
 شرح وظایف پست های سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان  

 مدیریت امور پردیس های استانی نوع ب

  مدیریت امور پردیس های استانی عنوان واحد سازمانی :

 )*( شماره پست: )*( مدیر امور پردیس های استان عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

ها  آموزشننیپ وهوه،ننیپ ارهنگیپ جرن،نناوای پرجرر  پماتیپ ،مررنیپ اناور  ر،ا،ات پرمور   هماهنگی و نظارت موثر برحسننا رارر   الات   .1

رت رخدمات ،لمی و کل ه ررتبا،ات جرخلی وخارای جرن،گاه رستان و هماهنگی ساار الات تها  مررکز ورحدها  تابله جرن،گاه رستان با ر،اا  مقر

 زمان مرکز .و آا ا نامه جر اه  واسخگوای به مرراع ذاصاح سا

،ی  خط تل  ا .2 ستان    راررای م ،گاه ر ساس  بر ،مل اتی ررهكارها  و جرن صوب  ررهبرج  ها  برنامه ر   الات تها  هدرا  و برنامه راز  شورر   م

  رج ررهب ها  برنامه چارچوب جر ورجاس منابع و مدارا  توسله و خدماتی جرمانیپ و بهدرشتی جرن،اوایپ وهوه،یپ آموزشیپ ترب تیپ ارهنگیپ

 شده رز ،رف سازمان مرکز . تل  ا

 آا ا نامه ها و مصوب  مقرررت حدوج جر گذرر  س اس  و ررهبرج  شورر  مصوبات رارر  حسا جرن،گاه رستان و  رمور ل کل ه قبا جر مسئوت    .3

 ذ  صاح. مرراع نزج ورجاس نمااندگی حقوقی و حسب  مورج ذاربط ورحدها  به آن رباغ و وزررت سو  رز شده صاجر بخ،نامه ها  و

شیپ    ،ملكرج گزررش رررئه .4 ،یپ  ساالنه آموز سباتی   ماتی و راررایپ ارهنگیپ وهوه سخگوای  و محا ،كات مرتبط  راع و وا   هب مربوط گزررش با م

 مذکور ذ  صاح مرکز . موررج

 مربوط مقرررت و ضوربط چارچوب جر کارمندرن( – جرن،اواان - ،لمی جرن،گاه رستان )ه أت رنضبا،ی  رمور بر نظارت .5

اج  انظارت و بهره گ ر  رز قابل   ها و رمكانات رستان به منظور راااج زم نه و بستر مناسب اه  توسله آموزش جر جرن،گاه رستان و رنلكاس نت        .6

ز جر مررکبه سازمان مرکز  اه  رتخاذ تصم مات مربوط به راااج مررکز اداد جر رستانپ گسترش رشته ها  تحص لی و سقف وذارش جرن،او         

 و ورحدها  مربوط.

شی          .7 ضا  ه ات ،لمی مررکز آموز ص لی به ر، ص ص بورس ها  مطاتلاتی و مامورا  ها  تح سی و رظهارنظر جر زم نه ترا ع و تخ نظارت بر برر

 مربوط جر شورر  آموزشی رستان و رنلكاس نتااج به سازمان مرکز .

ساتی   .8 سی ک فی تات فاتپ ازورت و مقاالت رر سال آثار براسته و          نظارت بر برر ستان و رر ،گاه ر شورر  وهوه،ی جرن رز مررکز و ورحدها  تابله جر 

 مورج تاا د به بخش ها  ،لمی.

الب همكار  ر،ضننا  ه ات ،لمی مررکز و ورحدها به منظور ،ررحی سننورالت رمتحانی و همكار  جر زم نه رنتخاب ناظررن و نظارت بر حسننا   .9

 رارر  رمتحانات.

  مررسم هاپ کنفررنس هاپ سم نارهاپ مررسم راام ر... و ا،ا ها و ر، اج رسمی جر جرن،گاه رستان با هماهنگی ورحدها  ذاربط جر  نظارت بر برگزرر .11

سنننازمان مرنظارت بر نحوه برگزرر  سنننم نارها و کنفررنس ها  ،لمی و انی جر زم نه ها  مختلف جر مررکز تابله جر چارچوب ضنننوربط و              

 مرکز .جستوررتلمل ها  سازمان 

 نظارت بر حفظ و نگهدرر  ساختمان و وساال و تاه زرت جرن،گاه رستان با ر،اا  جستوررتلمل ها  مربوط. .11

ن ا رنظارت بر نگهدرر  و تنظ م حساب جااترماتی و حسابها  ر،تباررت جرن،گاه  رستان ر،م رز بوجاه ،مومی و ساار منابع تام ا ر،تبار ،بق قو       .12

 ت حسابها و ،ملكرجها  ماتی و گزررشات الزم جر راا زم نه.و مقرررت مربوط و ته ه صور

ل ها  متاا د کل ه ورجرخ  ها  جرن،گاه رستان و مررکز و ورحدها  تابله جر رربطه با بوجاه ،مومی وساار منابع تام ا ر،تبار جر قاتب جستوررتل      .13

 مربوط.

 ز تحاظ رنطباق با مقرررت ماتی و آئ ا نامه ها  مربوط.نظارت بر رس دگی به رسناج هزانه جرن،گاه رستان و ورحدها  تابله ر .14

به مرراع ذاربط جر                  .15 ها  به موقع آن تابله و ررسنننال  هماهنگی و نظارت بر امع آور  و امع بند  ر،ا،ات ماتی مختلف رز مررکز و ورحدها  

 سازمان مرکز .

