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  ) مديريت ارتباط با صنعت1(-3-12 ) حوزه معاونت پژوهش و فناوري1(-12
 **مدير  *معاون
  معاون   *مشاور

  مسئول دفتر  مسئول دفتر
  كارشناس مسئول امور ارتباط با صنعت  اس انفورماتيككارشن

  كارشناس امور ارتباط با صنعت  كارشناس مسئول امور پژوهشي
  كارشناس امور ارتباط با صنعت كارشناس امور پژوهشي   
  صنعتكارشناس امور ارتباط با  مسئول امور پشتيباني
  كارشناس مسئول (امور پژوهشكده ها)  كارشناس امور پشتيباني
  كارشناس (امور پژوهشكده ها)  كارشناس امور پشتيباني
  كارشناس (امور پژوهشكده ها)  كارشناس امور پشتيباني

  ا)كارشناس (امور پژوهشكده ه كارشناس امور مالي(حوزه معاونت پژوهش و فناوري)
  كارشناس (امور پژوهشكده ها)  كارشناس امور مالي(حوزه معاونت پژوهش و فناوري)
  كارشناس امور مالي(حوزه معاونت پژوهش و فناوري)

   ) مديريت امور پژوهشي1(-12-1
   **مدير
  معاون

    مسئول دفتر
  كارشناس مسئول امور پژوهشي

    كارشناس امور پژوهشي   
  كارشناس امور پژوهشي   

    امور پژوهشيكارشناس مسئول 
  كارشناس امور پژوهشي   

    كارشناس مسئول امور پژوهشي
  كارشناس امور پژوهشي   
    كارشناس امور پژوهشي   
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  ) اداره آزمايشگاههاي تخصصي و خدمات فناوري1(-5-12 ) مركز اطالع رساني، كتابخانه و نشر1(-12-4
 **رئيس اداره  *رئيس مركز

  شناس مسئول آزمايشگاههاي تخصصي و خدمات فناوريكار معاون
  كارشناس آزمايشگاههاي تخصصي و خدمات فناوري  مسئول دفتر

  كارشناس آزمايشگاههاي تخصصي و خدمات فناوري  كارشناس شبكه
  تكنسين  كارشناس اطالع رساني

  تكنسين  كارشناس مسئول كتابداري
  تكنسين  كارشناس كتابداري
    كارشناس كتابداري

    كارشناس مسئول كتابداري
    كارشناس كتابداري
    كارشناس كتابداري
    كارشناس كتابداري

  كارشناس مسئول كتابداري
    كارشناس كتابداري
   كارشناس كتابداري
    كارشناس كتابداري

  كتابدار
    كتابدار
  كتابدار

    كتابدار مسئول
  كتابدار

    كارشناس برنامه ريزي و هماهنگي
  ) اداره نشريات و كتاب1(-21-4-1

   **رئيس اداره
    كارشناس مسئول انتشارات

    كارشناس انتشارات
    كارشناس انتشارات

   كاردان انتشارات
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  فهرست مشاغل حوزه معاونت پژوهش و فناوري
  ١  ......................................................................................................  يفناور و پژوهش معاون

  ٢  ..............................................................................................  يفناور و پژوهش معاون مشاور
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  ٤  ..........................................................................................................  كيفورماتان كارشناس
  ٥  ......................................................  )يفناور و پژوهش معاونت دفتر( يپژوهش امور مسئول كارشناس
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  ٨  ......................................................................................................  يبانيپشت امور كارشناس
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  ٢٧  ....................................................................................  )هاپژوهشكده امور( مسئول كارشناس
  ٢٨  ..............................................................................................  )هاپژوهشكده امور( كارشناس

  ٢٩  ..............................................................................  نشر و كتابخانه يرساناطالع مركز سيرئ
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  ٣٣  ..............................................................................................................  شبكه كارشناس
  ٣٤  .......................................................................................................  يرساناطالع كارشناس
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  ٣٧  ...............................................................................................................  مسئول كتابدار
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 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
١ 

 

  معاون پژوهش و فناوري
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  معاون پژوهش و فناوري . عنوان شغل: 1
  /واحد مستقل: . عنوان مديريت5  نت پژوهش و فناوريمعاومعاونت/دانشكده: . عنوان 4
  رئيس دانشگاه مستقيم: . مافوق 6
  كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

     

  احراز. شرايط8
  آيين نامه جامع مديريت دانشگاههاو داشتن شرايط عمومي مندرج در  هيات علمي دانشگاه و منتخب مقامات مجاز عضو

 

  :اصلي شغل. وظايف 9
تهيه برنامه هاي پژوهشي دانشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولويت هاي پژوهشي در قالب برنامه هاي كوتاه مدت و بلنـد مـدت    .1

 براي طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه .
 وري عملكرد پژوهش و فناوري دانشگاه ريزي و اجراي طرح افزايش بهرهبرنامه .2
 هاي صنعتي انجام پروژهو ص ارتقا ارتباط با صنعت ريزي در خصوبرنامه .3
 ريزي در خصوص نوآوري و كارآفريني و تجاري سازي برنامه .4
 ريزي در خصوص افزايش ثبت اختراع و فروش ليسانس فناوريبرنامه .5
كميلي مرتبط هاي تحصيالت تهاي تحقيق و توسعه صنايع و هدفمند كردن پايان نامهريزي در خصوص ارتباط با بخشبرنامه .6

 با نياز جامعه 
 برنامه ريزي جهت استفاده اعضاي هيات علمي از فرصت هاي مطالعاتي داخل و خارج برابر ضوابط مصوب . .7
 المللي هاي بينالملل و افزايش همكاريريزي در خصوص ارتقا كيفيت پژوهشي در سطح بينبرنامه .8
هاي تحقيقاتي، مبادله دانشجو و جهت جلب همكاري آنان در زمينه ها و موسسات داخلي و خارجيتوسعه روابط بين دانشگاه .9

 هاي علمياستاد، برقراري سمينارها و كنفرانس
 وري افزايي و بهرههاي موجود در دانشگاه به منظور افزايش همريزي و ساماندهي پژوهشكدهبرنامه .10
 هاهاي دانشكدهنظارت بر تجهيز و توسعه آزمايشگاه .11
 ها براي تامين كتب و مجالت علمي داخلي و خارجينت پژوهشي دانشكدههمكاري با معاو .12
 همكاري با ساير معاونتها جهت حسن اجراي برنامه هاي دانشگاه .13
  ها و انجام امور پرسنلي مرتبطتعيين وظايف كاركنان زيرمجموعه، نظارت بر انجام صحيح فعاليت .14
  فجانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظاي هاي الزم و انجام امور محوله ازتهيه و تدوين گزارش .15



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
٢ 

 

    مشاور معاون پژوهش و فناوري
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2 مشاور معاون پژوهش و فناوري. عنوان شغل: 1
  /واحد مستقل: . عنوان مديريت5  معاونت پژوهش و فناوريمعاونت/دانشكده: . عنوان 4
  ي دانشگاهمعاون پژوهش و فناورمستقيم: . مافوق 6
  كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

     

  احراز. شرايط8
  دانشگاه و منتخب مقامات مجاز يعلم اتيدر ه تيعضو

 

  اصلي شغل:. وظايف 9
 در زمينه هاي پژوهش، فناوري و نوآوري شگاهمشاوره در خصوص برنامه هاي بلند مدت مرتبط با ارتقا دان .1
 در برنامه هاي آتيحوزه پژوهشي خصوص افق هاي كالن روندهاي بين المللي مشاوره در  .2
 از طريق پژوهش و فناوري  دانشگاه مشاوره در خصوص افزايش بهره وري و درآمدزايي .3
 مشاوره در خصوص برنامه ريزي براي نوآوري و كارآفريني  .4
 محصوالت علمي دانشگاهو تجاري سازي مشاوره در خصوص كاربردي كردن  .5
تهيه برنامه هاي پژوهشي دانشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولويت هاي پژوهشي در قالب برنامه هاي كوتاه مدت و بلنـد مـدت    .6

 براي طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه .
 هاي صنعتي انجام پروژه و ارتقا ارتباط با صنعت برايريزي برنامهمشاوره در خصوص  .7
  فجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايهاي الزم و انتهيه و تدوين گزارش .8
 

  
  

  
  
  
  
  
 

  



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
٣ 

 

    مسئول دفتر
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  مسئول دفتر. عنوان شغل: 1
  : . عنوان مديريت5  پژوهش و فناوريمعاونت معاونت: . عنوان 4
  پژوهش و فناوريمعاون مستقيم: . مافوق 6
  پژوهش و فناوري كليه مديران/روساي زير مجموعه معاونتين شغل بايد به آنها گزارش دهد: كساني كه شاغل ا. ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

از  يكـ يدر  يكاردان اي يكارشناس يليتحصدارا بودن مدرك  :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
و  يفنـ  ،يوابـط عمـوم  ر ،يحقـوق، حسـابدار   ،يعلوم اجتماع ت،يريگروه مد تحصيلي يرشته ها
 موجود در دانشگاه) يليتحص ي(رشته هاهيو علوم پا يمهندس

 در يكـي از داني يـا كـار   كارشناسـي  : مقطـع تحصـيلي  هاي تحصيلي بـراي ادامـه تحصـيل   رشته
 يمهندسـ  ع،يصـنا  يمهندس ،يروابط عموم ،يحقوق، حسابدار ت،يريگروه مد هاي تحصيليرشته
  وتريات، علوم كامپاطالع يفناور يمهندس وتر،يكامپ

قابل خدمت تجربه
  -   قبول

	_  ارزيابي عملكرد 	
 

  اصلي شغل:. وظايف 9
  هاي مقام مسئول و اطالع به افراد شركت كننده در جلسهتنظيم اوقات جلسات و نشست .1
  پاسخگويي به تماسهاي تلفني و برقراري ارتباطات تلفني مقام مسئول .2
  ايي آنها و فراهم آوردن امكان انجام درخواست آنانپاسخگويي و تكريم ارباب رجوع و راهنم .3
ها و ساير مكاتبات فيزيكي و اتوماسيوني رسيده به واحد، ثبت و تفكيك و ارجاع آنهـا بـه   ها، پيامها، اوراق، پروندهدريافت نامه .4

  همكاران و مقام مسئول و واحدهاي مربوطه
  ور مقام مسئولها، گزارشات و .. حسب دستتهيه پيش نويس و تايپ نامه .5
  پيگيري مكاتبات و گردآوري اطالعات درخصوص موارد ارجاعي و اعالم نتايج به مقام مسئول .6
  آماده كردن و ارائه سوابق و پرونده هاي مربوط به جلسات حسب دستور مقام مسئول .7
ول و اعـالم نتـايج بـه    ابالغ دستورات صادره به همكاران و مديران و واحدهاي تابعه برحسب خط مشي تعيين شده مقام مسئ .8

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

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



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
٤ 

 

  انفورماتيك كارشناس
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  انفورماتيك كارشناس . عنوان شغل:1
  /واحد مستقل: . عنوان مديريت5  پژوهش و فناوريمعاونت معاونت/دانشكده: . عنوان 4
  پژوهش و فناوري معاونمستقيم: . مافوق 6
  و فناوري پژوهش كليه مديران/روساي زير مجموعه معاونتكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

ر ارشـد يـا كارشناسـي د    يكارشناسـ  يليتحصدارا بودن مدرك  :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
  وتري)، علوم كامپITاطالعات( يفناور يمهندس وتر،يكامپ يمهندس تحصيلي ياز رشته ها يكي

 در يكـي از ارشـد يـا كارشناسـي     يسـ كارشنا : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
 ياطالعات، فنـاور  يفناور ياطالعات، مهندس يفناور تيريمد وتر،يكامپ يمهندس هاي تحصيليرشته

  وتريو علوم كامپ ياطالعات يها ستميس تيرياطالعات و ارتباطات، مد
 خدمت تجربه
  -   قبول قابل

	_  ارزيابي عملكرد 	
 

 اصلي شغل:. وظايف9

 هاي الزم در آن عات موجود در وبسايت معاونت و قرار دادن اطالعيهبروزرساني اطال .1
 به روز رساني اطالعات كليه واحدهاي زير مجموعه معاونت  .2
 ي دفتر معاونتبرطرف كردن عيوب سخت افزار كامپيوترها .3
 ي دفتر معاونتبرطرف كردن عيوب نرم افزاري كامپيوترها .4
 سيم دفتر معاونته بيكابلي و برطرف كردن عيوب شبك سرور، شبكه دهي در راه اندازي انواع امكانات سرويس .5
 دفتر معاونت برطرف كردن عيوب شبكه كابلي .6
 در دفتر معاونتنصب و راه اندازي كامپيوتر جديد  .7
 افزارهاي مورد نياز دفتر معاونتنواع نرمنصب ا .8
 سب با جايگاه شغلي و شرح وظايفهاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناتهيه و تدوين گزارش .9
 

  
  
  
  
  



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
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٥ 

 

  )پژوهشي (دفتر معاونت پژوهش و فناوري امور مسئول كارشناس
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  دفتر معاونت پژوهش و فناوري)پژوهشي ( امور مسئول كارشناس. عنوان شغل: 1
  ستقل: /واحد م. عنوان مديريت5  فناوري و پژوهش معاونتمعاونت/دانشكده: . عنوان 4
  معاون پژوهش و فناوريمستقيم: . مافوق 6
  كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

ارشد يا دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي :احراز شغليبرايليتحصيهارشته
 ،يروابط عموم ،يحسابدارحقوق،  ت،يريگروه مدهاي تحصيلي رشته كارشناسي در يكي از

  موجود در دانشگاه) يليتحص ي(رشته هاهيو علوم پا يو مهندس يفن
ارشد يا كارشناسي در كارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته

 ،يحقوق، حسابدار ع،يصنا ي، مهندسMBAو  تيريگروه مدهاي تحصيلي رشته يكي از
  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس ر،وتيكامپ يمهندس ،يروابط عموم

  سال در شغل مرتبط5حداقل   قبول قابل خدمت تجربه

 يابيـ ارز نيانگيـ عملكرد دو سال قبل كه كمتر از ميابيارزازيدرصد امت80نيانگيكسب م  ارزيابي عملكرد
  عملكرد در واحد مربوطه نباشد.

