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 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
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  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
١ 

 

  رئيس پارك علم و فناوري
  . عنوان شغل: 3  . كد شغل: 2  يپارك علم و فناور سيرئ. عنوان شغل: 1
  يپارك علم و فناور. عنوان مديريت/واحد مستقل: 5  يپارك علم و فناور: واحد . عنوان 4
  . مافوق مستقيم: 6
  شغل بايد به آنها گزارش دهد:  . ساير كساني كه شاغل اين7

  

. شرايط 8
 احراز

رشته 
تحصيلي

يا عضـو هيئـت    يكارشناس اي ارشديكارشناس يلياحراز شغل: دارا بودن مدرك تحص يبرا يليتحص يهارشته
موجـود   يليتحصـ  يها(رشتههيو علوم پا يو مهندس يفن ت،يريگروه مد يليتحص يهااز رشته يكيدر  علمي

  در دانشگاه)
 يهـا از رشـته  يكـ يدر  يكارشناس اي ارشديكارشناس يلي: مقطع تحصليادامه تحص يبرا يليتحص يهاتهرش

  عيصنا ي، مهندسMBAو  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 12با مدرك تحصيلي كارشناسي يا سطح دو حوزه حداقل 

  است اداره يا رئيس گروه) (رئيس2سال در سطح 2حداقل : ازين شيپ يتيرمدي تجربه در سطح

ارزيابي 
  عملكرد

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

 
  . وظايف اصلي شغل:9

 مديريت مربوط به كليه امور مرتبط با فرآيندهاي نوآوري و كارآفريني در دانشگاه .1
 ريت بر عملكرد بخش پيش رشد و رشدنظارت و مدي .2
 مديريت بخش هدايت شركت هاي دانش بنيان دانشگاه .3
 مديريت و نظارت بر امور شتاب دهنده هاي كسب و كار واحد هاي فناور نوپا .4
 مديريت و نظارت بر شاخه هاي تخصصي نوآوري مستقر در واحدهاي دانشگاه .5
 رتبط با كارآفريني و تجاري سازيبرنامه ريزي و نظارت بر اجراي دوره هاي آموزشي م .6
 مديريت بخش هاي خدمات رساني به به واحدهاي فناور در شركت هاي دانش بنيان .7
 برنامه ريزي جهت توسعه كمي و كيفي مراكز نوآوري دانشگاه .8
وسعه ارتباط موثر با شركت هاي صنعتي خصوصي و دولتي به منظور مشاركت در توليد فناوري از طريق واحدهاي تحقيق و ت .9



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  اداره برنامه ريزي منابع انساني

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني
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  هيأت رئيسه دانشگاه

  
٢ 

 

 نظارت بر برگزاري نمايشگاه ها و جشنواره هاي مرتبط با نوآوري و كارآفريني .10
 توسعه صندوق مشاركت و حمايت از شركت ها .11
 مديريت و نظارت بر عملكرد واحد انتقال تكنولوژي و تجاري سازي برون دادهاي علمي دانشگاه .12
  ها و انجام امور پرسنلي مرتبطتعيين وظايف كاركنان زيرمجموعه، نظارت بر انجام صحيح فعاليت .13
  فهاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايتهيه و تدوين گزارش .14
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٣ 

 

  معاون پارك علم و فناوري
  . عنوان شغل: 3  . كد شغل: 2  يپارك علم و فناور معاون. عنوان شغل: 1
  يپارك علم و فناور. عنوان مديريت/واحد مستقل: 5  يپارك علم و فناور: واحد عنوان . 5
  . مافوق مستقيم: 6
  . ساير كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: 7

  

. شرايط 8
 احراز

رشته 
تحصيلي

يا عضـو هيئـت    ياسكارشن اي ارشديكارشناس يلياحراز شغل: دارا بودن مدرك تحص يبرا يليتحص يهارشته
موجـود   يليتحصـ  يها(رشتههيو علوم پا يو مهندس يفن ت،يريگروه مد يليتحص يهااز رشته يكيدر  علمي

  در دانشگاه)
 يهـا از رشـته  يكـ يدر  يكارشناس اي ارشديكارشناس يلي: مقطع تحصليادامه تحص يبرا يليتحص يهارشته
  عيصنا ي، مهندسMBAو  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 12يا سطح دو حوزه حداقل با مدرك تحصيلي كارشناسي 