 مربوط. و ش ب نیپ تنظ م و و ،نهاج بوجاه ساالنه جرن،گاه رستان و شرک  جر السات .16

پ فنظارت بر نحوه رناام رمور خدمات آموزشی نظ ر رنتقال جرن،اواانپ مهمان و مهمان جرئمپ تغ  ر رشتهپ تغ  ر گرراشپ مرخصی تحص لیپ رنصرر       .17

سنورت تحص لیپ تغو ،دم               ساز  مقطع کارشناسیپ صدور ملاا   ها  تحص لیپ تغ  ر م،خصات جرن،اواانپ رازراش  تغو قبوتیپ رخررجپ ملاجت

مررالهپ صنندور تاا داه تحصنن لیپ صنندور گوره نامه موق  جرنش آموختگیپ نظارت بر تكم ل ورونده جرنش آموختگی رز ،راق ،رح موضننو،ات  

 مرتبط جر شورر  آموزشی.

ربوط رز ترغ ب وهوه،ننگررنپ محقق ا و جرن،نناواان مررکز و ورحدها  تابله به منظور تحقق رهدرف وهوه،ننی و راااج هماهنگی جر زم نه ها  م .18

 امله کمک به تحقق رهدرف ،رح ها  کارآارانی.

ستر ررت       .19 شتررک منابعپ راااج ب ستان رز ،راق ر ،اواان و محقق ا تابله ر سات دپ جرن ا،ات بنظارت بر تام ا منابع رتكترون كی ر،ا،ات ،لمی برر  ر

 رانترنتی و رانتررنتی.

 ی و خدمات م،اوره ر  به جرن،اواان جر ورحدها  تابله.نظارت بر حسا رارر  برنامه ها  ارهنگیپ هنر پ ترب   بدن .21



 نظارت بر توزاع و ش وه مصرف سهم ه ها  جرن،اوای جر مررکز و ورحدها  تح  ووشش. .21

ستوررتلمل ها و آا ا           .22 ،ه ها  راررای و ج صوص تطب ق ،مل ات راررای وروژه ها با نق ستان جر خ سا رارر  ،رحها  ،مررنی جر ر نظارت بر ح

 مربوط.نامه ها  

ساس آئ ا          .23 ساتی برر صاح ه ها  رر ستاندررجها ب ا مررکز و ورحدها  تابله و ن ز رباغ ر ساس ارم ها و ر صوب برر امه ن توزاع ر،تباررت رباغی و م

 ها  مربوط و نظارت بر ،ملكرج آنها.

بله رز تحاظ تطب ق آن با ت،ك ات مصوب و ر،اا  نظارت بر و ،نهاجرت مربوط به رمور رستخدرمی کارکنان جرن،گاه رستان و مررکز و ورحدها  تا .24

 قورن ا و مقرررت رستخدرمی و ررراه گزررشات الزم به سازمان مرکز .

 ته ه تاه زرت و ملزومات رجرر  مورج ن از جرن،گاه رستان جر قاتب ر،تباررت مصوب. .25

 . نظارت رجرره رمور خدمات ،مومی و رااه کارکنان جرن،گاه رستان جر قاتب مقرررت .26

 و ،نهاج نصب و ،زل ملاون ا جرن،گاه رستان و روسا و ملاون ا مررکز و ورحدها به ملاون  حقوقیپ مالس و هماهنگی رستانها. .27

 نمااندگی رااس  جرن،گاه جر مرراع رسمی رستان. .28

ستاج  جررج   بررسی و واسخگوای به کل ه مكاتبات مررکز و ورحدها  تابله و ررااع آن جسته رز مكاتباتی که ن از به بر    .29 رسی و ر،ام نظر جر حوزه 

 به سازمان مرکز .

ضا   .31 سناج  پ قرررجرجها رم ستان جر    مكاتبات و رجرر  پ تلهدآور ر ،گاه ر صوب  مقرررت و ضوربط  چارچوب جرن سئوت    و م  ،بق ورجاس رمورماتی م

  گذرر  س اس  و ررهبرج  شورر  به یواسخگوا و پ رباغی مصوبات و مقرررت و رجرر  پ ملوقاتی و ماتی ها  نامه آا ا قورن اپ

 هجرن،گا رز نمااندگی به....  و رجرر  راررایپ پ قضاایپ رز ر،م قانونی مرراع جرن،گاه جر حقوق رست فا  و منااع حفظ .31

 شرایط احراز  

 جر وضل   ه ات ،لمیمدرک تحصیلی :-1

 

 هارت ها و توانمندی های تخصصی مورد نیاز: م-3

 

 (رن،گاهج رااس  نظر زار)  مرتبط تخصصی ها  رشته ی مرتبط:رشته های تحصیل-2

 

سال سابقه مرتبط و  5حداقل  حداقل سابقه کاری:-4

 تجربه مفید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: :نام و نام خانورجگی نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 شرح وظایف پست های سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان  

  مدیریت امور پردیس های استانی نوع ب

  مدیریت امور پردیس های استانی عنوان واحد سازمانی :

 1 شماره پست: مسئول دفتر عنوان پست سازمانی :

 ایف:شرح وظ
 ساماندهی رمور رجرر  و جاتر  حوزه  .1

 هاپ مستندرت و مكاتبات جرخلی و خارای حوزه جرااا پ ثب  و تحوال کل ه نامه .2

 ها  روزرنهپ الساتپ ماقات هاپ سفرها و بازجادها  حوزه تنظ م برنامه .3

 حوزهها و مستندرت مورج ن از ته ه و ش نواس و و گ ر  تااپ نامه .4

 حوزهج ر،ا،ات و سوربق مورج ن از آور  و رستخررامع .5

 ها و مررالان مربوط واسخگوای به تلفا .6

 جر زمان مناسب و ک ف   مطلوببه مااوق رسانی وقااع و رخبار مرتبط ر،اع .7

 و گ ر  مكاتبات ررساتی و جراااتی تا حصول نت اه .8

 و نگهدرر  سوربق مربو،ه ها  رتكترون كی برر  مسئوت ا ذاربط و ثب رررئه خدمات جرااا  و ررسال و ام .9

