاري به مربوط امور انجام .17
 انجام امور مربوط به تمديد سنوات دانشجويان مقطع دكتري .18
 انجام امور ابتدايي مربوط به فرصت مطالعاتي دانشجويان مقطع دكتري و ارسال به مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه .19
 نجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفهاي الزم و اتهيه و تدوين گزارش .20

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    شناسنامه مشاغل دانشگاه  

 يه كننده:ته
  اداره برنامه ريزي منابع انساني

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري
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  هيأت رئيسه دانشگاه

١٦  
 

  

  كارشناس خدمات/امور دانشجويي(واحدهاي اقماري)
  . نوع شغل: 3  . كد شغل: 2  امور دانشجوييخدمات/ كارشناس . عنوان شغل: 1
  ستقل: . عنوان مديريت/واحد م5  ........: . عنوان واحد آموزشي4
  رئيس واحد آموزشي. مافوق مستقيم: 6
  معاون واحد آموزشي -مسئول امور پشتيباني واحد آموزشي. ساير كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: 7

     
 يهاشي(گراتيريمد تحصيلي گروه ياز رشته ها يكيدر  يكارشناس ايارشد  يكارشناستحصيلي دارا بودن مدرك : . شرايط احراز8

  .يو روانشناس يتيعلوم ترب ،يعلوم اجتماع ،يو مهندس ي، فن MBAو  )يمرتبط با شغل مورد تصد
 

  . وظايف اصلي شغل:9
  هاي تدوين شدهجهت نيل و دستيابي به اهداف و برنامه معاونت فرهنگي و دانشجوييهمكاري با  .1
  يدانشجوي حل مشكالت و مسائل اجرايي و روزمره انجام امور جهت  .2
 هاي دانشجويي و اسكان دانشجويان انجام امور رسيدگي به امور خوابگاه .3
 تغذيه دانشجويان انجام امور .4
  ها و تخصيص اعتبارات مورد نيازپيگيري امور تعمير و تجهيز خوابگاه .5
 رسيدگي به شكايات روزمره دانشجويي  .6
  دانشجويي و تالش در جهت رفع آنهاخدمات  پيگيري مشكالت مالي در بخش .7
در جهت برقراري ارتباطات سازنده با مراكز داخل دانشـگاه و خـارج دانشـگاه جهـت      معاونت فرهنگي و دانشجوييهمكاري با  .8

 هاي گوناگوندريافت اعتبارات و كمك
مطالعه و بررسي گزارشات و مكاتبات  تهيه شده توسط همكاران و اظهار نظر در مورد گزارشات و مكاتبات به منظـور تسـريع    .9

 وند كار مدير مافوقدر ر
 و ارائه گزارش هاي مورد نياز به آن واحد معاونت فرهنگي و دانشجوييهمكاري با  .10
  متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايتهيه و تدوين گزارش .11

  
  
  
  
  
  



    شناسنامه مشاغل دانشگاه  

 يه كننده:ته
  اداره برنامه ريزي منابع انساني

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  هتأييد كنند
  هيأت رئيسه دانشگاه

١٧  
 

  كارشناس كامپيوتر
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  كارشناس كامپيوتر. عنوان شغل: 1
  /واحد مستقل: . عنوان مديريت5  : واحد آموزشي. عنوان 4
   واحد آموزشي امور پشتيبانيمسئول مستقيم: . مافوق 6
  واحد آموزشيرئيس كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

     
  احراز. شرايط8

اطالعـات،   يفنـاور  تيريمـد  وتر،يكـامپ  يمهندسـ  يليتحصـ  يرشـته هـا   از يكيدر  يكارشناس ايارشد  يدارا بودن مدرك كارشناس
  .وتريكامپ لومو ع ياطالعات يها ستميس تيريمد ،اطالعات و ارتباطات،  ياطالعات، فناور يفناور يمهندس

 
  اصلي شغل:. وظايف 9

  واحد آموزشي سرورهاي كليه رساني بروز و نگهداري و مديريت .1
 بندي vlanو  كشيها، كابل سوئيچ شامل شبكه نگهداري و مديريت .2
 وايرلس شبكه افزاري سخت و افزاري نرم رساني بروز و نگهداري و اندازيراه .3
 و ... اسكنرها ها،پرينتر مانند شبكه تحت تجهيزات تمام نگهداري و مديريت .4
 كاركنان و اساتيد ،دانشجويان افزاريسخت و افزارينرم مشكالت و هاپرسش به پاسخگويي .5
ماندهي فعاليتهاي مربوط به سايت كامپيوتر متناسب با تعداد دانشجويان و ارتقا سايت متناسب با پروژهاي محاسباتي ساز .6