  

  اصلي شغل:. وظايف 9
 اي درون دانشگاه جهت پيش بردن خدمات معاونت پژوهشي ي واحدهارتباط با كليه .1
 ارتباط با نهادهاي خارج از دانشگاه به منظور پيش بردن خدمات معاونت پژوهشي  .2
 ارتباط با كليه صنايع به عنوان مثال وزارت نفت، صنايع و .. به جهت انعقاد قراردادهاي مشترك .3
 همكاري در تدوين برنامه راهبردي دانشگاه .4
 دي كليه آمارها و اطالعات معاونت پژوهشيجمع بن .5
 هاي زير مجموعههاي معاونت بين كليه مديريتهماهنگي كلي فعاليت .6
 هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .7
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٦ 

 

  )پژوهشي (دفتر معاونت پژوهش و فناوري امور كارشناس
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  )پژوهشي (دفتر معاونت پژوهش و فناوري امور كارشناسنوان شغل: . ع1
  /واحد مستقل: . عنوان مديريت5  فناوري و پژوهش معاونتمعاونت/دانشكده: . عنوان 4
  معاون پژوهش و فناوريمستقيم: . مافوق 6
  كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

ارشد يا كارشناسي در يكي دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي:احراز شغليبرايليتحصيهارشته
و علوم  يو مهندس يفن ،يروابط عموم ،يحقوق، حسابدار ت،يريگروه مدهاي تحصيلي رشته از
  موجود در دانشگاه) يليتحص ي(رشته هاهيپا

 ارشـد يـا كارشناسـي در يكـي از    كارشناسـي  : مقطع تحصـيلي ادامه تحصيل هاي تحصيلي برايرشته
 ،يروابـط عمـوم   ،يحقـوق، حسـابدار   ع،يصـنا  ي، مهندسMBAو  تيريگروه مدهاي تحصيلي رشته

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

ارزيابي 
  -  عملكرد

 

  ل:اصلي شغ. وظايف 9
 ي واحدهاي درون دانشگاه جهت پيش بردن خدمات معاونت پژوهشي ارتباط با كليه .1
 ارتباط با نهادهاي خارج از دانشگاه به منظور پيش بردن خدمات معاونت پژوهشي  .2
 ارتباط با كليه صنايع به عنوان مثال وزارت نفت، صنايع و .. به جهت انعقاد قراردادهاي مشترك .3
 مه راهبردي دانشگاههمكاري در تدوين برنا .4
 جمع بندي كليه آمارها و اطالعات معاونت پژوهشي .5
 هاي زير مجموعههاي معاونت بين كليه مديريتهماهنگي كلي فعاليت .6
 هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .7

  
  
  
 

   
  



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
٧ 

 

  امور پشتيباني مسئول
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2   امور پشتيباني مسئولشغل:  . عنوان1
  /واحد مستقل: . عنوان مديريت5  فناوري و پژوهش معاونتمعاونت/دانشكده: . عنوان 4
  معاون پژوهش و فناوريمستقيم: . مافوق 6
  معاون توسعه و مديريت منابع كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

رايط . ش8
 احراز

 مدرك
 تحصيلي

از  يكيدر  يكارشناس ايارشد  يكارشناس يلياحراز شغل: دارا بودن مدرك تحصيبرايليتحصيهارشته
 يليتحصـ  يها(رشتههيو علوم پا يو مهندس ياقتصاد، فن ،يحسابدار ت،يريگروه مد يليتحص يرشته ها

  موجود در دانشگاه)
از  يكـ يدر  يكارشناسـ  ايـ ارشـد   يكارشناسـ  يليع تحصـ : مقطـ ليادامه تحصـ  يبرا يليتحص يهارشته
 ،يمـال  اتياضـ ير ،يحسابرس ،ي، حسابدار عيصنا ي، مهندس MBAو  تيريگروه مد يليتحص يهارشته

  اقتصاد

  تجربه 

 : تجربه خدمت قابل قبول
 سال آخر آن در شغل مرتبط بوده 5سال كه  8با مدرك تحصيلي دكترا تخصصي يا سطح چهار حوزه حداقل 

 . باشد
 سـال آخـر آن    5سال كـه  10با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكترا حرفه اي يا سطح سه حوزه حداقل

 در شغل مرتبط بوده باشد
  سال آخر آن در شغل مرتبط بوده باشد 5سال كه 12با مدرك تحصيلي كارشناسي يا سطح دو حوزه حداقل

    (رئيس اداره يا رئيس گروه)2ح سال در سط2حداقل : ازين شيپ يتيرمدي تجربه در سطح
ارزيابي 
  عملكرد

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

 

 اصلي شغل:. وظايف 9

  هاي معاونت پژوهش و فناوري ها و پرداختنظارت بر انجام كليه امور دريافت .1
  هاي مجموعه معاونت پژوهش و فناوريگيري أمور مربوط به ساختماننظارت و پي .2
  تنظيم اسناد مالي و حسابداري معاونت پژوهش و فناوري .3
  هاي حمايتي پژوهشي نويس قراردادها و مكاتبات مربوطه به منظور طرحتنظيم پيش .4
  افزار حسابداري نظارت بر صحت ورود اطالعات در نرم .5
  پژوهش و فناورييد عمومي واحدهاي زير مجموعه معاونت پيگيري امور مربوط به خر .6
  ها گردانتطبيق اسناد هزينه و اعتبارات دريافتي از مديريت امور مالي و پيگيري مربوط به امور تنخواه .7
 ها پيگيري امور مربوط به پرداخت گرنت اساتيد دانشكده .8
  ها و انجام امور پرسنلي مرتبطتعيين وظايف كاركنان زيرمجموعه، نظارت بر انجام صحيح فعاليت .9

  هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .10
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٨ 

 

 امور پشتيباني كارشناس
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2   امور پشتيباني كارشناس. عنوان شغل: 1
  /واحد مستقل: . عنوان مديريت5  يفناور و پژوهش معاونتمعاونت/دانشكده: . عنوان 4
  مسئول امور پشتيباني معاونت پژوهش و فناوريمستقيم: . مافوق 6
  معاون پژوهش و فناوري كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

ر ارشـد يـا كارشناسـي د    ياسـ كارشن يليتحصدارا بودن مدرك  :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
 يها(رشتههيو علوم پا يو مهندس ياقتصاد، فن ،يحسابدار ت،يريگروه مد تحصيلي ياز رشته ها يكي

  موجود در دانشگاه) يليتحص
 در يكـي از ارشـد يـا كارشناسـي     يكارشناسـ  : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
 اتياضـ ير ،يحسابرسـ  ،ي، حسـابدار  عيصـنا  يهندسـ ، م MBAو  تيريگروه مد هاي تحصيليرشته

  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس وتر،يكامپ ياقتصاد، مهندس ،يمال
 خدمت تجربه
  -   قبول قابل

	_  ارزيابي عملكرد 	
  

 اصلي شغل:. وظايف 9

 بررسي اسناد هزينه شامل فاكتور، قبض حواله، رسيد انبار .1
 ر مربوطه ثبت اطالعات اسناد در نرم افزا .2
 تهيه و تنظيم گزارشات مالي معاونت بر اساس استانداردهاي حسابداري و اطالعات موجود .3
 تفكيك اسناد هزينه واحدهاي مختلف  .4
 امور مالي  مديريتتنظيم اسناد جهت ارسال به  .5
 پيگيري امور تسويه تنخواه گردان  .6
 مربوطه )كپي و ملحقاتبايگاني اسناد هزينه ( .7
 ي پرداختي به صورت الكترونيك و فايلبايگاني مدارك مال .8
 پشتيباني از مراكز تحقيقاتي و واحدهاي زيرمجموعه .9

 فراهم نمودن تداركات الزم در امور اجرايي و رويدادهاي مرتبط با پژوهش و فناوري .10
 همكاري در امور برگزاري نمايشگاه ها .11
 انجام كليه امور مربوط به دريافت ها و پرداخت ها .12
 تنظيم اسناد مالي .13
 صدور چك و ساير اسناد مالي .14



 شناسنامه مشاغل دانشگاه
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٩ 

 

نگهداري و بايگاني اوراق بهادار شامل: چك، سفته، ضمانتنامه بانكي .15
 پاسخگويي به كليه ارباب رجوع ها (دانشجويان و اساتيد) در خصوص انواع كمك هزينه هاي تحصيلي  .16
 ثبت اطالعات در سيستم حسابداري .17
  ز جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفهاي الزم و انجام امور محوله اتهيه و تدوين گزارش .18
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١٠ 

 

  )ي(حوزه معاونت پژوهش و فناوريكارشناس امور مال
  .نوع شغل:3  . كد شغل: 2  )ي(حوزه معاونت پژوهش و فناوريكارشناس امور مال. عنوان شغل: 1
  . عنوان مديريت: 5  عنوان معاونت:  .4
  مستقيم: مافوق . 6
   كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد:. ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

ر ارشـد يـا كارشناسـي د    يكارشناسـ  يليتحصدارا بودن مدرك  :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
 ي(رشته هاهيپا و علوم يو مهندس ياقتصاد، فن ،يحسابدار ت،يريگروه مد تحصيلي ياز رشته ها يكي

  موجود در دانشگاه) يليتحص
 در يكـي از ارشـد يـا كارشناسـي     يكارشناسـ  : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
 شي(با گـرا عيصنا يمهندس ،يحسابرس ،ي)، حسابداريمال شي(با گراتيريگروه مد هاي تحصيليرشته

  وترياطالعات، علوم كامپ يرفناو يمهندس وتر،يكامپ يمهندس ،يمال اتياضي)، ريمال
 خدمت تجربه
  -   قبول قابل

	_ ارزيابي عملكرد 	
  

  اصلي شغل:. وظايف 9
 ثبت كليه معامالت انجام شده در سامانه معامالت فصلي وزارت امور اقتصاد و دارايي كارشناس امور مالي - 1
جايگاه شغلي و شرح وظايف كارشناس امور مالي هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب باتهيه و تدوين گزارش - 2
 رسيدگي به اسناد مالي قطعي و غيرقطعي جهت تطبيق با قوانين و دستورالعملهاي اجرائي كارشناس امور مالي - 3
 يامور مال يدرخواست يها نهيهز زير يبا توجه به الگو يپرداخت يدهايفاكتورها و رس كيتفك - 4
 و تطبيق آن با اسناد هزينه ارسالي كارشناس امور مالي مطالعه بخشنامه ها، موافقت نامه ها - 5
 كارشناس امور مالي هاي مربوط به ادارات تابعه معاونتبررسي اسناد رفع واخواهي شده هزينه - 6
 صدور حواله مصرفي - 7
 يبه امور مال يارسال نهيهز ستيل ميو تنظ هيته - 8
ربوطه از قبيل فاكتور خريد، حواله انبار، سند انتقال با مـدارك  نظارت بر فهرست كليه اموال ورودي و بررسي با اسناد قانوني م - 9

  اهدا كاال و نامه اسناد فوق الذكر كارشناس امور مالي
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١١ 

 

  پژوهشي امور مدير
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  پژوهشي امور مدير. عنوان شغل: 1
  پژوهشي امور مديريتد مستقل: /واح. عنوان مديريت5  فناوري و پژوهش معاونتمعاونت/دانشكده: . عنوان 4
   معاون پژوهش و فناوريمستقيم: . مافوق 6
  كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

 رشته
تحصيلي

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

  در دانشگاه)
 يهـا از رشـته  يكـ يدر  يكارشناس اي ارشديكارشناس يلي: مقطع تحصليادامه تحص يبرا يليتحص يهارشته
  عيصنا يمهندس ،يشناس، علم اطالعات و دانشMBAو  تيريگروه مد يليتحص

  تجربه 

 : تجربه خدمت قابل قبول
 سـال آخـر آن در شـغل مـرتبط بـوده       5سال كه  8با مدرك تحصيلي دكترا تخصصي يا سطح چهار حوزه حداقل

 . باشد
 سـال آخـر آن در    5سـال كـه   10با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكترا حرفه اي يا سطح سه حوزه حداقل

 شغل مرتبط بوده باشد
 سال آخر آن در شغل مرتبط بوده باشد 5سال كه 12سطح دو حوزه حداقل  با مدرك تحصيلي كارشناسي يا 

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

ارزيابي 
  عملكرد

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

 

