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ساختار معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٩-٢-(١) مدیریت تحصیالت تکمیلی ٩-(١) حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
* مدیر * معاون 

** معاون * مشاور 
مسئول دفتر مسئول دفتر

کارشناس مسئول خدمات آموزشی کارشناس انفورماتیک
کارشناس خدمات آموزشی کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی
کارشناس خدمات آموزشی کارشناس برنامه ریزی آموزشی

کارشناس مسئول خدمات آموزشی کارشناس امور پشتیبانی
کارشناس خدمات آموزشی کاردان امور پشتیبانی
کارشناس خدمات آموزشی ٩-١-(١) مدیریت امور آموزشی

کارشناس مسئول خدمات آموزشی * مدیر
کارشناس خدمات آموزشی ** معاون
کارشناس خدمات آموزشی مسئول دفتر

کارشناس مسئول دانش آموختگان کارشناس مسئول خدمات آموزشی
کارشناس دانش آموختگان  کارشناس خدمات آموزشی
کارشناس دانش آموختگان  کارشناس خدمات آموزشی

کاردان خدمات آموزشی کارشناس مسئول خدمات آموزشی
٩-٣-(١) اداره آموزشهای آزاد  کارشناس خدمات آموزشی

** رئیس اداره کارشناس کامپیوتر
کارشناس مسئول آموزشهای آزاد  کارشناس مسئول خدمات آموزشی

کارشناس آموزشهای آزاد  کارشناس خدمات آموزشی
کارشناس آموزشهای آزاد  کارشناس خدمات آموزشی

کارشناس مسئول خدمات آموزشی کارشناس مسئول دانش آموختگان
کارشناس خدمات آموزشی کارشناس دانش آموختگان 
کارشناس خدمات آموزشی کارشناس دانش آموختگان 

کارشناس برنامه ریزی آموزشی کاردان خدمات آموزشی
٩-٤-(١)  اداره امور هیات علمی کاردان خدمات آموزشی

** رئیس اداره ٩-١-١-(١) اداره استعدادهای درخشان و المپیادها
کارشناس مسئول امور هیات علمی ** رئیس اداره

کارشناس امور هیات علمی کارشناس مسئول استعدادهای درخشان و المپیادها
کارشناس امور هیات علمی کارشناس استعدادهای درخشان و المپیادها

کارشناس مسئول کارشناس استعدادهای درخشان و المپیادها
کارشناس
کارشناس
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معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل:  ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: رئیس دانشگاه

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: 

٨. شرایط احراز

عضویت در هیات علمی دانشگاه و منتخب مقامات مجاز

٩. وظایف اصلی شغل:

تهیه و تنظیم سیاستها، خطمشیها و چشم انداز آموزشی دانشگاه و پیگیری مراحل تصویب، ابالغ، اجرا و به روز رسانی آنها .١

تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های آموزشی و ارایه خط مشی سیاست های آموزشی به هیأت رئیسه دانشگاه و نظارت بر  .٢

حسن اجرای آنها پس از تصویب

برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی با همکاری واحدهای مربوطه و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه  .٣

و اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش الزم به هیأت رئیسه

تهیه و پیشنهاد برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت آموزشی دانشگاه با همکاری کلیه دانشکدهها، مراکز و واحدهای  .٤

ذیربط و پیگیری و هدایت مستمر امور مربوط به تصویب، اجرا و اصالح آنها

بررسی و پایش مستمر وضعیت آموزشی دانشگاه و احصاء نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصتهای آموزشی .٥

بررسی و اظهارنظر در خصوص راه اندازی رشته ها و گروه های آموزشی جدید مصوب و غیر مصوب نیز دوره های جدید  .٦

تحصیالت تکمیلی دانشگاه متناسب با نیاز

پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و  .٧

انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعالم نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی

نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی، از طریق اداره امور هیات علمی  .٨

بررسی پیشنهاد گروه های آموزشی در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های آموزشی و تهیه گزارش برای طرح در شورای دانشگاه .٩

بررسی و تایید صالحیت علمی داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه که باید پس از تایید گروه آموزشی مربوطه از طریق  .١٠

رئیس دانشکده به شورای ارجاع شود

همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه .١١

تعیین وظایف کارکنان زیرمجموعه، نظارت بر انجام صحیح فعالیتها و انجام امور پرسنلی مرتبط .١٢

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٣
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مشاور معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: مشاور معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل:  ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: 

٨. شرایط احراز

عضویت در هیات علمی دانشگاه و منتخب مقامات مجاز

٩. وظایف اصلی شغل:

هماهنگی الزم برای طرح موضوعات مرتبط با ایجاد، انحالل و ادغام رشته های تحصیلی .١

هماهنگی الزم برای طرح موضوعات مرتبط با ایجاد، انحالل و ادغام گروه های آموزشی .٢

هماهنگی الزم برای طرح موضوعات مرتبط با تغییر عنوان دانشکده ها .٣

هماهنگی الزم برای طرح موضوعات مرتبط با تصویب دروس جدید .٤

هماهنگی الزم برای طرح موضوعات مرتبط با تصویب برنامه های آموزشی جدید .٥

هماهنگی الزم برای طرح موضوعات مرتبط با بروز رسانی برنامه های آموزشی موجود .٦

هماهنگی الزم برای طرح موضوعات مرتبط با سایر کارهای مرتبط با شورای برنامه ریزی آموزشی .٧

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .٨
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مسئول دفتر
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: مسئول دفتر

٥. عنوان مدیریت:  ٤. عنوان معاونت: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: کلیه مدیران/ روسای زیر مجموعه معاونت آموزشی و تحصیالت 

تکمیلی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کاردانی در یکی از 

رشته های تحصیلی گروه مدیریت، علوم اجتماعی، حقوق، حسابداری، روابط عمومی، فنی و 

مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی موجود در دانشگاه)

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسی یا کاردانی در یکی از 

رشتههای تحصیلی گروه مدیریت، حقوق، حسابداری، روابط عمومی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی 

فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

-
تجربه خدمت قابل 

قبول

_ ارزیابی عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:

تنظیم اوقات جلسات و نشستهای مقام مسئول و اطالع به افراد شرکت کننده در جلسه .١

پاسخگویی به تماسهای تلفنی و برقراری ارتباطات تلفنی مقام مسئول .٢

پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و راهنمایی آنها و فراهم آوردن امکان انجام درخواست آنان .٣

دریافت نامهها، اوراق، پروندهها، پیامها و سایر مکاتبات فیزیکی و اتوماسیونی رسیده به واحد، ثبت و تفکیک و ارجاع آنها به  .٤

همکاران و مقام مسئول و واحدهای مربوطه

تهیه پیش نویس و تایپ نامهها، گزارشات و .. حسب دستور مقام مسئول .٥

پیگیری مکاتبات و گردآوری اطالعات درخصوص موارد ارجاعی و اعالم نتایج به مقام مسئول .٦

آماده کردن و ارائه سوابق و پرونده های مربوط به جلسات حسب دستور مقام مسئول .٧

ابالغ دستورات صادره به همکاران و مدیران و واحدهای تابعه برحسب خط مشی تعیین شده مقام مسئول و اعالم نتایج به  .٨

ایشان

تهیه لیست جلسات و لیست درخواست کنندگان وقت مالقات و هماهنگی با مقام مسئول جهت نهایی کردن زمان مناسب .٩

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٠
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کارشناس انفورماتیک
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: کارشناس انفورماتیک

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل:  ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: کلیه مدیران/روسای زیر مجموعه معاونت آموزشی و تحصیالت 

تکمیلی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا کارشناسی در 

یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات(IT)، علوم کامپیوتر

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد یا کارشناسی در یکی از 

رشتههای تحصیلی مهندسی کامپیوتر، مدیریت فناوری اطالعات، مهندسی فناوری اطالعات، فناوری 

اطالعات و ارتباطات، مدیریت سیستم های اطالعاتی و علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

-
تجربه خدمت 

قابل قبول

_ ارزیابی عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:

بروزرسانی اطالعات موجود در وبسایت معاونت و قرار دادن اطالعیههای الزم در آن  .١

به روز رسانی اطالعات کلیه واحدهای زیر مجموعه معاونت  .٢

برطرف کردن عیوب سخت افزار کامپیوترهای دفتر معاونت .٣

برطرف کردن عیوب نرم افزاری کامپیوترهای دفتر معاونت .٤

راه اندازی انواع امکانات سرویس دهی در سرور، شبکه کابلی و برطرف کردن عیوب شبکه بیسیم دفتر معاونت .٥

برطرف کردن عیوب شبکه کابلی دفتر معاونت .٦

نصب و راه اندازی کامپیوتر جدید در دفتر معاونت .٧

نصب انواع نرمافزارهای مورد نیاز دفتر معاونت .٨

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .٩
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کارشناس مسئول برنامهریزی آموزشی
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: کارشناس مسئول برنامهریزی آموزشی

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل:  ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: 

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیارشد یا 

کارشناسی در یکی از رشتههای تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت 

برنامه ریزی آموزشی و تکنولوژی آموزشی)، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی 

موجود در دانشگاه)

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در 
یکی از رشتههای تحصیلی گروه مدیریت و MBA، برنامهریزی آموزشی، تکنولوژی 
آموزشی، برنامهریزی درسی، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری 

اطالعات، علوم کامپیوتر 

رشته تحصیلی 

حداقل ٥سال در شغل مرتبط تجربه خدمت قابل قبول

کسب میانگین ٨٠ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد دو سال قبل که کمتر از میانگین ارزیابی 
عملکرد در واحد مربوطه نباشد.

ارزیابی عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:

گردآوری و تدوین بانک اطالعات حوزه معاونت آموزشی .١

مشارکت در تدوین و اصالح فرآیندهای آموزشی .٢

تکمیل فرمت رویههای آموزشی ارسال شده از سایر زیر مجموعههای معاونت آموزشی، ارائه کدهای آموزشی به مستندات و  .٣

رویه ها و انجام امورات مربوط به تصویب در هیات رئیسه و ابالغ به واحدهای مربوطه

جمع آوری درخواستهای دانشکدهها و واحدهای مختلف دانشگاه، تهیه و تدوین گزارشهای الزم و پیگیری انجام مصوبات و  .٤

نهایی نمودن کلیه تصمیمات تا مرحله اجرایی شدن آنها

بررسی درخواستها و نیازهای دانشکدهها و گروههای آموزشی در دانشگاه جهت ایجاد رشته و گرایشهای جدید، دروس  .٥

جدید، دورههای آموزشی و بین رشتهای جدید و گروههای آموزشی جدید

پایش و ارزشیابی برنامههای آموزشی و شرکت در جلسات مربوط به نهایی نمودن ساختارهای آموزشی و تدوین برنامههای  .٦

جدید آموزشی در هر رشته و گرایش موجود در دانشکدهها

اجرای به موقع و دقیق و به روزرسانی مصوبات و مستندات و دستورات آموزشی، سیاستگذاری های آموزشی وزارت علوم و  .٧

هیات رئیسه دانشگاه و شوراهای مربوط به حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

ارسال گزارش از مشکالت اعالم ظرفیتهای پذیرش دانشجو در رشته های مختلف دانشگاه به دفتر گسترش و برنامه ریزی  .٨
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هیأت رئیسه دانشگاه

تصویب کننده:
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وزارت علوم و درخواست رفع مشکالت در سیستمهای مربوطه و غیره ..

انجام امور مربوط به مکاتبات با واحدهای داخلی دانشگاه، بخشهای مختلف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر گسترش و  .٩

سازمان سنجش آموزش کشور

برقراری ارتباط بین معاونت آموزشی دانشگاه و سامانههای ایجاد شده از طرف وزارت علوم برای ارسال درخواستهای آموزشی  .١٠

دانشگاه

بارگذاری اطالعات آموزشی و رشته و گرایشهای مصوب دانشگاه در سامانه (HES) وزارت علوم .١١

پیگیری امور مربوط به مشکالت دانشجویان در زمینه های آموزشی، انعکاس مشکالت به معاونت آموزشی، اخذ دستور و  .١٢

ارجاع و مکاتبه با مراکز مربوطه تا رفع آن مشکالت

شرکت در کلیه جلسات حوزه معاونت آموزشی مانند شورای مدیران، شورای برنامهریزی، شورای ساختار آموزشی، جلسات  .١٣

بهبود سیستم آموزشی

استخراج ، تهیه و تحلیل اطالعات مورد نیاز برای گزارشهای مورد نیاز حوزهی معاونت آموزشی .١٤

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٥
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کارشناس برنامهریزی آموزشی
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: کارشناس برنامهریزی آموزشی

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل:  ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: 

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی 

از رشتههای تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت برنامه ریزی آموزشی و 

تکنولوژی آموزشی)، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی موجود در دانشگاه)

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی از 
رشتههای تحصیلی گروه مدیریت و MBA، برنامهریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، برنامهریزی 

درسی، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

-
تجربه خدمت 

قابل قبول

_ ارزیابی عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:

گردآوری و تدوین بانک اطالعات حوزه معاونت آموزشی .١

مشارکت در تدوین و اصالح فرآیندهای آموزشی .٢

تکمیل فرمت رویههای آموزشی ارسال شده از سایر زیر مجموعههای معاونت آموزشی، ارائه کدهای آموزشی به مستندات و  .٣

رویه ها و انجام امورات مربوط به تصویب در هیات رئیسه و ابالغ به واحدهای مربوطه

جمع آوری درخواستهای دانشکدهها و واحدهای مختلف دانشگاه، تهیه و تدوین گزارشهای الزم و پیگیری انجام مصوبات و  .٤

نهایی نمودن کلیه تصمیمات تا مرحله اجرایی شدن آنها

بررسی درخواستها و نیازهای دانشکدهها و گروههای آموزشی در دانشگاه جهت ایجاد رشته و گرایشهای جدید، دروس  .٥

جدید، دورههای آموزشی و بین رشتهای جدید و گروههای آموزشی جدید

پایش و ارزشیابی برنامههای آموزشی و شرکت در جلسات مربوط به نهایی نمودن ساختارهای آموزشی و تدوین برنامههای  .٦

جدید آموزشی در هر رشته و گرایش موجود در دانشکدهها

اجرای به موقع و دقیق و به روزرسانی مصوبات و مستندات و دستورات آموزشی، سیاستگذاری های آموزشی وزارت علوم و  .٧

هیات رئیسه دانشگاه و شوراهای مربوط به حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

ارسال گزارش از مشکالت اعالم ظرفیتهای پذیرش دانشجو در رشته های مختلف دانشگاه به دفتر گسترش و برنامه ریزی  .٨

وزارت علوم و درخواست رفع مشکالت در سیستمهای مربوطه و غیره ..