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

ارزيابي 
  عملكرد

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

  

  . وظايف اصلي شغل:9
 دانشگاه  3پيگيري، انتخاب، خريد و پيگيري اجاره و استقرار شركت هاي دانش بنيان دانشگاه در برج فناوري شماره  .1
 ايجاد زيرساخت هاي الزم جهت راه اندازي پارك علم و فناوري واقع در شهريار، استقرار يك شركت در پارك شهريار .2
 و به روز رساني كاتالوگ انگليسي و فارسي مديريت فناوري، راه اندازي سامانه اتوماسيون داخليتهيه و تدوين  .3
ايجاد زيرساخت هاي روابط بين المللي مديريت فناوري: ايجاد ارتباط و ديدار و عضويت بـا انجمـن پـارك هـاي آسـيا، عقـد        .4

 هاي منطقه از طريق رايزن وزارت علومقرارداد همكاري با موسسات مربوطه و  ايجاد ارتباط با بازار كشور
نظارت و اريابي شركت هاي دانش بنيان، شركت در جلسات فناوري و جلسات شوراي مركـز رشـد، داوري و بررسـي شـركت      .5

 هاي متقاضي ورود به مجموعه
 داخلي و بين المللي -ايجاد زيرساخت و كمك به تجاري سازي فناوري .6
 بسته به دانشكده ها و نيز مراكز نوآوري مديريت فناوري پيگيري تاسيس مراكز نوآوري تخصصي وا .7
تهيه و تدوين رويه حمايت از شركتهاي دانش بنيان دانشگاهي، تهيه و تدوين رويه استقرار شركتهاي دانش بنيـان در پـارك    .8
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٤ 

 

شهريار، تهيه و تدوين رويه اجاره
 مالي و...، امور جاري و شركت در جلسات نظارت بر بخش هاي مختلف مركز رشد از جمله آموزش، پذيرش، ارزيابي، .9

  ها و انجام امور پرسنلي مرتبطهمكاري با مدير در تعيين وظايف كاركنان زيرمجموعه و نظارت بر انجام صحيح فعاليت .10
ور انجام مكاتبات و امضاء نامه هاي اداري از طرف مديريت با توجه به تفويض اختيارات داده شده به منظور تسهيل در روند ام .11

 و سرعت بخشيدن به كارها
 تناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفهاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متهيه و تدوين گزارش .12
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٥ 

 

  كارشناس
  . عنوان شغل: 3  . كد شغل: 2  كارشناس. عنوان شغل: 1
  يپارك علم و فناورن مديريت/واحد مستقل: . عنوا5  يپارك علم و فناور: واحد عنوان . 5
  . مافوق مستقيم: 6
  . ساير كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

ر ارشـد يـا كارشناسـي د    يكارشناسـ  يليتحصدارا بودن مدرك :احراز شغليبرايليتحصيهارشته
و علـوم   يو مهندس يفن ،يروابط عموم ،يحقوق، حسابدار ت،يريگروه مد تحصيلي ياز رشته ها يكي
  موجود در دانشگاه) يليتحص ي(رشته هاهيپا

 در يكـي از ارشـد يـا كارشناسـي     يكارشناسـ  : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
 ،يروابـط عمـوم   ،يحقـوق، حسـابدار   ع،يصـنا  ي، مهندسـ MBAو  تيريگروه مد هاي تحصيليرشته

  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس وتر،يكامپ يندسمه
 خدمت تجربه
  -   قبول قابل

	_  ارزيابي عملكرد 	
 

  . وظايف اصلي شغل:9
 هابندي براي مالقاتريزي و زمانبرنامه .1
 همكاري در تدوين برنامه راهبردي  .2
 نظارت بر كليه امور مربوط به مكاتبات  .3
 انشگاه جهت پيش بردن خدمات ي واحدهاي درون دارتباط با كليه .4
 ارتباط با نهادهاي خارج از دانشگاه به منظور پيش بردن خدمات  .5
 پاسخگويي به مراجعين تلفني و حضوري و راهنمايي ايشان به واحدهاي مربوطه  .6
 هاي مربوطه هاي كاغذي مهم و محرمانه الكترونيكي به صورت تفكيك شده و در پروندهنگهداري مستندات و پيام .7
 آوري و آماده نمودن اطالعات مورد نياز معاون دانشگاه و تهيه گزارشات و جداول آماري به صورت فايل و هاردكپي جمع .8
 جمع بندي كليه آمارها و اطالعات  .9