 تحصيالت تكميلي
 كامپيوترها افزارينرم و افزاريسخت تعميرات و نگهداري .7
  خريد پيشنهاد جهت كيفيت و هزينه نظر از مقايسه و موجود افزارينرم و افزاريسخت هايبرند تمام كردن چك .8
 به لحاظ محتوايي واحد آموزشيبه روز نگهداشتن وب سايت  .9

 واحد آموزشيپيگيري انجام اصالحات مورد نياز ساختاري در وب سايت  .10
 در زمينه تسريع اموري نظير ثبت نام دانشجويان واحد آموزشيهمكاري با معاونتهاي  .11
 ز جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفهاي الزم و انجام امور محوله اتهيه و تدوين گزارش .12

 
   

  
  



    شناسنامه مشاغل دانشگاه  

 يه كننده:ته
  اداره برنامه ريزي منابع انساني

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  هتأييد كنند
  هيأت رئيسه دانشگاه

١٨  
 

  كارشناس كتابداري
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  كارشناس كتابداري. عنوان شغل: 1
  /واحد مستقل: . عنوان مديريت5  : واحد آموزشي. عنوان 4
   واحد آموزشي رئيسمستقيم: . مافوق 6
  ا گزارش دهد: كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنه. ساير 7

     
  احراز. شرايط8

ريـزي  رسـاني و برنامـه  كتابـداري،  علـوم كتابـداري و اطـالع      هـاي  رشـته  از يكي در كارشناسي يا ارشدمدرك كارشناسي دارا بودن
  ارسي.فشناسي، مديريت منابع اطالعات، ادبياتاطالعات، مديريت اطالعات و ارتباطات، علم اطالعات و دانش كتابداري، مديريت

 
  اصلي شغل:. وظايف 9

  افزاري) و انجام امور مرتبط با رفع آن افزاري و سختبررسي نيازهاي كتابخانه (نرم .1
 كتابخانه هاي دانشجويان مراجعه كننده به رسيدگي به درخواست .2
 واحد آموزشي آموزش نرم افزار كتابخانه به دانشجويان و كاربران كتابخانه .3
science directاتي (هاي اطالعمديريت پايگاه .4  ) و انجام امور مرتبط با آنها ,…
  واحد آموزشيها و خريد آنها براي هاي خريد كتاب و سفارش كتاببررسي درخواست .5
اطالعات آنها در فيلدهاي مختلف نسخ و ويرايش، وارد كردن اطالعات كتب تكرار در شلف كاغذي موجـود  ايجاد نسخ كتب تكراري و ويرايش  .6

 ان كتابخانهددر برگه
 هاي اهدايي و تفكيك بر اساس موضوعكنترل كتاب .7
هايي كه توسط اعضاي كتابخانه مفقود شده و بررسي موجودي نسخ آنها در مخزن و جايگزين كردن آنها در نرم افزاررسيدگي و پيگيري كتاب .8
 به كتابخانه مركزي  واحد آموزشياز كتابخانه اي هاي چند نسخهها و انتقال كتابگيري در خصوص وجين نهايي كتاببررسي و تصميم .9

 ها بر اساس فايل اكسلبندي كتابهاي وجين شده و دستورود اطالعات كتابشناسي در فايل كتاب .10
هاي ديگر و ارسال كتب و هاي دانشگاههاي داخل كشور و درخواستهاي داخلي از مراجعين دانشگاه و تامين آنها از دانشگاهدريافت درخواست .11

 مقاالت به صورت امانت براي آنها
 حفظ و نگهداري مجموعه مواد آموزشي و نگهداري و حفاظت از تجهيزات كتابخانه .12
 همكاري با كاربران و مراجعين كتابخانه در بازيابي اطالعات .13
 آمدسازي مجموعه كتابخانهبررسي و ارزيابي منابع جهت تكميل و روز .14

 و صحافي كنترل و بررسي كتابهاي فرسوده جهت مرمت .15
  هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفارشتهيه و تدوين گز .16



    شناسنامه مشاغل دانشگاه  
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١٩  
 

  كتابدار
  . نوع شغل: 3  . كد شغل: 2  كتابدار. عنوان شغل: 1
  . عنوان مديريت/واحد مستقل: 5  . عنوان واحد آموزشي:4
  رئيس واحد آموزشي. مافوق مستقيم: 6
  معاون واحد آموزشي -مسئول امور پشتيباني واحد آموزشيساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير ك7