شناسنامه مشاغل دانشگاه

تأیید کننده

هیأت رئیسه دانشگاه

تصویب کننده:

هیأت اجرایی منابع انسانی

تهیه کننده:
اداره برنامهریزی منابع انسانی

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

12

انجام امور مربوط به مکاتبات با واحدهای داخلی دانشگاه، بخشهای مختلف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر گسترش و  .٩

سازمان سنجش آموزش کشور

برقراری ارتباط بین معاونت آموزشی دانشگاه و سامانههای ایجاد شده از طرف وزارت علوم برای ارسال درخواستهای آموزشی  .١٠

دانشگاه

بارگذاری اطالعات آموزشی و رشته و گرایشهای مصوب دانشگاه در سامانه (HES) وزارت علوم .١١

پیگیری امور مربوط به مشکالت دانشجویان در زمینه های آموزشی، انعکاس مشکالت به معاونت آموزشی، اخذ دستور و  .١٢

ارجاع و مکاتبه با مراکز مربوطه تا رفع آن مشکالت

شرکت در کلیه جلسات حوزه معاونت آموزشی مانند شورای مدیران، شورای برنامهریزی، شورای ساختار آموزشی، جلسات  .١٣

بهبود سیستم آموزشی

استخراج ، تهیه و تحلیل اطالعات مورد نیاز برای گزارشهای مورد نیاز حوزهی معاونت آموزشی .١٤

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٥

 



شناسنامه مشاغل دانشگاه

تأیید کننده

هیأت رئیسه دانشگاه

تصویب کننده:

هیأت اجرایی منابع انسانی

تهیه کننده:
اداره برنامهریزی منابع انسانی

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

13

کارشناس امور پشتیبانی
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: کارشناس امور پشتیبانی 

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل:  ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون توسعه و مدیریت منابع

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا کارشناسی در 

یکی از رشته های تحصیلی گروه مدیریت، حسابداری، اقتصاد، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشته های 

تحصیلی موجود در دانشگاه)

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد یا کارشناسی در یکی از 
رشتههای تحصیلی گروه مدیریت و MBA، مهندسی صنایع، حسابداری، حسابرسی، ریاضیات مالی، 

اقتصاد، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

-
تجربه خدمت 

قابل قبول

_ ارزیابی عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:

دریافت تنخواه مورد نیاز معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی از مدیریت امور مالی .١

توزیع تنخواه بین کارپردازان واحدهای زیر مجموعهی معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی .٢

نظارت بر هزینهکرد تنخواه در واحدهای زیر مجموعهی معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی .٣

دریافت اسناد مثبته (فاکتورها) و تطبیق با قوانین .٤

استعالم قیمت در مورد خرید کاالهای سرمایهای .٥

تهیه و تنظیم لیست فاکتورها و اسناد مثبته هزینه شده در معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی و ارسال به مدیریت امور مالی .٦

خرید کاالهای سرمایهای و ارسال و دریافت حواله انبار .٧

تسویه تنخواههای دریافتی از مدیریت امور مالی در طی دوره و پایان سال مالی .٨

تهیه و تنظیم گزارشات مالی معاونت بر اساس استانداردهای حسابداری و اطالعات موجود .٩

بایگانی مدارک مالی پرداختی به صورت الکترونیک و فایل .١٠

جمع آوری داده های آموزشی از پورتال آموزشی و تبدیل آن ها به داده های مالی و ارسال به امور مالی .١١

چک کردن مدارک و احکام کسانی که در دانشگاه مشمول حق التدریس می شوند (منطبق با قوانین و آیین نامه مالی و  .١٢

معامالتی دانشگاه)

ارائه لیست حق التدریس و حق التحقیق در هر نیمسال در بازه های زمانی مشخص و تابستان به مقامات ذی صالح و سپس  .١٣
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امور مالی دانشگاه جهت پرداخت

تهیه لیست کسانی که در نیمسالهای قبل دارای نقص در پرداخت حقالتدریس بودهاند و ارسال به مدیریت امور مالی .١٤

تهیه و تنظیم گزارشات حقالتدریس برای دانشجویان حل تمرین دانشکدهها برای هر ترم .١٥

تهیه فالپی کلیه پرداختهای واحد حقالتدریس و رفع مغایرتهای بانکی .١٦

به روز رسانی پست های اجرایی اعضای هیات علمی در پورتال آموزشی مربوط به ستاد و صف .١٧

همراهی و همکاری با مدیریت امور مالی در مرحله رسیدگی به اسناد ( ارائه مستندات) و سپس تهیه فایل پرداخت و واریز به  .١٨

حساب ذی نفعان

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٩
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کاردان امور پشتیبانی
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: کاردان امور پشتیبانی

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل:  ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: کارشناس مسئول امور پشتیبانی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کاردانی در یکی از 

رشته های تحصیلی گروه مدیریت، حسابداری، اقتصاد، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشته های 

تحصیلی موجود در دانشگاه) 

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسی یا کاردانی در یکی از رشتههای 

تحصیلی گروه مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری، اقتصاد، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری 

اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

-
تجربه خدمت 

قابل قبول

_ ارزیابی عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:

 

مدیر امور آموزشی
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: مدیر امور آموزشی



شناسنامه مشاغل دانشگاه

تأیید کننده

هیأت رئیسه دانشگاه

تصویب کننده:

هیأت اجرایی منابع انسانی

تهیه کننده:
اداره برنامهریزی منابع انسانی

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری
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٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: مدیریت امور آموزشی ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: 

٨. شرایط احراز

عضویت در هیات علمی دانشگاه و منتخب مقامات مجاز

٩. وظایف اصلی شغل:

نظارت بر تدوین و ابالغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه هفتگی و امتحانی دروس دورههای مقطع کارشناسی .١

هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزشی دانشگاه در رشتهها و گرایشهای مختلف با همکاری رؤسای دانشکدهها .٢

نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پیشنهادات دانشکده ها نسبت به متون دروس و محتوای دروس بر اساس  .٣

برنامه و سرفصلهای مصوب

بررسی و ارزیابی متون درس اساتید به منظور اطمینان از انطباق آنها با برنامهها و سرفصلهای مصوب .٤

تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و واحدهای درسی مورد نیاز برای تدریس در هر رشته تحصیلی در محدوده مقررات .٥

بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصالح سرفصلها، اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و تعیین محتوای دروس با توجه به  .٦

آخرین پیشرفتهای علمی جهت ارائه به مراجع ذیصالح جهت تصویب

بررسی درخواست دانشکدهها برای ایجاد رشته یا گروه جدید و مکاتبه با مراجع ذیصالح، جهت اخذ مجوز ایجاد گروه جدید یا  .٧

ایجاد و اجرای رشته جدید

رسیدگی به مشکالت دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارساییهای آییننامهها و مصوبات و پیشنهاد راه حل  .٨

به معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

نظارت بر اجرای آیین نامه ها در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان .٩

ابالغ برنامه های امتحانی بر طبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم. .١٠

نظارت بر صدور ریز نمرات و گواهینامه ها، دانشنامه ها و تاییدیه تحصیلی دانش آموختگان مقطع کارشناسی .١١

تعیین وظایف کارکنان زیرمجموعه، نظارت بر انجام صحیح فعالیتها و انجام امور پرسنلی مرتبط .١٢

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٣

معاون مدیر امور آموزشی
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: معاون مدیر امور آموزشی



شناسنامه مشاغل دانشگاه

تأیید کننده

هیأت رئیسه دانشگاه

تصویب کننده:

هیأت اجرایی منابع انسانی

تهیه کننده:
اداره برنامهریزی منابع انسانی

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری
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٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: مدیریت امور آموزشی ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: مدیر امور آموزشی 

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی یا عضو هیئت علمی 
در یکی از رشتههای تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت برنامه ریزی آموزشی و تکنولوژی 

آموزشی)، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی موجود در دانشگاه)

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی از رشتههای تحصیلی 
گروه مدیریت و MBA، برنامهریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، برنامهریزی درسی، مهندسی صنایع

رشته 
تحصیلی

تجربه خدمت قابل قبول :
با مدرک تحصیلی دکترا تخصصی یا سطح چهار حوزه حداقل٨ سال که ٥ سال آخر آن در شغل مرتبط بوده  

باشد. 
با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترا حرفه ای یا سطح سه حوزه حداقل١٠سال که ٥ سال آخر آن در  

شغل مرتبط بوده باشد
با مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه حداقل ١٢سال که ٥ سال آخر آن در شغل مرتبط بوده باشد 

تجربه در سطح مدیریتی پیش نیاز: حداقل ٢سال در سطح ٢(رئیس اداره یا رئیس گروه) است

تجربه 

کسب میانگین ٩٠ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد ٢سال قبل که کمتر از میانگین ارزیابی عملکرد در واحد مربوطه 
نباشد.

ارزیابی 
عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:

تدوین و ابالغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه هفتگی و امتحانی دروس دورههای مقطع کارشناسی .١

همکاری و مشارکت در تهیه و تدوین برنامههای راهبردی، عملیاتی و طرحهای آموزشی .٢

برنامهریزی در خصوص نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پیشنهادات دانشکده ها نسبت به متون دروس و محتوای دروس  .٣

بر اساس برنامه و سرفصلهای مصوب

مشاوره در تنظیم برنامههای آموزشی دانشکدهها و گروههای آموزشی .٤

برنامه ریزی کالسهای دروس سرویس دانشگاه در هر ترم .٥

انجام امور مربوط به دبیری شورای آموزشی دانشگاه و تهیه صورتجلسات و تقویم تشکیل جلسات .٦

رابط دانشگاه و سازمان سنجش کشور و دسترسی به پورتال سازمان سنجش .٧

رسیدگی به مشکالت دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارساییهای آییننامهها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به  .٨

مدیریت امور آموزشی 

همکاری با مدیر در تعیین وظایف کارکنان زیرمجموعه و نظارت بر انجام صحیح فعالیتها و انجام امور پرسنلی مرتبط .٩
انجام مکاتبات و امضاء نامه های اداری از طرف مدیریت با توجه به تفویض اختیارات داده شده به منظور تسهیل در روند امور و  .١٠

سرعت بخشیدن به کارها

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١١



شناسنامه مشاغل دانشگاه

تأیید کننده

هیأت رئیسه دانشگاه

تصویب کننده:

هیأت اجرایی منابع انسانی

تهیه کننده:
اداره برنامهریزی منابع انسانی

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری
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مسئول دفتر
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: مسئول دفتر

٥. عنوان مدیریت: مدیریت امور آموزشی ٤. عنوان معاونت: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی



شناسنامه مشاغل دانشگاه

تأیید کننده

هیأت رئیسه دانشگاه

تصویب کننده:

هیأت اجرایی منابع انسانی

تهیه کننده:
اداره برنامهریزی منابع انسانی

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری
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٦. مافوق مستقیم: مدیر امور آموزشی

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون مدیر امور آموزشی وکلیه روسای زیر مجموعه مدیریت امور 

آموزشی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کاردانی در یکی از 
رشته های تحصیلی گروه مدیریت، علوم اجتماعی، حقوق، حسابداری، روابط عمومی، فنی و 

مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی موجود در دانشگاه) 

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسی یا کاردانی در یکی از 

رشتههای تحصیلی گروه مدیریت، حقوق، حسابداری، روابط عمومی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی 

فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

-
تجربه خدمت قابل 

قبول

_ ارزیابی عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:

تنظیم اوقات جلسات و نشستهای مقام مسئول و اطالع به افراد شرکت کننده در جلسه .١

پاسخگویی به تماسهای تلفنی و برقراری ارتباطات تلفنی مقام مسئول .٢

پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و راهنمایی آنها و فراهم آوردن امکان انجام درخواست آنان .٣

دریافت نامهها، اوراق، پروندهها، پیامها و سایر مکاتبات فیزیکی و اتوماسیونی رسیده به واحد، ثبت و تفکیک و ارجاع آنها به  .٤

همکاران و مقام مسئول و واحدهای مربوطه

تهیه پیش نویس و تایپ نامهها، گزارشات و .. حسب دستور مقام مسئول .٥

پیگیری مکاتبات و گردآوری اطالعات درخصوص موارد ارجاعی و اعالم نتایج به مقام مسئول .٦

آماده کردن و ارائه سوابق و پرونده های مربوط به جلسات حسب دستور مقام مسئول .٧

ابالغ دستورات صادره به همکاران و مدیران و واحدهای تابعه برحسب خط مشی تعیین شده مقام مسئول و اعالم نتایج به  .٨

ایشان

تهیه لیست جلسات و لیست درخواست کنندگان وقت مالقات و هماهنگی با مقام مسئول جهت نهایی کردن زمان مناسب .٩

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٠

 

کارشناس مسئول خدمات آموزشی
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: کارشناس مسئول خدمات آموزشی



شناسنامه مشاغل دانشگاه

تأیید کننده

هیأت رئیسه دانشگاه

تصویب کننده:

هیأت اجرایی منابع انسانی

تهیه کننده:
اداره برنامهریزی منابع انسانی

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری
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٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: مدیریت امور آموزشی ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: مدیر امور آموزشی

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون مدیر امور آموزشی، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیارشد یا 

کارشناسی در یکی از رشتههای تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت 

برنامه ریزی آموزشی و تکنولوژی آموزشی)، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی 

موجود در دانشگاه) 

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در 
یکی از رشتههای تحصیلی گروه مدیریت و MBA، برنامهریزی آموزشی، تکنولوژی 
آموزشی، برنامهریزی درسی، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری 

اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

حداقل ٥سال در شغل مرتبط تجربه خدمت قابل قبول

کسب میانگین ٨٠ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد دو سال قبل که کمتر از میانگین ارزیابی 
عملکرد در واحد مربوطه نباشد.