  اصلي شغل:. وظايف 9
  دانشگاه الملليبين و داخلي هايبنديرتبه اجرايي امور كليه انجام بر نظارت .1
 سنجي علم امور كليه ريزيبرنامه و مديريت .2
 دكتري پسا هايدوره داوطلبان امور و دكتري دانشجويان مطالعاتي هايفرصت به مربوط امور كليه ريزيبرنامه و نظارت .3
 خارجي و داخلي مجامع و هاي-همايش در علمي هيئت اعضاي شركت به مربوط	امور انجام بر ظارتن .4
  اساتيد بلندمدت و كوتاه مطالعاتي هايفرصت به مربوط امور كليه بر نظارت .5
  اساتيد پژوهشي گرنت به مربوط امور كليه بر نظارت .6
  دانشگاه در علمي هايكنفرانس برگزاري اجرايي امور كليه بر نظارت .7
 بـا  دانشـگاه  در پژوهشي -علمي سمينارهاي و ها-كنفرانس در شركت براي مختلف كشورهاي دانشمندان و محققين از دعوت .8

 ذيربط واحدهاي همكاري
 پژوهشي حوزه هايرسانياطالع و پژوهش هفته اجرايي امور كليه بر نظارت .9



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
١٢ 

 

 دانشگاه پژوهشي روابط توسعهو تسهيل تشويق، جهتالزمهايلعملدستوراوهانامهآئيناجرايي،هايبرنامه پيشنهاد و تهيه .10
 تحقيقاتي و اجرايي صنعتي، مراكز با

 نظارت بر اجراي امور مرتبط با قطب هاي علمي .11
 ارزيابي و تشخيص كيفيت علمي برون دادهاي علمي دانشگاه نظير مقاالت، كتب و نشريات .12
 كميته اخالق در پژوهش مديريت .13
  ها و انجام امور پرسنلي مرتبطركنان زيرمجموعه، نظارت بر انجام صحيح فعاليتتعيين وظايف كا .14
  فهاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايتهيه و تدوين گزارش .15

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
١٣ 

 

  پژوهشي امور مدير معاون
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  پژوهشي امور مدير معاون. عنوان شغل: 1
  پژوهشي امور مديريت/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  فناوري و پژوهش معاونتمعاونت/دانشكده: . عنوان 4
   مدير امور پژوهشيمستقيم: . مافوق 6
  معاون پژوهش و فناوريكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

 رشته
تحصيلي

ي يا عضـو هيئـت   كارشناس اي ارشديكارشناس يليدارا بودن مدرك تحصاحراز شغل:  يبرا يليتحص يهارشته
موجـود   يليتحصـ  يها(رشتههيو علوم پا يو مهندس يفن ت،يريگروه مد يليتحص يهااز رشته يكيدر  علمي

  در دانشگاه)
 يهـا از رشـته  يكـ يدر  يكارشناس اي ارشديشناسكار يلي: مقطع تحصليادامه تحص يبرا يليتحص يهارشته
  عيصنا يمهندس ،يشناس، علم اطالعات و دانشMBAو  تيريگروه مد يليتحص

  تجربه 

 : تجربه خدمت قابل قبول
 سـال آخـر آن در شـغل مـرتبط بـوده       5سال كه  8با مدرك تحصيلي دكترا تخصصي يا سطح چهار حوزه حداقل

 . باشد
 سـال آخـر آن در    5سـال كـه   10سي ارشد يا دكترا حرفه اي يا سطح سه حوزه حـداقل با مدرك تحصيلي كارشنا

 شغل مرتبط بوده باشد
  سال آخر آن در شغل مرتبط بوده باشد 5سال كه 12با مدرك تحصيلي كارشناسي يا سطح دو حوزه حداقل 

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

ارزيابي 
  عملكرد

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

 

 اصلي شغل:. وظايف 9

 نظارت و به روز رساني پورتال پژوهشي به منظور محاسبه گرنت پژوهشي اساتيد، انجام امور مالي آن و ثبت امتيازات .1
 هاي پژوهشيبيني بودجهو تهيه گزارشات مربوطه به منظور پيش 224جام امور مربوط به سامانه سمات، ماده ان .2
 هاي جهانيبنديبندي دانشگاه به منظور ارتقا سطح دانشگاه در رتبهانجام گزارشات مربوط به رتبه .3
 گاههاي خارج از دانشهاي پژوهشي با سازمانانجام امور مربوط به موافقتنامه .4
 انجام امور مربوط به عقد قراردادهاي پژوهشي و جذب اساتيد جوان و پژوهشگران پسادكتراي دانشگاه .5
 نظارت بر اجراي صحيح امور تشويقي و حمايتي از دستاوردهاي پژوهشي .6
 هاي پژوهشيانجام امور مربوط به انتخاب و تقدير از برترين .7
 ها و انجام امور پرسنلي مرتبطوعه و نظارت بر انجام صحيح فعاليتهمكاري با مدير در تعيين وظايف كاركنان زيرمجم .8
انجام مكاتبات و امضاء نامه هاي اداري از طرف مديريت با توجه به تفويض اختيارات داده شده به منظور تسهيل در روند امور و  .9

 سرعت بخشيدن به كارها



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
١٤ 

 

  فوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفهاي الزم و انجام امور محوله از جانب ماتهيه و تدوين گزارش .10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
١٥ 

 

    مسئول دفتر
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  مسئول دفتر. عنوان شغل: 1
  يامور پژوهش يتريمد: . عنوان مديريت5  پژوهش و فناوريمعاونت معاونت: . عنوان 4
  مدير امور پژوهشيمستقيم: . مافوق 6
  پژوهش و فناوري كليه مديران/روساي زير مجموعه معاونتكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

از  يكـ يدر  يكاردان اي يكارشناس يليتحصدارا بودن مدرك  :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
و  يفنـ  ،يروابـط عمـوم   ،يحقـوق، حسـابدار   ،يماععلوم اجت ت،يريگروه مد تحصيلي يرشته ها
 موجود در دانشگاه) يليتحص ي(رشته هاهيو علوم پا يمهندس

 در يكـي از داني يـا كـار   كارشناسـي  : مقطـع تحصـيلي  هاي تحصيلي بـراي ادامـه تحصـيل   رشته
 يمهندسـ  ع،يصـنا  يمهندس ،يروابط عموم ،يحقوق، حسابدار ت،يريگروه مد هاي تحصيليرشته
  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس تر،ويكامپ

قابل خدمت تجربه
  -   قبول

	_  ارزيابي عملكرد 	
 

  اصلي شغل:. وظايف 9
  هاي مقام مسئول و اطالع به افراد شركت كننده در جلسهتنظيم اوقات جلسات و نشست .11
  پاسخگويي به تماسهاي تلفني و برقراري ارتباطات تلفني مقام مسئول .12
  كريم ارباب رجوع و راهنمايي آنها و فراهم آوردن امكان انجام درخواست آنانپاسخگويي و ت .13
ها و ساير مكاتبات فيزيكي و اتوماسيوني رسيده به واحد، ثبت و تفكيك و ارجاع آنهـا بـه   ها، پيامها، اوراق، پروندهدريافت نامه .14

  همكاران و مقام مسئول و واحدهاي مربوطه
  ا، گزارشات و .. حسب دستور مقام مسئولهتهيه پيش نويس و تايپ نامه .15
  پيگيري مكاتبات و گردآوري اطالعات درخصوص موارد ارجاعي و اعالم نتايج به مقام مسئول .16
  آماده كردن و ارائه سوابق و پرونده هاي مربوط به جلسات حسب دستور مقام مسئول .17
مشي تعيين شده مقام مسئول و اعـالم نتـايج بـه     ابالغ دستورات صادره به همكاران و مديران و واحدهاي تابعه برحسب خط .18

  ايشان
  تهيه ليست جلسات و ليست درخواست كنندگان وقت مالقات و هماهنگي با مقام مسئول جهت نهايي كردن زمان مناسب .19
 هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .20

  
  

 



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
١٦ 

 

  پژوهشي امور مسئولكارشناس 
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  پژوهشي امور كارشناس مسئول. عنوان شغل: 1
  پژوهشي امور مديريت/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  فناوري و پژوهش معاونتمعاونت/دانشكده: . عنوان 4
  مدير امور پژوهشيمستقيم: . مافوق 6
  معاون مدير امور پژوهشي، معاون پژوهش و فناوريگزارش دهد: كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

ارشد يا دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي :احراز شغليبرايليتحصيهارشته
و علوم  يو مهندس يفن ت،يريگروه مدهاي تحصيلي رشته كارشناسي در يكي از

 انشگاه)موجود در د يليتحص يها(رشتههيپا

ارشد يا كارشناسي در كارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
 يمهندس ،يشناس، علم اطالعات و دانشMBAو  تيريگروه مدهاي تحصيلي رشته يكي از

  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس وتر،يكامپ يمهندس ع،يصنا
  شغل مرتبطسال در 5حداقل   قبول قابل خدمت تجربه

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

  

  اصلي شغل:. وظايف 9
 المللي انجام كليه امور مربوط به شركت اعضاي هيات علمي در كنفرانسهاي علمي و بين .1
 المللي ط به شركت دانشجويان تحصيالت تكميلي در كنفرانسهاي علمي و بينانجام كليه امور مربو .2
 هاي مطالعاتي انجام كليه امور مربوط به شركت اعضاي هيات علمي در فرصت .3
 هاي مطالعاتي انجام كليه امور مربوط به شركت دانشجويان تحصيالت تكميلي در فرصت .4
 مدت دانشجويان دكتريكوتاههاي مطالعاتي انجام كليه امور مربوط به فرصت .5
ارسال مقاالت انگليسي نوشته شده توسط اساتيد و دانشجويان تحصيالت تكميلي به اديتور به منظور ويرايش جهت ثبـت در   .6

 مجالت معتبر علمي داخل و خارج كشور
 تائيد مقاالت كنفرانسي اساتيد در پورتال دانشگاه به منظور ارتقاء و كسب امتياز گرنت .7
 هاي علمي و بين المللي در دانشگاه ور اداري برگزاري سمينارها و همايشانجام ام .8
 هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .9

 

  
  
  



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
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١٧ 

 

  پژوهشي كارشناس امور
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  پژوهشي كارشناس امور. عنوان شغل: 1
  پژوهشي امور مديريت/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  فناوري و پژوهش معاونتمعاونت/دانشكده:  . عنوان4
  مدير امور پژوهشيمستقيم: . مافوق 6
  معاون مدير امور پژوهشي، معاون پژوهش و فناوريكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

ارشد يا كارشناسي دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي:احراز شغليبرايليتحصياهرشته
 يليتحص يها(رشتههيو علوم پا يو مهندس يفن ت،يريگروه مدهاي تحصيلي رشته در يكي از

 موجود در دانشگاه)

ارشد يا كارشناسي در يكي كارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
 يمهندس ،يشناس، علم اطالعات و دانشMBAو  تيريگروه مدهاي تحصيلي تهرش از

  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس وتر،يكامپ يمهندس ع،يصنا
	_ قبول قابل خدمت تجربه 	

	_  ارزيابي عملكرد 	
  

  اصلي شغل:. وظايف 9
 المللي و بين انجام كليه امور مربوط به شركت اعضاي هيات علمي در كنفرانسهاي علمي .1
 المللي انجام كليه امور مربوط به شركت دانشجويان تحصيالت تكميلي در كنفرانسهاي علمي و بين .2
 هاي مطالعاتي انجام كليه امور مربوط به شركت اعضاي هيات علمي در فرصت .3
 هاي مطالعاتي انجام كليه امور مربوط به شركت دانشجويان تحصيالت تكميلي در فرصت .4
 مدت دانشجويان دكتريهاي مطالعاتي كوتاهيه امور مربوط به فرصتانجام كل .5
ارسال مقاالت انگليسي نوشته شده توسط اساتيد و دانشجويان تحصيالت تكميلي به اديتور به منظور ويرايش جهت ثبـت در   .6

 مجالت معتبر علمي داخل و خارج كشور
 ر ارتقاء و كسب امتياز گرنتتائيد مقاالت كنفرانسي اساتيد در پورتال دانشگاه به منظو .7
 هاي علمي و بين المللي در دانشگاه انجام امور اداري برگزاري سمينارها و همايش .8
  هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .9
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  ارتباط با صنعت ديرم
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2   ارتباط با صنعت مدير. عنوان شغل: 1
  ارتباط با صنعت  مديريت/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  فناوري و پژوهش معاونتمعاونت/دانشكده: . عنوان 4
   معاون پژوهش و فناوري مستقيم: . مافوق 6
  كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

رشته 
تحصيلي

يـا عضـو    ارشـد يـا كارشناسـي   دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
و علـوم   يو مهندسـ  يحقـوق، اقتصـاد، فنـ    ت،يريگـروه مـد  هـاي تحصـيلي   رشته در يكي از هيئت علمي

 موجود در دانشگاه) يليتحص يها(رشتههيپا

هاي رشته ارشد يا كارشناسي در يكي ازسيكارشنا : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
  حقوق، اقتصاد ع،يصنا ي، مهندس MBAو  تيريگروه مدتحصيلي 

  تجربه 

 : تجربه خدمت قابل قبول
 سال آخر آن در شـغل مـرتبط بـوده     5سال كه  8با مدرك تحصيلي دكترا تخصصي يا سطح چهار حوزه حداقل

