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معاون امور بین الملل
۳. نوع شغل: ۲. کد شغل:  ۱. عنوان شغل: معاون امور بین الملل

۵. عنوان مدیریت/واحد مستقل:  ۴. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت امور بین الملل

۶. مافوق مستقیم: رئیس دانشگاه

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

۸. شرایط احراز

عضو هیات علمی دانشگاه و منتخب مقامات مجاز و داشتن شرایط عمومی مندرج در آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها

۹. وظایف اصلی شغل:

تدوین خط مشیها و برنامههای مربوط به روابط و همکاریهای بینالمللی و منطقهای دانشگاه با سایر دانشگاهها و مراکز  .١

علمی و تحقیقاتی بینالمللی و شناساندن هرچه بیشتر دانشگاه در جوامع بینالمللی.

تدوین برنامه استراتژیک معاونت بین الملل بر اساس مدارک باالدستی از جمله برنامه استراتژیک دانشگاه. .٢

موقعیتیابی و پایش وضعیت شاخصهای ارتقای دانشگاه در سیستمهای بینالمللی و پیگیری امور مربوط به آن .٣

تهیه و تدوین برنامه و فعالیت های برون مرزی کوتاه مدت ،میان مدت وبلند مدت در عرصه های بین المللی.  .٤

فراهم نمودن شرایط الزم برای توسعه روابط وهمکاریهای متقابل با سازمانهــای دولتــی ذی ربط کشورها و برنامه ریزی  .٥

مبادله هیاتهای رسمی بین دانشگاهها.

شناسائی وبرقراری روابط با سازمانهای بیــن المللی تخصصی علمـــی و پژوهشی وفراهم کردن زمینه های الزم جهت  .٦

برقراری ارتباط ومبادله اطالعات .

مطالعه و بررسی اسناد مربوط به اجالسها، کنفرانسها و رویدادهای بین المللی ومنطقه ای مرتبط با فعالیتهای دانشگاهی. .٧

برنامه ریزی، اقـدامــات و هماهنگیهای الزم جهت شرکت در مجامـع وگردهمائیهای بین المللی ومنطقه ای و عضویت در  .٨

مجامع مربوطه

جلب همکاری ایرانیان خارج از کشور وبرنامه ریزی برای مشارکت فعاالنه آنان در فعالیت های دانشگاه. .٩

شناسایی فرصتهای آموزشی(کوتاه مدت و بلند مدت)در سطح کشورها و سازمانهــــای تخصصی بین المللی، انجام اقدامات  .١٠

وهماهنگی های الزم برای معرفی مدیران وکارشناسان بخشهای مرتبط جهت استفاده از این فرصتها با هماهنگی مراجع.

همکاری در تبادل استاد و پژوهشگر با دانشگاهها وموسسات خارجی .١١

همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه .١٢

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

هیأت رئیسه دانشگاه
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هیأت اجرایی منابع انسانی

تهیه کننده:
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مسئول دفتر

۳. نوع شغل: ۲. کد شغل:  ۱. عنوان شغل: مسئول دفتر

۵. عنوان مدیریت:  ۴. عنوان معاونت: معاونت امور بین الملل

۶. مافوق مستقیم: معاون امور بین الملل

۷. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: کلیه مدیران/روسای زیر مجموعه معاونت امور بین الملل

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(رشته های 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

۸. شرایط 
احراز

۹. 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 برنامهریزی و هماهنگی

۳. نوع شغل: ۲. کد شغل:  ۱. عنوان شغل: کارشناس برنامهریزی و هماهنگی 

۵. عنوان مدیریت:  ۴. عنوان معاونت: معاونت امور بین الملل

۶. مافوق مستقیم: معاون امور بین الملل

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

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

یکی از رشته های تحصیلی گروه مدیریت، علوم اجتماعی، حقوق، حسابداری، روابط عمومی، 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، حقوق، حسابداری، روابط عمومی، 

مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

-
تجربه خدمت 

قابل قبول

_ ارزیابی عملکرد

۸. شرایط 
احراز

۹. وظایف اصلی شغل:

برنامهریزی و زمانبندی برای مالقاتهای معاون دانشگاه .١

همکاری در تدوین برنامه راهبردی معاونت  .٢

نظارت بر کلیه امور مربوط به مکاتبات معاون دانشگاه  .٣

ارتباط با کلیهی واحدهای درون دانشگاه جهت پیش بردن خدمات معاونت  .٤

ارتباط با نهادهای خارج از دانشگاه به منظور پیش بردن خدمات معاونت  .٥

پاسخگویی به مراجعین تلفنی و حضوری و راهنمایی ایشان به واحدهای مربوطه  .٦

نگهداری مستندات و پیامهای کاغذی مهم و محرمانه الکترونیکی در داخل دفتر به صورت تفکیک شده و در پروندههای  .٧

مربوطه 

جمعآوری و آماده نمودن اطالعات مورد نیاز معاون دانشگاه و تهیه گزارشات و جداول آماری به صورت فایل و هاردکپی  .٨

جمع بندی کلیه آمارها و اطالعات معاونت  .٩

نظارت بر امور داخلی دفتر و تشریفات و پذیرایی از میهمانان داخلی و خارجی معاونت  .١٠

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

هیأت رئیسه دانشگاه
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هیأت اجرایی منابع انسانی