 با ر،اا  ،بقه بند  آن هاها  مربو،ه نگهدرر  و حفظ کل ه رسناج و مدررک بررساس ضوربط و جستوررتلمل .11

 به رشخاص و ورحدها  تابله  مااوقرباغ جستوررت  .11

 گرجآور  ر،ا،ات و نتااج رقدرمات رناام شده جرخصوص موررج رراا،ی .12

 مكاتباتپ مدررک جاتر و کوشش جر نگهدرر  روزرنه آنها ت،ك ل بانک ر،ا،اتی رز سوربقپ .13

 و تنظ م وق  ن،ستها مااوقکننده جر ن،ستها و کم س ونها  مرتبط با آگاه نموجن ر،ضا  شرک  .14

 حوزه ها  مربوط به کم س ونهاپ ن،ستها و سم نارها برر  آگاهی و مطاتله و ورونده سوربقآماجه کرجن  .15

 وزه وظااف سازمانی رز سو  مقام مااوق.رناام ساار رمور محوته جر ح .16

 شرایط احراز  

 حدرقل کارشناسیمدرک تحصیلی : -1

 

 هارت ها و توانمندی های تخصصی مورد نیاز: م-3
پ مهارتها  رمور رجرر  و جاتر پ اا ICDLآشناای با مهارتها  

 ب ان و مذرکرهپ روربط ،مومی باال
 

  رشته های تحصیلی مرتبط:-2

ا تمامی گرراش ها ( پ ،لوم ررتبا،ات ) با تمامی گرراش ها ( پ ،لوم ترب تی و مدارا  ) ب

رورن،ناسی) با تمامی گرراش ها ( پ ،لوم راتما،ی) با تمامی گرراش ها ( پ ،لوم رقتصاج ) 

با تمامی گرراش ها ( پ ،لوم رنسانی) با تمامی گرراش ها (  پ رته ات و ملارف رسامی) با 

 ----------- حداقل سابقه کاری:-4 تمامی گرراش ها (

 

 

 

 

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 شرح وظایف پست های سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان  

  مدیریت امور پردیس های استانی نوع ب

  مدیریت امور پردیس های استانی عنوان واحد سازمانی :

 2 شماره پست: ( راثارگر و شاهد رمور)  کارشناس عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

 ن،اواانجر جرخورستها  ررااع ستاج جاتر به کننده مرراله جرن،اواان ها  جرخورس  ثب  و  توروج و تفك کادادر جرن،اواان برر  ورونده ت،ك ل .1

 راثارگر و شاهد جرن،اواان رمور مدارا  به

 مسا،دت منظور به جرن،اواان جرخورستها  خصوص جر جرن،گاه مختلف ورحدها  با مكاتبه .2

 جرن،اواان آموزشی ها  نامه و ها جرخورس  -جرن،اواان ها  ورونده مدررک بااگانی و بررسی .3

 ه ا شه د بن اج به آنان مدررک ررسال و جرن،اواان برر  ورونده رتوروج و ت،ك ل اداد جرن،اواان رز نام ثب  و جرن،اواان م،كات و گ ر  .4

  شهراه کمک ورجرخ 

  راثارگر و شاهد جرن،اواان رمور کل رجرره با کز مر ستاج رز ررساتی ها  جستوررتلمل و ها نامه آا ا هاپ ،رح هاپ برنامه رارر  .5

 جرن،گاه راثارگر و شاهد ستاج مصوبات رارر  و و گ ر  .6

 مناسب تصم م رتخاذ منظور به تزوم صورت جر جرن،گاه راثارگر و شاهد ستاج به م،كات رنلكاس .7

 ،ضو ها  ملاون  ها  مامو،ه زار و راثارگر و شاهد ستاج ر،ضا  با مؤثر ررتباط و هماهنگی .8

 خدمات و تسه ات رمكاناتپ رز مند  بهره برر  راثارگر و شاهد جرن،اواان به رسانی ر،اع .9

 راثارگر و شاهد جرن،اواان سام  و رااهی ارهنگیپ آموزشیپ وضل   رز اامع ر،ا،اتی بانک ته ه .11

 تصواب برر  ستاج به و ،نهاج منظور به راثارگر جرن،اواان ،لمی بن ه تقوا  ها  ،رح ته ه .11

 م،كات کاهش منظور به آموزشی ها  حماا  و تحص لی ها  م،اوره رناام با تحص لی را  نظر رز خطر ملرض جر جرن،اواان به خاص تواه .12

 تحص لی

 م،اور رسات د و راثارگر و شاهد جرن،اواان واهه آموزشی ها  کارگاه برگزرر  .13

 خدمات رررئه و ذاربط نهاجها  و جرن،گاهی مسئوالن هماهنگی و همكار  با الزم مكاناتر تدررک و راثارگر و شاهد جرن،اواان رااهی رمور و گ ر  .14

 مصوب بوجاه چارچوب جر را،ان به آموزشی کمک و رااهی

 اامله و جرن،گاه ارهنگی و ،لمی ها  برنامه جر الال حضور برر  راثارگر و شاهد جرن،اواان م،ارک  الب .15

 ممتاز جرن،اواان ت،واق و...  و ورزشی هنر پ ارهنگیپ ،لمیپ ا ه الات   و مسابقات مررسمپ برگزرر  .16

   راثارگر و شاهد جرن،اواان رمور کل رجرره به آن ررسال و مل ا قاتب جر ساالنه و ماهه شش ،ملكرج گزررش ته ه .17