 . باشد
 سـال آخـر آن در    5سال كه 10را حرفه اي يا سطح سه حوزه حداقلبا مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكت

 شغل مرتبط بوده باشد
  سال آخر آن در شغل مرتبط بوده باشد 5سال كه 12با مدرك تحصيلي كارشناسي يا سطح دو حوزه حداقل 

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

ارزيابي 
  كردعمل

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

 

 اصلي شغل:. وظايف 9

 هاي الزم جهت ارتقا ارتباط ميان صنعت و دانشگاهها و استراتژيتدوين سياست .1
 دانشگاه در مرتبط تحقيقاتي مراكز و ها دانشكده به آن ارايه و اجرايي دستگاههاي و صنايع پيشنهادي هاي پروژه دريافت .2
 و دانشـگاه  علمـي  هيـات  اعضـاء  توسـط  شـده  انجـام  كاربردي تحقيقاتي هاي طرح خصوص در كشور صنايع به رساني اطالع .3

 دانشگاه در موجود پژوهشي امكانات
 و مذاكره طريق از اجرايي هاي دستگاه و صنايع با آموزشي يا و تحقيقاتي طرح مجريان يا و مجري ارتباط امكان نمودن فراهم .4

 . نامه معرفي صدور
 انعقـاد  منظـور  بـه  خصوصـي  بخـش  و دولتي ادارات و ها شركت ها،سازمان ها،وزارتخانه در ذيربط مسئولين با جلسه تشكيل .5

 پژوهشي همكاري قراردادهاي و نامه تفاهم
 .آنها به مربوط ستادي امور انجام و اجرا بر نظارت ي،پيگير و صنعتي قراردادهاي و ها نامه تفاهم بررسي .6
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١٩ 

 

 دانشگاه منتخبتحقيقاتيهايطرحارائههدفباتحقيقاتيهاينمايشگاه در فعال حضور .7
 .دانشگاه علمي هيأت اعضاء به مخاطبين پژوهشي نيازهاي موقع به و دقيق انعكاس .8
 كشور صنايع از وياندانشج و اساتيد تحقيقاتي و علمي بازديدهاي براي هماهنگي .9

 اطالعات و تجربيات مبادله و كشور هايدانشگاه ديگر صنعت با ارتباط دفاتر با ارتباط .10
 اجرايي هايدستگاه يا و صنايع در تحصيل از فراغت از پس آنان اشتغال و دانشجويان جذب زمينه نمودن فراهم .11
 اجرايي دستگاههاي و صنعت در كارآموزي انجام جهت دانشجويان جايابي براي همكاري .12
 كارشناسي دانشجويان كارورزي و كارآموزي به مربوط امور انجام بر نظارت .13
 نظارت و مديريت بر عملكرد پژوهشكده هاي دانشگاه .14
 در دانشگاه (طبق رويه جذب همكار پژوهشگر) "همكار پژوهشگر "اجاري فرايند بكارگيري  .15
  ها و انجام امور پرسنلي مرتبطحيح فعاليتتعيين وظايف كاركنان زيرمجموعه، نظارت بر انجام ص .16
 فهاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايتهيه و تدوين گزارش .17
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    صنعت با ارتباط مدير معاون
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  صنعت با ارتباط مدير معاون. عنوان شغل: 1
   صنعت با ارتباط مديريت/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  فناوري و پژوهش معاونتمعاونت/دانشكده: . عنوان 4
  مدير ارتباط با صنعت مستقيم: . مافوق 6
   معاون پژوهش و فناوريكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

رشته 
تحصيلي

يـا عضـو هيئـت     ارشد يا كارشناسيدارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
 يهـا (رشـته هيو علـوم پا  يو مهندسـ  يحقوق، اقتصاد، فنـ  ت،يريگروه مدهاي تحصيلي رشته در يكي از علمي
 موجود در دانشگاه) يليتحص

هـاي  رشـته  كارشناسـي در يكـي از   ارشد ياكارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
  حقوق، اقتصاد ع،يصنا ي، مهندس MBAو  تيريگروه مدتحصيلي 

  تجربه 

 : تجربه خدمت قابل قبول
 سال آخر آن در شغل مرتبط بوده باشد 5سال كه  8با مدرك تحصيلي دكترا تخصصي يا سطح چهار حوزه حداقل . 
 سال آخر آن در شـغل   5سال كه 10يا سطح سه حوزه حداقل با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكترا حرفه اي

 مرتبط بوده باشد
  سال آخر آن در شغل مرتبط بوده باشد 5سال كه 12با مدرك تحصيلي كارشناسي يا سطح دو حوزه حداقل 

    (رئيس اداره يا رئيس گروه)2سال در سطح 2حداقل : ازين شيپ يتيرمدي تجربه در سطح
ارزيابي 
  عملكرد در واحد مربوطه نباشد. يابيارز نيانگيسال قبل كه كمتر از م2عملكرد  يابيارز ازيدرصد امت 90 نيانگيكسب م  عملكرد

 

  اصلي شغل:. وظايف 9
 هاي الزم جهت ارتقا ارتباط ميان صنعت و دانشگاهرويه و استراتژي تدوين .1
 نعتبرقراري ارتباط با صنايع و سازمانهاي مختلف در جهت اهداف ارتباط با ص .2
هاي علمي و صنعتي ايران، كانون پتنـت ايـران، صـندوق    هايي نظير اتاق بازرگاني، سازمان پژوهشها و ارگانجذب منابع از سازمان .3

 پژوهشگران و ..
هاي آموزشي مالكيت فكري براي اساتيد و دانشجويان جهت ارتقاء رتبه دانشگاه در حوزه ثبـت  اختراعـات   ها و دورهبرگزاري كارگاه .4

 خلي و خارجيدا
 پيگيري مستقيم امور اساتيد در خصوص مسايل ارتباط با صنعت .5
 سازي اختراعات، آمار و ..ها، ثبت اختراعات، تجارينامهنظارت بر انجام صحيح امور عقد قراردادها، تفاهم .6
 ستاندارد شانگهاي، تايمز و ..پيگيري و ارائه راهكار در خصوص چگونگي ارتقاء دانشگاه بنا بر استانداردهاي بين المللي نظير ا .7
 ها)ها و پژوهشكدههاي مختلف پژوهشي و ساير دانشكدهايجاد هماهنگي بين بخشي(قسمت .8
  ها و انجام امور پرسنلي مرتبطهمكاري با مدير در تعيين وظايف كاركنان زيرمجموعه و نظارت بر انجام صحيح فعاليت .9
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٢١ 

 

ف مديريت با توجه به تفويض اختيارات داده شده به منظـور تسـهيل در رونـد امـور و     انجام مكاتبات و امضاء نامه هاي اداري از طر .10
 سرعت بخشيدن به كارها

  هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .11
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    مسئول دفتر
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  مسئول دفتر: . عنوان شغل1
  مديريت ارتباط با صنعت: . عنوان مديريت5  پژوهش و فناوريمعاونت معاونت: . عنوان 4
  ارتباط با صنعت مديرمستقيم: . مافوق 6
  وريپژوهش و فنا كليه مديران/روساي زير مجموعه معاونتكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

از  يكـ يدر  يكاردان اي يكارشناس يليتحصدارا بودن مدرك  :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
و  يفنـ  ،يروابـط عمـوم   ،يحقـوق، حسـابدار   ،يعلوم اجتماع ت،يريگروه مد تحصيلي يرشته ها
 موجود در دانشگاه) يليتحص ي(رشته هاهيو علوم پا يمهندس

 در يكـي از داني يـا كـار   كارشناسـي  : مقطـع تحصـيلي  ي تحصيلي بـراي ادامـه تحصـيل   هارشته
 يمهندسـ  ع،يصـنا  يمهندس ،يروابط عموم ،يحقوق، حسابدار ت،يريگروه مد هاي تحصيليرشته
  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس وتر،يكامپ

قابل خدمت تجربه
  -   قبول

	_  ارزيابي عملكرد 	
 

  شغل:اصلي . وظايف 9
  هاي مقام مسئول و اطالع به افراد شركت كننده در جلسهتنظيم اوقات جلسات و نشست .21
  پاسخگويي به تماسهاي تلفني و برقراري ارتباطات تلفني مقام مسئول .22
  پاسخگويي و تكريم ارباب رجوع و راهنمايي آنها و فراهم آوردن امكان انجام درخواست آنان .23
ها و ساير مكاتبات فيزيكي و اتوماسيوني رسيده به واحد، ثبت و تفكيك و ارجاع آنهـا بـه   ها، پيامها، اوراق، پروندهدريافت نامه .24

  همكاران و مقام مسئول و واحدهاي مربوطه
  ها، گزارشات و .. حسب دستور مقام مسئولتهيه پيش نويس و تايپ نامه .25
  يج به مقام مسئولپيگيري مكاتبات و گردآوري اطالعات درخصوص موارد ارجاعي و اعالم نتا .26
  آماده كردن و ارائه سوابق و پرونده هاي مربوط به جلسات حسب دستور مقام مسئول .27
ابالغ دستورات صادره به همكاران و مديران و واحدهاي تابعه برحسب خط مشي تعيين شده مقام مسئول و اعـالم نتـايج بـه     .28

  ايشان
  هماهنگي با مقام مسئول جهت نهايي كردن زمان مناسبتهيه ليست جلسات و ليست درخواست كنندگان وقت مالقات و  .29
 هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .30
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    صنعت با ارتباط امور كارشناس مسئول
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  صنعت با ارتباط امور كارشناس مسئول. عنوان شغل: 1
  صنعت با ارتباط مديريت/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  فناوري و پژوهش معاونتمعاونت/دانشكده: . عنوان 4
  مدير ارتباط با صنعت و كارآفرينيمستقيم: . مافوق 6
  معاون مدير ارتباط با صنعت، معاون پژوهش و فناوريكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

ايط . شر8
 احراز

  يليرشته تحص

ارشـد يـا   دارا بـودن مـدرك تحصـيلي كارشناسـي     :احـراز شـغل   يبـرا  يليتحص يهارشته
و  يو مهندسـ  يحقوق، اقتصاد، فن ت،يريگروه مدهاي تحصيلي رشته كارشناسي در يكي از

 موجود در دانشگاه) يليتحص يها(رشتههيعلوم پا

ارشـد يـا كارشناسـي در    كارشناسي صيلي: مقطع تحهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
حقـوق، اقتصـاد،    ع،يصـنا  ي، مهندسـ  MBAو  تيريگروه مـد هاي تحصيلي رشته يكي از
  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس وتر،يكامپ يمهندس

  سال در شغل مرتبط5حداقل   قبول قابل خدمت تجربه

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

 

  اصلي شغل:. وظايف 9
كليه فعاليت هاي ستادي و نظارت در حوزه كارآموزي دانشگاه از كمك به جايابي دانشگاه، تدوين دستورالعمل و برگزاري انجام  .1

 دوره هاي مختلف مسئولين كارآموزي و در صورت لزوم دانشجويان
اد تفاهم نامه، معرفي و تمامي فعاليت هاي مبرويط به كارورزي شامل رايزني با صنايع مختلف جهت پذيرش كارورز و انعقانجام  .2

 همچنين نظارت بر انجام دوره كارورزي
 كاريابي و كارآفريني در حوزه هاي مختلف صنعتي و مديريتي براي دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاه .3
 مدييت سايت كارآوي و پورتال همصدا و ارائه رويه هاي مربوطه .4
ن پيگيري تفاهم نامه هاي منعقـد شـده جهـت افـزايش مهـارت افزايـي       برگزاري دوره هاي مختلف و همچنيبرنامه ريزي براي  .5

 و فارغ التحصيالن دانشگاه دانشجويان
 تدوين تمامي رويه هاي مربوطه به ارتباط با صنعت و كارآفريني دانشگاه .6
 ارتباط با صنايع مختلف و دريافت و ارسال پروپوزال .7
 ا و مراكز دولتي و خصوصي انعقاد تفاهم نامه و قرارداد با سازمان ها، ارگان ه .8
 انجام مديريت مالي پروژه ها و صدور دستور پرداخت به مجريان قراردادها .9

 ارائه انواع ضمانت نامه هاي حسن انجام كار و پيش پرداخت و انجام تعهدات .10
 ارسال گزارش و ساماندهي اطالعات پروژه ها .11
 الت پيرامون قراردادهاشركت در نشست و جلسات جهت اخذ پروژه هاي پژوهشي و رفع مشك .12



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
٢٤ 

 

اخذ مفاصاحساب بيمه و مشاوره در امور ماليات قراردادها .13
   هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف تهيه و تدوين گزارش .14

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
٢٥ 

 

    صنعت با ارتباط امور كارشناس
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  صنعت با ارتباط كارشناس امور . عنوان شغل:1
  صنعت با ارتباط مديريت/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  فناوري و پژوهش معاونتمعاونت/دانشكده: . عنوان 4
  مدير ارتباط با صنعت و كارآفرينيمستقيم: . مافوق 6
  معاون مدير ارتباط با صنعت، معاون پژوهش و فناوريكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

ارشـد يـا   دارا بـودن مـدرك تحصـيلي كارشناسـي    :احـراز شـغليبـرايليتحصيهارشته
و  يو مهندسـ  يحقوق، اقتصاد، فن ت،يريگروه مدهاي تحصيلي رشته كارشناسي در يكي از