ارزیابی عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:

بررسی مشکالت و موارد آموزشی، اصالح موارد آموزشی و ارائه درخواست های مربوطه به مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات  .١

به منظور ایجاد بهبود مستمر در فرایندهای جاری آموزشی

تخصیص واحد به دانشجویان ورودی جدید .٢

صدور کارت دانشجویی ورودی های جدید، صدور کارت های مخدوش و مفقودی دانشجویان شاغل به تحصیل .٣

نظارت و پیگیری پیاده سازی صحیح بازنگری ساختار آموزشی رشته های تحصیلی و چگونگی پیاده سازی درختواره دروس و  .٤

مطابقت با موارد مصوب وزارت علوم

تصحیح اطالعات دروس اعم از اطالعات اصلی، پیش نیاز، هم نیاز، نام التین و برنامه هفتگی- اعمال بررسی و اعمال موارد  .٥

مربوط به دروس دارای هشدار آموزشی زیر حدنصاب

اعمال هماهنگی های الزم و نظارت بر حسن اجرای پیش ثبت نام و ثبت نام/ حذف و اضافه دانشجویان مقطع کارشناسی و  .٦

بررسی وضعیت مراجعات دانشجویان به استاد مشاور و...

ورود و تصحیح اطالعات ترمی و آموزشی دانشجویان کارشناسی (موارد مربوط به مرخصی تحصیلی، ثبت تغییر رشته و  .٧

گرایش، تغییر وضعیت آموزشی دانشجویان براساس موارد ارجاعی)

تخصیص شماره دانشجویی برای دانشجویان ممتاز دو رشته ای و ممتاز میهمان ترمی، تخصیص شماره دانشجویی و انجام  .٨

امور مربوط به دانشجویان غیرایرانی و بین المللی



شناسنامه مشاغل دانشگاه

تأیید کننده

هیأت رئیسه دانشگاه

تصویب کننده:

هیأت اجرایی منابع انسانی

تهیه کننده:
اداره برنامهریزی منابع انسانی
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ورود اطالعات و ثبت نام از دانشجویان فرزند هیات علمی، میهمان ترمی و میهمان تکدرس دوره های آزاد .٩

ثبت نام معرفی به استاد بعد از بررسی کارنامه تحصیلی دانشجو و ثبت نمره پروژه و کارآموزی .١٠

انجام کلیه امور مربوط به انصراف از تحصیل دانشجو و تکمیل مراحل تسویه حساب از طرف دانشجو و اعالم انصراف به  .١١

واحدهای مربوطه

اصالح نمره دانشجو با مجوز کمیسیون موارد خاص مشروط به محرز شدن اشتباه استاد .١٢

تطبیق واحد دروس دانشجویان انتقالی از دانشگاههای دیگر و دانشجویانی که تغییر رشته داده اند.  .١٣

صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان میهمان، خارجی و دانشجویانی که بیش از ١٢٠ واحد پاس شده دارند. .١٤

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٥
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کارشناس خدمات آموزشی
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: کارشناس خدمات آموزشی

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: مدیریت امور آموزشی ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: مدیر امور آموزشی

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون مدیر امور آموزشی، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی 

از رشتههای تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت برنامه ریزی آموزشی و 

تکنولوژی آموزشی)، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی موجود در دانشگاه) 

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی از 

رشتههای تحصیلی گروه مدیریت و MBA، برنامهریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، برنامهریزی 

درسی، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

-
تجربه خدمت 

قابل قبول

_ ارزیابی عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:

بررسی مشکالت و موارد آموزشی، اصالح موارد آموزشی و ارائه درخواست های مربوطه به مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات  .١

به منظور ایجاد بهبود مستمر در فرایندهای جاری آموزشی

تخصیص واحد به دانشجویان ورودی جدید .٢

صدور کارت دانشجویی ورودی های جدید، صدور کارت های مخدوش و مفقودی دانشجویان شاغل به تحصیل .٣

نظارت و پیگیری پیاده سازی صحیح بازنگری ساختار آموزشی رشته های تحصیلی و چگونگی پیاده سازی درختواره دروس و  .٤

مطابقت با موارد مصوب وزارت علوم

تصحیح اطالعات دروس اعم از اطالعات اصلی، پیش نیاز، هم نیاز، نام التین و برنامه هفتگی- اعمال بررسی و اعمال موارد  .٥

مربوط به دروس دارای هشدار آموزشی زیر حدنصاب

اعمال هماهنگی های الزم و نظارت بر حسن اجرای پیش ثبت نام و ثبت نام/ حذف و اضافه دانشجویان مقطع کارشناسی و  .٦

بررسی وضعیت مراجعات دانشجویان به استاد مشاور و...

ورود و تصحیح اطالعات ترمی و آموزشی دانشجویان کارشناسی (موارد مربوط به مرخصی تحصیلی، ثبت تغییر رشته و  .٧

گرایش، تغییر وضعیت آموزشی دانشجویان براساس موارد ارجاعی)

تخصیص شماره دانشجویی برای دانشجویان ممتاز دو رشته ای و ممتاز میهمان ترمی، تخصیص شماره دانشجویی و انجام  .٨
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امور مربوط به دانشجویان غیرایرانی و بین المللی

ورود اطالعات و ثبت نام از دانشجویان فرزند هیات علمی، میهمان ترمی و میهمان تکدرس دوره های آزاد .٩

ثبت نام معرفی به استاد بعد از بررسی کارنامه تحصیلی دانشجو و ثبت نمره پروژه و کارآموزی .١٠

انجام کلیه امور مربوط به انصراف از تحصیل دانشجو و تکمیل مراحل تسویه حساب از طرف دانشجو و اعالم انصراف به  .١١

واحدهای مربوطه

اصالح نمره دانشجو با مجوز کمیسیون موارد خاص مشروط به محرز شدن اشتباه استاد .١٢

تطبیق واحد دروس دانشجویان انتقالی از دانشگاههای دیگر و دانشجویانی که تغییر رشته داده اند.  .١٣

صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان میهمان، خارجی و دانشجویانی که بیش از ١٢٠ واحد پاس شده دارند. .١٤

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٥

کارشناس مسئول دانش آموختگان 
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: کارشناس مسئول دانش آموختگان 
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٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: مدیریت امور آموزشی ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: مدیر امور آموزشی 

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیارشد یا 

کارشناسی در یکی از رشتههای تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت 

برنامه ریزی آموزشی و تکنولوژی آموزشی)، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی 

موجود در دانشگاه) 

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در 
یکی از رشتههای تحصیلی گروه مدیریت و MBA، برنامهریزی آموزشی، تکنولوژی 
آموزشی، برنامهریزی درسی، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری 

اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

حداقل ٥سال در شغل مرتبط تجربه خدمت قابل قبول

کسب میانگین ٨٠ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد دو سال قبل که کمتر از میانگین ارزیابی 
عملکرد در واحد مربوطه نباشد.

ارزیابی عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:

بررسی گذراندن کلیه واحدهای الزم جهت فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی  .١

تحویل برگه تطبیق واحد تکمیل شده، بررسی فرآیند تسویه حساب فارغ التحصیلی بر روی پورتال آموزشی، دریافت کارت  .٢

دانشجویی و تکمیل فرم خالصه وضعیت مقطع کارشناسی در بخش بایگانی حین تحصیل

بررسی نوع مدرک و اعالم زمان صدور و نحوه تحویل مدرک به دانشجو از طریق تحویل رسید به دانشجو .٣

دریافت پرونده از بایگانی حین تحصیل و صدور گواهی های فارغ التحصیلی .٤

صدور دانشنامه جهت دانشجویان با نوع ورودی قبولی در کنکور و بدون آزمون، و دانشجویان شهریه پرداز  به شرط نداشتن  .٥

بدهی به صندوق رفاه دانشجویان 

صدور دانشنامه جهت دانشجویان غیرایرانی پس از استعالم و دریافت مجوز خروج قطعی از سازمان امور دانشجویان وزارت  .٦

علوم، تحقیقات و فناوری

صدور گواهی رتبه برای فارغ التحصیالن به شرط احراز رتبه اول تا سوم .٧

صدور کارنامه فارسی و التین (رسمی و غیررسمی) .٨

صدور تاییدیه های ارزش تحصیلی و پاسخگویی به استعالم های سازمانی در خصوص صحت مدارک تحصیلی .٩

صدور گواهی طول دوره تحصیلی برای دانش آموختگانی که دانشنامه نهایی خود را دریافت کرده باشند. .١٠

صدور گواهی سیستم نمره دهی و همچنین گواهی منع ادامه تحصیل برای دانش آموختگانی که دانشنامه نهایی خود را  .١١

دریافت کرده باشند.
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تایید مدارک دانشنامه و ریز نمرات در سامانه امور دانشجویان جهت ترجمه رسمی مدارک .١٢

پاسخگویی به درخواست مراجعین فارغ التحصیل سالهای قبل جهت صدور گواهی موقت المثنی یا دانشنامه المثنی .١٣

WES تایید و تکمیل فرم های .١٤

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٥
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تأیید کننده

هیأت رئیسه دانشگاه
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کارشناس دانش آموختگان
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: کارشناس دانش آموختگان 

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: مدیریت امور آموزشی ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: مدیر امور آموزشی 

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی 

از رشتههای تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت برنامه ریزی آموزشی و 

تکنولوژی آموزشی)، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی موجود در دانشگاه) 

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی از 
رشتههای تحصیلی گروه مدیریت و MBA، برنامهریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، برنامهریزی 

درسی، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

-
تجربه خدمت 

قابل قبول

_ ارزیابی عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:

بررسی گذراندن کلیه واحدهای الزم جهت فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی  .١

تحویل برگه تطبیق واحد تکمیل شده، بررسی فرآیند تسویه حساب فارغ التحصیلی بر روی پورتال آموزشی، دریافت کارت  .٢

دانشجویی و تکمیل فرم خالصه وضعیت مقطع کارشناسی در بخش بایگانی حین تحصیل

بررسی نوع مدرک و اعالم زمان صدور و نحوه تحویل مدرک به دانشجو از طریق تحویل رسید به دانشجو .٣

دریافت پرونده از بایگانی حین تحصیل و صدور گواهی های فارغ التحصیلی .٤

صدور دانشنامه جهت دانشجویان با نوع ورودی قبولی در کنکور و بدون آزمون، و دانشجویان شهریه پرداز  به شرط نداشتن  .٥

بدهی به صندوق رفاه دانشجویان 

صدور دانشنامه جهت دانشجویان غیرایرانی پس از استعالم و دریافت مجوز خروج قطعی از سازمان امور دانشجویان وزارت  .٦

علوم، تحقیقات و فناوری

صدور گواهی رتبه برای فارغ التحصیالن به شرط احراز رتبه اول تا سوم .٧

صدور کارنامه فارسی و التین (رسمی و غیررسمی) .٨

صدور تاییدیه های ارزش تحصیلی و پاسخگویی به استعالم های سازمانی در خصوص صحت مدارک تحصیلی .٩

صدور گواهی طول دوره تحصیلی برای دانش آموختگانی که دانشنامه نهایی خود را دریافت کرده باشند. .١٠

صدور گواهی سیستم نمره دهی و همچنین گواهی منع ادامه تحصیل برای دانش آموختگانی که دانشنامه نهایی خود را  .١١

دریافت کرده باشند.
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تایید مدارک دانشنامه و ریز نمرات در سامانه امور دانشجویان جهت ترجمه رسمی مدارک .١٢

پاسخگویی به درخواست مراجعین فارغ التحصیل سالهای قبل جهت صدور گواهی موقت المثنی یا دانشنامه المثنی .١٣

WES تایید و تکمیل فرم های .١٤

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٥
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تأیید کننده
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کارشناس کامپیوتر
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: کارشناس کامپیوتر

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: مدیریت امور آموزشی ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: مدیر امور آموزشی 