 شرایط احراز  

 کارشناسی حدرقلمدرک تحصیلی :-1

 

 هارت ها و توانمندی های تخصصی مورد نیاز: م-3
 

 راتما،یپ ،لوم حقوقپ پ(ها گرراش کل ه) مدارا  رشته های تحصیلی مرتبط:-2

 ) راتما،ی ،لوم پ(ها گرراش کل ه) راتما،ی مطاتلات س اسیپ اغررا ا  س اسیپ ،لوم

 راتما،یپ ررتبا،ات ،لوم شناسیپ اامله - راتما،ی ،لوم وهوهش پ(ها گرراش کل ه

 رراشگ کل ه) رته ات رسامیپ ملارف و ارهنگ پ(ها گرراش کل ه)  ترب تی ،لوم ررتبا،اتپ

 (.ها گرراش کل ه) ارهنگی رمور مدارا  رسامیپ ملارف و( ها

 
 -------------- حداقل سابقه کاری:-4

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: :نام و نام خانورجگی نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 شرح وظایف پست های سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان  

  مدیریت امور پردیس های استانی نوع ب

  رااس   عنوان واحد سازمانی :

 3 شماره پست: حوزه رااس  رجرره رئ س عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

ر،ا،اتپ  اناور  ،مررنیپ ماتیپ رجرر پجرن،اوایپ  ارهنگیپوهوه،یپ  آموزشیپ ها  الات    و نظارت موثر برحسا رارر  هماهنگیجر م،ارک   .1

خارای جرن،گاه رستان و هماهنگی ساار الات تها  مررکز ورحدها  تابله جرن،گاه رستان با ر،اا   رمور خدمات ،لمی و کل ه ررتبا،ات جرخلی و

 آا ا نامه جر اه  واسخگوای به مرراع ذاصاح سازمان مرکز مقرررت و 

م،ارک  جر برنامه راز پ تدوااپ تنظ م و رارر  ش وه ها  مناسب ررتباط جرن،گاه با جاگر ماامع ،لمی اه  تلم ق و گسترش ررتبا،ات  .2

 جرن،گاه جر سطح رستان با هماهنگی سازمان مرکز ؛

 تمامی رسانه ها  رستانی اه  رنلكاس رخبارپ رقدرمات و تصم مات مامو،ه م،ارک  جر برقررر  ررتباط جو سواه با .3

 ساماندهی نظام ر،اع رسانی جر سطح رستان)ورجاس ها و مررکز( .4

 جر سطح رستان نظرسنای ،ررحی و رستقرررنظام راكارسنای وبرنامه راز  برر   .5

 زررشگ با مرتبط م،كات راع و واسخگوای و  اررایپ ماتی و محاسباتیرررئه گزررش ،ملكرج ساالنه آموزشیپ وهوه،یپ ارهنگیپ رم،ارک  جر   .6

 مرکز  صاح ذ  مذکور موررج به مربوط

برگزرر  مررسم هاپ کنفررنس هاپ سم نارهاپ مررسم راام ر... و ا،ا ها و ر، اج رسمی جر جرن،گاه رستان با هماهنگی ورحدها  ذاربط م،ارک  جر  .7

ه برگزرر  سم نارها و کنفررنس ها  ،لمی و انی جر زم نه ها  مختلف جر مررکز تابله جر چارچوب ضوربط و نظارت بر نحوکز  جر سازمان مر

 جستوررتلمل ها  سازمان مرکز 

ررج ج بررسی و واسخگوای به کل ه مكاتبات مررکز و ورحدها  تابله و ررااع آن جسته رز مكاتباتی که ن از به بررسی و ر،ام نظر جر حوزه ستاج  .8

 ه سازمان مرکز ب

 رناام رمور مربوط به مكاتباتپ ثب پ ضبطپ ،بقه بند  ونگهدرر  سوربق بررساس جستوررتلمل ها  رباغیم،ارک  جر  .9

 نظارت و هماهنگی راز پ برنامه م،ارک  جر حفظ منااع و رست فا  حقوق جرن،گاه جر مرراع قانونی ر،م رز قضاایپ راررایپ رجرر  وم،ارک  جر  .11

 الات تها ساار و ،مررنی بوجاهپ و برنامه و،ت بانیپ رجرر پ رمور ر رار حسا بر

 شرایط احراز  

  مدرک تحصیلی : حداقل کارشناسی-1

 

 توانمندی های تخصصی مورد نیاز:  هارت ها وم-3

 مدارا ( ها گرراش تمامی)مدارا  پ ،مومی روربط رشته های تحصیلی مرتبط:-2

 پارهنگی رمور  ارهنگیپ رمور راز برنامه رسانهپ مدارا   جوتتیپ مدارا  پ ارهنگی رمور

 و زبان پ اارسی رجب ات و زبان پ ررتبا،ات و ارهنگ راررنپ باستانی زبانها  و ارهنگ

  پترب   و تلل م السفه  ورورشپ و آموزش السفه و تاراخ رسامیپ ملارف پ ،رب رجب ات

 ،لوم  ترب  پ و تلل م السفه  رورشپو و آموزش السفه و تاراخ رسامیپ ترب   و تلل م

 حقوق ارهنگیپ ررتبا،ات و تبل غ پ وررتبا،ات ارهنگ پ راتما،ی روربط و ررتبا،ات

 امهروزن ترب تیپ ،لوم پ(راتما،ی ررتبا،ات)  راتما،ی ،لوم  ررتبا،اتپ و ررتبا،اتپتبل غ

 .س اسی ،لوم نگار پ

ط و سال سابقه مرتب 2حداقل  حداقل سابقه کاری:-4

 تجربه مفید

 