 د در دانشگاه)موجو يليتحص يها(رشتههيعلوم پا

ارشـد يـا كارشناسـي در    كارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
حقـوق، اقتصـاد،    ع،يصـنا  ي، مهندسـ  MBAو  تيريگروه مـد هاي تحصيلي رشته يكي از
  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس وتر،يكامپ يمهندس

  -   قبول قابل خدمت تجربه
	_  ارزيابي عملكرد 	

 

  اصلي شغل:. وظايف 9

انجام كليه فعاليت هاي ستادي و نظارت در حوزه كارآموزي دانشـگاه از كمـك بـه جايـابي دانشـگاه، تـدوين دسـتورالعمل و         .1
 برگزاري دوره هاي مختلف مسئولين كارآموزي و در صورت لزوم دانشجويان

مختلف جهت پذيرش كارورز و انعقاد تفاهم نامه، معرفي  انجام تمامي فعاليت هاي مبرويط به كارورزي شامل رايزني با صنايع .2
 و همچنين نظارت بر انجام دوره كارورزي

 كاريابي و كارآفريني در حوزه هاي مختلف صنعتي و مديريتي براي دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاه .3
 مدييت سايت كارآوي و پورتال همصدا و ارائه رويه هاي مربوطه .4
برگزاري دوره هاي مختلف و همچنين پيگيري تفاهم نامه هاي منعقد شده جهـت افـزايش مهـارت افزايـي     برنامه ريزي براي  .5

 دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاه
 تدوين تمامي رويه هاي مربوطه به ارتباط با صنعت و كارآفريني دانشگاه .6
 ارتباط با صنايع مختلف و دريافت و ارسال پروپوزال .7
 قرارداد با سازمان ها، ارگان ها و مراكز دولتي و خصوصي  انعقاد تفاهم نامه و .8
 انجام مديريت مالي پروژه ها و صدور دستور پرداخت به مجريان قراردادها .9

 ارائه انواع ضمانت نامه هاي حسن انجام كار و پيش پرداخت و انجام تعهدات .10
 ارسال گزارش و ساماندهي اطالعات پروژه ها .11
 اخذ پروژه هاي پژوهشي و رفع مشكالت پيرامون قراردادهاشركت در نشست و جلسات جهت  .12
 اخذ مفاصاحساب بيمه و مشاوره در امور ماليات قراردادها .13



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
٢٦ 

 

   هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف تهيه و تدوين گزارش .14
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
٢٧ 

 

  ها)هكارشناس مسئول (امور پژوهشكد
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2 )هاپژوهشكده(امور  كارشناس مسئول. عنوان شغل: 1
  ارتباط با صنعت  مديريت/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  فناوري و پژوهش معاونتمعاونت/دانشكده: . عنوان 4
   مدير ارتباط با صنعت مستقيم: . مافوق 6
  معاون مدير ارتباط با صنعت، معاون پژوهش و فناورينها گزارش دهد: كساني كه شاغل اين شغل بايد به آ. ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

ارشـد يـا   دارا بـودن مـدرك تحصـيلي كارشناسـي    :احـراز شـغليبـرايليتحصيهارشته
و  يو مهندسـ  يحقوق، اقتصاد، فن ت،يريگروه مدهاي تحصيلي رشته كارشناسي در يكي از

 موجود در دانشگاه) يليتحص يها(رشتههيعلوم پا

ارشد يا كارشناسي در كارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
حقوق، اقتصاد،  ع،يصنا ي، مهندس MBAو  تيريگروه مدهاي تحصيلي رشته يكي از
  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس وتر،يكامپ يمهندس

  سال در شغل مرتبط5ل حداق  قبول قابل خدمت تجربه

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

 

  اصلي شغل:. وظايف 9
 تهيه مقدمات و انجام امور مربوط به ترفيع، ارتقا و تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي پژوهشي .1
 فاخذ مجوز پژوهشكده ها از وزارت عتي در جهت همكار .2
برنامه ريزي و همكاري در اجراي سياستهاي توسعه علم و فناوري پژوهشكده ها شامل ادغام پژوهشكده ها، تاسيس  .3

 پژوهشكده ها و تهيه احكام مربوط
 بررسي، پيگيري، نظارت و تهيه احكام مرتبط با رويه جذب استاد پژوهشگر .4
 پژوهشي و كاركنان پژوهشكده ها -انجام كار هيات علميهمكاري در نظارت  .5
 پژوهشي- تدوين و جمع بندي و اعالم ظرفيت پذيرش دانشجويان ارشد و دكترا براي اعضاي هيات علمي .6
 تهيه گزارش هاي فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي اساتيد پژوهشي .7
 بررسي پيشرفت قراردادهاي دانشجويان پژوهش محور .8
 قراردادهاي دانشجويان پژوهش محور و پيگيري ميزان پرداختي هر دانشجو جهت اخذ شهريهبررسي وضعيت مالي  .9

 آموزش هاي آزاد جهت نحوه پرداخت ها ادارهتعامل با  .10
 انجام امور مربوط به محققان همكار در پژوهشكده ها .11
 همكاري در تهيه دعوت نامه ها و احكام مرتبط با پژوهشكده ها .12
  الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف هاي تهيه و تدوين گزارش .13



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
٢٨ 

 

  ها)كارشناس (امور پژوهشكده
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  )هاپژوهشكده(امور  كارشناس. عنوان شغل: 1
  با صنعت  ارتباط مديريت/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  فناوري و پژوهش معاونتمعاونت/دانشكده: . عنوان 4
   مدير ارتباط با صنعت مستقيم: . مافوق 6
  معاون مدير ارتباط با صنعت، معاون پژوهش و فناوريكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

ارشـد يـا   دارا بـودن مـدرك تحصـيلي كارشناسـي     :احـراز شـغل   يبـرا  يليتحص يهارشته
و  يو مهندسـ  يحقوق، اقتصاد، فن ت،يريگروه مدهاي تحصيلي رشته شناسي در يكي ازكار

 موجود در دانشگاه) يليتحص يها(رشتههيعلوم پا

ارشد يا كارشناسي در كارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
اقتصاد، حقوق،  ع،يصنا ي، مهندس MBAو  تيريگروه مدهاي تحصيلي رشته يكي از
  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس وتر،يكامپ يمهندس

	_  قبول قابل خدمت تجربه 	
	_  ارزيابي عملكرد 	

  

  اصلي شغل:. وظايف 9
 تهيه مقدمات و انجام امور مربوط به ترفيع، ارتقا و تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي پژوهشي .1
 تفهمكاري در جهت اخذ مجوز پژوهشكده ها از وزارت ع .2
برنامه ريزي و همكاري در اجراي سياستهاي توسعه علم و فناوري پژوهشكده ها شامل ادغام پژوهشكده ها، تاسيس  .3

 پژوهشكده ها و تهيه احكام مربوط
 بررسي، پيگيري، نظارت و تهيه احكام مرتبط با رويه جذب استاد پژوهشگر .4
 وهشكده هاپژوهشي و كاركنان پژ -همكاري در نظارت انجام كار هيات علمي .5
 پژوهشي- تدوين و جمع بندي و اعالم ظرفيت پذيرش دانشجويان ارشد و دكترا براي اعضاي هيات علمي .6
 تهيه گزارش هاي فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي اساتيد پژوهشي .7
 بررسي پيشرفت قراردادهاي دانشجويان پژوهش محور .8
 ميزان پرداختي هر دانشجو جهت اخذ شهريه بررسي وضعيت مالي قراردادهاي دانشجويان پژوهش محور و پيگيري .9

 تعامل با اداره آموزش هاي آزاد جهت نحوه پرداخت ها .10
 انجام امور مربوط به محققان همكار در پژوهشكده ها .11
 همكاري در تهيه دعوت نامه ها و احكام مرتبط با پژوهشكده ها .12
  ناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متتهيه و تدوين گزارش .13



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
٢٩ 

 

    كتابخانه و نشر يرسانمركز اطالع رئيس
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  كتابخانه و نشر يرسانمركز اطالع رئيس. عنوان شغل: 1
 ركتابخانه و نشي، رسانمركز اطالع/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  فناوري و پژوهش معاونت معاونت/دانشكده:. عنوان 4
  معاون پژوهش و فناوري مستقيم: . مافوق 6
  كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

     

  احراز. شرايط8
  مقامات مجازمنتخب عضويت در هيات علمي دانشگاه و 

 

  اصلي شغل:. وظايف9
 كتابخانه و نشري، رسانركز اطالعمهاي ها، اهداف و خط مشيهاي راهبردي، سياستنظارت بر تهيه و تدوين برنامه .1
 كتابخانه و نشري، رسانمركز اطالعهاي جاري و آتي ارزيابي برنامه .2
امانت و هانامه پايان نشريات، مرجع، بخش جمله از دانشگاه كتابخانه به مربوط هاي فعاليت گسترش با ارتباط در ريزي برنامه .3
  دانشگاه پژوهش و فناوري معاونت بهگزارش  ارائه وانه و نشر رساني كتابخمركز اطالع براي مالي ريزيبرنامه .4
 افزار نرم در كتب امانت و اعضاء و منابع اطالعات ورود بر نظارت و مديريت .5
 هاي تابعه اي كتابخانهنظارت، كنترل و ارزيابي عملكرد دوره .6
 شجويانمورد نياز اساتيد و داننظارت بر تهيه منابع علمي كتابخانه برنامه ريزي و  .7
 رسانياطالع و ايكتابخانه هايمجموعه ديگر با موثر ارتباط ايجاد .8
 مديريت مركز نشر دانشگاه .9

 مديريت كميته كتاب .10
 مديريت بهره برداري دانشگاه از پايگاه هاي داده هاي ملي و بين المللي .11
 تبط با اطالع رسانيو آينده پژوهي مر طرح هاي توسعهنظارت بر تهيه و تدوين  .12
 ي فعال در كتابخانهشريزي جهت ايجاد فضاي اطالع رساني پژوه برنامه .13
  ها و انجام امور پرسنلي مرتبطتعيين وظايف كاركنان زيرمجموعه، نظارت بر انجام صحيح فعاليت .14
 فهاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايتهيه و تدوين گزارش .15

  
  

 
 



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
٣٠ 

 

  كتابخانه و نشر يرسانركز اطالعمرئيس  معاون
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  كتابخانه و نشر يرسانمركز اطالعرئيس  معاون. عنوان شغل: 1
ي، رسانمركز اطالع: /واحد مستقل. عنوان مديريت5  فناوري و پژوهش معاونت معاونت/دانشكده:. عنوان 4

  كتابخانه و نشر
  كتابخانه و نشر ي،رسانمركز اطالعرئيس مستقيم: . مافوق 6
  معاون پژوهش و فناوريكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

رشته 
تحصيلي

 ارشد يا كارشناسـي در يكـي از  دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي:احراز شغليبرايليتحصيهارشته
 يفنـ  ،يفارساتيادب ،يشناسعلم اطالعات و دانش ،يع رسانو اطال يكتابدار ،يكتابداررشته هاي تحصيلي 

 موجود در دانشگاه) يليتحص يها(رشتههيو علوم پا يو مهندس

هاي رشته ارشد يا كارشناسي در يكي ازكارشناسي مقطع تحصيلي: هاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
 يفارساتيادب ع،يصنا ي، مهندس MBA و تيريگروه مد ،يشناسعلم اطالعات و دانش ،يكتابدار تحصيلي

  تجربه 

 : تجربه خدمت قابل قبول
 سال آخر آن در شـغل مـرتبط بـوده     5سال كه  8با مدرك تحصيلي دكترا تخصصي يا سطح چهار حوزه حداقل

 . باشد
 سـال آخـر آن در    5سال كه 10با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكترا حرفه اي يا سطح سه حوزه حداقل

 مرتبط بوده باشد شغل
  سال آخر آن در شغل مرتبط بوده باشد 5سال كه 12با مدرك تحصيلي كارشناسي يا سطح دو حوزه حداقل 

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

ارزيابي 
  عملكرد

عملكرد در واحد  يابيارز نيانگيمتر از مسال قبل كه ك2عملكرد  يابيارز ازيدرصد امت 90 نيانگيكسب م
  مربوطه نباشد.