تهیه کننده:
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کارشناس انفورماتیک

۳. نوع شغل: ۲. کد شغل:  ۱. عنوان شغل: کارشناس انفورماتیک

۵. عنوان مدیریت/واحد مستقل:  ۴. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت امور بین الملل

۶. مافوق مستقیم: معاون امور بین الملل

۷. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: کلیه مدیران/روسای زیر مجموعه معاونت امور بین الملل

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

۸. شرایط 
احراز

۹. 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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مدیر امور دانشجویان بین الملل

۳. نوع شغل: ۲. کد شغل:  ۱. عنوان شغل: مدیر امور دانشجویان بین الملل

۵. عنوان مدیریت/واحد مستقل: مدیریت امور دانشجویان بین الملل ۴. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت امور بین الملل

۶. مافوق مستقیم: معاون امور بینالملل

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

۸. شرایط احراز

عضو هیات علمی دانشگاه و منتخب مقامات مجاز و داشتن شرایط عمومی مندرج در آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها

۹. وظایف اصلی شغل:

نظارت و رسیدگی بر اجرای کلیه امور مربوط به دانشجویان غیرایرانی .١

نظارت بر اجرای دوره کارآموزی و فرصت مطالعاتی دانشجویان غیر ایرانی .٢

نظارت بر اجرای کلیه امور پذیرش دانشجویان غیرایرانی و متقاضیان خارج به داخل .٣

رسیدگی به امور کنسولی و آموزش دانشجویان غیرایرانی، مکاتبه با سازمان امور دانشجویان ، وزارت امور خارجه و دیگر  .٤

سازمانهای موردنیاز 

نظارت بر اجرای دورههای مشترک بینالمللی دانشگاه از زمان فرایند جذب تا اتمام دوره در دانشکده ها .٥

برنامه ریزی و نظارت بر تهیه رویه های مربوط به حوزه مدیریت امور دانشجویان بین الملل  .٦

ابالغ شهریه دانشجویان غیرایرانی، نظارت بر تهیه و تایید سند مالی اساتید و دانشجویان بین الملل .٧

نظارت بر روند اجرای کلیه امورآموزشی دانشجویان دوره های خودگردان و بین الملل و (ایرانی) و دانشجویان غیرایرانی .٨

انجام کلیه امور مربوط به دانشجویان دورههای مشترک دانشگاه با دانشگاههای خارجی .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
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مسئول دفتر

۳. نوع شغل: ۲. کد شغل:  ۱. عنوان شغل: مسئول دفتر

۵. عنوان مدیریت:  ۴. عنوان معاونت: معاونت امور بین الملل

۶. مافوق مستقیم: معاون امور بین الملل

۷. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: کلیه مدیران/روسای زیر مجموعه معاونت امور بین الملل

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(رشته های 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

۸. شرایط 
احراز

۹. 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 مسئول امور دانشجویان بین الملل

۳. نوع شغل: ۲. کد شغل:  ۱. عنوان شغل: کارشناس مسئول امور دانشجویان بین الملل

۵. عنوان مدیریت/واحد مستقل: مدیریت امور دانشجویان 

بین الملل

۴. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت امور بین الملل

۶. مافوق مستقیم: مدیر امور دانشجویان بین الملل

۷. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون امور بینالملل

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

کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی گروه مدیریت، علوم ارتباطات، روابط بین الملل، 

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 ، علوم ارتباطات، روابط بین الملل، 

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

۸. شرایط 
احراز:

۹. وظایف اصلی شغل:

صدور انواع گواهی های مورد نیاز دانشجویان مطابق با آیین نامه های آموزشی جهت ارائه به ادارات و نهادهای مختلف مانند  .١

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین صدور نامه پذیرش، گواهی اشتغال به تحصیل، تمدید ویزای تحصیلی و .... 

استعالم و نظارت بر عملکرد از وزارت خانه های مرتبط مانند وزارت علوم، وزارت امور خارجه در خصوص صالحیت عمومی 

دانشجویان غیر ایرانی

تهیه آمارهای تفکیکی از وضعیت دانشجویان غیر ایرانی، اساتید غیر ایرانی، دانشجویان دوره های مشترک دانشجویان پژوهش  .٢

محور و دانشجویان ایرانی پردیس بین الملل( از قبیل دانشجویان فعال، انصرافی، اخراجی و مشروطی و همچنین آمارهای 

تفکیکی بر اساس ملیت و رشته و مقاطع تحصیلی، نوع پذیرش، و ارائه گزارشات تحلیلی)

ارتباط متداوم و ساختار یافته با مدیران و پرسنل وزارت علوم، سفارتخانه ها  و مدیران میانی برای ارتقای میزان جذب  .٣

متقاضیان غیر ایرانی 

٤. تشکیل جلسات کمیته پذیرش متقاضیان غیر ایرانی، تهیه دستور جلسات و ارتباط متداوم با مدیران تحصیالت تکمیلی و 

روسای دانشکده ها برای پذیرش تعداد بیشتر متقاضیان غیر ایرانی 

انجام کلیه امور مربوط به دریافت مدارک دانشجویان غیر ایرانی پژوهش محور و دانشجویان غیر ایرانی که برای دوره های  .٥