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 رهنگیان شرح وظایف پست های سازمان مرکزی دانشگاه ف 

 مدیریت امور پردیس های استانی نوع ب 

  رااس  عنوان واحد سازمانی :

  شماره پست:   ک ف   تضم ا و ررزاابی نظارتپ کارشناس مسئول عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

 ک ف  ؛ اتضم  و ررزاابی نظارتپ ملاون  ها  حوزه بر حاکم کلی ها  برنامه تدواا جر و ،نهاج رررئه و همكار  .1

 جرن،گاه؛ ک ف   تضم ا و ررزاابی نظارتپ ملاون   و رستان مدارا  به آن رررئه و ساالنه برنامه تدواا .2

  ک ف  ؛ تضم ا و ررزاابی نظارتپ نقش و رهم   بر تأک د با ک ف   ررتقاء و بهبوج اه  رستان ،اتی آموزش مؤسسات با همكار  .3

 ها؛برنامه مستمر بهبوج اه  جر تهدادها و ها ارص  شناخ  منظور به ر،ا،ات تحل ل و تازاه و بررسی گرجآور پ .4

 ارهنگ ان؛ جرن،گاه اامع ر،ا،اتی بانک تدواا و سازماندهی, آور  امع اه  جر همكار  .5

 ک ف  ؛ تضم ا و ررزاابی نظارتپ ملاون  مصوبات رارر  و مكاتبات به موقع به واسخگوای و و گ ر  .6

 آن؛ راررای تقوام تنظ م و تابله مررکز و ها ورجاس اابیررز و نظارت برنامه ته ه .7

 بخ،ی؛ ک ف   ررهكارها  رررئه و گراته رناام ها  ررزاابی رز ناشی بازخورجها  وااش و رقدرمات و گ ر  نظارتپ .8

 سازمانی؛ تلاتی و ور  بهره ها  الات   و ها برنامه بر نظارت و رارر .9

 تابله؛ مررکز و ها ورجاس جر جرن،گاه ،لمی ها  گروه توسط جرونی یررزااب رناام رز حماا  و مقدمات تمه د .11

  محوته؛ رمور رناام جر را،ان ررهنماای و ررشاج و سرورستی تح  کارکنان کار بر نظارت و کار تقس م .11

 رنسانی؛ منابع ر  حراه ها  شااستگی سناش نظام تحقق مقدمات تمه د .12

 آموزشی؛ ها  ارص  و ها جوره ررزش ابی و رارر آموزشیپ از ر برنامه و ،ررحی ن ازسنایپ ارراند ررهبر  .13

 ها؛ آن موثر رارر  بر نظارت و ارج  توسله ها  برنامه تدواا ارراند ررهبر  .14

 تخصصی؛ آموزش ها  جوره برگزرر  و ،نهاج و حوزه کارشناسان و خوج تورنمندساز  و رازرای جرنش .15

 به منظور بهبوج ک ف   الات   ها  ورجاس ها و مررکز تابله؛ رازررها و سامانه ها  مرتبطگ ر  رز نرمبهره .16

 هاپ کنفررنس هاپ جوره ها  آموزشیپ کم ته هاپ شوررها و السات؛م،ارک  الال و مؤثر جر همااش .17

 رررئه و ،نهاجرت خاقانه؛ .18

 رناام کارها  ربتكار  با هماهنگی مقام مااوق جر حوزه مربو،ه؛ .19

 .مربو،ه حوزه جر مااوق مقام  سو رز رراا،ی رمور ساار رناام .21

 شرایط احراز  

 کارشناسی ررشد و باالتر تحصیلی مرتبط:مدرک -1

 

 هارت ها و توانمندی های تخصصی مورد نیاز: م-3
 ناایآش مربو،هپ مقرررت و قورن ا با مداراتیپ آشناای مهارتها  جرشتا

 رشپگزر تدواا تورناای ررزاابیپ و وهوه،ی ها  مهارت و مفاه م با

 پ ICDL ها  مهارت رز رستفاجه تورناای رانترن پ و رراانه با آشناای

 جر مند تورن و آمار  مفاه م با آشناای رنگل سیپ زبان به کاای آشناای

 مهارت ررتبا،یپ قدرت رز برخورجرر  تخصصیپ رازررها  نرم رز رستفاجه

 رز برخورجرر  شخص تیپ ها  ااذبه و ظاهر راتما،یپ آررستگی ها 

 خدم پ برر  قو  رنگ زه و خاق  

  رشته های تحصیلی مرتبط:-2

 ررایپرا ور پ بهره و س ستم راتار پ رنسانیپ منابع جوتتیپ) ها  ترا حا با گرراش مدارا 

MBAسی مهند بازرسیپ ک ف   و تحولپ جرنش(پ و نظارت توسلهپ و تطب قی رستررتهاکپ پ

 رب تیت ،لوم ور (پ بهره و س ستم هاپ مدارا  س ستم تحل ل و راز  صنااع گرراش )برنامه

 گ ر پ رندرزه و سناش آموزشیپ و جرسی راز  برنامه آموزشیپ مدارا ) ها  گرراش با

 وزشآم راز  توسله ،اتیپ برنامه آموزشیپ مدارا  آموزش تحق قات رنسانیپ منابع بهساز 

ندسی کامپ وتر و اناور  کاربرج پ مه آمار راتما،ی )با تمامی گرراش ها(پ ،لوم پ(،اتی

 ر،ا،ات 
سال سابقه مرتبط و  2داقل ح حداقل سابقه کاری:-4

 تجربه مفید

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 شرح وظایف پست های سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان  

  مدیریت امور پردیس های استانی نوع ب

  رااس   عنوان واحد سازمانی :

 5 شماره پست: ،مومی روربط کارشناس عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