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا کارشناسی در 

یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات(IT)، علوم کامپیوتر

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد یا کارشناسی در یکی از 

رشتههای تحصیلی مهندسی کامپیوتر، مدیریت فناوری اطالعات، مهندسی فناوری اطالعات، فناوری 

اطالعات و ارتباطات، مدیریت سیستم های اطالعاتی و علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

-
تجربه خدمت 

قابل قبول

_ ارزیابی عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:

بروزرسانی اطالعات موجود در وبسایت مدیریت و قرار دادن اطالعیههای الزم در آن  .١

به روز رسانی اطالعات واحدهای زیر مجموعه مدیریت .٢

برطرف کردن عیوب سخت افزار کامپیوترهای مدیریت  .٣

برطرف کردن عیوب نرم افزاری کامپیوترهای مدیریت .٤

راه اندازی انواع امکانات سرویس دهی در سرور، شبکه کابلی و برطرف کردن عیوب شبکه بیسیم مدیریت .٥

برطرف کردن عیوب شبکه کابلی مدیریت .٦

نصب و راه اندازی کامپیوتر جدید در مدیریت .٧

نصب انواع نرمافزارهای مورد نیاز مدیریت .٨

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .٩



شناسنامه مشاغل دانشگاه

تأیید کننده

هیأت رئیسه دانشگاه

تصویب کننده:

هیأت اجرایی منابع انسانی

تهیه کننده:
اداره برنامهریزی منابع انسانی

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

29

کاردان خدمات آموزشی
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: کاردان خدمات آموزشی

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: مدیریت امور آموزشی ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: مدیر امور آموزشی 

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون مدیر امور آموزشی، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کاردانی در یکی از 

رشته های تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت برنامه ریزی آموزشی و 

تکنولوژی آموزشی)، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی موجود در دانشگاه)

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسی یا کاردانی در یکی از رشتههای 
تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت برنامه ریزی آموزشی و تکنولوژی 

آموزشی)، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

-
تجربه خدمت 

قابل قبول

_ ارزیابی عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:

حفظ و نگهداری از کلیه اسناد و پرونده های موجود در بخش بایگانی .١

بایگانی پیش نویس های مدارک تحصیلی و نامه های دریافتی که الزم است در پرونده دانش آموخته ثبت و ضبط شود. .٢

تحویل پرونده به کارشناسان اداره جهت بررسی و صدور مدرک و تائیدیه تحصیلی  .٣

پیگیری صدور دانشنامه نهایی از زمان صدور تا زمان تحویل نهایی .٤

الصاق تمبر جهت دانشنامه نهایی .٥

پرینت ریز نمرات فارسی رسمی جهت ارائه به دانش آموختگان همراه با دانشنامه نهایی و پرینت ریز نمرات فارسی غیر رسمی  .٦

به کلیه دانش آموختگان متقاضی ریزنمرات 

ثبت دانشنامه های آماده امضا در دفاتر مخصوص ارسال دانشنامه به تفکیک هر دانشکده و ارسال آنها برای امضای ریاست  .٧

دانشکده/پردیس/گروه از طریق دبیرخانه مرکزی

تحویل دانشنامه های نهایی که به امضای ریاست دانشکده/پردیس/ گروه رسیده باشد( از دبیرخانه مرکزی) و ارسال آنها برای  .٨

امضای ریاست دانشگاه

ممهور نمودن فرم دانشنامه نهایی و فرم گواهی موقت به مهر برجسته دانشگاه .٩

تحویل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی به دانش آموختگان مقطع کارشناسی که برابر ضوابط موجود، می توانند مدارک خود  .١٠

را پس بگیرند.

هماهنگی با اداره مالیات جهت تهیه تمبر و ارسال پیک برای انجام این امر. .١١



شناسنامه مشاغل دانشگاه

تأیید کننده

هیأت رئیسه دانشگاه

تصویب کننده:

هیأت اجرایی منابع انسانی

تهیه کننده:
اداره برنامهریزی منابع انسانی

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

30

شماره گذاری و تقسیم بندی باکس های مورد استفاده در نگهداری پرونده ها ( بر اساس شماره دانشجویی – ظرفیت تقریبی  .١٢

هر باکس به میزان ٢٠ عدد پرونده) به صورت سالیانه

تشکیل پرونده دانشجویان فرزند هیات علمی و دانشجویان انتقالی و تکمیل مدارک .١٣

تحویل و تکمیل پرونده دانشجویان ورودی جدید در هر سال .١٤

کنترل پرونده دانشجویان در شرف فراغت .١٥

تحویل تاییدیه تحصیلی و برگه های معافیت تحصیلی دانشجویان، ثبت در پورتال و بایگانی در پرونده .١٦

بایگانی کارنامه محرمانه و کارت آزمون کلیه دانشجویان ورودی جدید .١٧

بررسی نواقص پرونده و ثبت در پورتال و اعالم به دانشکده .١٨

بایگانی کلیه نامه های ارسالی به واحد بایگانی .١٩

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .٢٠
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رئیس اداره استعدادهای درخشان و المپیادها
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: رئیس اداره استعدادهای درخشان و المپیادها

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: مدیریت امور آموزشی/اداره 

استعدادهای درخشان و المپیادها

٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت 

تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: مدیر امور آموزشی

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون مدیر امور آموزشی، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی یا عضو 

هیئت علمی در یکی رشته های تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت برنامه ریزی 

آموزشی و تکنولوژی آموزشی)، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی موجود در دانشگاه)

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی از 

رشتههای تحصیلی گروه مدیریت و MBA، برنامهریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، برنامهریزی 

درسی، مهندسی صنایع

رشته 
تحصیلی

تجربه خدمت قابل قبول: حداقل ٨سال که سه سال آخر آن در شغل مرتبط بوده باشد 

تجربه در سطح مدیریتی پیش نیاز: حداقل ٢سال در سطح کارشناس مسئول است 
تجربه 

کسب میانگین ٨٥ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد ٢سال قبل که کمتر از میانگین ارزیابی عملکرد در واحد 
مربوطه نباشد.

ارزیابی 
عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:

مدیریت و انجام کلیه فرایندهای اجرایی مربوط به متقاضیان پذیرش بدون آزمون در کلیه مقاطع تحصیلی براساس مفاد آیین  .١

نامه های وزارت و مصوبات مربوطه (از زمان شروع فراخوان تا اتمام ثبت نام قطعی متقاضیان پذیرش شده)

همکاری با سایر معاونت های دانشگاه به منظور بررسی، برنامه ریزی و اجرای امور مرتبط با ممتازین ورودی، ممتازین حین  .٢

تحصیل، دانشجویان بورسیه، مشمولین بنیاد ملی نخبگان، ورودی های بدون آزمون تحصیالت تکمیلی، منتخبین المپیادهای 

دانشجویی، مشمولین مشوق های دوره های پولی،  و صدور گواهی های دورن دانشگاهی و برون دانشگاهی 

شناسایی و انتخاب دانشجویان ممتاز واجد شرایط استفاده از آییننامهها و بخشنامههای شورای استعدادهای درخشان  .٣

شرکت در ستاد انتخاب دانشجوی نمونه به عنوان نماینده معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی .٤

همکاری و شرکت در کلیه جلسات خارج از دانشگاه مانند جلسات وزارت علوم تحقیقات و فناوری، بنیاد ملی نخبگان، بنیاد  .٥

نخبگان استان تهران، سازمان سنجش در زمینه استعدادهای درخشان، المپیادها و نخبگان

برنامه ریزی، اجرا و پیگیری کلیه امور مرتبط با المپیادهای دانشجویی .٦

پیگیری برگزاری منظم جلسات مربوط به شورای ممتاز، کارگروه ممتاز، کارگروه المپیاد و .. .٧

برنامه ریزی و اجرای ساالنه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد و دکتری با هماهنگی دانشکدههای مربوطه  .٨
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مدیریت و انجام کلیه فرایندهای اجرایی مربوط به متقاضیان تحصیل همزمان در دو رشته .٩

برنامه ریزی، اجرا و پیگیری کلیه امور مرتبط با بنیاد ملی نخبگان و تعامل با بنیاد ملی نخبگان و دیگر سازمانها و مراکز  .١٠

جهت ارائه بورس و تسهیالت به استعدادهای برتر با هدف رشد و شکوفایی عملکرد ایشان

تدوین، بازنگری و اصالح دوره ای و ساالنه آیین نامه های ممتازین ورودی، ممتازین حین تحصیل(فعال)، دانشجویان بورسیه،  .١١

ورودیهای بدون آزمون کارشناسی ارشد و دکتری، منتخبین المپیاد دانشجویی، مشوق های دوره های تحصیلی پولی

ارائه خدمات مشاوره و اطالع رسانی به دانشجویان استعدادهای درخشان .١٢

بررسی روند تحصیلی و عملکرد علمیپژوهشی دانشجویان ممتاز و ارائهی خدمات مشاورهای به آنها .١٣

تعیین وظایف کارکنان زیرمجموعه، نظارت بر انجام صحیح فعالیتها و انجام امور پرسنلی مرتبط .١٤

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٥
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کارشناس مسئول امور استعدادهای درخشان
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: کارشناس مسئول امور استعدادهای درخشان

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: مدیریت امور 

آموزشی/اداره استعدادهای درخشان و المپیادها

٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: رئیس اداره استعدادهای درخشان و المپیادها

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: مدیر امور آموزشی، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیارشد یا 

کارشناسی در یکی از رشتههای تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت 

برنامه ریزی آموزشی و تکنولوژی آموزشی)، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی 

موجود در دانشگاه)

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در 
یکی از رشتههای تحصیلی گروه مدیریت و MBA، برنامهریزی آموزشی، تکنولوژی 
آموزشی، برنامهریزی درسی، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری 

اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

حداقل ٥سال در شغل مرتبط تجربه خدمت قابل قبول

کسب میانگین ٨٠ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد دو سال قبل که کمتر از میانگین ارزیابی 
عملکرد در واحد مربوطه نباشد.

ارزیابی عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:

انجام أمور مرتبط با پذیرش دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری(بررسی مدارک متقاضیان بدون آزمون از لحاظ  .١

وضعیت آموزشی و پژوهشی)

وارد کردن اطالعات و مشخصات آموزشی پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون در سایت سازمان سنجش  .٢

آموزش کشور

بررسی درخواستهای آموزشی دانشجویان کارشناسی مبنی بر دو رشتهای شدن، تغییر رشته، اخذ ٢٠ واحد اضافی و انجام  .٣

تطبیق واحد دانشجویان دو رشتهای 

انجام امور مربوط به اعطای جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان هر سه مقطع(کارشناسی، ارشد و دکتری) .٤

تهیه آمار و گزارشهای مربوط به اداره استعدادهای درخشان جهت ارسال به معاونت آموزشی و یا دیگر سازمانهای خارج از  .٥

دانشگاه بنیاد ملی نخبگان، سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم

انجام امور مربوط به المپیادها (دانشجویان سال سوم به باال کارشناسی) .٦

بررسی شکایات مربوط به متقاضیان مردودی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری .٧

بررسی دانشجوی ممتاز دوران تحصیل در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری  .٨
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بررسی مدارک دانشجویان ممتاز برای استفاده از تسهیالت دانشجویان ممتاز در دانشگاه(دریافت اعتبار رساله دکتری، دریافت  .٩

اعتبار پایاننامه کارشناسی ارشد، دریافت بورس تحصیلی، دریافت کمک هزینه سفر برای ارائه مقاله)

بررسی مدارک دانشجویان واجد شرایط واحد بینالملل جهت دریافت اعتبار مشوقهای بینالملل در دو مقطع کارشناسی و  .١٠

کارشناسی ارشد

برگزاری گردهمایی دانشجویان ممتاز به صورت ساالنه .١١

صدور انواع گواهینامههای ممتازی در سه مقطع به صورت فارسی و التین .١٢

وارد کردن برخی اطالعات ممتازی در پورتال دانشگاه .١٣

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٤
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کارشناس امور استعدادهای درخشان
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: کارشناس امور استعدادهای درخشان

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: مدیریت امور 

آموزشی/اداره استعدادهای درخشان و المپیادها

٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: رئیس اداره استعدادهای درخشان و المپیادها

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: مدیر امور آموزشی، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی 
از رشتههای تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت برنامه ریزی آموزشی و 

تکنولوژی آموزشی)، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی موجود در دانشگاه)

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی از 
رشتههای تحصیلی گروه مدیریت و MBA، برنامهریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، برنامهریزی 

درسی، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

-
تجربه خدمت 

قابل قبول

_ ارزیابی عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:

انجام أمور مرتبط با پذیرش دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری(بررسی مدارک متقاضیان بدون آزمون از لحاظ  .١

وضعیت آموزشی و پژوهشی)

وارد کردن اطالعات و مشخصات آموزشی پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون در سایت سازمان سنجش  .٢

آموزش کشور

بررسی درخواستهای آموزشی دانشجویان کارشناسی مبنی بر دو رشتهای شدن، تغییر رشته، اخذ ٢٠ واحد اضافی و انجام  .٣

تطبیق واحد دانشجویان دو رشتهای 

انجام امور مربوط به اعطای جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان هر سه مقطع(کارشناسی، ارشد و دکتری) .٤

تهیه آمار و گزارشهای مربوط به اداره استعدادهای درخشان جهت ارسال به معاونت آموزشی و یا دیگر سازمانهای خارج از  .٥

دانشگاه بنیاد ملی نخبگان، سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم

انجام امور مربوط به المپیادها (دانشجویان سال سوم به باال کارشناسی) .٦

بررسی شکایات مربوط به متقاضیان مردودی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری .٧

بررسی دانشجوی ممتاز دوران تحصیل در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری  .٨

بررسی مدارک دانشجویان ممتاز برای استفاده از تسهیالت دانشجویان ممتاز در دانشگاه(دریافت اعتبار رساله دکتری، دریافت  .٩

اعتبار پایاننامه کارشناسی ارشد، دریافت بورس تحصیلی، دریافت کمک هزینه سفر برای ارائه مقاله)
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تأیید کننده
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هیأت اجرایی منابع انسانی

تهیه کننده:
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بررسی مدارک دانشجویان واجد شرایط واحد بینالملل جهت دریافت اعتبار مشوقهای بینالملل در دو مقطع کارشناسی و  .١٠

کارشناسی ارشد

برگزاری گردهمایی دانشجویان ممتاز به صورت ساالنه .١١

صدور انواع گواهینامههای ممتازی در سه مقطع به صورت فارسی و التین .١٢

وارد کردن برخی اطالعات ممتازی در پورتال دانشگاه .١٣

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٤



شناسنامه مشاغل دانشگاه

تأیید کننده

هیأت رئیسه دانشگاه

تصویب کننده:

هیأت اجرایی منابع انسانی

تهیه کننده:
اداره برنامهریزی منابع انسانی
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مدیر تحصیالت تکمیلی
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: مدیر تحصیالت تکمیلی

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: مدیریت تحصیالت 

تکمیلی

٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: 

٨. شرایط احراز

عضویت در هیات علمی دانشگاه و منتخب مقامات مجاز

٩. وظایف اصلی شغل:

سیاست گذاری کالن در حوزه تحصیالت تکمیلی به منظور ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش .١

تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامههای آموزشی دانشگاه در مقاطع تحصیالت تکمیلی در چارچوب قوانین دفتر گسترش  .٢

آموزش عالی به گروهها و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب.