     
  . شرايط احراز8

ريـزي كتابـداري،   رسـاني و برنامـه  كتابداري،  علـوم كتابـداري و اطـالع    هاي رشته از يكي در مدرك كارشناسي يا كارداني دارا بودن
  فارسي.شناسي، مديريت منابع اطالعات، ادبياتطالعات و ارتباطات، علم اطالعات و دانشاطالعات، مديريت ا مديريت

 
  . وظايف اصلي شغل:9

هـا و كتابخانـه مركـزي و جسـتجوي     واحـد آموزشـي  ها و خريد آنها براي هاي خريد كتاب و سفارش كتاببررسي درخواست .1
 ات در نرم افزار كتابخانه مركزيهاي خريداري شده با موجودي كتابخانه و ورود اطالعكتاب

اطالعات آنها در فيلدهاي مختلف نسخ و ويرايش، وارد كردن اطالعات كتب تكرار در شلف ايجاد نسخ كتب تكراري و ويرايش  .2
 دان كتابخانهكاغذي موجود در برگه

عات همراه با كتاب بـه بخـش   وارد كردن اطالعات كتابشناسي مربوط به كتب جديد، در نرم افزار سفارشات و ارسال اين اطال .3
 فهرست نويسي و سازماندهي 

 هاي اهدايي و تفكيك بر اساس موضوعكنترل كتاب .4
هايي كه توسط اعضاي كتابخانه مفقود شده و بررسي موجودي نسخ آنها در مخزن و جايگزين كردن رسيدگي و پيگيري كتاب .5

 آنها در نرم افزار
ها به واحد صحافي ايگزين كردن برخي از آنها با كتب جديد و ارسال بقيه كتابكتب فرسوده، جداسازي از مخزن و جتفكيك  .6

 جهت انجام امور مربوطه
بـه   واحـد آموزشـي  اي از كتابخانـه  هـاي چنـد نسـخه   ها و انتقال كتابگيري در خصوص وجين نهايي كتاببررسي و تصميم .7

 كتابخانه مركزي 
 ها بر اساس فايل اكسلبندي كتابن شده و دستهاي وجيورود اطالعات كتابشناسي در فايل كتاب .8
هاي ديگر هاي دانشگاههاي داخل كشور و درخواستهاي داخلي از مراجعين دانشگاه و تامين آنها از دانشگاهدريافت درخواست .9

 مقاالت به صورت امانت براي آنهاو ارسال كتب و 
  مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفهاي الزم و انجام امور محوله از جانب تهيه و تدوين گزارش .10

  
  



    شناسنامه مشاغل دانشگاه  

 يه كننده:ته
  اداره برنامه ريزي منابع انساني

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  هتأييد كنند
  هيأت رئيسه دانشگاه

٢٠  
 

  كارشناس آموزشي
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  كارشناس آموزشي. عنوان شغل: 1
  /واحد مستقل: . عنوان مديريت5  : واحد آموزشي. عنوان 4
  واحد آموزشيرئيس مستقيم: . مافوق 6
مدير گروه، مديرگروه و سرپرست ، واحد آموزشياون معكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  آزمايشگاه/كارگاه
     

  احراز. شرايط 8
  .محل خدمت  واحد آموزشي هايمأموريت با مرتبطدر يكي از رشته هاي ارشد يا كارشناسي  بودن مدرك كارشناسي دارا

 
  اصلي شغل:. وظايف 9

 زمايشريزي آموزشي و تدريس سيالبس درسي مرتبط با آبرنامه .1
 افزارهاي تخصصي و نحوه كار با تجهيزات آزمايشگاهي/كارگاهي و نحوه آموزش آنهاو يادگيري نرممطالعه  .2
 طراحي و برگزاري آزمون پاياني آزمايشگاه/كارگاه و ارزيابي دانشجويان .3
 گزارشات هفتگي دانشجويانتصحيح  .4
 ياز به استفاده از آزمايشگاه/كارگاه داردهاي پژوهشي كه نو پشتيباني دانشجويان در انجام فعاليتهمكاري  .5
 افزاري دانشگاهي و صنعتيافزاري و سختخدمات پژوهشي نرمارائه  .6
 هاي معيوب دستگاهمير عتحفاظت از اموال و تجهيزات آزمايشگاه/كارگاه و  .7
 به روز رساني و ارتقا تجهيزات آزمايشگاه/كارگاه  .8
 رساييها و نواقص از لحاظ رعايت مقررات و شرايط فني و تخصصيبازرسي آزمايشگاه/ كارگاه به منظور رفع نا .9