اپ تنظ م و رارر  ش وه ها  مناسب ررتباط جرن،گاه با جاگر ماامع ،لمی اه  تلم ق و و گ ر  و رررئه و ،نهاج برر  برنامه راز پ تدوا .1

 گسترش ررتبا،ات جرن،گاه جر سطح رستان با هماهنگی سازمان مرکز 

 تهمكار  جر برنامه راز پ تدوااپ تنظ م و رارر  ش وه ها  مناسب ررتباط جرن،گاه با جاگر ماامع ،لمی اه  تلم ق و گسترش ررتبا،ا .2

 جرن،گاه جر سطح رستان با هماهنگی سازمان مرکز 

 و گ ر  و همكار  جر بر قررر  ررتباط جو سواه با تمامی رسانه ها  رستانی اه  رنلكاس رخبارپ رقدرمات و تصم مات مامو،ه .3

 رناام وظااف محوته جر خصوص ساماندهی نظام ر،اع رسانی جر سطح رستان)ورجاس ها و مررکز( .4

وته جر خصوص ررزاابی مستمر و مقااسه وضل   جرن،گاه با ساار جرن،گاه ها  رستان و بررسی وضل   جرن،گاه جر سطح رستان رناام وظااف مح .5

 اه  رررئه به سازمان مرکز  برر  برنامه راز  ها  الزم

 نجر سطح رستا نظرسنای ،ررحی و رستقرررنظام راكارسنای ورناام وظااف محوته جر خصوص برنامه راز  برر   .6

 گزررش. با مرتبط م،كات راع و واسخگوای و  رررئه گزررش ،ملكرج ساالنه آموزشیپ وهوه،یپ ارهنگیپ راررایپ ماتی و محاسباتی .7

نظارت بر و برگزرر  مررسم هاپ کنفررنس هاپ سم نارهاپ مررسم راام ر... و ا،ا ها و ر، اج رسمی جر جرن،گاه رناام وظااف محوته جر خصوص  .8

 سم نارها و کنفررنس ها  ،لمی و انی جر زم نه ها  مختلف جر مررکز تابله جر چارچوب ضوربط و جستوررتلمل هانحوه برگزرر  

ررج ج بررسی و واسخگوای به کل ه مكاتبات مررکز و ورحدها  تابله و ررااع آن جسته رز مكاتباتی که ن از به بررسی و ر،ام نظر جر حوزه ستاج  .9

 .به سازمان مرکز 

 احراز شرایط  

  مدرک تحصیلی : حداقل کارشناسی-1

 

 هارت ها و توانمندی های تخصصی مورد نیاز: م-3
 

 با ) ررتبا،ات ،لوم پ(  ها گرراش تمامی با)  مدارا  رشته های تحصیلی مرتبط:-2

 با )راتما،ی ،لوم پ(  ها گرراش تمامی با) رورن،ناسی و ترب تی ،لوم پ(  ها گرراش تمامی

 شگررا تمامی با) رنسانی ،لوم پ(  ها گرراش تمامی با) رقتصاج  ،لوم پ(  ها گرراش تمامی

 ( ها گرراش تمامی با) رسامی ملارف و رته ات پ(   ها

 ------------ حداقل سابقه کاری:-4 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: م خانورجگی:نام و نا

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 شرح وظایف پست های سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان  

 مدیریت امور پردیس های استانی نوع ب 

  رااس  عنوان واحد سازمانی :

 6 اره پست:شم  حقوقی( کارشناس )رمور عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

 رختاف حل ها ه ات اا قضاای مرراع جر مطروحه ج،او  با رربطه جر جاا، ه توراح تدواا رستفاجه اه  ر،ا،ات تنظ م و بررسی آور پامع .1

 ربطذ  مرراع ساار و

 چارچوب جر نظرر،ام و و حقوقی ر،م رز ک فر  ج،او  به رس دگی و رظهاررت رستماع الساتپ جر شرک  و ته ه اه  ر،ا،ات آور امع .2

 مربوط مقرررت قورن ا و

 قانونی مختلف ،رق رستان به جرن،گاه حقوق تام ا منظور به ررگانها ساار و قضاای مرراع جر الزم رقدرمات رناام .3

 مااوق مقام سو  رز محوته رمور ساار رناام  .4

 یملاضدت و حماا  قضاای رز ر،ضاء با ر،اا  جستوررتلمل ها  رباغ .5

 زرسیبا کل پرجرره محاسبات جاورن) رستان نظارتی رشخاص حق قی و حقوقی و ساار نهاجها  مكاتبات به رس دگی به شكااات و واسخگوای .6

 جر چارچوب  جستور رتلمل ها  رباغی و ضوربط راررای ...(و رستان

 شرایط احراز  

  مدرک تحصیلی : حداقل کارشناسی-1

 

 تخصصی مورد نیاز:  هارت ها و توانمندی هایم-3
 

جر رشته حقوق و گرراش ها   حدرقل کارشناسی ررشد رشته های تحصیلی مرتبط:-2

حقوق خصوصی پ حقوق ،مومی پ حقوق ازر و ارم شناسی پ حقوق ب ا رتملل ) و ساار 

 گرراش ها  حقوقی(

)جر صورت مدررک تحص لی کارشناسی ررشد و باالتر جر رشته حقوق مدرک کارشناسی 

 ---------- حداقل سابقه کاری:-4 د رز رشته ها  حقوق و گرراش ها  مرتبط با آن باشد.(باا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: و مهر: رمضا



 شرح وظایف پست های سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان  

  مدیریت امور پردیس های استانی نوع ب

  هوشمند ساز  عنوان واحد سازمانی :

 7 شماره پست: ساز  هوشمند رجرره را س عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