نظارت بر تهیه و تدوین تقویم آموزشی تحصیالت تکمیلی دانشگاه .٣

نظارت بر حسن اجرای فرآیند های آموزشی و آیین نامه ها و مصوبات شورای تحصیالت تکمیلی در دانشگاه .٤

بررسی درخواست ایجاد رشته های جدید در مقاطع تحصیالت تکمیلی و انجام امور مربوطه .٥

نظارت بر انجام امور مربوط به پذیرش دانشجویان جدیدالورود و نظارت بر حسن انجام امور ثبت نام .٦

نظارت بر انجام امور کارشناسی پرونده های ارجاعی به کمیسیون موارد خاص .٧

ارزیابی پیشرفت علمی و عملی تحصیلی دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی و اتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی آنان. .٨

بررسی درخواست تمدید سنوات تحصیلی و مهلت خاتمه پروژه دانشجویان. .٩

تعیین وظایف کارکنان زیرمجموعه، نظارت بر انجام صحیح فعالیتها و انجام امور پرسنلی مرتبط .١٠

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١١



شناسنامه مشاغل دانشگاه

تأیید کننده

هیأت رئیسه دانشگاه

تصویب کننده:

هیأت اجرایی منابع انسانی

تهیه کننده:
اداره برنامهریزی منابع انسانی
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معاون مدیر تحصیالت تکمیلی
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: معاون مدیر تحصیالت تکمیلی**

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: مدیریت تحصیالت تکمیلی ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: مدیر تحصیالت تکمیلی 

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی یا عضو هیئت علمی 
در یکی از رشتههای تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت برنامه ریزی آموزشی و تکنولوژی 

آموزشی)، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی موجود در دانشگاه)

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی از رشتههای تحصیلی 
گروه مدیریت و MBA، برنامهریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، برنامهریزی درسی، مهندسی صنایع

رشته 
تحصیلی

تجربه خدمت قابل قبول :
با مدرک تحصیلی دکترا تخصصی یا سطح چهار حوزه حداقل٨ سال که ٥ سال آخر آن در شغل مرتبط بوده  

باشد. 
با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترا حرفه ای یا سطح سه حوزه حداقل١٠سال که ٥ سال آخر آن در  

شغل مرتبط بوده باشد
با مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه حداقل ١٢سال که ٥ سال آخر آن در شغل مرتبط بوده باشد 

تجربه در سطح مدیریتی پیش نیاز: حداقل ٢سال در سطح ٢(رئیس اداره یا رئیس گروه) است

تجربه 

کسب میانگین ٩٠ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد ٢سال قبل که کمتر از میانگین ارزیابی عملکرد در واحد مربوطه 
نباشد.

ارزیابی 
عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:

همکاری و مشارکت در تهیه و تدوین برنامههای راهبردی، عملیاتی و طرحهای آموزشی حوزه تحصیالت تکمیلی .١

تدوین و بروزرسانی رویههای مرتبط با مدیریت تحصیالت تکمیلی .٢

تهیه و تدوین تقویم آموزشی تحصیالت تکمیلی دانشگاه .٣

نظارت بر پاسخگویی به نامههای وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و سایر سازمانهای در ارتباط با دانشجویان تحصیالت تکمیلی .٤

همکاری با کارشناسان در پاسخگویی و راهنمای دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی به استناد آیین نامه آموزشی و مقررات  .٥

جاری دانشگاه

پاسخگویی و راهنمایی کارشناسان دانشکده ها در ارتباط مسایل آموزشی و برگزاری جلسات آموزشی برای آنان .٦

بررسی پروندهها قبل از طرح در جلسه با مدیر تحصیالت تکمیلی .٧

نظارت بر انجام امور کارشناسان خدمات آموزشی در بخش تحصیالت تکمیلی .٨

همکاری با مدیر در تعیین وظایف کارکنان زیرمجموعه و نظارت بر انجام صحیح فعالیتها و انجام امور پرسنلی مرتبط .٩
انجام مکاتبات و امضاء نامههای اداری از طرف مدیریت با توجه به تفویض اختیارات داده شده به منظور تسهیل در روند امور و  .١٠



شناسنامه مشاغل دانشگاه

تأیید کننده

هیأت رئیسه دانشگاه

تصویب کننده:

هیأت اجرایی منابع انسانی

تهیه کننده:
اداره برنامهریزی منابع انسانی
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سرعت بخشیدن به کارها

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١١



شناسنامه مشاغل دانشگاه

تأیید کننده

هیأت رئیسه دانشگاه

تصویب کننده:

هیأت اجرایی منابع انسانی

تهیه کننده:
اداره برنامهریزی منابع انسانی
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مسئول دفتر
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: مسئول دفتر

٥. عنوان مدیریت: مدیریت تحصیالت تکمیلی ٤. عنوان معاونت: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: مدیر تحصیالت تکمیلی

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون مدیر تحصیالت تکمیلی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کاردانی در یکی از 

رشته های تحصیلی گروه مدیریت، علوم اجتماعی، حقوق، حسابداری، روابط عمومی، فنی و 

مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی موجود در دانشگاه)

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسی یا کاردانی در یکی از 

رشتههای تحصیلی گروه مدیریت، حقوق، حسابداری، روابط عمومی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی 

فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

-
تجربه خدمت قابل 

قبول

_ ارزیابی عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:

تنظیم اوقات جلسات و نشستهای مقام مسئول و اطالع به افراد شرکت کننده در جلسه .١

پاسخگویی به تماسهای تلفنی و برقراری ارتباطات تلفنی مقام مسئول .٢

پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و راهنمایی آنها و فراهم آوردن امکان انجام درخواست آنان .٣

دریافت نامهها، اوراق، پروندهها، پیامها و سایر مکاتبات فیزیکی و اتوماسیونی رسیده به واحد، ثبت و تفکیک و ارجاع آنها به  .٤

همکاران و مقام مسئول و واحدهای مربوطه

تهیه پیش نویس و تایپ نامهها، گزارشات و .. حسب دستور مقام مسئول .٥

پیگیری مکاتبات و گردآوری اطالعات درخصوص موارد ارجاعی و اعالم نتایج به مقام مسئول .٦

آماده کردن و ارائه سوابق و پرونده های مربوط به جلسات حسب دستور مقام مسئول .٧

ابالغ دستورات صادره به همکاران و مدیران و واحدهای تابعه برحسب خط مشی تعیین شده مقام مسئول و اعالم نتایج به  .٨

ایشان

تهیه لیست جلسات و لیست درخواست کنندگان وقت مالقات و هماهنگی با مقام مسئول جهت نهایی کردن زمان مناسب  .٩

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٠



شناسنامه مشاغل دانشگاه

تأیید کننده

هیأت رئیسه دانشگاه

تصویب کننده:

هیأت اجرایی منابع انسانی

تهیه کننده:
اداره برنامهریزی منابع انسانی
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کارشناس مسئول خدمات آموزشی
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: کارشناس مسئول خدمات آموزشی

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: مدیریت تحصیالت 

تکمیلی

٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: مدیر تحصیالت تکمیلی 

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون مدیر تحصیالت تکمیلی، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی 
از رشتههای تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت برنامه ریزی آموزشی و 

تکنولوژی آموزشی)، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی موجود در دانشگاه)

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی از 
رشتههای تحصیلی گروه مدیریت و MBA، برنامهریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، برنامهریزی 

درسی، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

حداقل ٥سال در شغل مرتبط
تجربه خدمت 

قابل قبول
کسب میانگین ٨٠ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد دو سال قبل که کمتر از میانگین ارزیابی عملکرد در 

واحد مربوطه نباشد.
ارزیابی 
عملکرد

٨. شرایط 
احراز

وظایف اصلی شغل: .١٠

وظایف بخش کارشناسی ارشد:

بررسی ظرفیتهای اعالم شده در بخش کارشناسی ارشد و اعالم ظرفیت های کارشناسی ارشد .١

تدوین اطالعیه ثبت نام برای ورودی های جدید کارشناسی ارشد .٢

تهیه نامه های کلی به کلیه دانشکده های دانشگاه در خصوص اعالم اتمام سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد- مهلت دفاع  .٣

دانشجویان و ..

پاسخگویی و راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد به استناد آیین نامه آموزشی و مقررات جاری دانشگاه .٤

پاسخگویی، راهنمایی و نظارت بر کارشناسان خدمات آموزشی دانشکدهها در بخش کارشناسی ارشد و برگزاری جلسات آموزشی  .٥

برای آنان 

بررسی وضعیت دانشجویان اخراجی مشروطی و سنواتی و آماده نمودن پرونده آنان جهت کمیسیون موارد خاص و منتخب  .٦

آموزشی

آماده نمودن پرونده تحصیلی جهت طرح در کمیته منتخب آموزشی .٧

بررسی برگه های صالحیت عمومی دانشجویان و ارسال نامه به دانشکده ها و ایمیل به  دانشجویانی که مشکل عدم تکمیل دارند .٨

بررسی نمرات دانشجویان، بررسی مقاالت آنان و صدور مجوز دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد .٩

تهیه کلیه متن های که باید برای دانشجویان به صورت گروهی در خصوص تصویب پایان نامه، دفاع، سنوات و .. به آدرس پست  .١٠
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الکترونیکی و تلفن همراه آنان

صدور گواهی اشتغال به تحصیل، گواهی انصراف، گواهی معافیت تحصیلی، درخواست تاییدیه تحصیلی، گواهی دفاع و ..  .١١

بررسی درخواست دانشجویان مهمان و انجام امور ثبت نام آنان .١٢

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٣

وظایف بخش دکتری:

تدوین آیین نامه های مصوب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه (برای پذیرش دانشجو دکتری تا فارغ التحصیل شدن) .١

ثبت اطالعات پذیرش دانشجوی دکتری هر ورودی در پورتال سازمان سنجش(اعالم رشته گرایش ها، ظرفیت هر رشته گرایش،  .٢

استخراج اسامی داوطلبان ازمون دکتری برای انجام مصاحبه)، ثبت نتایج در پورتال سازمان سنجش، اعالم اسامی نهایی و ..

برگزاری مقدمات ثبت نام  دانشجویان ورودی جدید و ورودیهای قبلی و رفع موانع ثبت نام و ... .٣

تهیه و تدوین اطالعیه ثبت نام برای ورودی جدید دکتری .٤

تهیه دستور جلسات و صورتجلسات شورای تحصیالت تکمیلی که مقدمهای بر تهیه رویهها و مصوبات هیات رئیسه دانشگاه در  .٥

حوزه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه میشود.