کوتاه مدت فرصت مطالعاتی، کارآموزی و هماهنگی با دانشکده ها  برای انجام آزمایشات علمی متقاضیان غیر ایرانی خارج از 
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کشور و ارائه راهکارهای مناسب برای جذب بیشتر دانشجویان در فرصتهای مطالعاتی 

انجام کلیه امور مربوط به دریافت مدارک دانشجویان غیر ایرانی، تشکیل پرونده، ارزیابی اولیه، ارسال پرونده به دانشکده های  .٦

مربوطه، تشکیل کمیته پذیرش و پیگیری تا دریافت شماره دانشجویی ،بررسی مشکالت آموزشی دانشجویان غیر ایرانی، 

بررسی آموزش زبان فارسی و انگلیسی دانشجویان ،اختصاص تدریس یار برای دانشجویان غیر ایرانی

انجام کلیه امور مربوط به امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی و ارتباط با بخش کنسولی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم  .٧

به منظور رفع موانع موجود و تسریع در انجام امور 

انجام کلیه امور مربوط به بیمه سالمت دانشجویان غیر ایرانی و هماهنگی برای صدور کارت تغذیه، و اقامت دانشجویان در  .٨

خوابگاه و بررسی مشکالت آنها ارتباط با سازمان بیمه سالمت 

تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی- ورزشی برای دانشجویان غیر ایرانی شرکت در مسابقات و المپیادهای ورزشی، اجرای  .٩

سفرهای علمی و تفریحی و زیارتی دانشجویان غیرایرانی

رسیدگی به امور دانشجویان غیر ایرانی و ارتباط با آنان از طریق سایت پردیس بین الملل به صورت آنالین .١٠

انجام کلیه امور ستادی مرکز بین المللی زبان دانشگاه و ثبت وضعیت نمرات زبان دانشجویان پردیس بین الملل  و تطبیق  .١١

زبان دانشجویان کارشناسی    

انجام کلیه امور آموزشی مربوط به دانشجویان پردیس خودگردان و غیر ایرانی دانشگاه از قبیل صدور مجوز زبان، تعیین  .١٢

تدریس یار، ارائه پایان نامه به زبان انگلیسی، پروژه های مشترک بین المللی 

تهیه و تنظیم سرفصل دروس تمامی رشته ها و مقاطع تحصیلی به زبان فارسی و انگلیسی  برای عقد قرارداد با سایر کشورها .١٣

انجام امور مربوط به تسهیالت ارز دانشجویی دانشجویان دوره های مشترک بین المللی دانشگاه  و مکاتبات الزم با وزارت  .١٤

علوم، تحقیقات و فناوری  

بررسی پرونده های متقاضیان ایرانی انتقالی از دانشگاههای خارجی به داخل کشور .١٥

١٦.  شرکت در جلسات داخلی و وزارت علوم و پیگیری و انجام امور مربوطه

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٧
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کارشناس امور دانشجویان بین الملل

۳. نوع شغل: ۲. کد شغل:  ۱. عنوان شغل: کارشناس امور دانشجویان بین الملل

۵. عنوان مدیریت/واحد مستقل: مدیریت امور دانشجویان بین الملل ۴. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت امور بین الملل

۶. مافوق مستقیم: مدیر امور دانشجویان بین الملل

۷. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون امور بینالملل

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

یکی از رشته های تحصیلی گروه مدیریت، علوم ارتباطات، روابط بین الملل، 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 ، علوم ارتباطات، روابط بین الملل، مهندسی صنایع، 

مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

-
تجربه خدمت قابل 

قبول

_ ارزیابی عملکرد

۸. شرایط 
احراز

۹. وظایف اصلی شغل:

صدور انواع گواهی های مورد نیاز دانشجویان مطابق با آیین نامه های آموزشی جهت ارائه به ادارات و نهادهای مختلف مانند  .١

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین صدور نامه پذیرش، گواهی اشتغال به تحصیل، تمدید ویزای تحصیلی و .... 

استعالم و نظارت بر عملکرد از وزارت خانه های مرتبط مانند وزارت علوم، وزارت امور خارجه در خصوص صالحیت عمومی 

دانشجویان غیر ایرانی

تهیه آمارهای تفکیکی از وضعیت دانشجویان غیر ایرانی، اساتید غیر ایرانی، دانشجویان دوره های مشترک دانشجویان پژوهش  .٢

محور و دانشجویان ایرانی پردیس بین الملل( از قبیل دانشجویان فعال، انصرافی، اخراجی و مشروطی و همچنین آمارهای 

تفکیکی بر اساس ملیت و رشته و مقاطع تحصیلی، نوع پذیرش، و ارائه گزارشات تحلیلی)

ارتباط متداوم و ساختار یافته با مدیران و پرسنل وزارت علوم، سفارتخانه ها  و مدیران میانی برای ارتقای میزان جذب  .٣

متقاضیان غیر ایرانی 

٤. تشکیل جلسات کمیته پذیرش متقاضیان غیر ایرانی، تهیه دستور جلسات و ارتباط متداوم با مدیران تحصیالت تکمیلی و 

روسای دانشکده ها برای پذیرش تعداد بیشتر متقاضیان غیر ایرانی 

انجام کلیه امور مربوط به دریافت مدارک دانشجویان غیر ایرانی پژوهش محور و دانشجویان غیر ایرانی که برای دوره های  .٥