 .ستانر سطح جر مربوط ر،تباررت نظارت و و گ ر  بر .1

 جر سطح رستان هوشمند ساز  با مرتبط ها  وروژه نظارت بر .2

 و ،نهاج وروژه ها  مرتبط با هوشمند ساز  برر  رستان به مرکز هوشمند ساز  .3

 هوشمند ساز  حوزه جر ها بخ،نامه و ها جستوررتلمل هاپ نامه آا ا نظارت بر رارر  صح ح رستاندررجهاپ .4

 .هوشمند ساز  جرحوزه رمورتخصصی رناام منظور رستان به ،لمی ه أت ر،ضا  ها ¬تورنمند  رز رستفاجه و همكار  .5

 رانترن  اهانی شبكه با ورجاس ها و ورحدها  رستان ررتباط ر،م نان رز برقررر  .6

 رانترن  رستانی سرورها  و،ت بانی و نگهدرر  .7

   جرن،گاهر،م نان رز وروج ر،ا،ات مورج ن از رز ورجاسها جر سامانه ها  ر،ا،اتی و آمار .8

 .سرورستی تح  کارکنان رخت اررت و مسئوت   حدوج و وظااف تل  ا و کار تقس م و مربوط ها الات   سازماندهی .9

 شرایط احراز  

  مدرک تحصیلی : حداقل کارشناسی-1

 

 هارت ها و توانمندی های تخصصی مورد نیاز: م-3
 

  رشته های تحصیلی مرتبط:-2

مپ وتر ) کل ه گرراش ها ( پ ،لوم کامپ وتر پ مهندسی نرم رشته ها  تحص لی مهندسی کا

رازررو سخ  رازرر پ مهندسی اناور  ر،ا،ات )کل ه گرراش ها( پ ملمار  کامپ وتر پ 

ارا  مد  کاربرج کامپ وتر و آنات ز س ستم پ مهندسی برنامه راز  و تحل ل س ستم هاپ

ورمات ک پ آمار و کامپ وتر پ رااضی س ستم و بهره ور  پ مهندسی س ستم رتوماس ون پ رنف

 و ،لوم کام پوتر .

 

سال سابقه مرتبط و  3حداقل  حداقل سابقه کاری:-4

 تجربه مفید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 ام و نام خانورجگی:ن نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 شرح وظایف پست های سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان  

  مدیریت امور پردیس های استانی نوع ب

  هوشمند ساز  عنوان واحد سازمانی :

 8 شماره پست: ساز  هوشمند مسئول کارشناس عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

 جرخلی رستانپ  شبكه و،ت بانی و مدارا  .1

 جرن،گاه جر رستان ر،ا،اتی بانكها  هماهنگی برر  بروز رسانی .2

 .جرن،گاه ر  رراانه خدمات مررکز رز به نه رستفاجه نظارت بر .3

 ر  به ورجاس ها برر  و،ت بانی سخ  رازررپ نرم رازرر و شبكه م،اوره خدمات رررئه .4

 اناور  ر،ا،ات رستان و گزررش به مرکز هوشمند ساز  الات تها  مرتبط با مستندساز  .5

 مااوق مقام سو  رز محوته رمور ساار رناام .6

 شرایط احراز  

  مدرک تحصیلی : حداقل کارشناسی-1

 

 هارت ها و توانمندی های تخصصی مورد نیاز: م-3
 

  رشته های تحصیلی مرتبط:-2

 ها ( پ ،لوم کامپ وتر پ مهندسی نرم رشته ها  تحص لی مهندسی کامپ وتر ) کل ه گرراش 

رازررو سخ  رازرر پ مهندسی اناور  ر،ا،ات )کل ه گرراش ها( پ ملمار  کامپ وتر پ 

ارا  مد  کاربرج کامپ وتر و آنات ز س ستم پ مهندسی برنامه راز  و تحل ل س ستم هاپ

اضی مپ وتر پ راس ستم و بهره ور  پ مهندسی س ستم رتوماس ون پ رنفورمات ک پ آمار و کا

 و ،لوم کام پوتر .

سال سابقه مرتبط و  2حداقل  حداقل سابقه کاری:-4

 تجربه مفید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 شرح وظایف پست های سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان  

  مدیریت امور پردیس های استانی نوع ب

  هوشمند ساز  عنوان واحد سازمانی :

 01و  9 شماره پست:  کارشناس عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

 .ترون كی جر سطح رستانرتك ااجگ ر  رستاندررجها  ترواج .1

 رتكترن كی ها  جوره ت،واق و هدرا  مدرسان رستان به رارر  .2

 ر  به ورجاس ها برر  رارر  جوره ها  رتكترون كی م،اوره خدمات رررئه .3

 الات تها  مرتبط با ااجگ ر  رتكترون كی رستان و گزررش به مرکز هوشمند ساز  مستندساز  .4

 .آنها به ترسیجس سهوت  و نگهدرر  منظور به آنها .5

 مااوق مقام سو  رز محوته رمور ساار رناام .6

 شرایط احراز  

  مدرک تحصیلی : حداقل کارشناسی-1

 

 هارت ها و توانمندی های تخصصی مورد نیاز: م-3
 

  رشته های تحصیلی مرتبط:-2

رشته ها  تحص لی مهندسی کامپ وتر ) کل ه گرراش ها ( پ ،لوم کامپ وتر پ مهندسی نرم 

زررو سخ  رازرر پ مهندسی اناور  ر،ا،ات )کل ه گرراش ها( پ ملمار  کامپ وتر پ را

ارا  مد  کاربرج کامپ وتر و آنات ز س ستم پ مهندسی برنامه راز  و تحل ل س ستم هاپ

س ستم و بهره ور  پ مهندسی س ستم رتوماس ون پ رنفورمات ک پ آمار و کامپ وتر پ رااضی 

 و ،لوم کام پوتر .