پاسخگویی به نامه های عمومی از سازمانهای خارج از دانشگاه در مورد دانشجویان (شکایات، اعتراضات داوطلبان، نامههای سازمان  .٦

سنجش، وزارت علوم در خصوص برخی از دانشجویان و نامههای کلی)

بررسی نهایی پروندههای داوطلبان بدون آزمون دکتری برای اعالم نتایج به سازمان سنجش و ثبت اطالعات در پورتال آن سازمان .٧

بررسی فرایند تصویب پیشنهادات رساله و رساله دکتری و صدور مجوزهای مربوط به آنها برای دانشجویان دکتری .٨

بررسی پروندههای دانشجویان دکتری(ثبت نام، فارغ التحصیلی، تمدید سنوات، درخواست مهمانی، انصرافی، اخراجی و ..) .٩

پاسخگویی و راهنمایی و نظارت برکارشناسان تحصیالت تکمیلی دانشکده ها و برگزاری جلسات آموزشی برای آنان .١٠

بررسی و صدور انواع گواهیها برای دانشجویان از جمله تاییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی و ترخیص  .١١

بررسی پروندههای دانشجویان جهت طرح در کمیتههای منتخب آموزشی و کمیسیون موارد خاص برای رفع موانع و مشکالت  .١٢

تحصیلی دانشجویان

بررسی درخواست دانشجویان مهمان و انجام امور ثبت نام آنان در تحصیالت تکمیلی .١٣

تهیه ایمیلها و پیامکهایی که الزم است بصورت کلی به اطالع دانشجویان دکتری رسانده شود .١٤

جمع آوری مدارک صالحیت عمومی و ارسال آنها به وزارت علوم و پیگیری بررسی نتایج (صرفا برای دانشجویانی که در آزمون  .١٥

سراسری شرکت نمینمایند)

پاسخگویی و راهنمایی دانشجویان دوره دکتری به استناد آئین نامه های آموزشی و مقررات جاری .١٦

بررسی و کنترل دروس فاقد نمره به منظور اعالم اسامی به اداره امور هیات علمی .١٧

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٨

کارشناس خدمات آموزشی
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: کارشناس خدمات آموزشی
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٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: مدیریت تحصیالت تکمیلی ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: مدیر تحصیالت تکمیلی 

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون مدیر تحصیالت تکمیلی، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی 
از رشتههای تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت برنامه ریزی آموزشی و 

تکنولوژی آموزشی)، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی موجود در دانشگاه)

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی از 
رشتههای تحصیلی گروه مدیریت و MBA، برنامهریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، برنامهریزی 

درسی، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

-
تجربه خدمت 

قابل قبول

_ ارزیابی عملکرد

٨. شرایط 
احراز

وظایف اصلی شغل: .٩

وظایف بخش کارشناسی ارشد:

بررسی ظرفیتهای اعالم شده در بخش کارشناسی ارشد و اعالم ظرفیت های کارشناسی ارشد .١

تدوین اطالعیه ثبت نام برای ورودی های جدید کارشناسی ارشد .٢

تهیه نامه های کلی به کلیه دانشکده های دانشگاه در خصوص اعالم اتمام سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد- مهلت دفاع  .٣

دانشجویان و ..

پاسخگویی و راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد به استناد آیین نامه آموزشی و مقررات جاری دانشگاه .٤

پاسخگویی، راهنمایی و نظارت بر کارشناسان خدمات آموزشی دانشکدهها در بخش کارشناسی ارشد و برگزاری جلسات آموزشی  .٥

برای آنان 

بررسی وضعیت دانشجویان اخراجی مشروطی و سنواتی و آماده نمودن پرونده آنان جهت کمیسیون موارد خاص و منتخب  .٦

آموزشی

آماده نمودن پرونده تحصیلی جهت طرح در کمیته منتخب آموزشی .٧

بررسی برگه های صالحیت عمومی دانشجویان و ارسال نامه به دانشکده ها و ایمیل به  دانشجویانی که مشکل عدم تکمیل دارند .٨

بررسی نمرات دانشجویان، بررسی مقاالت آنان و صدور مجوز دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد .٩

تهیه کلیه متن های که باید برای دانشجویان به صورت گروهی در خصوص تصویب پایان نامه، دفاع، سنوات و .. به آدرس پست  .١٠

الکترونیکی و تلفن همراه آنان

صدور گواهی اشتغال به تحصیل، گواهی انصراف، گواهی معافیت تحصیلی، درخواست تاییدیه تحصیلی، گواهی دفاع و ..  .١١

بررسی درخواست دانشجویان مهمان و انجام امور ثبت نام آنان .١٢
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تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٣

وظایف بخش دکتری:

تدوین آیین نامه های مصوب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه (برای پذیرش دانشجو دکتری تا فارغ التحصیل شدن) .١

ثبت اطالعات پذیرش دانشجوی دکتری هر ورودی در پورتال سازمان سنجش(اعالم رشته گرایش ها، ظرفیت هر رشته گرایش،  .٢

استخراج اسامی داوطلبان ازمون دکتری برای انجام مصاحبه)، ثبت نتایج در پورتال سازمان سنجش، اعالم اسامی نهایی و ..

برگزاری مقدمات ثبت نام  دانشجویان ورودی جدید و ورودیهای قبلی و رفع موانع ثبت نام و ... .٣

تهیه و تدوین اطالعیه ثبت نام برای ورودی جدید دکتری .٤

تهیه دستور جلسات و صورتجلسات شورای تحصیالت تکمیلی که مقدمهای بر تهیه رویهها و مصوبات هیات رئیسه دانشگاه در  .٥

حوزه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه میشود.

پاسخگویی به نامه های عمومی از سازمانهای خارج از دانشگاه در مورد دانشجویان (شکایات، اعتراضات داوطلبان، نامههای سازمان  .٦

سنجش، وزارت علوم در خصوص برخی از دانشجویان و نامههای کلی)

بررسی نهایی پروندههای داوطلبان بدون آزمون دکتری برای اعالم نتایج به سازمان سنجش و ثبت اطالعات در پورتال آن سازمان .٧

بررسی فرایند تصویب پیشنهادات رساله و رساله دکتری و صدور مجوزهای مربوط به آنها برای دانشجویان دکتری .٨

بررسی پروندههای دانشجویان دکتری(ثبت نام، فارغ التحصیلی، تمدید سنوات، درخواست مهمانی، انصرافی، اخراجی و ..) .٩

پاسخگویی و راهنمایی و نظارت برکارشناسان تحصیالت تکمیلی دانشکده ها و برگزاری جلسات آموزشی برای آنان .١٠

بررسی و صدور انواع گواهیها برای دانشجویان از جمله تاییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی و ترخیص  .١١

بررسی پروندههای دانشجویان جهت طرح در کمیتههای منتخب آموزشی و کمیسیون موارد خاص برای رفع موانع و مشکالت  .١٢

تحصیلی دانشجویان

بررسی درخواست دانشجویان مهمان و انجام امور ثبت نام آنان در تحصیالت تکمیلی .١٣

تهیه ایمیلها و پیامکهایی که الزم است بصورت کلی به اطالع دانشجویان دکتری رسانده شود .١٤

جمع آوری مدارک صالحیت عمومی و ارسال آنها به وزارت علوم و پیگیری بررسی نتایج (صرفا برای دانشجویانی که در آزمون  .١٥

سراسری شرکت نمینمایند)

پاسخگویی و راهنمایی دانشجویان دوره دکتری به استناد آئین نامه های آموزشی و مقررات جاری .١٦

بررسی و کنترل دروس فاقد نمره به منظور اعالم اسامی به اداره امور هیات علمی .١٧

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٨

کارشناس مسئول دانش آموختگان 
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: کارشناس مسئول دانش آموختگان 

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: مدیریت تحصیالت تکمیلی ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت 
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تکمیلی
٦. مافوق مستقیم: مدیر تحصیالت تکمیلی 

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون مدیر تحصیالت تکمیلی، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی 
از رشتههای تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت برنامه ریزی آموزشی و 

تکنولوژی آموزشی)، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی موجود در دانشگاه)

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی از 
رشتههای تحصیلی گروه مدیریت و MBA، برنامهریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، برنامهریزی 

درسی، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

حداقل ٥سال در شغل مرتبط
تجربه خدمت 

قابل قبول
کسب میانگین ٨٠ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد دو سال قبل که کمتر از میانگین ارزیابی عملکرد در 

واحد مربوطه نباشد.
ارزیابی 
عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:
بررسی فرآیند تسویه حساب دانشجو پس از اطمینان از به اتمام رسیدن کلیه واحدهای مصوب مقطع مربوطه .١

تحویل گرفتن کارت دانشجویی و بررسی نوع مدرک، و اعالم زمان صدور و نحوه تحویل مدرک به دانشجو از طریق تحویل رسید  .٢

به دانشجو 

صدور گواهی های فارغ التحصیلی اعم از گواهی موقت برای دانشجویان خانم و آقایانی که در بدو فارغ التحصیلی کارت معافیت  .٣

ازخدمت و یا کارت پایان خدمت دارند و همچنین صدور گواهی اتمام معافیت برای دانشجویان فاقد کارت پایان خدمت

صدور دانشنامه نهایی برای دانشجویان شهریهپرداز به شرط نداشتن بدهی به صندوق رفاه و داشتن دانشنامه نهایی مقطع پایین  .٤

تر برای دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی و همچنین نداشتن بدهی به اداره آموزشّهای آزاد

صدور کارنامه فارسی و التین (رسمی و غیر رسمی) .٥
صدور دانشنامه نهایی برای دانشجویان روزانه و دارای تعهد خدمت .٦

صدور گواهی رتبه برای دانشجویان دارای شرایط گواهی رتبه اول تا سوم برای مقطع کارشناسی ارشد و رتبه اول برای مقطع  .٧

دکتری

صدور تاییدیه تحصیلی و صحت مدارک استعالمی از سایر سازمان ها .٨

صدور گواهی دانشوری برای دانش آموختگان مقطع دکتری که ١٨ واحد مصوب دکتری را پاس کرده باشند ولی پایان نامه خود  .٩

را نگذرانده باشند.

صدور گواهی طول دوره تحصیلی برای دانش آموختگانی که دانشنامه نهایی خود را دریافت کرده باشند .١٠

صدور گواهی سیستم نمره دهی  و همچنین گواهی منع ادامه تحصیل برای دانش آموختگانی که دانشنامه نهایی خود را دریافت  .١١

کرده باشند

صدور نامه استعالم خروج قطعی از سازمان امور دانشجویان برای دانشجویان غیر ایرانی .١٢
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پاسخگویی به درخواست مراجعین فارغ التحصیل سالهای قبل جهت صدور گواهی المثنی، تمدید و یا تجدید دانشنامه .١٣
تایید مدارک دانشنامه و ریزنمرات در سامانه سازمان امور دانشجویان جهت ترجمه رسمی مدارک. .١٤

بررسی و ارجاع درخواستهای ارسالی از دانشکده ها و معاونت دانشجویی با هماهنگی مدیریت جهت طرح در کمیسیون موارد  .١٥
خاص

انجام کلیه مکاتبات مربوط به درخواست های دانشجویان جهت ارجاع به کمیسیون موارد خاص مرکزی وزارت علوم و تحقیقات .١٦
بررسی و تایید مدارک بارگذاری شده در سایت وزارت علوم جهت ترجمه رسمی مدارک .١٧

بررسی و تایید فرمهای WES جهت دانشجویانی که لغو تعهد نموده یا فارغ التحصیل شده اند. .١٨
تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور  محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٩

کارشناس دانش آموختگان 
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: کارشناس دانش آموختگان 

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: مدیریت تحصیالت تکمیلی ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت 
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تکمیلی
٦. مافوق مستقیم: مدیر تحصیالت تکمیلی 

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون مدیر تحصیالت تکمیلی، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی 

از رشتههای تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت برنامه ریزی آموزشی و 

تکنولوژی آموزشی)، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی موجود در دانشگاه)

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی از 

رشتههای تحصیلی گروه مدیریت و MBA، برنامهریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، برنامهریزی 

درسی، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

-
تجربه خدمت 

قابل قبول

_ ارزیابی عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:
بررسی فرآیند تسویه حساب دانشجو پس از اطمینان از به اتمام رسیدن کلیه واحدهای مصوب مقطع مربوطه .١

تحویل گرفتن کارت دانشجویی و بررسی نوع مدرک، و اعالم زمان صدور و نحوه تحویل مدرک به دانشجو از طریق تحویل  .٢

رسید به دانشجو 

صدور گواهی های فارغ التحصیلی اعم از گواهی موقت برای دانشجویان خانم و آقایانی که در بدو فارغ التحصیلی کارت  .٣

معافیت ازخدمت و یا کارت پایان خدمت دارند و همچنین صدور گواهی اتمام معافیت برای دانشجویان فاقد کارت پایان 

خدمت

صدور دانشنامه نهایی برای دانشجویان شهریهپرداز به شرط نداشتن بدهی به صندوق رفاه و داشتن دانشنامه نهایی مقطع  .٤

پایین تر برای دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی و همچنین نداشتن بدهی به اداره آموزشّهای آزاد

صدور کارنامه فارسی و التین (رسمی و غیر رسمی) .٥
صدور دانشنامه نهایی برای دانشجویان روزانه و دارای تعهد خدمت .٦

صدور گواهی رتبه برای دانشجویان دارای شرایط گواهی رتبه اول تا سوم برای مقطع کارشناسی ارشد و رتبه اول برای مقطع  .٧

دکتری

صدور تاییدیه تحصیلی و صحت مدارک استعالمی از سایر سازمان ها .٨

صدور گواهی دانشوری برای دانش آموختگان مقطع دکتری که ١٨ واحد مصوب دکتری را پاس کرده باشند ولی پایان نامه  .٩

خود را نگذرانده باشند.