  

 وظايف اصلي شغل: .1

  رساني كتابخانه و نشر هاي مركز اطالعها، اهداف و خط مشيهاي راهبردي، سياستهمكاري در تهيه و تدوين برنامه .2
 رساني كتابخانه و نشر هاي جاري و آتي مركز اطالعهمكاري در ارزيابي برنامه .3
 امكانات كتابخانه اعم از بودجه ساليانه، نيروي انساني، منابع اطالعاتي و تجهيزات نيازسنجي .4
  مقاالت و نشريات هايپايگاه خريد جهت ريزي برنامه .5
  سال در مختلف مقاطع در نيز و ساالنه صورت به كتب خريد براي ريزيبرنامه .6
  نظارت بر حفظ، نقل و انتقال قانوني اموال كتابخانه  .7
 رساني و نشر ها و موسسات به منظور تبادل اطالعات و تامين نيازهاي اطالعاتي در حوزه كتابخانه، اطالعا سازمانمكاتبه ب .8
  تهيه و تدوين طرح هاي توسعه و آينده پژوهي مرتبط با اطالع رساني .9

منظور تسهيل در روند امور  انجام مكاتبات و امضاء نامه هاي اداري از طرف مديريت با توجه به تفويض اختيارات داده شده به .10



 شناسنامه مشاغل دانشگاه
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٣١ 

 

 و سرعت بخشيدن به كارها
 ها و انجام امور پرسنلي مرتبطهمكاري با رئيس مركز در تعيين وظايف كاركنان زيرمجموعه و نظارت بر انجام صحيح فعاليت .11
  هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .12
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٣٢ 

 

    مسئول دفتر
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  مسئول دفتر. عنوان شغل: 1
  كتابخانه و نشر ،يمركز اطالع رسان: . عنوان مديريت5  پژوهش و فناوريمعاونت معاونت: . عنوان 4
  كتابخانه و نشر ،يمركز اطالع رسانرئيس مستقيم: . مافوق 6
  پژوهش و فناوري كليه مديران/روساي زير مجموعه معاونتكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

از  يكـ يدر  يكاردان اي يكارشناس يليتحصدارا بودن مدرك  :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
و  يفنـ  ،يروابـط عمـوم   ،يوق، حسـابدار حقـ  ،يعلوم اجتماع ت،يريگروه مد تحصيلي يرشته ها
 موجود در دانشگاه) يليتحص ي(رشته هاهيو علوم پا يمهندس

 در يكـي از داني يـا كـار   كارشناسـي  : مقطـع تحصـيلي  هاي تحصيلي بـراي ادامـه تحصـيل   رشته
 يمهندسـ  ع،يصـنا  يمهندس ،يروابط عموم ،يحقوق، حسابدار ت،يريگروه مد هاي تحصيليرشته
  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يسمهند وتر،يكامپ

قابل خدمت تجربه
  -   قبول

	_  ارزيابي عملكرد 	
 

  اصلي شغل:. وظايف 9
  هاي مقام مسئول و اطالع به افراد شركت كننده در جلسهتنظيم اوقات جلسات و نشست .31
  پاسخگويي به تماسهاي تلفني و برقراري ارتباطات تلفني مقام مسئول .32
  اب رجوع و راهنمايي آنها و فراهم آوردن امكان انجام درخواست آنانپاسخگويي و تكريم ارب .33
ها و ساير مكاتبات فيزيكي و اتوماسيوني رسيده به واحد، ثبت و تفكيك و ارجاع آنهـا بـه   ها، پيامها، اوراق، پروندهدريافت نامه .34

  همكاران و مقام مسئول و واحدهاي مربوطه
  ات و .. حسب دستور مقام مسئولها، گزارشتهيه پيش نويس و تايپ نامه .35
  پيگيري مكاتبات و گردآوري اطالعات درخصوص موارد ارجاعي و اعالم نتايج به مقام مسئول .36
  آماده كردن و ارائه سوابق و پرونده هاي مربوط به جلسات حسب دستور مقام مسئول .37
ين شده مقام مسئول و اعـالم نتـايج بـه    ابالغ دستورات صادره به همكاران و مديران و واحدهاي تابعه برحسب خط مشي تعي .38

  ايشان
  تهيه ليست جلسات و ليست درخواست كنندگان وقت مالقات و هماهنگي با مقام مسئول جهت نهايي كردن زمان مناسب .39
 هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .40
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٣٣ 

 

  كارشناس شبكه
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  كارشناس شبكهعنوان شغل: . 1
  كتابخانه و نشري، رسانمركز اطالع/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  فناوري و پژوهش معاونت معاونت/دانشكده:. عنوان 4
  كتابخانه و نشر ي،رسانمركز اطالعرئيس مستقيم: . مافوق 6
، معاون پژوهش و كتابخانه و نشر ي،رسانمركز اطالعمعاون رئيس گزارش دهد:  كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها. ساير 7

  فناوري
  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

ر ارشـد يـا كارشناسـي د    يكارشناسـ  يليتحصدارا بودن مدرك  :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
  وتري، علوم كامپ)ITاطالعات( يفناور يمهندس وتر،يكامپ يمهندس تحصيلي ياز رشته ها يكي

 در يكـي از ارشـد يـا كارشناسـي     يكارشناسـ  : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
 ياطالعات، فنـاور  يفناور ياطالعات، مهندس يفناور تيريمد وتر،يكامپ يمهندس هاي تحصيليرشته

  .وتريو علوم كامپ ياطالعات يها ستميس تيرياطالعات و ارتباطات، مد
 دمتخ تجربه
  -   قبول قابل

	_  ارزيابي عملكرد 	
  

  اصلي شغل:. وظايف 9
 راه اندازي تجهيزات شبكه و نرم افزارهاي موجود و بروزرساني آن ها (سخت افزاري و نرم افزاري) .1
 نگهداري تجهيزات شبكه و نرم افزارهاي موجود و بروزرساني آن ها (سخت افزاري و نرم افزاري) .2
 و نگهداري شبكه تهيه زمان بندي براي تعمير .3
 زانه بر نحوه استفاده از شبكه و حفظ امنيت و ارتقاي آنوارائه خدمات به كاربران شبكه و نظارت ر .4
 هاي مربوطه پشتيباني و نگهداري از نرم افزار تخصصي كتابخانه و ارائه راه حل و رسيدگي به درخواست .5
 امور مرتبط بروزرساني محتواي وب سايت و شناسايي نيازهاي اطالع رساني و .6
 رسيدگي به درخواست هاي كاركنان و دانشجويان و رفع مشكالت احتمالي مربوط به شبكه و نرم افزار .7
 هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .8

 
 

  
  
  
  



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من
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٣٤ 

 

    رسانيكارشناس اطالع
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  يرسانكارشناس اطالع. عنوان شغل: 1
  كتابخانه و نشري، رسانمركز اطالع/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  فناوري و پژوهش معاونت معاونت/دانشكده:. عنوان 4
  كتابخانه و نشر ي،رسانمركز اطالعرئيس مستقيم: . مافوق 6
، معاون پژوهش و كتابخانه و نشر ي،رسانمركز اطالع معاون رئيسكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  فناوري
  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

ر ارشـد يـا كارشناسـي د    يكارشناسـ  يليتحصدارا بودن مدرك :احراز شغليبرايليتحصيهارشته
و علـوم   يو مهندسـ  يفنـ  ،يعلوم ارتباطات، روابط عمـوم  ت،يريگروه مد تحصيلي ياز رشته ها يكي
  موجود در دانشگاه) يليتحص يها(رشتههيپا

 در يكـي از ارشـد يـا كارشناسـي     يكارشناسـ  : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
 وتر،يكـامپ  يمهندسـ  ،ي، علـوم ارتباطـات، روابـط عمـوم    MBAو  تيريگروه مد هاي تحصيليرشته

  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس
 خدمت تجربه
  -   لقبو قابل

	_  ارزيابي عملكرد 	
  

  اصلي شغل:. وظايف 9
 اطالع رساني كتابخانه مركزي واحدبرنامه ريزي در انجام كليه فعاليت هاي مربوط به  .1
 تامين محتوا براي واحد اطالع رساني (البي) و وب سايت پژوهشي از طريق ارتباط با بخش هاي مختلف دانشگاه .2
 و پژوهشي با رويكرد كارآفريني در واحه اطالع رساني برنامه ريزي و برگزاري رويدادهاي علمي .3
 درج مطالب و اطالعات علمي و پژوهشي در نمايشگرهاي البي كتابخانه مركزي و وب سايت پژوهشيبراي برنامه ريزي  .4
 جهت بهره برداري از فضا و امكانات مختلف البي كتابخانه مركزياي مختلف ريزي جهت استفاده واحدهبرنامه  .5
 ريزي جهت استفاده از نيروهاي دانشجويي و غير دانشجويي در واحد اطالع رساني جهت ارتقا خدمات و فعاليت هابرنامه  .6
جهت ايجاد فضاي فعال پژوهش و اطالع رساني در  كتابخانه و نشر ي،رسانمركز اطالعرئيس برنامه ريزي و ارائه پيشنهادات به  .7

 كتابخانه مركزي
واحدهاي صنعتي و پژوهشي خارج دانشگاه با هدف برگزاري برنامـه هـاي مشـترك و جـذب     جذب جهت ارتباط برنامه ريزي  .8

 منابع مالي و امكانات 
 هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .9
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  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني
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٣٥ 

 

    كتابداري مسئول كارشناس
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  كتابداري مسئول كارشناس. عنوان شغل: 1
  كتابخانه و نشر ي،رسانمركز اطالع/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  فناوري و پژوهش معاونتمعاونت/دانشكده: . عنوان 4
  رساني، كتابخانه و نشررئيس مركز اطالعمستقيم: . مافوق 6
، معاون پژوهش و كتابخانه و نشر ي،رسانكز اطالعمررئيس  معاونكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  فناوري
  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

ارشـد يـا كارشناسـي در    دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي:احراز شغليبرايليتحصيهارشته
 يو مهندسـ  يفن ،يفارساتيادب ،يشناسعلم اطالعات و دانش ،يكتابدار هاي تحصيليرشته يكي از

  موجود در دانشگاه) يليتحص يها(رشتههيوم پاو عل
 ارشـد يـا كارشناسـي در يكـي از    كارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
 ي، مهندسـ  MBAو  تيريگـروه مـد   ،يشناسـ علم اطالعات و دانش ،يكتابدارهاي تحصيلي رشته
  وتريطالعات، علوم كامپا يفناور يمهندس وتر،يكامپ يمهندس ،يفارساتيادب ع،يصنا

 خدمت تجربه
  سال در شغل مرتبط5حداقل   قبول قابل

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

  

  اصلي شغل:. وظايف9
  افزاري) و انجام امور مرتبط با رفع آن افزاري و سختبررسي نيازهاي كتابخانه (نرم .1
  رساني كتابخانه و نشر در خصوص اطالعات مورد نيازهاي دانشجويان مراجعه كننده به مركز اطالعرسيدگي به درخواست .2
  برگزاري دوره آموزشي آشنايي با كتابخانه براي دانشجويان در شروع سال جديد تحصيلي .3
  ها جهت تكميل منابع مورد نياز اير دانشگاههاي سمعرفي دانشجويان به كتابخانه .4
  هاي وارد شده در سيستم كتابخانه افزاري كتاببروزرساني ماهانه نرم .5
  رساني كتابخانه و نشرهاي جديد از طريق وبسايت مركز اطالعمعرفي كتاب .6
  افزار كتابخانه و انجام امور مرتبط با رفع عيوب آن مديريت نرم .7
 ) و انجام امور مرتبط با آنها… ,science directعاتي (هاي اطالمديريت پايگاه .8
 هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .9
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٣٦ 

 

    كتابداري كارشناس
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  كتابداري كارشناس. عنوان شغل: 1
  كتابخانه و نشر ي،رسانمركز اطالع/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  فناوري و پژوهش نتمعاومعاونت/دانشكده: . عنوان 4
  رساني، كتابخانه و نشررئيس مركز اطالعمستقيم: . مافوق 6
، معاون پژوهش و كتابخانه و نشر ي،رسانمركز اطالعرئيس  معاونكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  فناوري
  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

ارشـد يـا كارشناسـي در    دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي:احراز شغليبرايليتحصيهارشته
 يو مهندسـ  يفن ،يفارساتيادب ،يشناسعلم اطالعات و دانش ،يكتابدار هاي تحصيليرشته يكي از

  موجود در دانشگاه) يليتحص يها(رشتههيو علوم پا
 ارشـد يـا كارشناسـي در يكـي از    كارشناسي : مقطع تحصيلييلي براي ادامه تحصيلهاي تحصرشته
 ي، مهندسـ  MBAو  تيريگـروه مـد   ،يشناسـ علم اطالعات و دانش ،يكتابدارهاي تحصيلي رشته
  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس وتر،يكامپ يمهندس ،يفارساتيادب ع،يصنا

 خدمت تجربه
	_  قبول قابل 	
	_  بي عملكردارزيا 	

  

  اصلي شغل:. وظايف 9
  افزاري) و انجام امور مرتبط با رفع آن افزاري و سختبررسي نيازهاي كتابخانه (نرم .1
  رساني كتابخانه و نشر در خصوص اطالعات مورد نيازهاي دانشجويان مراجعه كننده به مركز اطالعرسيدگي به درخواست .2
  براي دانشجويان در شروع سال جديد تحصيلي برگزاري دوره آموزشي آشنايي با كتابخانه .3
  ها جهت تكميل منابع مورد نياز هاي ساير دانشگاهمعرفي دانشجويان به كتابخانه .4
  هاي وارد شده در سيستم كتابخانه افزاري كتاببروزرساني ماهانه نرم .5
  رساني كتابخانه و نشرهاي جديد از طريق وبسايت مركز اطالعمعرفي كتاب .6
  افزار كتابخانه و انجام امور مرتبط با رفع عيوب آن ممديريت نر .7
 ) و انجام امور مرتبط با آنها… ,science directهاي اطالعاتي (مديريت پايگاه .8
 هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .9

  
  
  
  



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
٣٧ 

 