 نظارت بر امور داخلي دفتر و تشريفات و پذيرايي از ميهمانان داخلي و خارجي  .10
 متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف له از جانب مافوقالزم و انجام امور محو هايتهيه و تدوين گزارش .11
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٦ 

 

  هارئيس اداره پذيرش و نظارت بر طرح
  . عنوان شغل: 3  . كد شغل: 2 هاو نظارت بر طرح رشياداره پذ سيرئ. عنوان شغل: 1
  هاحو نظارت بر طر رشياداره پذ. عنوان مديريت/واحد مستقل: 5  يپارك علم و فناور: واحد عنوان . 5
  . مافوق مستقيم: 6
  . ساير كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: 7

  

. شرايط 8
 احراز

 تحصيلي رشته

يا عضـو   ارشد يا كارشناسيدارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
 يهـا (رشـته هيو علـوم پا  يو مهندسـ  يفنـ  ت،يريگروه مدهاي تحصيلي رشته در يكي از هيئت علمي

  موجود در دانشگاه) يليتحص

 ارشـد يـا كارشناسـي در يكـي از    كارشناسـي  : مقطع تحصـيلي هاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
    عيصنا ي، مهندسMBAو  تيريگروه مد تحصيليهاي رشته

  باشدسال كه سه سال آخر آن در شغل مرتبط بوده 8حداقل  :تجربه خدمت قابل قبول   تجربه 
 سال در سطح كارشناس مسئول است2حداقل : ازين شيپ يتيرمدي تجربه در سطح  

ارزيابي 
  عملكرد

عملكـرد در   يابيـ ارز نيانگيـ سال قبل كه كمتر از م2عملكرد  يابيارز ازيدرصد امت 85 نيانگيكسب م
  واحد مربوطه نباشد.

 

  . وظايف اصلي شغل:9
 ر زمينه خدمات دانش بنيانامور مربوط به آموزش و مشاوره دنظارت بر  .1

 لسات با هسته/ واحدها در خصوص شناسايي نيازهاي فناورانهشركت در ج .2

 دوره هاي مورد نياز تخصصي براي واحدهاي فناورمشخص كردن  .3

 مربوط به مذاكرات با سرمايه گذاران و تنظيم اوليه قرادادهاي مربوطه و حفظ محرمانگي شركت در جلسات  .4
 صندوق هاي موجود در كشوراز  و شركتي اخذ حمايت هاي ستادي .5
 فرايند دريافت كد كارگاهي، فرايند ثبت شركت و پيشنهاد در زمان مناسب به تيم هانظارت بر  .6
 دعوت از مسئولين و صاحبين صنعت براي بهره برداري از محصوالت شركت ها  .7
 اارزيابي و جايابي شركت ها از منظر فني وحضور، و رتبه بندي آنهنظارت بر  .8
 انجام امور مربوط به جذب كارآموز، كارورز، كارياب در شركت هاي مستقر زيرمجموعهنظارت بر  .9

 برنامه زماني شروع و چگونگي ادامه كار سرمايه گذارنظارت بر  .10
 ارتباط با ديگر مراكز نوآوري و فناوري، كمك به راه اندازي و ارائه مشاوره به آنها .11
 آنها در مركز R&Dجذب مراكز نوآوري و  ارتباط با شركت هاي بزرگ و سعي در .12
  انجام ساير اموري كه در چهارچوب وظايف محول مي شود .13
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٧ 

 

  

  هاكارشناس مسئول پذيرش و نظارت بر طرح
  . عنوان شغل: 3  . كد شغل: 2  هاو نظارت بر طرح رشيكارشناس مسئول پذ. عنوان شغل: 1
و نظارت بر  رشيپذ اداره/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  يپارك علم و فناور: واحد عنوان . 5

  هاطرح
  . مافوق مستقيم: 6
  . 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 شغليبرايليتحصيهارشته
 يليتحصـ  يهـا (رشـته هيو علـوم پا  يو مهندسـ  يفنـ  ت،يريه مـد گرو تحصيلي ياز رشته ها يكي

  موجود در دانشگاه)
ارشد يا كارشناسي در يكـي از   كارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته

 يمهندسـ  وتر،يكـامپ  يمهندسـ  ع،يصـنا  ي، مهندسـ MBAو  تيريگروه مدرشته هاي تحصيلي 
  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور

 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
 امور مربوط به آموزش و مشاوره در زمينه خدمات دانش بنيان .1

 به استخراج اطالعات شركت ها و واحدهاي فناور امور مربوط .2

 برگزاري جلسات با هسته/ واحدها در خصوص شناسايي نيازهاي فناورانه .3

 هماهنگي هاي الزم جهت برگزاري دوره هاي مورد نياز تخصصي براي واحدهاي فناور .4

  هماهنگي هاي الزم جهت سايت و اينترنت .5
 اران و تنظيم اوليه قرادادهاي مربوطه و حفظ محرمانگي انجام امور مربوط به مذاكرات با سرمايه گذ .6
 تهيه ليستي از صندوق هاي موجود در كشور براي اخذ حمايت هاي ستادي و شركتي .7
 اطالع از فرايند دريافت كد كارگاهي، فرايند ثبت شركت و پيشنهاد در زمان مناسب به تيم ها .8
 ز محصوالت شركت ها دعوت از مسئولين و صاحبين صنعت براي بهره برداري ا .9

 ارزيابي و جايابي شركت ها از منظر فني وحضور، و رتبه بندي آنها .10
 انجام امور مربوط به جذب كارآموز، كارورز، كارياب در شركت هاي مستقر زيرمجموعه .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 

 

پيگيري كليه امور مربوط به وبسايت ارزيابي شركت ها .12
به مديريت شركت ها همچون برون سپاري وام ها، تمـايز   بوطهمكاري در تدوين رويه و رفع باگ هاي اداري، اجرايي مر .13

 مستطعين
 دريافت برنامه زماني شروع و چگونگي ادامه كار سرمايه گذار .14
 ارتباط با ديگر مراكز نوآوري و فناوري، كمك به راه اندازي و ارائه مشاوره به آنها .15
 در مركز آنها R&Dارتباط با شركت هاي بزرگ و سعي در جذب مراكز نوآوري و  .16
  انجام ساير اموري كه در چهارچوب وظايف محول مي شود .17
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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 

 

  هاكارشناس پذيرش و نظارت بر طرح
  . عنوان شغل: 3  . كد شغل: 2  هاو نظارت بر طرح رشيكارشناس پذ. عنوان شغل: 1
  هاو نظارت بر طرح رشيپذ ادارهمستقل: . عنوان مديريت/واحد 5  يپارك علم و فناور: واحد عنوان . 5
  . مافوق مستقيم: 6
  . 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 شغليبرايليتحصيهارشته
 يليتحصـ  يهـا (رشـته هيو علـوم پا  يو مهندسـ  يفنـ  ت،يريگروه مـد  تحصيلي ياز رشته ها يكي

  موجود در دانشگاه)
ارشد يا كارشناسي در يكـي از   كارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته

 يمهندسـ  وتر،يكـامپ  يمهندسـ  ع،يصـنا  ي، مهندسـ MBAو  تيريگروه مدرشته هاي تحصيلي 
  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور

قابل خدمت تجربه
  -   قبول

  -   ارزيابي عملكرد
  

  . وظايف اصلي شغل:9
 امور مربوط به آموزش و مشاوره در زمينه خدمات دانش بنيان .1

 امور مربوط به استخراج اطالعات شركت ها و واحدهاي فناور .2

 برگزاري جلسات با هسته/ واحدها در خصوص شناسايي نيازهاي فناورانه .3

 هماهنگي هاي الزم جهت برگزاري دوره هاي مورد نياز تخصصي براي واحدهاي فناور .4

  هماهنگي هاي الزم جهت سايت و اينترنت .5
 انجام امور مربوط به مذاكرات با سرمايه گذاران و تنظيم اوليه قرادادهاي مربوطه و حفظ محرمانگي  .6
 ي ستادي و شركتيتهيه ليستي از صندوق هاي موجود در كشور براي اخذ حمايت ها .7
 اطالع از فرايند دريافت كد كارگاهي، فرايند ثبت شركت و پيشنهاد در زمان مناسب به تيم ها .8
 دعوت از مسئولين و صاحبين صنعت براي بهره برداري از محصوالت شركت ها  .9