 ريزي خريد مواد و لوازم مورد نياز آزمايشگاه/كارگاهبرنامه .10
 هاي آزمايشگاه/كارگاهآزمايش تهيه و بروزرساني دستورالعمل .11
 ريزي و پيگيري توسعه آزمايشگاه/كارگاه به منظور ارائه خدمات صنعتي و درآمدزاييبرنامه .12
 بر رعايت نكات ايمني و حفاظتي دانشجويان حين استفاده از آزمايشگاه/كارگاه ارت نظ .13
 هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .14

  
  
  



    شناسنامه مشاغل دانشگاه  

 يه كننده:ته
  اداره برنامه ريزي منابع انساني

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  هتأييد كنند
  هيأت رئيسه دانشگاه

٢١  
 

  تكنسين
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  تكنسين. عنوان شغل: 1
  /واحد مستقل: نوان مديريت. ع5  : واحد آموزشي. عنوان 4
  واحد آموزشيرئيس مستقيم: . مافوق 6
، مديرگروه و واحد آموزشيمربوطه، معاون  كارشناس آموزشيكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  سرپرست آزمايشگاه/كارگاه
     

  احراز. شرايط8
  .محل خدمت  واحد آموزشي يهاتيمرتبط با مأمور ياز رشته ها يكيدر داني كار اي يمدرك كارشناس مدرك دارابودن

 
  اصلي شغل:. وظايف 9

 سازي محيط آزمايشگاه/كارگاه طبق برنامه آموزشيآماده .1
 برداري از آنها طبق برنامه آموزشيهاي آزمايشگاه/كارگاه جهت بهرهاطمينان از سالمت دستگاهحصول  .2
 د نياز آزمايشگاه/كارگاه و تامين آنها قبل از شروع ترم اقالم، قطعات و لوازم مصرفي مور بررسي .3
 ها و لوازم آزمايشگاه/كارگاه در طول ترم و نگهداري از دستگاهتعمير  .4
 هاي معيوب به مراكز مربوطه جهت تعمير و ارسال دستگاه واحد آموزشيبا هماهنگي  .5
 به كارشناسان آموزشي در امر آموزش كمك  .6
 انشجويان در هر هفته و انتقال آنها به كارشناسان آموزشي كارهاي دآوري گزارشعجم .7
 با كارشناسان آموزشي در برگزاري امتحان پايان ترم آزمايشگاههمكاري  .8
 هاي تحصيلي نياز به استفاده از امكانات آزمايشگاه/كارگاه دارندبا دانشجوياني كه جهت انجام پروژههمكاري  .9

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

  
  
  
  
  
  
  
  



    شناسنامه مشاغل دانشگاه  

 يه كننده:ته
  اداره برنامه ريزي منابع انساني

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  هتأييد كنند
  هيأت رئيسه دانشگاه

٢٢  
 

  كارشناس آزمايشگاه و كارگاه
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  كارشناس آزمايشگاه و كارگاه. عنوان شغل: 1
  /واحد مستقل: . عنوان مديريت5  : واحد آموزشي. عنوان 4
  واحد آموزشيرئيس مستقيم: . مافوق 6
، مـديرگروه و  واحـد آموزشـي  مربوطـه، معـاون    كارشـناس آموزشـي  كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: اير . س7

  سرپرست آزمايشگاه/كارگاه
     

  احراز. شرايط8
  .محل خدمت واحد آموزشي يهاتيمرتبط با مأمور ياز رشته ها يكيدر  يكارشناس ايارشد  يمدرك كارشناس مدرك دارابودن

 
  اصلي شغل:. وظايف 9

 سازي محيط آزمايشگاه/كارگاه طبق برنامه آموزشيآماده .1
 برداري از آنها طبق برنامه آموزشيهاي آزمايشگاه/كارگاه جهت بهرهاطمينان از سالمت دستگاهحصول  .2
 اقالم، قطعات و لوازم مصرفي مورد نياز آزمايشگاه/كارگاه و تامين آنها قبل از شروع ترم  بررسي .3
 ها و لوازم آزمايشگاه/كارگاه در طول ترم و نگهداري از دستگاه تعمير .4
 هاي معيوب به مراكز مربوطه جهت تعمير و ارسال دستگاه واحد آموزشيبا هماهنگي  .5
 به كارشناسان آموزشي در امر آموزش كمك  .6
 كارهاي دانشجويان در هر هفته و انتقال آنها به كارشناسان آموزشي آوري گزارشعجم .7
 با كارشناسان آموزشي در برگزاري امتحان پايان ترم آزمايشگاهري همكا .8
 هاي تحصيلي نياز به استفاده از امكانات آزمايشگاه/كارگاه دارندبا دانشجوياني كه جهت انجام پروژههمكاري  .9