کوتاه مدت فرصت مطالعاتی، کارآموزی و هماهنگی با دانشکده ها  برای انجام آزمایشات علمی متقاضیان غیر ایرانی خارج از 
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کشور و ارائه راهکارهای مناسب برای جذب بیشتر دانشجویان در فرصتهای مطالعاتی 

انجام کلیه امور مربوط به دریافت مدارک دانشجویان غیر ایرانی، تشکیل پرونده، ارزیابی اولیه، ارسال پرونده به دانشکده های  .٦

مربوطه، تشکیل کمیته پذیرش و پیگیری تا دریافت شماره دانشجویی ،بررسی مشکالت آموزشی دانشجویان غیر ایرانی، 

بررسی آموزش زبان فارسی و انگلیسی دانشجویان ،اختصاص تدریس یار برای دانشجویان غیر ایرانی

انجام کلیه امور مربوط به امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی و ارتباط با بخش کنسولی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم  .٧

به منظور رفع موانع موجود و تسریع در انجام امور 

انجام کلیه امور مربوط به بیمه سالمت دانشجویان غیر ایرانی و هماهنگی برای صدور کارت تغذیه، و اقامت دانشجویان در  .٨

خوابگاه و بررسی مشکالت آنها ارتباط با سازمان بیمه سالمت 

تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی- ورزشی برای دانشجویان غیر ایرانی شرکت در مسابقات و المپیادهای ورزشی، اجرای  .٩

سفرهای علمی و تفریحی و زیارتی دانشجویان غیرایرانی

رسیدگی به امور دانشجویان غیر ایرانی و ارتباط با آنان از طریق سایت پردیس بین الملل به صورت آنالین .١٠

انجام کلیه امور ستادی مرکز بین المللی زبان دانشگاه و ثبت وضعیت نمرات زبان دانشجویان پردیس بین الملل  و تطبیق  .١١

زبان دانشجویان کارشناسی    

انجام کلیه امور آموزشی مربوط به دانشجویان پردیس خودگردان و غیر ایرانی دانشگاه از قبیل صدور مجوز زبان، تعیین  .١٢

تدریس یار، ارائه پایان نامه به زبان انگلیسی، پروژه های مشترک بین المللی 

تهیه و تنظیم سرفصل دروس تمامی رشته ها و مقاطع تحصیلی به زبان فارسی و انگلیسی  برای عقد قرارداد با سایر کشورها .١٣

انجام امور مربوط به تسهیالت ارز دانشجویی دانشجویان دوره های مشترک بین المللی دانشگاه  و مکاتبات الزم با وزارت  .١٤

علوم، تحقیقات و فناوری  

بررسی پرونده های متقاضیان ایرانی انتقالی از دانشگاههای خارجی به داخل کشور .١٥

١٦.  شرکت در جلسات داخلی و وزارت علوم و پیگیری و انجام امور مربوطه

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٧
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رئیس اداره امور دانشجویان واحدهای اقماری

۳. نوع شغل: ۲. کد شغل:  ۱. عنوان شغل: رئیس اداره امور دانشجویان واحدهای اقماری

۵. عنوان مدیریت/واحد مستقل: مدیریت امور دانشجویان 

بین الملل

۴. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت امور بین الملل

۶. مافوق مستقیم: مدیر امور دانشجویان بین الملل

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

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

یکی از رشته های تحصیلی گروه مدیریت، علوم ارتباطات، روابط بین الملل، 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 ، علوم ارتباطات، روابط بین الملل، مهندسی صنایع

مدرک 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

۸. شرایط 
احراز

۹. وظایف اصلی شغل:

تطبیق اسناد هزینه و اعتبارات دریافتی از امور مالی و پیگیری مربوط به امور تنخواهگردان -١

تعیین وظایف کارکنان زیرمجموعه، نظارت بر انجام صحیح فعالیتها و انجام امور پرسنلی مرتبط -٢

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف -٣

انجام کلیه امور مربوط به فعالیتهای پشتیبانی  -٤

ارتباط و همکاری با مدیریت امور اداری و پشتیبانی و مدیریت امور مالی دانشگاه و سایر واحدها -٥

نظارت بر انجام کلیه امور دریافت و پرداخت  -٦

نظارت و پیگیری امور مربوط به تاسیسات و ابنیه  -٧

نظارت بر امر تهیه و تدارک مایحتاج  -٨

نظارت بر رویههای خرید کاال و اقالم مورد نیاز (تشریفات، پذیرایی و ..) -٩
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کارشناس مسئول امور دانشجویان بین الملل

۳. نوع شغل: ۲. کد شغل:  ۱. عنوان شغل: کارشناس مسئول امور دانشجویان بین الملل

۵. عنوان مدیریت/واحد مستقل: مدیریت امور دانشجویان 

بینالملل

۴. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت امور بین الملل

۶. مافوق مستقیم: رئیس اداره امور دانشجویان واحدهای اقماری

۷. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: مدیریت امور دانشجویان بین الملل

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

کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی گروه مدیریت، علوم ارتباطات، روابط بین الملل، 

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 ، علوم ارتباطات، روابط بین الملل، 

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

۸. شرایط 
احراز:

۹. وظایف اصلی شغل:

همکاری در فرایندهای اجرایی مربوط به متقاضیان پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد پردیس بینالمللی بر اساس  -١

مفاد آییننامههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (از زمان شروع فراخوان تا اتمام ثبتنام قطعی متقاضیان پذیرششده)

انجام امور مربوط به ثبتنام دانشجویان ورودی جدید شامل دریافت و بررسی فرمهای صالحیت عمومی، مدارک شناسایی،  -٢

فیشهای واریزی، مدارک تحصیلی و ارسال آنها به اداره تحصیالت تکمیلی

ورود اطالعات برنامه ترمی دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس بینالمللی در پورتال آموزشی جهت انتخاب واحد دانشجویان  -٣

کارشناسی ارشد پردیس بینالمللی 

انجام امور صدور گواهی اشتغال به تحصیل و انواع معرفینامهها مطابق با آییننامههای آموزشی جهت ارائه به سازمانها و ادارات  -٤

برای دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس بینالمللی

رسیدگی و پاسخ به درخواستهای آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس بینالمللی  -٥

همکاری در انجام امور مربوط به برگزاری امتحانات پردیس بینالمللی -٦

انجام کلیه مکاتبات آموزشی پردیس بینالمللی کیش با اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه -٧

انجام کلیه امور مربوط مرکز نوآوری پردیس بینالمللی شامل: -٨



شناسنامه مشاغل دانشگاه

تأیید کننده

هیأت رئیسه دانشگاه

تصویب کننده:

هیأت اجرایی منابع انسانی

تهیه کننده:
اداره برنامه ریزی منابع انسانی

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری
13

٩-  انجام فرایند عضویت واحدهای فناور (دریافت فرمهای درخواست عضویت، بررسی فرمها، برگزاری جلسات متعدد با متقاضیان 

پذیرش، برگزاری جلسات و تهیه صورتجلسات داوری، هماهنگی جهت عقد قرارداد عضویت واحد فناور)

استقرار واحدهای فناور (شامل مشخص نمودن جانمایی محل استقرار و هماهنگی جهت عقد قرارداد استقرار واحد فناور) -١٠

انجام کلیه مکاتبات مربوط به واحدهای فناور -١١

تهیه و بهروزرسانی بانکهای اطالعاتی واحدهای فناوری در مرکز نوآوری پردیس بینالمللی  -١٢

بروز رسانی وب سایت مربوطه از لحاظ محتوایی -١٣

طراحی صفحات وب جهت وب سایت -١٤

تولید محتوای الکترونیکی جهت درج در وب سایت -١٥

دسته بندی و مرتب سازی محتوای آموزشی -١٦

انجام امور مالی و حسابداری مرکز زبان واحد بین الملل -١٧

تدوین گزارش حضور غیاب اساتید،دانشجویان مرکز زبان واحد بین الملل -١٨

امور مربوط به محتوای آموزشی کالسهای مجازی در سامانه های آموزش الکترونیکی مرکز زبان واحد بین الملل -١٩

برنامه ریزی جهت جذب اساتید مرکز زبان واحد بین الملل -٢٠

امور مربوط به ثبت نمرات دانشجویان مرکز زبان واحد بین الملل -٢١

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف -٢٢
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کارشناس امور دانشجویان بین الملل

۳. نوع شغل: ۲. کد شغل:  ۱. عنوان شغل: کارشناس امور دانشجویان بین الملل

۵. عنوان مدیریت/واحد مستقل: مدیریت امور دانشجویان بین الملل ۴. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت امور بین الملل

۶. مافوق مستقیم: رئیس اداره امور دانشجویان واحدهای اقماری

۷. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: مدیر امور دانشجویان بین الملل

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

یکی از رشته های تحصیلی گروه مدیریت، علوم ارتباطات، روابط بین الملل، 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 ، علوم ارتباطات، روابط بین الملل، مهندسی صنایع، 

مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

-
تجربه خدمت قابل 

قبول

_ ارزیابی عملکرد

۸. شرایط 
احراز

۹. وظایف اصلی شغل:

همکاری در فرایندهای اجرایی مربوط به متقاضیان پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد پردیس بینالمللی بر  -١

اساس مفاد آییننامههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (از زمان شروع فراخوان تا اتمام ثبتنام قطعی متقاضیان 

پذیرششده)

انجام امور مربوط به ثبتنام دانشجویان ورودی جدید شامل دریافت و بررسی فرمهای صالحیت عمومی، مدارک شناسایی،  -٢

فیشهای واریزی، مدارک تحصیلی و ارسال آنها به اداره تحصیالت تکمیلی

ورود اطالعات برنامه ترمی دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس بینالمللی در پورتال آموزشی جهت انتخاب واحد دانشجویان  -٣

کارشناسی ارشد پردیس بینالمللی 

انجام امور صدور گواهی اشتغال به تحصیل و انواع معرفینامهها مطابق با آییننامههای آموزشی جهت ارائه به سازمانها و  -٤

ادارات برای دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس بینالمللی

رسیدگی و پاسخ به درخواستهای آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس بینالمللی  -٥
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همکاری در انجام امور مربوط به برگزاری امتحانات پردیس بینالمللی -٦

انجام کلیه مکاتبات آموزشی پردیس بینالمللی کیش با اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه -٧