 ارزيابي و جايابي شركت ها از منظر فني وحضور، و رتبه بندي آنها .10
 آموز، كارورز، كارياب در شركت هاي مستقر زيرمجموعهانجام امور مربوط به جذب كار .11
 پيگيري كليه امور مربوط به وبسايت ارزيابي شركت ها .12
به مديريت شركت ها همچون برون سپاري وام ها، تمايز مستطعين همكاري در تدوين رويه و رفع باگ هاي اداري، اجرايي مربوط .13
 مايه گذاردريافت برنامه زماني شروع و چگونگي ادامه كار سر .14
 ارتباط با ديگر مراكز نوآوري و فناوري، كمك به راه اندازي و ارائه مشاوره به آنها .15



 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 

 

 آنها در مركزR&Dارتباط با شركت هاي بزرگ و سعي در جذب مراكز نوآوري و .16
  انجام ساير اموري كه در چهارچوب وظايف محول مي شود .17

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 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 

 

  داره امور مالي و توسعه كالبديارئيس 
  . عنوان شغل: 3  . كد شغل: 2  يو توسعه كالبد ياداره امور مال سيرئ. عنوان شغل: 1
  يو توسعه كالبد ياداره امور مال. عنوان مديريت/واحد مستقل: 5  يپارك علم و فناور: واحد عنوان . 5
  . مافوق مستقيم: 6
  ه آنها گزارش دهد: . ساير كساني كه شاغل اين شغل بايد ب7

  

. شرايط 8
 احراز

 تحصيلي رشته

يـا   ارشد يـا كارشناسـي  دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
و علوم  يو مهندس يفن ،يحسابدار ت،يريگروه مدهاي تحصيلي رشته در يكي از عضو هيئت علمي

  موجود در دانشگاه) يليتحص يها(رشتههيپا

 ارشد يـا كارشناسـي در يكـي از   كارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلهرشت
  يحسابدار ،يمال اتياضير ع،يصنا ي، مهندسMBAو  تيريگروه مد هاي تحصيليرشته

  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
  واحد مربوطه نباشد.

 

  . وظايف اصلي شغل:9
 امور مربوط به آموزش و مشاوره در زمينه ماليات نظارت بر  .1

 ر مربوط به آموزش و مشاوره در زمينه سرمايه گذاريامونظارت بر  .2

 امور مربوط به آموزش و مشاوره در زمينه ارزيابي فناورينظارت بر  .3

 امور مربوط به آموزش و مشاوره در زمينه تسهيالت و تأمين مالينظارت بر  .4

  حسابداريامور مربوط به ارتقاء دانش و مهارت هاي تخصصي در زمينه خدمات حسابرسي و نظارت بر  .5
رفع مشكالت احتمالي پيش روي شركت ها همچون بيمه، ماليات، ثبت شركت، اخذ كد كارگاه، اخذ گـواهي دانـش   نظارت بر  .6

 بيمه گزاري براي تيم هاي فناور و افراد حقيقي و مانند آنبنيان، دكه 
 بررسي در خصوص تبديل وضعيت شركت ها و هسته هاي نوآور .7
 قرار يا عدم استقرار هسته هاي فناوربررسي در خصوص جابجايي، است .8
 مديريت شركت هاي خدماتي مستقر در برج فناوري .9

 نظارت بر شركت هاي مستقر در كارگاه و مديريت امور كارگاه .10
  انجام امور مربوط به تنخواه گرنظارت بر  .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

  
١٢ 

 

  يو توسعه كالبد يمال كارشناس مسئول
  . عنوان شغل: 3  . كد شغل: 2  هاو نظارت بر طرح رشيكارشناس مسئول پذ. عنوان شغل: 1
و توسعه  ياداره امور مال. عنوان مديريت/واحد مستقل: 5  يپارك علم و فناور: واحد عنوان . 5

  يكالبد
  . مافوق مستقيم: 6
  . ساير كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليتحصمدرك 

در ارشد يا كارشناسي  يكارشناس يليتحصدارا بودن مدرك  :شغلاحراز  يبرا يليتحص يهارشته
 يهـا (رشـته هيو علـوم پا  يو مهندسـ  يفن ،يحسابدار ت،يريگروه مد تحصيلي ياز رشته ها يكي

  موجود در دانشگاه) يليتحص
ارشد يا كارشناسي در يكـي از   كارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته

 وتر،يكـامپ  يمهندسـ  ع،يصـنا  يمهندس ،ي، حسابدارMBAو  تيريگروه مديلي رشته هاي تحص
  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس

 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

 

  . وظايف اصلي شغل:9
 امور مربوط به آموزش و مشاوره در زمينه ماليات  .12

 امور مربوط به آموزش و مشاوره در زمينه سرمايه گذاري .13

 امور مربوط به آموزش و مشاوره در زمينه ارزيابي فناوري .14

 امور مربوط به آموزش و مشاوره در زمينه تسهيالت و تأمين مالي .15

  به ارتقاء دانش و مهارت هاي تخصصي در زمينه خدمات حسابرسي و حسابداري امور مربوط .16
رفع مشكالت احتمالي پيش روي شركت ها همچون بيمه، ماليات، ثبت شركت، اخذ كد كارگاه، اخذ گواهي دانش بنيان، دكه  .17

 بيمه گزاري براي تيم هاي فناور و افراد حقيقي و مانند آن
 ركت ها و هسته هاي نوآوربررسي در خصوص تبديل وضعيت ش .18
 بررسي در خصوص جابجايي، استقرار يا عدم استقرار هسته هاي فناور .19
 مديريت شركت هاي خدماتي مستقر در برج فناوري .20
 نظارت بر شركت هاي مستقر در كارگاه و مديريت امور كارگاه .21
 ارائه گزارشات هفتگي يا ماهيانه ورود/خروج شركت ها .22
  اه گردانجام امور مربوط به تنخو .23



 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 

 

  مالي و توسعه كالبديكارشناس 
  . عنوان شغل: 3  . كد شغل: 2  هاو نظارت بر طرح رشيكارشناس پذ. عنوان شغل: 1
  يو توسعه كالبد ياداره امور مال. عنوان مديريت/واحد مستقل: 5  يپارك علم و فناور: واحد عنوان . 5
  . مافوق مستقيم: 6
  به آنها گزارش دهد:  . ساير كساني كه شاغل اين شغل بايد7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليتحصمدرك 

در ارشد يا كارشناسي  يكارشناس يليتحصدارا بودن مدرك  :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
 يهـا (رشـته هيو علـوم پا  يو مهندسـ  يفن ،يحسابدار ت،يريگروه مد تحصيلي ياز رشته ها يكي

  موجود در دانشگاه) يليتحص
ارشد يا كارشناسي در يكـي از   كارشناسي : مقطع تحصيليراي ادامه تحصيلهاي تحصيلي برشته

 وتر،يكـامپ  يمهندسـ  ع،يصـنا  يمهندس ،ي، حسابدارMBAو  تيريگروه مدرشته هاي تحصيلي 
  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس

قابل خدمت تجربه
  -   قبول

 -  ارزيابي عملكرد
  

  . وظايف اصلي شغل:9
 ه آموزش و مشاوره در زمينه ماليات امور مربوط ب .1

 امور مربوط به آموزش و مشاوره در زمينه سرمايه گذاري .2

 امور مربوط به آموزش و مشاوره در زمينه ارزيابي فناوري .3

 امور مربوط به آموزش و مشاوره در زمينه تسهيالت و تأمين مالي .4

  حسابرسي و حسابداريامور مربوط به ارتقاء دانش و مهارت هاي تخصصي در زمينه خدمات  .5
رفع مشكالت احتمالي پيش روي شركت ها همچون بيمه، ماليات، ثبت شركت، اخذ كد كارگاه، اخذ گواهي دانش بنيان، دكه  .6

 بيمه گزاري براي تيم هاي فناور و افراد حقيقي و مانند آن
 بررسي در خصوص تبديل وضعيت شركت ها و هسته هاي نوآور .7
 تقرار يا عدم استقرار هسته هاي فناوربررسي در خصوص جابجايي، اس .8
 مديريت شركت هاي خدماتي مستقر در برج فناوري .9

 نظارت بر شركت هاي مستقر در كارگاه و مديريت امور كارگاه .10
 ارائه گزارشات هفتگي يا ماهيانه ورود/خروج شركت ها .11
  انجام امور مربوط به تنخواه گرد .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

  
١٤ 

 

  رئيس مركز رشد و نوآوري
  . عنوان شغل: 3  . كد شغل: 2  يمركز رشد و نوآور يسرئ. عنوان شغل: 1
  يمركز رشد و نوآور. عنوان مديريت/واحد مستقل: 5  يپارك علم و فناور: واحد عنوان . 5
  . مافوق مستقيم: 6
  . ساير كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: 7