صدور گواهی طول دوره تحصیلی برای دانش آموختگانی که دانشنامه نهایی خود را دریافت کرده باشند .١٠

صدور گواهی سیستم نمره دهی  و همچنین گواهی منع ادامه تحصیل برای دانش آموختگانی که دانشنامه نهایی خود را  .١١
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دریافت کرده باشند

صدور نامه استعالم خروج قطعی از سازمان امور دانشجویان برای دانشجویان غیر ایرانی .١٢

پاسخگویی به درخواست مراجعین فارغ التحصیل سالهای قبل جهت صدور گواهی المثنی، تمدید و یا تجدید دانشنامه .١٣
تایید مدارک دانشنامه و ریزنمرات در سامانه سازمان امور دانشجویان جهت ترجمه رسمی مدارک. .١٤

بررسی و ارجاع درخواستهای ارسالی از دانشکده ها و معاونت دانشجویی با هماهنگی مدیریت جهت طرح در کمیسیون موارد  .١٥
خاص

انجام کلیه مکاتبات مربوط به درخواست های دانشجویان جهت ارجاع به کمیسیون موارد خاص مرکزی وزارت علوم و  .١٦
تحقیقات

بررسی و تایید مدارک بارگذاری شده در سایت وزارت علوم جهت ترجمه رسمی مدارک .١٧
بررسی و تایید فرمهای WES جهت دانشجویانی که لغو تعهد نموده یا فارغ التحصیل شده اند. .١٨

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور  محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٩

کاردان خدمات آموزشی
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: کاردان خدمات آموزشی

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: مدیریت امور آموزشی ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی



شناسنامه مشاغل دانشگاه

تأیید کننده

هیأت رئیسه دانشگاه

تصویب کننده:

هیأت اجرایی منابع انسانی

تهیه کننده:
اداره برنامهریزی منابع انسانی

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

49

٦. مافوق مستقیم: مدیر امور آموزشی 

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون مدیر امور آموزشی، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کاردانی در یکی از 
رشته های تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت برنامه ریزی آموزشی و 

تکنولوژی آموزشی)، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی موجود در دانشگاه)

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسی یا کاردانی در یکی از رشتههای 
تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت برنامه ریزی آموزشی و تکنولوژی 

آموزشی)، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر 

رشته تحصیلی 

-
تجربه خدمت 

قابل قبول

_ ارزیابی عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:

حفظ و نگهداری از کلیه اسناد و پرونده های موجود در بخش بایگانی .١

بایگانی پیش نویس های مدارک تحصیلی و نامه های دریافتی که الزم است در پرونده دانش آموخته ثبت و ضبط شود. .٢

تحویل پرونده به کارشناسان اداره جهت بررسی و صدور مدرک و تائیدیه تحصیلی  .٣

پیگیری صدور دانشنامه نهایی از زمان صدور تا زمان تحویل نهایی .٤

الصاق تمبر جهت دانشنامه نهایی .٥

پرینت ریز نمرات فارسی رسمی جهت ارائه به دانش آموختگان همراه با دانشنامه نهایی و پرینت ریز نمرات فارسی غیر رسمی  .٦

به کلیه دانش آموختگان متقاضی ریزنمرات 

ثبت دانشنامه های آماده امضا در دفاتر مخصوص ارسال دانشنامه به تفکیک هر دانشکده و ارسال آنها برای امضای ریاست  .٧

دانشکده/پردیس/گروه از طریق دبیرخانه مرکزی

تحویل دانشنامه های نهایی که به امضای ریاست دانشکده/پردیس/ گروه رسیده باشد( از دبیرخانه مرکزی) و ارسال آنها برای  .٨

امضای ریاست دانشگاه

ممهور نمودن فرم دانشنامه نهایی و فرم گواهی موقت به مهر برجسته دانشگاه .٩

تحویل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی به دانش آموختگان مقطع کارشناسی که برابر ضوابط موجود، می توانند مدارک خود  .١٠

را پس بگیرند.

هماهنگی با اداره مالیات جهت تهیه تمبر و ارسال پیک برای انجام این امر. .١١

شماره گذاری و تقسیم بندی باکس های مورد استفاده در نگهداری پرونده ها ( بر اساس شماره دانشجویی – ظرفیت تقریبی  .١٢

هر باکس به میزان ٢٠ عدد پرونده) به صورت سالیانه

تشکیل پرونده دانشجویان فرزند هیات علمی و دانشجویان انتقالی و تکمیل مدارک .١٣
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تحویل و تکمیل پرونده دانشجویان ورودی جدید در هر سال .١٤

کنترل پرونده دانشجویان در شرف فراغت .١٥

تحویل تاییدیه تحصیلی و برگه های معافیت تحصیلی دانشجویان، ثبت در پورتال و بایگانی در پرونده .١٦

بایگانی کارنامه محرمانه و کارت آزمون کلیه دانشجویان ورودی جدید .١٧

بررسی نواقص پرونده و ثبت در پورتال و اعالم به دانشکده .١٨

بایگانی کلیه نامه های ارسالی به واحد بایگانی .١٩

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .٢٠

رئیس اداره آموزشهای آزاد
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: رئیس اداره آموزشهای آزاد
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٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: اداره آموزشهای آزاد ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: 

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی یا عضو 

هیئت علمی در یکی رشته های تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت برنامه ریزی 

آموزشی و تکنولوژی آموزشی)، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی موجود در دانشگاه)

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی از 

رشتههای تحصیلی گروه مدیریت و MBA، برنامهریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، برنامهریزی 

درسی، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته 
تحصیلی

تجربه خدمت قابل قبول: حداقل ٨سال که سه سال آخر آن در شغل مرتبط بوده باشد 

تجربه در سطح مدیریتی پیش نیاز: حداقل ٢سال در سطح کارشناس مسئول است 
تجربه 

کسب میانگین ٨٥ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد ٢سال قبل که کمتر از میانگین ارزیابی عملکرد در واحد 
مربوطه نباشد.

ارزیابی 
عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:

تدوین دستورالعملهای مالی و آموزشی مرتبط با دانشجویان شهریهپرداز .١

تدوین دستورالعملهای اجرائی دورههای آزاد تخصصی کوتاه مدت .٢

تدوین و اعالم نظر در خصوص میزان شهریه دانشجویان جهت تصویب در هیئت رئیسه دانشگاه .٣

برقراری ارتباط با سازمانها و نهادهای خارج دانشگاه جهت اجرای دورههای آموزشی تخصصی کوتاه مدت .٤

تدوین تقویم آموزشهای آزاد تخصصی کوتاه مدت دانشگاه .٥

برنامهریزی و نظارت بر برگزاری کلیه دورههای آموزشی .٦

هماهنگی با سایر بخش های دانشگاه (دانشکدهها، پردیسهای اقماری و پژوهشکدهها و ..) جهت اجرای دورههای آموزشی  .٧

تخصصی

تعیین وظایف کارکنان زیر مجموعه، نظارت بر انجام صحیح فعالیتها و انجام امور پرسنلی مرتبط .٨

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .٩

 

کارشناس مسئول آموزشهای آزاد
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: کارشناس مسئول آموزشهای آزاد 
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٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: اداره آموزشهای آزاد ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: رئیس اداره آموزشهای آزاد 

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی 

از رشتههای تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت برنامه ریزی آموزشی و 

تکنولوژی آموزشی)، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی موجود در دانشگاه)

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی از 

رشتههای تحصیلی گروه مدیریت و MBA، برنامهریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، برنامهریزی 

درسی، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

حداقل ٥سال در شغل مرتبط
تجربه خدمت 

قابل قبول
کسب میانگین ٨٠ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد دو سال قبل که کمتر از میانگین ارزیابی عملکرد در 

واحد مربوطه نباشد.
ارزیابی 
عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:

تهیه و تنظیم و بازنگری آیین نامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای مربوطه جهت ارائه به مقامات ذیربط .١

تنظیم و بروزرسانی قوانین اجرایی و مالی دانشجویان شهریه پرداز .٢

برقراری ارتباط با سازمانها و نهادهای خارج دانشگاه جهت اجرای دورههای آموزشی تخصصی کوتاه مدت  .٣

همکاری با رئیس اداره آموزشهای آزاد در تدوین تقویم آموزشهای آزاد تخصصی کوتاه مدت دانشگاه .٤

تهیه گزارش در خصوص دانشجویان پذیرفته شده ایثارگر در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری جهت ارائه به  .٥

مدیریت امور آموزشی 

بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان شهریه پرداز و همکاری با مدیریت امور آموزشی .٦

جوابگویی به ارباب رجوع به صورت حضوری و تماس تلفنی .٧

ارائه گزارشات مالی در خصوص شهریه تحصیل دانشجویان آزاد به واحدهای ذیربط  .٨

ارسال لیست چکها و وامها به انفورماتیک .٩

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٠



شناسنامه مشاغل دانشگاه

تأیید کننده

هیأت رئیسه دانشگاه

تصویب کننده:

هیأت اجرایی منابع انسانی

تهیه کننده:
اداره برنامهریزی منابع انسانی
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کارشناس آموزشهای آزاد
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: کارشناس آموزشهای آزاد 

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: اداره آموزشهای آزاد ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: رئیس اداره آموزشهای آزاد 

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی 

از رشتههای تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت برنامه ریزی آموزشی و 

تکنولوژی آموزشی)، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی موجود در دانشگاه)

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی از 

رشتههای تحصیلی گروه مدیریت و MBA، برنامهریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، برنامهریزی 

درسی، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

-
تجربه خدمت 

قابل قبول

_ ارزیابی عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:

تهیه و تنظیم و بازنگری آیین نامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای مربوطه جهت ارائه به مقامات ذیربط .١

تنظیم و بروزرسانی قوانین اجرایی و مالی دانشجویان شهریه پرداز .٢

برقراری ارتباط با سازمانها و نهادهای خارج دانشگاه جهت اجرای دورههای آموزشی تخصصی کوتاه مدت  .٣

همکاری با رئیس اداره آموزشهای آزاد در تدوین تقویم آموزشهای آزاد تخصصی کوتاه مدت دانشگاه .٤

تهیه گزارش در خصوص دانشجویان پذیرفته شده ایثارگر در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری جهت ارائه به  .٥

مدیریت امور آموزشی 

بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان شهریه پرداز و همکاری با مدیریت امور آموزشی .٦

جوابگویی به ارباب رجوع به صورت حضوری و تماس تلفنی .٧

ارائه گزارشات مالی در خصوص شهریه تحصیل دانشجویان آزاد به واحدهای ذیربط  .٨

ارسال لیست چکها و وامها به انفورماتیک .٩

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٠



شناسنامه مشاغل دانشگاه

تأیید کننده

هیأت رئیسه دانشگاه

تصویب کننده:

هیأت اجرایی منابع انسانی

تهیه کننده:
اداره برنامهریزی منابع انسانی
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کارشناس مسئول خدمات آموزشی
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: کارشناس مسئول خدمات آموزشی 

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: اداره آموزشهای آزاد ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: رئیس اداره آموزشهای آزاد 

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در 

یکی از رشتههای تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت برنامه ریزی آموزشی و 

تکنولوژی آموزشی)، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی موجود در دانشگاه)

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی از 

رشتههای تحصیلی گروه مدیریت و MBA، برنامهریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، برنامهریزی 

درسی، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

حداقل ٥سال در شغل مرتبط
تجربه خدمت 

قابل قبول
کسب میانگین ٨٠ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد دو سال قبل که کمتر از میانگین ارزیابی عملکرد 

در واحد مربوطه نباشد.
ارزیابی عملکرد

٨. شرایط 
احراز

وظایف اصلی شغل: .٨

تهیه و تنظیم و بازنگری آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه جهت ارائه به مقامات ذیربط .١

تنظیم و به روز رسانی قوانین اجرایی و مالی دانشجویان شهریه پرداز .٢

برقراری ارتباط با سلزمان ها و نهادهای خارج از دانشگاه جهت اجرای دوره های آموزشی تخصصی کوتاه کدت .٣

همکاری با رئیس اداره آموزش های آزاد در تدوین تقویم آموزش های آزاد تخصصی کوتاه مدت دانشگاه .٤

تهیه گزارش در خصوص دانشجویان پذیرفته شده ایثارگر در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری جهت ارائه به  .٥

مدیریت امور آموزشی

بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان شهریه پرداز و همکاری با مدیریت امور آموزشی .٦

جوابگویی به ارباب رجوع به صورت حضوری و تماس تلفنی  .٧

ارائه گزارشات مالی در خصوص شهریه تحصیل دانشجویان آزاد به واحدهای ذیربط .٨

ارسال لیست چک ها و وام ها به انفورماتیک .٩

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٠



شناسنامه مشاغل دانشگاه

تأیید کننده

هیأت رئیسه دانشگاه

تصویب کننده:

هیأت اجرایی منابع انسانی

تهیه کننده:
اداره برنامهریزی منابع انسانی
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کارشناس خدمات آموزشی
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: کارشناس خدمات آموزشی 

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: اداره آموزشهای آزاد ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: رئیس اداره آموزشهای آزاد 

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی 

از رشتههای تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت برنامه ریزی آموزشی و 

تکنولوژی آموزشی)، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی موجود در دانشگاه)

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی از 

رشتههای تحصیلی گروه مدیریت و MBA، برنامهریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، برنامهریزی 

درسی، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

-
تجربه خدمت 

قابل قبول

_ ارزیابی عملکرد

٨. شرایط 
احراز

وظایف اصلی شغل: .٨

تهیه و تنظیم و بازنگری آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه جهت ارائه به مقامات ذیربط .١

تنظیم و به روز رسانی قوانین اجرایی و مالی دانشجویان شهریه پرداز .٢

برقراری ارتباط با سازمان ها و نهادهای خارج از دانشگاه جهت اجرای دوره های آموزشی تخصصی کوتاه کدت .٣

همکاری با رئیس اداره آموزش های آزاد در تدوین تقویم آموزش های آزاد تخصصی کوتاه مدت دانشگاه .٤