انجام کلیه امور مربوط مرکز نوآوری پردیس بینالمللی شامل: -٨

٩-  انجام فرایند عضویت واحدهای فناور (دریافت فرمهای درخواست عضویت، بررسی فرمها، برگزاری جلسات متعدد با 

متقاضیان پذیرش، برگزاری جلسات و تهیه صورتجلسات داوری، هماهنگی جهت عقد قرارداد عضویت واحد فناور)

استقرار واحدهای فناور (شامل مشخص نمودن جانمایی محل استقرار و هماهنگی جهت عقد قرارداد استقرار واحد فناور) -١٠

انجام کلیه مکاتبات مربوط به واحدهای فناور -١١

تهیه و بهروزرسانی بانکهای اطالعاتی واحدهای فناوری در مرکز نوآوری پردیس بینالمللی  -١٢

بروز رسانی وب سایت مربوطه از لحاظ محتوایی -١٣

طراحی صفحات وب جهت وب سایت -١٤

تولید محتوای الکترونیکی جهت درج در وب سایت -١٥

دسته بندی و مرتب سازی محتوای آموزشی -١٦

انجام امور مالی و حسابداری مرکز زبان واحد بین الملل -١٧

تدوین گزارش حضور غیاب اساتید،دانشجویان مرکز زبان واحد بین الملل -١٨

امور مربوط به محتوای آموزشی کالسهای مجازی در سامانه های آموزش الکترونیکی مرکز زبان واحد بین الملل -١٩

برنامه ریزی جهت جذب اساتید مرکز زبان واحد بین الملل -٢٠

امور مربوط به ثبت نمرات دانشجویان مرکز زبان واحد بین الملل -٢١

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف -٢٢
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مدیر همکاریهای علمی بینالمللی

۳. نوع شغل: ۲. کد شغل:  ۱. عنوان شغل: مدیر همکاریهای علمی بینالمللی

۵. عنوان مدیریت/واحد مستقل: مدیریت همکاریهای علمی بینالمللی ۴. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت امور بین الملل

۶. مافوق مستقیم: معاون امور بینالملل

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

۸. شرایط احراز

عضو هیات علمی دانشگاه و منتخب مقامات مجاز و داشتن شرایط عمومی مندرج در آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها

۹. وظایف اصلی شغل:

تدوین برنامه راهبردی مدیریت همکاری های علمی و بین المللی .١

شرکت در همایش ها و برنامه های بین المللی خارج از کشور به منظور شروع یا گسترش روابط بین المللی .٢

ایجاد بستر مناسب برای گسترش روابط بین الملل .٣

انجام اقدامات الزم جهت شرکت اعضای هیأت علمی دانشگاه در کنگره ها، کنفرانس ها و سمینارهای خارجی و داخلی  .٤

فراهم آوردن موجبات برقراری ارتباط واحدهای تابعه دانشگاه با دانشگاههای خارجی در قالب همکاریهای متقابل و انجام  .٥

تشریفات مربوطه.

انجام مکاتبات خارجی دانشگاه با دانشگاهها و مراکز علمی خارج از کشور .٦

همکاری با بدنه دانشگاه به عنوان بازوی محرک روابط بین الملل در راستای بسط همکاری های بین الملی آموزشی، پژوهشی  .٧

و صنعتی

تهیه و انعقاد تفاهمنامههای علمی، پژوهشی و فرهنگی با دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، سازمانها و مجامع علمی خارج و داخل  .٨

همکاری با سازمانها و نهادهای ایرانی فعال در حوزه بین الملل .٩

بروزرسانی بسته تبلیغاتی دانشگاه شامل بروشور، معرفی دانشگاه، وب سایت و فیلم .١٠

اطالع رسانی فرصت های همکاری های بین المللی به اساتید و دانشجویان .١١

شرکت در جلسات مدیران بین الملل وزارت علوم و تحکیم روابط با سایر دانشگاه های ایران .١٢

ارائه گزارش سالیانه همکاری های بین المللی به دانشگاه .١٣

همکاری با دانشکده ها به منظور اجرای دوره های آموزشی بین المللی مشترک .١٤

تهیه بانک اطالعات از مجموعه مالقاتها، بازدیدها و گزارشهای مدیران و کارشناسان دانشگاه از کشورها و دانشگاههای  .١٥

خارجی به منظور بهرهبرداری در مأموریتهای جدی
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١٦. تعیین وظایف کارکنان زیرمجموعه، نظارت بر انجام صحیح فعالیتها و انجام امور پرسنلی مرتبط

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف  .١٧

مسئول دفتر

۳. نوع شغل: ۲. کد شغل:  ۱. عنوان شغل: مسئول دفتر

۵. عنوان مدیریت:  ۴. عنوان معاونت: معاونت امور بین الملل

۶. مافوق مستقیم: معاون امور بین الملل

۷. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: کلیه مدیران/روسای زیر مجموعه معاونت امور بین الملل

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(رشته های 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

۸. شرایط 
احراز

۹. 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
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تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٠

 

کارشناس مسئول همکاریهای بینالمللی دانشگاهی

۳. نوع شغل: ۲. کد شغل:  ۱. عنوان شغل: کارشناس مسئول همکاریهای 

بینالمللی دانشگاهی

۵. عنوان مدیریت/واحد مستقل: مدیریت همکاریهای علمی بینالمللی ۴. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت امور بینالملل