  

. شرايط 8
 احراز

رشته 
تحصيلي

يا عضـو هيئـت    يكارشناس اي ارشديكارشناس يلياز شغل: دارا بودن مدرك تحصاحريبرايليتحصيهارشته
موجـود   يليتحصـ  يها(رشتههيو علوم پا يو مهندس يفن ت،يريگروه مد يليتحص يهااز رشته يكيدر  علمي

  در دانشگاه)
 يهـا هاز رشـت  يكـ يدر  يكارشناس اي ارشديكارشناس يلي: مقطع تحصليادامه تحص يبرا يليتحص يهارشته
    عيصنا ي، مهندسMBAو  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
 آخـر آن در  سـال   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 تجربه در سطح

ارزيابي 
  عملكرد

عملكرد در واحد  يابيارز نيانگيسال قبل كه كمتر از م2رد عملك يابيارز ازيدرصد امت 90 نيانگيكسب م
  مربوطه نباشد.

  

  . وظايف اصلي شغل:9
 برنامه ريزي براي تجاري سازي، شبكه سازي ارتباطات برون سازماني حقيقي/حقوقي جهت اخذ پروژه براي شركت ها .1
 نظارت بر همكاري در تدوين آيين نامه ها، رويه ها و فرايندهاي كاري .2
 رت بر انجام كليه امور جديد از نوع تحقيق و توسعه براي مثال (گرنت، ارتقا و مانند آن) نظا .3
 پايش مستمر مراكز نوآوري و رفع مشكالت احتمالي .4
 مذاكره با سرمايه گذاران براي حمايت مالي در مراكز نوآوري تخصصي دانشكده ها .5
 يبا ديگر مراكز رشد و پارك ها به منظور تشريك مساع ارتباط .6
 كمك به جذب و راه اندازي شتاب دهنده هاي خصوصي .7
 ياب TRLراه اندازي كميته  .8
 مستمر و پايش فني و علمي هسته هاي فناور و ارائه گزارش بررسي .9

 برگزاري فن بازار، ايده بازار، نمايشگاه ها (بخش مربوط به شركت هاي خود و هماهنگ با ديگر كارشناسان)نظارت بر  .10



 شناسنامه مشاغل دانشگاه
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١٥ 

 

ي درس كارآفريني و موارد مرتبطتوليد و ارائه محتوا .11
تسهيل فرايندهاي مربوط به اخذ پروژه توسط استاد و عقد قرارداد دانشگاه با صنعت و سپس عقد قرارداد با شركت مستقر در  .12

 مركز
  هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفگزارش تهيه و تدوين .13

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 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 

 

  كارشناس مسئول كارآفريني
  . عنوان شغل: 3  . كد شغل: 2  ينيكارآفركارشناس مسئول . عنوان شغل: 1
  يمركز رشد و نوآور. عنوان مديريت/واحد مستقل: 5  يپارك علم و فناور: واحد عنوان . 5
  . مافوق مستقيم: 6
  گزارش دهد: . ساير كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليتحصمدرك 

در ارشد يا كارشناسي  يكارشناس يليتحصدارا بودن مدرك  :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
 يليتحصـ  يهـا (رشـته هيو علـوم پا  يو مهندسـ  يفنـ  ت،يريگروه مـد  تحصيلي ياز رشته ها يكي

  موجود در دانشگاه)
ارشد يا كارشناسي در يكـي از   كارشناسي طع تحصيلي: مقهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته

 وتر،يكـامپ  يمهندسـ  ع،يصـنا  يمهندس ،ي، حسابدارMBAو  تيريگروه مدرشته هاي تحصيلي 
  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس

 قابل خدمت تجربه
  سال در شغل مرتبط5حداقل   قبول

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

 