  مسئول كتابدار
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  مسئول ابداركت. عنوان شغل: 1
  كتابخانه و نشر ي،رسانمركز اطالع/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  فناوري و پژوهش معاونتمعاونت/دانشكده: . عنوان 4
  رساني، كتابخانه و نشررئيس مركز اطالعمستقيم: . مافوق 6
، معاون پژوهش و كتابخانه و نشر ي،رسانمركز اطالعرئيس  معاونكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  فناوري
  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

يـا   كارشناسـي  يـا  ارشددارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
و  يفن ،يفارساتيادب ،يشناسعلم اطالعات و دانش ،يكتابدار هاي تحصيليرشته در يكي از كارداني
  موجود در دانشگاه) يليتحص يها(رشتههيو علوم پا يمهندس

 ارشـد يـا كارشناسـي در يكـي از    كارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
 ي، مهندسـ MBAو  تيريگـروه مـد   ،يشناسـ علم اطالعات و دانش ،يكتابدارهاي تحصيلي رشته
  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس وتر،يامپك يمهندس ،يفارساتيادب ع،يصنا

 خدمت تجربه
  سال در شغل مرتبط5حداقل   قبول قابل

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

  

  اصلي شغل:. وظايف9
هـاي  ها و كتابخانه مركزي و جستجوي كتابها و خريد آنها براي دانشكدهي خريد كتاب و سفارش كتابهابررسي درخواست .1

 خريداري شده با موجودي كتابخانه و ورود اطالعات در نرم افزار كتابخانه مركزي
كتب تكرار در شلف  اطالعات آنها در فيلدهاي مختلف نسخ و ويرايش، وارد كردن اطالعاتايجاد نسخ كتب تكراري و ويرايش  .2

 دان كتابخانهكاغذي موجود در برگه
وارد كردن اطالعات كتابشناسي مربوط به كتب جديد، در نرم افزار سفارشات و ارسال اين اطالعات همراه با كتاب بـه بخـش    .3

 فهرست نويسي و سازماندهي 
 هاي اهدايي و تفكيك بر اساس موضوعكنترل كتاب .4
ه توسط اعضاي كتابخانه مفقود شده و بررسي موجودي نسخ آنها در مخزن و جايگزين كردن هايي كرسيدگي و پيگيري كتاب .5

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

 جهت انجام امور مربوطه
اي از كتابخانـه دانشـكده بـه كتابخانـه     هاي چند نسخهها و انتقال كتابجين نهايي كتابگيري در خصوص وبررسي و تصميم .7



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
٣٨ 

 

 مركزي 
 ها بر اساس فايل اكسلبندي كتابهاي وجين شده و دستورود اطالعات كتابشناسي در فايل كتاب .8
هاي ديگر هاي دانشگاهدرخواست هاي داخل كشور وهاي داخلي از مراجعين دانشگاه و تامين آنها از دانشگاهدريافت درخواست .9

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
٣٩ 

 

    كتابدار
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  كتابدار. عنوان شغل: 1
  كتابخانه و نشر ي،رسانمركز اطالع/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  فناوري و پژوهش معاونتمعاونت/دانشكده: وان . عن4
  رساني، كتابخانه و نشررئيس مركز اطالعمستقيم: . مافوق 6
، معاون پژوهش و كتابخانه و نشر ي،رسانمركز اطالعرئيس  معاونكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  فناوري
  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

يـا   كارشناسـي كارشناسي ارشد يـا  دارا بودن مدرك تحصيلي :احراز شغليبرايليتحصيهارشته
و  يفن ،يفارساتيادب ،يشناسعلم اطالعات و دانش ،يكتابدار هاي تحصيليرشته در يكي از دانيكار

  موجود در دانشگاه) يليحصت يها(رشتههيو علوم پا يمهندس

هـاي  رشته در يكي از دانييا كار كارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
 ،يفارسـ اتيـ ادب ع،يصـنا  ي، مهندستيريگروه مد ،يشناسعلم اطالعات و دانش ،يكتابدارتحصيلي 

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

	_  ارزيابي عملكرد 	
  

  اصلي شغل:. وظايف 9
هـاي  ها و كتابخانه مركزي و جستجوي كتابها و خريد آنها براي دانشكدههاي خريد كتاب و سفارش كتاببررسي درخواست .11

 خريداري شده با موجودي كتابخانه و ورود اطالعات در نرم افزار كتابخانه مركزي
اطالعات آنها در فيلدهاي مختلف نسخ و ويرايش، وارد كردن اطالعات كتب تكرار در شلف اري و ويرايش ايجاد نسخ كتب تكر .12

 دان كتابخانهكاغذي موجود در برگه
وارد كردن اطالعات كتابشناسي مربوط به كتب جديد، در نرم افزار سفارشات و ارسال اين اطالعات همراه با كتاب بـه بخـش    .13

 ي فهرست نويسي و سازمانده
 هاي اهدايي و تفكيك بر اساس موضوعكنترل كتاب .14
هايي كه توسط اعضاي كتابخانه مفقود شده و بررسي موجودي نسخ آنها در مخزن و جايگزين كردن رسيدگي و پيگيري كتاب .15

 آنها در نرم افزار
ها به واحد صحافي ه كتابكتب فرسوده، جداسازي از مخزن و جايگزين كردن برخي از آنها با كتب جديد و ارسال بقيتفكيك  .16

 جهت انجام امور مربوطه
اي از كتابخانـه دانشـكده بـه كتابخانـه     هاي چند نسخهها و انتقال كتابگيري در خصوص وجين نهايي كتاببررسي و تصميم .17

 مركزي 



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
٤٠ 

 

 ها بر اساس فايل اكسلبندي كتابهاي وجين شده و دستورود اطالعات كتابشناسي در فايل كتاب .18
هاي ديگر هاي دانشگاههاي داخل كشور و درخواستهاي داخلي از مراجعين دانشگاه و تامين آنها از دانشگاهخواستدريافت در .19

 مقاالت به صورت امانت براي آنهاو ارسال كتب و 
  هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .20

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
٤١ 

 

  ريزي و هماهنگيكارشناس برنامه
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  يو هماهنگ يزيركارشناس برنامه. عنوان شغل: 1
  كتابخانه و نشر ي،رسانمركز اطالع/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  فناوري و پژوهش معاونتمعاونت/دانشكده: . عنوان 4
  رساني، كتابخانه و نشررئيس مركز اطالعمستقيم: . مافوق 6
، معاون پژوهش و كتابخانه و نشر ي،رسانمركز اطالعرئيس  معاونكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  فناوري
  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

ــته ــارش ــ يه ــرا يليتحص ــغل  يب ــراز ش ــدرك   :اح ــودن م ــدارا ب ــ يليتحص ــا   يكارشناس ــد ي ارش
 ،يروابـط عمـوم   ،يحقـوق، حسـابدار   ت،يريگـروه مـد   تحصـيلي  ياز رشـته هـا   يكـ ير كارشناسي د

  موجود در دانشگاه) يليتحص ي(رشته هاهيو علوم پا يو مهندس يفن

در ارشــد يــا كارشناســي  يكارشناســ : مقطــع تحصــيليهــاي تحصــيلي بــراي ادامــه تحصــيلرشــته
ــي از ــته يك ــاي رش ــد ه ــروه م ــMBAو  تيريگ ــنا ي، مهندس ــا  ع،يص ــوق، حس ــط  ،يبدارحق رواب

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

	_  ارزيابي عملكرد 	
  

 اصلي شغل:. وظايف   9

  بررسي كاال از نظر صحت،سالمت،صدمه ديدگي ومرغوبيت تطابق كاال با برگه درخواست، - 1
  اال با حضور كارپرداز وانبارك رويت كاالهاي خريداري شده وتحويل - 2
  كنترل تعداد قطعات جانبي كاالها از نظر كيفي وكمي - 3
هنگام جابجايي كاالهاي  16كسب اطالع از جابجايي كاالها وكنترل اموال تحويل شده قبلي از نظرصحت وسالمت در قالب فرم  - 4

  تحويلي
  هاي الزمتحويل اموال مورد جابجايي به تحويل گيرنده جديدواخذ امضا - 5
 نظارت بر كليه امور تاسيسات مكانيكي، برق و .... كتابخانه و هماهنگي با مسئولين ذيربط جهت رفع نواقص و پيگيري تا حصول نتيجه - 6
  نظارت بر كار نيروهاي خدمات از جهت نظافت ساختمان و انجام امور محوله - 7
  انجام امور بانكي مربوط به كتابخانه -8
 

  
  

  



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
٤٢ 

 

  

  نشريات و كتاب رئيس اداره
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2   رئيس اداره نشريات و كتاب. عنوان شغل: 1
ر/اداره كتابخانه و نشي، رسانمركز اطالع/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  فناوري و پژوهش معاونت معاونت/دانشكده:. عنوان 4

  نشريات و كتاب 
  انه و نشركتابخ ي،رسانمركز اطالعرئيس مستقيم: . مافوق 6
  ، معاون پژوهش و فناوريكتابخانه و نشر ي،رسانمركز اطالعمعاون رئيس كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

 

. شرايط 8
 احراز

 تحصيلي رشته

يا عضـو   ارشد يا كارشناسيدارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
زبـان   ،يفارسـ  اتيـ چاپ و نشر، زبـان و ادب  ت،يريگروه مدهاي تحصيلي رشته در يكي از هيئت علمي

  موجود در دانشگاه) يليتحص يها(رشتههيو علوم پا يو مهندس يفن ،يسيانگل

 ارشـد يـا كارشناسـي در يكـي از    كارشناسـي  : مقطـع تحصـيلي  هاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
 ،يفارسـ  اتيـ زبـان و ادب  ع،يصـنا  ي، چاپ و نشر، مهندس MBAو  تيريگروه مد هاي تحصيليرشته

  يسيزبان انگل

  سال كه سه سال آخر آن در شغل مرتبط بوده باشد8حداقل  :تجربه خدمت قابل قبول   تجربه 
 سال در سطح كارشناس مسئول است2حداقل : ازين شيپ يتيرمدي تجربه در سطح  

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

 

  اصلي شغل:. وظايف 9
 تهيه، تدوين و اصالح رويه هاي نظام ساختار جهت تعيين و اصالح فرايندهاي حاكم بر مركز نشر .1
 ر كميتههماهنگي در تشكيل برگزاري جلسات كميته چاپ و نشر دانشگاه به عنوان دبي .2
 نظارت بر نحوه پذيرش، داوري و مميزي كتاب .3
 ارائه پيشنهاد بودجه ساالنه، تنظيم قراردادهاي پرسنلي و نظارت بر حسن انجام هزينه و كاركرد پرسنل .4
 تهيه و تنظيم قراداهاي مولفين و مترجمين و داوران كتاب .5
 ميزنده و تعامل الزم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالارتباط سابرقراري  .6
 ايجاد زيرساخت هاي الزم و قانوني جهت همكاري با دانشگاه هاي برتر كشور .7
 تدوين نظام تبليغات و اطالع رساني مركز نشر .8
 ونيكيرانتشار كتب الكت .9

 تهيه و تدوين فرايند چاپ، فروش و توزيع كتاب با لحاظ توسعه منابع مالي مركز و كيفيت حداكثري .10



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
٤٣ 

 

ري مقاالت نشريات دانشگاهنظارت بر كليه امور مربوط به داو .11
ارتقا ملي و بين المللي مركز نشر با برقراري اتباط با نشريات معتبر خارجي و امكان عرضه كتاب هـاي منتشـر شـده دانشـگاه در      .12

 سطح بين المللي
  ها و انجام امور پرسنلي مرتبطتعيين وظايف كاركنان زيرمجموعه، نظارت بر انجام صحيح فعاليت .13
  متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايارشتهيه و تدوين گز .14

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
٤٤ 

 

  انتشارات مسئول كارشناس
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  انتشارات مسئول كارشناس. عنوان شغل: 1
  كتابخانه و نشر يرسانمركز اطالع/واحد مستقل: نوان مديريت. ع5  پژوهش و فناوري معاونتمعاونت/دانشكده: . عنوان 4
  رئيس اداره نشريات و كتاب مستقيم: . مافوق 6
، معاون رئيس مركز كتابخانه و نشر ي،رسانمركز اطالعرئيس كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  رساني كتابخانه و نشراطالع
  

. شرايط 8
 احراز

  يليه تحصرشت

 ارشد يا كارشناسي در يكي ازدارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي:احراز شغليبرايليتحصيهارشته
و  يو مهندسـ  يفنـ  ،يسيزبان انگل ،يفارس اتيچاپ و نشر، زبان و ادب ت،يريگروه مدهاي تحصيلي رشته

  موجود در دانشگاه) يليتحص يها(رشتههيعلوم پا
 ارشـد يـا كارشناسـي در يكـي از    كارشناسـي  : مقطـع تحصـيلي  دامه تحصـيل هاي تحصيلي براي ارشته
زبـان   ،يفارس اتيزبان و ادب ع،يصنا ي، چاپ و نشر، مهندس MBAو  تيريگروه مدهاي تحصيلي رشته
  وترياطالعات، علوم كامپ يفناور يمهندس وتر،يكامپ يمهندس ،يسيانگل

 خدمت تجربه
  سال در شغل مرتبط5حداقل   قبول قابل

عملكـرد در   يابيـ ارز نيانگيـ عملكرد دو سال قبل كه كمتـر از م يابيارزازيدرصد امت80نيانگيكسب م  ارزيابي عملكرد
  واحد مربوطه نباشد.