۶. مافوق مستقیم: مدیر همکاریهای علمی بینالمللی

۷. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون امور بینالملل

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

کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی گروه مدیریت، علوم ارتباطات، روابط بین الملل، 

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 ، علوم ارتباطات، روابط بین الملل، 

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

۸. شرایط 
احراز:

۹. وظایف اصلی شغل:

برنامهریزی و برگزاری کنفرانسها، سمینارها، همایشها و بازدیدهای علمی بین المللی متقابل با مراکز علمی .١

برنامهریزی جهت توسعه فرصت های بینالمللی برای دانشجویان و اساتید .٢

تهیه گزارش و بانک اطالعاتی از مجموعه مالقاتها و بازدیدهای مهمانان خارجی از دانشگاه به منظور بهره برداری در  .٣

ماموریت جدید

اجرای اقدامات الزم برای حضور اساتید خارجی و ایرانی مقیم خارج کشور جهت همکاری به عنوان استاد مدعو، سخنران،  .٤

برگزاری کارگاه و ..

اجرای برنامه راهبردی بینالمللیسازی دانشگاه و تهیه برنامه عملیاتی در این راستا .٥

ایجاد زمینه برقراری ارتباط و تفاهمنامه جدید بین دانشگاههای همسو و گرایشهای مشابه .٦

تهیه و تدوین پیش نویس قراردادها، موافقت نامهها، پروتکلها و یادداشتهای تفاهم در چارچوب اهداف و ماموریت دانشگاه .٧
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انجام امور مربوط به اعزام اساتید و دانشجویان به خارج و تبادل اساتید و دانشجویان با دانشگاههای معتبر خارجی و پیگیری  .٨

امور مربوط به آن

دریافت، بررسی و تجزیه و تحلیل گزارشهای هیات های اعزامی به کشورهای خارجی .٩

شناسایی و ارتباط با سازمانهای علمی، منطقه ای و بین المللی .١٠

برنامهریزی برای بازدید اعضای سفارتخانههای خارجی در تهران .١١

تهیه بروشور، کانالوگ و پکیج و فیلم جهت معرفی دانشگاه در عرصه بینالملل .١٢

تهیه ریز برنامه و مقدمات پذیرش هیئتهای خارجی، تهیه چک لیست اقدامات قبل، حین و پس از جلسات با هیاتهای  .١٣

رسمی خارجی

هماهنگی جلسات داخلی و خارجی .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 همکاریهای بینالمللی دانشگاهی

۳. نوع شغل: ۲. کد شغل:  ۱. عنوان شغل: کارشناس همکاریهای بینالمللی دانشگاهی

۵. عنوان مدیریت/واحد مستقل: مدیریت همکاریهای علمی 

بینالمللی

۴. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت امور بینالملل

۶. مافوق مستقیم: مدیر همکاریهای علمی بینالمللی

۷. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون امور بینالملل

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

یکی از رشته های تحصیلی گروه مدیریت، علوم ارتباطات، روابط بین الملل، 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 ، علوم ارتباطات، روابط بین الملل، مهندسی صنایع، 

مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

-
تجربه خدمت قابل 

قبول

_ ارزیابی عملکرد

۸. شرایط 
احراز

۹. وظایف اصلی شغل:

برنامهریزی و برگزاری کنفرانسها، سمینارها، همایشها و بازدیدهای علمی بین المللی متقابل با مراکز علمی .١

برنامهریزی جهت توسعه فرصت های بینالمللی برای دانشجویان و اساتید .٢

تهیه گزارش و بانک اطالعاتی از مجموعه مالقاتها و بازدیدهای مهمانان خارجی از دانشگاه به منظور بهره برداری در  .٣

ماموریت جدید

اجرای اقدامات الزم برای حضور اساتید خارجی و ایرانی مقیم خارج کشور جهت همکاری به عنوان استاد مدعو، سخنران،  .٤

برگزاری کارگاه و ..

اجرای برنامه راهبردی بینالمللیسازی دانشگاه و تهیه برنامه عملیاتی در این راستا .٥

ایجاد زمینه برقراری ارتباط و تفاهمنامه جدید بین دانشگاههای همسو و گرایشهای مشابه .٦
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تهیه و تدوین پیش نویس قراردادها، موافقت نامهها، پروتکلها و یادداشتهای تفاهم در چارچوب اهداف و ماموریت دانشگاه .٧

انجام امور مربوط به اعزام اساتید و دانشجویان به خارج و تبادل اساتید و دانشجویان با دانشگاههای معتبر خارجی و پیگیری  .٨

امور مربوط به آن

دریافت، بررسی و تجزیه و تحلیل گزارشهای هیات های اعزامی به کشورهای خارجی .٩

شناسایی و ارتباط با سازمانهای علمی، منطقه ای و بین المللی .١٠

برنامهریزی برای بازدید اعضای سفارتخانههای خارجی در تهران .١١

تهیه بروشور، کانالوگ و پکیج و فیلم جهت معرفی دانشگاه در عرصه بینالملل .١٢

تهیه ریز برنامه و مقدمات پذیرش هیئتهای خارجی، تهیه چک لیست اقدامات قبل، حین و پس از جلسات با هیاتهای  .١٣