  . وظايف اصلي شغل:9
 برنامه ريزي براي تجاري سازي، شبكه سازي ارتباطات برون سازماني حقيقي/حقوقي جهت اخذ پروژه براي شركت ها .14
 همكاري در تدوين آيين نامه ها، رويه ها و فرايندهاي كاري .15
 روابط بين المللي ارتباطات و كمك به رفع مشكالت ويزا و خروج از كشور شركت ها براي نمايشگاه هاي بين المللي ايجاد .16
 انجام كليه امور جديد از نوع تحقيق و توسعه براي مثال (گرنت، ارتقا و مانند آن)  .17
 پايش مستمر مراكز نوآوري و رفع مشكالت احتمالي .18
 حمايت مالي در مراكز نوآوري تخصصي دانشكده هامذاكره با سرمايه گذاران براي  .19
 با ديگر مراكز رشد و پارك ها به منظور تشريك مساعي ارتباط .20
 كمك به جذب و راه اندازي شتاب دهنده هاي خصوصي .21
 ياب TRLراه اندازي كميته  .22
 مستمر و پايش فني و علمي هسته هاي فناور و ارائه گزارش بررسي .23
 ر، نمايشگاه ها (بخش مربوط به شركت هاي خود و هماهنگ با ديگر كارشناسان)برگزاري فن بازار، ايده بازا .24
 همكاري در بخش آموزش در موارد درخواستي همچون مدرس يابي، نظارت بر كيفيت كالس ها و صدور گواهي نامه  .25
 توليد و ارائه محتواي درس كارآفريني و موارد مرتبط .26



 شناسنامه مشاغل دانشگاه
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١٧ 

 

استاد و عقد قرارداد دانشگاه با صنعت و سپس عقد قرارداد با شركت مستقر در تسهيل فرايندهاي مربوط به اخذ پروژه توسط .27
 مركز

  هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفگزارش تهيه و تدوين .28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  



 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 

 

  ينيكارآفركارشناس 
  . عنوان شغل: 3  . كد شغل: 2  ينيركارآفكارشناس . عنوان شغل: 1
  يمركز رشد و نوآور. عنوان مديريت/واحد مستقل: 5  يپارك علم و فناور: واحد عنوان . 5
  . مافوق مستقيم: 6
  . ساير كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليتحصمدرك 

در ارشد يا كارشناسي  يكارشناس يليتحصدن مدرك دارا بو :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
 يليتحصـ  يهـا (رشـته هيو علـوم پا  يو مهندسـ  يفنـ  ت،،يريگروه مد تحصيلي ياز رشته ها يكي

  موجود در دانشگاه)
ارشد يا كارشناسي در يكـي از   كارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته

 وتر،يكـامپ  يمهندسـ  ع،يصـنا  يمهندس ،ي، حسابدارMBAو  تيريگروه مدرشته هاي تحصيلي 
  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس

 قابل خدمت تجربه
  -   قبول

 -  ارزيابي عملكرد
 

  . وظايف اصلي شغل:9
 برنامه ريزي براي تجاري سازي، شبكه سازي ارتباطات برون سازماني حقيقي/حقوقي جهت اخذ پروژه براي شركت ها .1
 دوين آيين نامه ها، رويه ها و فرايندهاي كاريهمكاري در ت .2
 ايجاد روابط بين المللي ارتباطات و كمك به رفع مشكالت ويزا و خروج از كشور شركت ها براي نمايشگاه هاي بين المللي .3
 انجام كليه امور جديد از نوع تحقيق و توسعه براي مثال (گرنت، ارتقا و مانند آن)  .4
 رفع مشكالت احتمالي پايش مستمر مراكز نوآوري و .5
 مذاكره با سرمايه گذاران براي حمايت مالي در مراكز نوآوري تخصصي دانشكده ها .6
 با ديگر مراكز رشد و پارك ها به منظور تشريك مساعي ارتباط .7
 كمك به جذب و راه اندازي شتاب دهنده هاي خصوصي .8
 ياب TRLراه اندازي كميته  .9

 ي فناور و ارائه گزارشمستمر و پايش فني و علمي هسته ها بررسي .10
 برگزاري فن بازار، ايده بازار، نمايشگاه ها (بخش مربوط به شركت هاي خود و هماهنگ با ديگر كارشناسان) .11
 همكاري در بخش آموزش در موارد درخواستي همچون مدرس يابي، نظارت بر كيفيت كالس ها و صدور گواهي نامه  .12
 رد مرتبطتوليد و ارائه محتواي درس كارآفريني و موا .13
تسهيل فرايندهاي مربوط به اخذ پروژه توسط استاد و عقد قرارداد دانشگاه با صنعت و سپس عقد قرارداد با شركت مستقر در  .14



 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

  
١٩ 

 

 مركز
  هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفگزارش تهيه و تدوين .15

  