  

  اصلي شغل:. وظايف9
 تهيه و تنظيم قراردادهاي مرتبط با چاپ و فروش كتاب .1
 هماهنگ نمودن مراحل توزيع و فروش كتاب .2
 تب پذيرش شده با كتابخانه ملي، خانه كتاب و وزارت ارشادهماهنگي جهت اخذ مجوز ك .3
 نظارت و مديريت بر تمامي مراحل چاپ كتاب .4
 نظارت بر ويرايش اماليي و فني كتاب و تطبيق متون با معيار تعيين شده .5
 بندي كتابتطبيق فرم و اسلوب كتب پذيرفته شده با دستورالعملهاي پذيرش كتاب نظير صفحه آرايي و فرم .6
 سازي كتب پذيرش شده از سوي شوراي چاپ و نشر دانشگاهرت بر آمادهنظا .7
 برقراري ارتباط موثر با ساير ناشرين دانشگاهي .8
  هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .9

  
  
  



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
٤٥ 

 

  انتشارات كارشناس
  شغل:  نوع. 3  كد شغل: . 2  انتشارات كارشناس. عنوان شغل: 1
  كتابخانه و نشر يرسانمركز اطالع/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  پژوهش و فناوري معاونتمعاونت/دانشكده: . عنوان 4
  رئيس اداره نشريات و كتاب مستقيم: . مافوق 6
، معاون رئيس مركز انه و نشركتابخ ي،رسانمركز اطالعرئيس كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  رساني كتابخانه و نشراطالع
  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

از  يكيدر  يكارشناس اي ارشديكارشناس يلياحراز شغل: دارا بودن مدرك تحصيبرايليتحصيهارشته
و  يهندسو م يفن ،يسيزبان انگل ،يفارس اتيچاپ و نشر، زبان و ادب ت،يريگروه مد يليتحص يهارشته

  موجود در دانشگاه) يليتحص يها(رشتههيعلوم پا

از  يكيدر  يكارشناس اي ارشديكارشناس يلي: مقطع تحصليادامه تحص يبرا يليتحص يهارشته
زبان  ،يفارس اتيزبان و ادب ع،يصنا ي، چاپ و نشر، مهندس MBAو  تيريگروه مد يليتحص يهارشته
  وترياطالعات، علوم كامپ ياورفن يمهندس وتر،يكامپ يمهندس ،يسيانگل

 خدمت تجربه
  -   قبول قابل

	_  ارزيابي عملكرد 	
  

  اصلي شغل:. وظايف 9
 تهيه و تنظيم قراردادهاي مرتبط با چاپ و فروش كتاب .1
 هماهنگ نمودن مراحل توزيع و فروش كتاب .2
 هماهنگي جهت اخذ مجوز كتب پذيرش شده با كتابخانه ملي، خانه كتاب و وزارت ارشاد .3
 ظارت و مديريت بر تمامي مراحل چاپ كتابن .4
 نظارت بر ويرايش اماليي و فني كتاب و تطبيق متون با معيار تعيين شده .5
 بندي كتابتطبيق فرم و اسلوب كتب پذيرفته شده با دستورالعملهاي پذيرش كتاب نظير صفحه آرايي و فرم .6
 انشگاهسازي كتب پذيرش شده از سوي شوراي چاپ و نشر دنظارت بر آماده .7
 برقراري ارتباط موثر با ساير ناشرين دانشگاهي .8
  هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .9

  
  
  



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
٤٦ 

 

      هاي تخصصي و خدمات فناوريهرئيس اداره آزمايشگا
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  اوريهاي تخصصي و خدمات فنهرئيس اداره آزمايشگا. عنوان شغل: 1
هاي اداره آزمايشگاه/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  فناوري و پژوهش معاونتمعاونت/دانشكده: . عنوان 4

  تخصصي و فناوري 
   معاون پژوهش و فناوري مستقيم: . مافوق 6
  كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

 رشته
 تحصيلي

يا عضو هيئت  ارشد يا كارشناسيدارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
  موجود در دانشگاه) يليتحص يها(رشتههيو علوم پا يو مهندس يفن رشته هاي تحصيلي در يكي علمي

هـاي  رشـته  ارشناسي در يكي ازارشد يا ككارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
  موجود در دانشگاه) يليتحص يها(رشتههيو علوم پا يو مهندس يفن تحصيلي

  سال كه سه سال آخر آن در شغل مرتبط بوده باشد8حداقل  :تجربه خدمت قابل قبول   تجربه 
 سال در سطح كارشناس مسئول است2حداقل : ازين شيپ يتيرمدي تجربه در سطح  

ارزيابي 
  ردعملك

عملكـرد در واحـد    يابيـ ارز نيانگيسال قبل كه كمتر از م2عملكرد  يابيارز ازيدرصد امت 85 نيانگيكسب م
  مربوطه نباشد.

 

  اصلي شغل:. وظايف 9
 امور اجرايي آزمايشگاه هاي مركزي دانشگاهكليه مديريت و نظارت بر  .1
 صصي و خدمات فناوريبرنامه هاي اجرايي اداره آزمايشگاه هاي تخنظارت بر تهيه و تدوين  .2
 مديريت بر بهره برداري صحيح از تجهيزات آزمايشگاهي .3
 مديريت و نظارت بر تعمير و نگهداري تجهيزات آزمايشگاهي .4
 مديريت و برنامه ريزي به منظور افزايش درآمدزايي آزمايشگاه ها .5
 ارائه طرح توسعه مراكز آزمايشگاهي و خدمات رساني .6
 ايشگاه مركزيآزمو اجراي امور مالي مديريت  .7
 بررسي و مديريت خريد تجهيزات آزمايشگاهي .8
 توسعه زيرساخت نرم افزاري براي مديريت و ارائه خدمات آزمايشگاهي .9

 مطالعه و پيش بيني مراكز آزمايشگاهي مرتبط با كالن روندهاي پيشرفت هاي بين المللي .10
 ارائه گزارش پيشرفت طرح هاي توسعه .11
  ها و انجام امور پرسنلي مرتبطنظارت بر انجام صحيح فعاليت تعيين وظايف كاركنان زيرمجموعه، .12
  هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف تهيه و تدوين گزارش .13

  



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
٤٧ 

 

       هاي تخصصي و خدمات فناوريكارشناس مسئول آزمايشگاه
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2    و خدمات فناوري هاي تخصصيكارشناس مسئول آزمايشگاه. عنوان شغل: 1
اداره /واحد مستقل: . عنوان مديريت5  فناوري و پژوهش معاونتمعاونت/دانشكده: . عنوان 4

  هاي تخصصي و فناوري آزمايشگاه
    هاي تخصصي و خدمات فناوريهرئيس اداره آزمايشگامستقيم: . مافوق 6
   معاون پژوهش و فناوريد به آنها گزارش دهد: كساني كه شاغل اين شغل باي. ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

ارشد يا كارشناسي در دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي:احراز شغليبرايليتحصيهارشته
  موجود در دانشگاه) يليتحص يها(رشتههيو علوم پا يو مهندس يفن هاي تحصيليرشته يكي از

 ارشد يا كارشناسي در يكي ازكارشناسي : مقطع تحصيليراي ادامه تحصيلهاي تحصيلي برشته
  موجود در دانشگاه) يليتحص يها(رشتههيو علوم پا يو مهندس يفن هاي تحصيلي رشته

 خدمت تجربه
  سال در شغل مرتبط5حداقل   قبول قابل

عملكـرد   يابيـ ارز نيانگيل كه كمتر از معملكرد دو سال قب يابيارز ازيدرصد امت 80 نيانگيكسب م  ارزيابي عملكرد
  در واحد مربوطه نباشد.

  

  اصلي شغل:. وظايف 9
 تدوين برنامه هاي اجرايي اداره آزمايشگاه هاي تخصصي و خدمات فناوري .1
  تهيه و تدوين گزارشات مالي آزمايشگاه ها .2
 گرفتن اطالعات از آزمايشگاه هاي دانشگاه و تهيه گزارش عملكرد  .3
 رايي وبسايت آزمايشگاه هاانجام امور اج .4
 دريافت و رسيدگي به گزارشات تعميرات دستگاه ها و تجهيزات آزمايشگاه هاي دانشگاه .5
 برقراري ارتباط دانشگاه با شبكه آزمايشگاه هاي داخل دانشگاه ها و خارج از كشور .6
 تدوين برنامه حمايت از آزمايشگاه هاي دانشگاه .7
 س ادارهانجام برخي از آزمايشات حسب نظر رئي .8
 رسيدگي به امور نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ساخت ايران .9

 تهيه بروشورهاي آزمايشگاه ها .10
 پيگيري امور مربوط به اخذ استاندارد براي آزمايشگاه هاي دانشگاه .11
 در آزمايشگاه ها HSEپيگيري امور مربوط به  .12
  افوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفهاي الزم و انجام امور محوله از جانب متهيه و تدوين گزارش .13



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
٤٨ 

 

       هاي تخصصي و خدمات فناوريكارشناس آزمايشگاه  
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  هاي تخصصي و خدمات فناوريآزمايشگاه كارشناس. عنوان شغل: 1
هاي زمايشگاهاداره آ/واحد مستقل: . عنوان مديريت5  فناوري و پژوهش معاونتمعاونت/دانشكده: . عنوان 4

  تخصصي و فناوري 
    هاي تخصصي و خدمات فناوريهرئيس اداره آزمايشگامستقيم: . مافوق 6
   معاون پژوهش و فناوريكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

ارشد يا كارشناسي در كارشناسيدارا بودن مدرك تحصيلي  :احراز شغل يبرا يليتحص يهارشته
  موجود در دانشگاه) يليتحص يها(رشتههيو علوم پا يو مهندس يفن هاي تحصيليرشته يكي از

 ارشد يا كارشناسي در يكي ازكارشناسي : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
  د در دانشگاه)موجو يليتحص يها(رشتههيو علوم پا يو مهندس يفن هاي تحصيلي رشته

 خدمت تجربه
  -   قبول قابل

	_  ارزيابي عملكرد 	
  

  اصلي شغل:. وظايف9
 تدوين برنامه هاي اجرايي اداره آزمايشگاه هاي تخصصي و خدمات فناوري .1
  تهيه و تدوين گزارشات مالي آزمايشگاه ها .2
 گرفتن اطالعات از آزمايشگاه هاي دانشگاه و تهيه گزارش عملكرد  .3
 رايي وبسايت آزمايشگاه هاانجام امور اج .4
 دريافت و رسيدگي به گزارشات تعميرات دستگاه ها و تجهيزات آزمايشگاه هاي دانشگاه .5
 برقراري ارتباط دانشگاه با شبكه آزمايشگاه هاي داخل دانشگاه ها و خارج از كشور .6
 تدوين برنامه حمايت از آزمايشگاه هاي دانشگاه .7
 س ادارهانجام برخي از آزمايشات حسب نظر رئي .8
 رسيدگي به امور نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ساخت ايران .9

 تهيه بروشورهاي آزمايشگاه ها .10
 پيگيري امور مربوط به اخذ استاندارد براي آزمايشگاه هاي دانشگاه .11
 در آزمايشگاه ها HSEپيگيري امور مربوط به  .12
  افوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفهاي الزم و انجام امور محوله از جانب متهيه و تدوين گزارش .13

  



 شناسنامه مشاغل دانشگاه

 تهيه كننده:
  ابع انسانياداره برنامه ريزي من

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

  
٤٩ 

 

    تكنسين
  شغل:  نوع. 3  . كد شغل: 2  تكنسين . عنوان شغل: 1
 هاي تخصصي و فناوري اداره آزمايشگاه/واحد مستقل: . عنوان مديريت5 فناوري و پژوهش معاونتمعاونت/دانشكده: . عنوان 4
    ي و خدمات فناوريهاي تخصصهرئيس اداره آزمايشگامستقيم: . مافوق 6
   معاون پژوهش و فناوريكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

  يليرشته تحص

از  يكـ ير د يـا كـارداني   يكارشناسـ  يليتحصـ دارا بودن مدرك :احراز شغليبرايليتحصيهارشته
  موجود در دانشگاه) يليتحص ياه(رشتههيو علوم پا يو مهندس يفن تحصيلي يرشته ها

هـاي  رشـته  در يكـي از يا كارداني  يكارشناس : مقطع تحصيليهاي تحصيلي براي ادامه تحصيلرشته
  موجود در دانشگاه) يليتحص يها(رشتههيو علوم پا يو مهندس يفن تحصيلي

 خدمت تجربه
  -   قبول قابل

	_  ارزيابي عملكرد 	
  

  وظايف اصلي شغل: .9
 با دستگاه هاي آزمايشگاه آزمايش هاانجام  .1
 تهيه گزارشات مالي آزمايشگاه محل فعاليت و ارائه آن به كارشناس آزمايشگاه .2
 تهيه گزارشات تعميرات مورد نياز و ارائه آن به كارشناس آزمايشگاه .3
 تهيه گزارشات مواد مصرفي مورد نياز و ارائه آن به كارشناس آزمايشگاه  .4
 كارشناس مسئول آزمايشگاهارائه گزارش عملكرد تجهيزات به  .5
 هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف تهيه و تدوين گزارش .6
 

  
  
  
  
  
   

  
  