رسمی خارجی

هماهنگی جلسات داخلی و خارجی .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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رئیس اداره خدمات بین الملل

۳. نوع شغل: ۲. کد شغل:  ۱. عنوان شغل: رئیس اداره امور خدمات بین الملل

۵. عنوان مدیریت/واحد مستقل: اداره امور خدمات بین الملل ۴. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت امور بینالملل

۶. مافوق مستقیم: معاون امور بینالملل

۷. 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، حسابرسی، ریاضیات مالی، 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

مدرک 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

۸. شرایط 
احراز

۹. وظایف اصلی شغل:

نظارت بر وضعیت ورود و خروج مسافران و میهمانان خارجی از فرودگاه به هتل .١

نظارت و هماهنگی با ادارات داخلی دانشگاه جهت ورود میهمانان خارجی و داخلی به داخل دانشگاه .٢

کنترل و هماهنگی کلیه تشریفات اداری مربوط به میهمانان .٣

نظارت بر انجام امور مربوط به سفرهای هیئتهای مختلف دانشگاه به خارج از کشور .٤

هماهنگی و نظارت بر اجرای کلیه دورههای مشترک در دانشگاه .٥

نظارت و پیگیری بر صحت انجام سرویسهای دورهای مهمانسرا و کنترل وضعیت آن جهت اقامت .٦

انجام هماهنگیهای الزم، کنترل و پیگیری جهت تجهیز اماکن مختلف دانشگاه طبق دستور معاونت امور بینالملل .٧

انجام کلیه امور مرتبط با امور مالی معاونت بینالملل .٨
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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

کارشناس خدمات بین الملل

۳. نوع شغل: ۲. کد شغل:  ۱. عنوان شغل: کارشناس خدمات بین الملل

۵. عنوان مدیریت/واحد مستقل: اداره امور پشتیبانی بین الملل ۴. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت امور بینالملل

۶. مافوق مستقیم: رئیس اداره امور پشتیبانی بین الملل

۷. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون امور بینالملل

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

یکی از رشته های تحصیلی گروه مدیریت، حسابداری، حسابرسی، ریاضیات مالی، 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

۸. شرایط 
احراز

۹. وظایف اصلی شغل:

برنامهریزی و اجرای برنامههای خارج از سازمان برای مدعوین خارجی .١

تهیه بلیطها و هتلهای داخلی و خارجی برای سفرهای هیئتهای ورودی و خروجی .٢

کنترل مکان برگزاری جلسات اعم از چیدمان، پذیرایی، جانمایی افراد، استقرار پرچمهای ملل و .. .٣

هماهنگی با مهمانسرای دانشگاه به منظور اسکان مدعوین ردههای پایینتر .٤

برنامه ریزی و اجرای تورهای تفریحی داخل و خارج از شهر در اوقات فراغت مدعوین .٥

انجام کلیه امور اخذ روادید مدعوین خارجی .٦

استقبال فرودگاهی از مهمانان رده باال .٧

انجام تبادالت ارزی به منظور انجام و پرداخت های رزروهای آنالین .٨
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پیگیری کلیه امور مالی مربوط به معاونت امور بینالملل .٩

ارائه پیشنهادات امور تشریفاتی به همکاران و مدیران به منظور رعایت استانداردهای اولیه تشریفات .١٠

تهیه هدایای یادبود متناسب با رده مدعوین .١١

تهیه و تدوین گزارشهای الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف .١٢

حسابدار

۳. نوع شغل: ۲. کد شغل:  ۱. عنوان شغل: حسابدار

۵. عنوان مدیریت/واحد مستقل: مدیریت همکاریهای علمی 

بینالمللی/اداره امور پشتیبانی بینالملل

۴. عنوان معاونت/دانشکده: معاونت امور بینالملل

۶. مافوق مستقیم: رئیس اداره امور پشتیبانی بینالملل

۷. سایر کسانی که شاغل این شغل باید به آنها گزارش دهد: معاون امور بین الملل

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(با گرایش مالی)، حسابداری، مهندسی صنایع(با گرایش مالی)، 

ریاضیات مالی، اقتصاد، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات، علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی 

-
تجربه خدمت قابل 

قبول

_ ارزیابی عملکرد

۸. شرایط 
احراز

۹. وظایف اصلی شغل:

رسیدگی به اسناد هزینه مربوط به حوزه معاونت امور بین الملل  .١

انجام کلیه هزینه های مربوط به پشتیبانی و تشریفات  .٢

دریافت تنخواه از عامل مالی .٣

بررسی و انجام مراحل خرید کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به معاونت امور بین الملل .٤

بررسی، کنترل و انجام سفرهای مربوط به مدیران، دانشجویان ایرانی و خارجی معاونت امور بین الملل .٥

پیگیری از مدیریت امور مالی بابت اخذ اعتبارات الزم با هماهنگی معاون امور بین الملل .٦
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هیأت رئیسه دانشگاه

تصویب کننده:

هیأت اجرایی منابع انسانی

تهیه کننده:
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کنترل و پیگیری اسکان میهمانان خارجی و ایرانی معاونت در مهمانسرا یا هتل .٧

انجام کلیه امور مالی مربوط به دوره ها و همایش های مربوط به معاونت امور بین الملل .٨

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