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    شناسنامه مشاغل دانشگاه  

 يه كننده:ته
  اداره برنامه ريزي منابع انساني

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  هتأييد كنند
  هيأت رئيسه دانشگاه

٢٣  
 

    كارپرداز
  . نوع شغل: 3  . كد شغل: 2  كارپرداز. عنوان شغل:1
  . عنوان مديريت: 5  . عنوان معاونت: 4
  رئيس واحد آموزشي. مافوق مستقيم: 6
  معاون واحد آموزشي -مسئول امور پشتيباني واحد آموزشيكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

     
  شرايط احراز:.8

مـرتبط بـا شـغل مـورد      يهـا شيگـرا (تيريگروه مد يليتحص ياز رشته ها يكيدر  دانيكار اي يكارشناس يليدارا بودن مدرك تحص
  ، اقتصاد.يها)، حسابدار شيگرا هي(كل عيصنا يمهندس ،)يتصد

  

  شغل:. وظايف اصلي 9
  هاي خريد از مقام مافوق و ثبت در دفاتر مخصوصدريافت درخواست .1
  خريد اقالم مورد نياز انبار بر اساس دستور مقام مافوق  .2
  اخذ پيش فاكتور از فروشندگان كاالي مورد درخواست و ارسال آن به مقام مافوق  .3
  اجناس و گزارش آن به مقام مافوق استعالم بهاء قبل از خريد .4
  ت مورد عملي خريد با توجه به قوانين و مقرراهاي واصلهبررسي درخواست .5
  و مدارك مربوط به خريد جلسهتنظيم صورتتهيه و  .6
  و دفتر اسناد هزينه ي انجام شده تنظيم دفتر ثبت پيش پرداخت .7
قسمت مربوط و اخذ رسيد قـبض  و تحويل سند هزينه و گزارش دريافت انبار به  هتحويل اجناس خريداري به انبارهاي مربوط .8

  انبار
 در پايان دورهوط و درخواست مجدد واريز تنخواه گردان به حساب مرب .9

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

  
  
  
  



    شناسنامه مشاغل دانشگاه  

 يه كننده:ته
  اداره برنامه ريزي منابع انساني

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  هتأييد كنند
  هيأت رئيسه دانشگاه

٢٤  
 

  متصدي امور دفتري و بايگاني
  . نوع شغل: 3  . كد شغل: 2  متصدي امور دفتري و بايگاني. عنوان شغل: 1
  مستقل: . عنوان مديريت/واحد 5  : واحد آموزشي. عنوان 4
  رئيس واحد آموزشي. مافوق مستقيم: 6
  معاون واحد آموزشي -مسئول امور پشتيباني واحد آموزشي. ساير كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: 7

     
  . شرايط احراز8

حقـوق،   ،يتـ يعلوم ترب ،يماععلوم اجت ت،يريگروه مد تحصيلي ياز رشته ها يكيدر  يا كارداني يكارشناس تحصيلي دارا بودن مدرك
  .علوم ارتباطات ،يروابط عموم ،يروانشناس ،يحسابدار

 
  . وظايف اصلي شغل: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
  رجوع و راهنمايي آنها و فراهم آوردن امكان انجام درخواست آنانپاسخگويي و تكريم ارباب  .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 ..و ها، گزارشات تهيه پيش نويس و تايپ نامه .5
  پيگيري مكاتبات و گردآوري اطالعات درخصوص موارد ارجاعي و اعالم نتايج به مقام مسئول .6
  آماده كردن و ارائه سوابق و پرونده هاي مربوط به جلسات حسب دستور مقام مسئول .7
شده مقام مسئول و اعـالم نتـايج بـه    ابالغ دستورات صادره به همكاران و مديران و واحدهاي تابعه برحسب خط مشي تعيين  .8

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

  واحد آموزشيتنظيم اوقات جلسات اساتيد جهت جلسات  .10
 جايگاه شغلي و شرح وظايفمتناسب با  الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايتهيه و تدوين گزارش .11

  
 
   

  
  
  