تهیه گزارش در خصوص دانشجویان پذیرفته شده ایثارگر در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری جهت ارائه به  .٥

مدیریت امور آموزشی

بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان شهریه پرداز و همکاری با مدیریت امور آموزشی .٦

جوابگویی به ارباب رجوع به صورت حضوری و تماس تلفنی  .٧

ارائه گزارشات مالی در خصوص شهریه تحصیل دانشجویان آزاد به واحدهای ذیربط .٨

ارسال لیست چک ها و وام ها به انفورماتیک .٩

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٠



شناسنامه مشاغل دانشگاه

تأیید کننده

هیأت رئیسه دانشگاه

تصویب کننده:

هیأت اجرایی منابع انسانی

تهیه کننده:
اداره برنامهریزی منابع انسانی
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کارشناس برنامهریزی آموزشی
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: کارشناس برنامهریزی آموزشی

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: اداره آموزشهای آزاد  ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: رئیس اداره آموزشهای آزاد

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی 

از رشتههای تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت برنامه ریزی آموزشی و 

تکنولوژی آموزشی)، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی موجود در دانشگاه)

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی از 

رشتههای تحصیلی گروه مدیریت و MBA، برنامهریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، برنامهریزی 

درسی، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

-
تجربه خدمت 

قابل قبول

_ ارزیابی عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:

تهیه و تدوین پیشنهاد آئین نامه اجرائی دورههای کوتاه مدت .١

بررسی و نیازسنجی دورههای پرکاربرد موجود در جامعه .٢

بررسی کلیه چالشهای موجود و بازار هدف جهت برنامهریزی آموزشی .٣

برقراری ارتباط با واحدهای آموزشی سازمانها جهت دریافت نیازهای آموزشی کارکنان  .٤

برنامهریزی جهت انجام تبلیغات دورههای آموزشی .٥

بررسی کلیه دروس جهت پیشنیاز و همنیاز .٦

ارتباط با روسای دانشکدهها جهت انجام برنامهریزی دورههای کوتاه مدت .٧

برقراری ارتباط با کارشناسان دانشکدهها جهت امور اجرائی هر یک از دورههای آموزشی .٨

برقراری ارتباط با اساتید مربوطه جهت دریافت زمانبندی ایشان .٩

بررسی فضای موجود آموزشی جهت تنظیم کالسها .١٠

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١١



شناسنامه مشاغل دانشگاه

تأیید کننده

هیأت رئیسه دانشگاه

تصویب کننده:

هیأت اجرایی منابع انسانی

تهیه کننده:
اداره برنامهریزی منابع انسانی
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رئیس اداره امور هیات علمی
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: رئیس اداره امور هیات علمی

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: اداره امور هیات علمی ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: 

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی یا عضو 

هیئت علمی در یکی رشته های تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت برنامه ریزی 

آموزشی و تکنولوژی آموزشی)، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی موجود در دانشگاه)

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی از 

رشتههای تحصیلی گروه مدیریت و MBA، برنامهریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، برنامهریزی 

درسی، مهندسی صنایع

رشته 
تحصیلی

تجربه خدمت قابل قبول: حداقل ٨سال که سه سال آخر آن در شغل مرتبط بوده باشد 

تجربه در سطح مدیریتی پیش نیاز: حداقل ٢سال در سطح کارشناس مسئول است 
تجربه 

کسب میانگین ٨٥ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد ٢سال قبل که کمتر از میانگین ارزیابی عملکرد در واحد 
مربوطه نباشد.

ارزیابی 
عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل

انجام مراحل ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت اعضاء هیات علمی .١

نظارت بر عملکرد اعضا هیات علمی از نظر رعایت مقررات آموزشی، ورود طرح درس، تشکیل منظم کالس ها، برگزاری امتحانات  .٢

میان ترم و پایان ترم، ارسال به موقع و صحیح نمرات، برگزاری کالس جبرانی (در صورت نیاز)، رعایت حداقل و حداکثر سقف 

تدریس، و سایر موارد مشابه

نظارت بر تخصیص دروس مختلف به اساتید با توجه به رشته و گرایش تحصیلی آنها .٣

نظارت بر عملکرد اعضا هیات علمی از نظر حضور در دانشگاه و انجام مسئولیت های محوله در چارچوب مقررات دانشگاه .٤

نظارت بر عملکرد اعضا هیات علمی از نظر انجام حداقل فعالیت های پژوهشی بر اساس قوانین .٥

ارزیابی دروس، دانشکده ها .٦

انجام امور مربوط به ترفیع سالیانه اساتید شامل تهیه گزارش اولیه، طرح و تصمیم گیری در کمیته ترفیع دانشگاه، ابالغ نتیجه به  .٧

مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه و خود اعضا هیات علمی

ارائه گزارش به مدیران و مقامات دانشگاه در رابطه با استخدام، تمدید قرارداد، تبدیل وضعیت، و یا ارتقا مرتبه اعضا هیات علمی .٨

تعیین وظایف کارکنان زیرمجموعه، نظارت بر انجام صحیح فعالیتها و انجام امور پرسنلی مرتبط .٩

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٠
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کارشناس مسئول امور هیات علمی
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: کارشناس مسئول امور هیات علمی

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: اداره امور هیات علمی ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: رئیس اداره امور هیات علمی

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در 

یکی از رشتههای تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت برنامه ریزی آموزشی 

و تکنولوژی آموزشی)، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی موجود در دانشگاه)

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی از 

رشتههای تحصیلی روه مدیریت و MBA، برنامهریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، برنامهریزی 

درسی، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

حداقل ٥سال در شغل مرتبط
تجربه خدمت قابل 

قبول
کسب میانگین ٨٠ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد دو سال قبل که کمتر از میانگین ارزیابی عملکرد 

در واحد مربوطه نباشد.
ارزیابی عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:

پاسخگویی و راهنمایی به اعضای هیات علمی در خصوص تکمیل فرم های ارتقا مرتبه علمی .١

بررسی اولیه پرونده های ارتقا ارسالی به اداره کارگزینی در چارچوب رعایت استانداردهای تعریف شده در آئین نامه ارتقا .٢

ارسال فرم های مربوط به ماده یک آئین نامه ارتقا (بخش فرهنگی) به کمیسیون فرهنگی دانشگاه .٣

دریافت مدارک مربوط به کیفیت آموزشی و ارزیابی اعضا هیات علمی  .٤

ارسال پرونده های تکمیل شده به معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه برای طرح در کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی  .٥

و هیات ممیزه

شرکت در جلسات کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی و هیات ممیزه و تهیه صورتجلسه جلسات مذکور .٦

اعالم نتیجه مصوبات حاصل از بررسی پرونده ها به هیات علمی ذیربط .٧

تهیه آمارهای درخواستی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه، مرتبط با وضعیت ارتقا اعضا هیات علمی در دانشگاه .٨

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .٩
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کارشناس امور هیات علمی
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: کارشناس امور هیات علمی

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: اداره امور هیات علمی ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: رئیس اداره امور هیات علمی

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی 

از رشتههای تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت برنامه ریزی آموزشی و 

تکنولوژی آموزشی)، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی موجود در دانشگاه)

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی از 

رشتههای تحصیلی روه مدیریت و MBA، برنامهریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، برنامهریزی 

درسی، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

-
تجربه خدمت 

قابل قبول

_ ارزیابی عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:

پاسخگویی و راهنمایی به اعضای هیات علمی در خصوص تکمیل فرم های ارتقا مرتبه علمی .١

بررسی اولیه پرونده های ارتقا ارسالی به اداره کارگزینی در چارچوب رعایت استانداردهای تعریف شده در آئین نامه ارتقا .٢

ارسال فرم های مربوط به ماده یک آئین نامه ارتقا (بخش فرهنگی) به کمیسیون فرهنگی دانشگاه .٣

دریافت مدارک مربوط به کیفیت آموزشی و ارزیابی اعضا هیات علمی  .٤

ارسال پرونده های تکمیل شده به معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه برای طرح در کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی  .٥

و هیات ممیزه

شرکت در جلسات کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی و هیات ممیزه و تهیه صورتجلسه جلسات مذکور .٦

اعالم نتیجه مصوبات حاصل از بررسی پرونده ها به هیات علمی ذیربط .٧

تهیه آمارهای درخواستی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه، مرتبط با وضعیت ارتقا اعضا هیات علمی در دانشگاه .٨

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .٩
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کارشناس مسئول
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: کارشناس مسئول 

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: اداره امور هیات علمی ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: رئیس اداره امور هیات علمی

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در 

یکی از رشتههای تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت برنامه ریزی آموزشی و 

تکنولوژی آموزشی)، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی موجود در دانشگاه)

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی از 

رشتههای تحصیلی روه مدیریت و MBA، برنامهریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، برنامهریزی 

درسی، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

حداقل ٥سال در شغل مرتبط
تجربه خدمت 

قابل قبول
کسب میانگین ٨٠ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد دو سال قبل که کمتر از میانگین ارزیابی عملکرد 

در واحد مربوطه نباشد.
ارزیابی عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:

بررسی و ثبت اعضای هیات علمی در تمام طول سال جهت استفاده در پرونده استخدامی، جذب و ارتقای اساتید .١

بررسی ترفیعات اعضای هیات علمی در طول سال به صورت مداوم .٢

ثبت گزارش تخلفات در پورتال آموزشی اساتید در طول ترم با توجه به گزارش های واصله .٣

تهیه پرونده های ارزیابی اساتید در مواقع ضروری جهت تبدیل وضعیت، جذب و ارتقای اساتید .٤

برسی ساعت حضور اساتید در دانشگاه، نظارت بر برگزاری کالسها در طول ترم و ارسال اسامی به مافوق جهت تعیین تکلیف  .٥

وضعیت هیات علمی

تهیه پرونده آموزشی اساتید نمونه .٦

مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی تدریس یاران و اعضای هیات علمی جدید االستخدام هر ساله و تهیه گواهینامه  .٧

شرکت کنندگان

تهیه انواع گزارشات ارزیابی و تعیین افراد وضعیت بهتر و بدتر آموزشی .٨

رسیدگی به شکایت اعضای هیات علمی و دانشجویان در بحث آموزشی .٩

جمع آوری اطالعات و آمار به منظور ارزیابی و نظارت بر اجرای فعالیت های آموزشی .١٠

تهیه انواع آمارهای آموزشی اساتید برای ارائه در شوراهای دانشگاه .١١
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نظارت مستمر بر اجرای بخشنامه ها و دستور العمل های مربوط به اجرای مقررات آموزشی دانشگاه .١٢

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف  .١٣
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کارشناس
٣. نوع شغل:  ٢. کد شغل:  ١. عنوان شغل: کارشناس 

٥. عنوان مدیریت/واحد مستقل: اداره امور هیات علمی ٤. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

٦. مافوق مستقیم: رئیس اداره امور هیات علمی

٧. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

رشتههای تحصیلی برای احراز شغل: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی 

از رشتههای تحصیلی گروه مدیریت، علوم تربیتی(گرایشهای مدیریت برنامه ریزی آموزشی و 

تکنولوژی آموزشی)، فنی و مهندسی و علوم پایه(رشتههای تحصیلی موجود در دانشگاه)

رشتههای تحصیلی برای ادامه تحصیل: مقطع تحصیلی کارشناسیارشد یا کارشناسی در یکی از 

رشتههای تحصیلی روه مدیریت و MBA، برنامهریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، برنامهریزی 

درسی، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

-
تجربه خدمت 

قابل قبول

_ ارزیابی عملکرد

٨. شرایط 
احراز

٩. وظایف اصلی شغل:

بررسی و ثبت اعضای هیات علمی در تمام طول سال جهت استفاده در پرونده استخدامی، جذب و ارتقای اساتید .١

بررسی ترفیعات اعضای هیات علمی در طول سال به صورت مداوم .٢

ثبت گزارش تخلفات در پورتال آموزشی اساتید در طول ترم با توجه به گزارش های واصله .٣

تهیه پرونده های ارزیابی اساتید در مواقع ضروری جهت تبدیل وضعیت، جذب و ارتقای اساتید .٤

برسی ساعت حضور اساتید در دانشگاه، نظارت بر برگزاری کالسها در طول ترم و ارسال اسامی به مافوق جهت تعیین تکلیف  .٥

وضعیت هیات علمی

تهیه پرونده آموزشی اساتید نمونه .٦

مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی تدریس یاران و اعضای هیات علمی جدید االستخدام هر ساله و تهیه گواهینامه  .٧

شرکت کنندگان

تهیه انواع گزارشات ارزیابی و تعیین افراد وضعیت بهتر و بدتر آموزشی .٨

رسیدگی به شکایت اعضای هیات علمی و دانشجویان در بحث آموزشی .٩

جمع آوری اطالعات و آمار به منظور ارزیابی و نظارت بر اجرای فعالیت های آموزشی .١٠

تهیه انواع آمارهای آموزشی اساتید برای ارائه در شوراهای دانشگاه .١١

نظارت مستمر بر اجرای بخشنامه ها و دستور العمل های مربوط به اجرای مقررات آموزشی دانشگاه .١٢



شناسنامه مشاغل دانشگاه

تأیید کننده

هیأت رئیسه دانشگاه

تصویب کننده:

هیأت اجرایی منابع انسانی

تهیه کننده:
اداره برنامهریزی منابع انسانی

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری
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تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف  .١٣