 

 -------- حداقل سابقه کاری:-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 کزی دانشگاه فرهنگیان شرح وظایف پست های سازمان مر 

 مدیریت امور پردیس های استانی نوع ب 

  حررس  عنوان واحد سازمانی :

 00  شماره پست: حررس  رجرره را س عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

 نظارت بر رارر  آن جرااا  رهدرفپ س اس  ها و خط م،ی رز مدارا  مااوق و برنامه راز پ سازماندهیپ راااج هماهنگیپ رباغ برنامه و .1

 بله.رارر  آئ ا نامه هاپ بخ،نامه ها و مقرررت و توص ه ها  حررستی و جستوررتلمل ها  حفاظتی الزم جر جرن،گاه رستان و مررکز و ورحدها  تا .2

 جرااا  رسناج و مدررک محرمانه ورصله رز جاترمرکز  حررس  و حررس  رز آنها بر رساس مقرررت مربوط. .3

 زم به منظور آموزش ها  مرتبط به  کارکنان جرن،گاه رستان و مررکز و ورحدها  تح .رناام رقدرمات ال .4

 نظارت و بررسی وضل   حررس  مررکز و ورحدها  تابله جرن،گاه رستان و ررراه گزررشات مربوط به رئ س جرن،گاه رستان .5

 ن،گاه ر،ام مررتب به مسووت ا ذاربط جر جاترمرکز  حررس .بكارگ ر  رز روشها وربزرر ها  الزم جرک،ف و برخورج با اررام و تخلفات جر جر .6

 ا  مختلف هجر زم نه رااس  جرن،گاه رررئه خدمات م،ورتی مورج تزوم به  .7

 راااج ررتباط و هماهنگی با سازمان ها و نهاجها  محلی اه  رناام رمور جر خورستی بر رساس جستوررتلمل ها  مصوب .8

 جاترمرکز  حررس ر زم نه ها  ماتی و رخاقی و ته ه ورونده و ررااع به رس دگی و بررسی تخلفات رحتماتی ج .9

 جر ررستا  رناام وظااف ذرتی رررئه خدمات آموزشی و توا ه ورسنل .11

 نظارت برحسا رناام رمورجب رخانه محرمانه .11

 و ش ب نیپ و ،گ ر  و راع بحررن هاو الوگ ر  رز بروز شاالات با هماهنگی مسئوت ا و مرراع ذاصاح .12

 رناام ساار رمور محوته رز سو  مقام مااوق . .13

 شرایط احراز  

 ارشد کارشناسی حداقل تحصیلی مرتبط:مدرک -1

 

 هارت ها و توانمندی های تخصصی مورد نیاز: م-3
 پ سرورستی ها  مهارت رراانهپ گانه هف  ها  مهارت با آشناای

 شتاجر رجرر پ راتار و خلق حسا جررر  پ اسمانی تورناای تاهلپ

 مصاحبه اا با آشناای ک،ورپ کل حررس  1 سطح گورهی
  رشته های تحصیلی مرتبط:-2

 جرن،گاه مامورا  با مرتبط ها  رشته وکل ه رنسانی ،لوم ها  رشته کل ه

سال سابقه مرتبط و  2داقل ح حداقل سابقه کاری:-4

 تجربه مفید

 

 

 

 

 

 

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی ترین مقام بالفصلمهر و امضا معاونت / باال مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 شرح وظایف پست های سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان  

 مدیریت امور پردیس های استانی نوع ب 

  حررس  انی :عنوان واحد سازم

 02 شماره پست: رسناج و ا زاكی حفاظ  و ،گ ر پ مسئول کارشناس عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

 رناام رقدرمات الزم جر زم نه رستقررر س ستم مناسب اه  حررس  و نگهدرر  رز ورسنلپ تاس ساتپ مدررک محرمانه و اناور  ر،ا،ات جرن،گاه .1

 رستان.

 اه  حصول ر،م نان رز ر،اا  رصول حررستی جر رمور مكاتباتی و مخابررتی و همچن ا ته ه گزررشات مرتبط.بررسی ها  مستمر جر  .2

 رستقررر س ستم مناسب اه  حررس  رز سورالت رمتحانیپ تكث رپ بسته بند  و آماجه ساز  آنها قبل رز رارر  آزمون و قررئ  واسخنامه ها به .3

 صورت متمرکز.

 حفاظ  رسناج ،بقه بند  شده جر سطح رستان . تام ا موابات الزم برر  .4

 نظارت بر حفظ و نگهدرر  ساختمان و وساال و تاه زرت جرن،گاه رستان با ر،اا  جستوررتلمل ها  مربوط .5

و  پ مخازن و رقدرم الزم جر موررج و ،گ ر  رز حراقپ سرق جرن،كده هامررقب  بر حسا اراان حفاظ  رز منا،ق مل ا رز امله ساختمان هاپ  .6

 جر جرن،گاه رستان خرربكار  و اا ساار رتفاقات و حورجث مهم و ته ه گزررش رمر برر  مقامات مااوق

رررئه خدمات آموزشی و توا ه ورسنل جر ررستا  حفاظ  ورسنلیپ مررقب  ها  حفاظتی رز تاس سات و رماکا و حفاظ  رز رسناج ،بقه بند   .7

 ه شد

ه و تطب ق و مقااسه س اهه راناس و تورزم راناس وروج  و خروای  رمورل و بازجادکنندگانپ وساال نقل کنترل وروج و خروج کارکنان و مررال اپ .8

 جرن،گاه رستان.به 

،بقه بند  تاس سات و حفاظ  رز آنها به منظور الوگ ر  رز هرگونه نفوذپ رخال نظم و خررب کار  و رناام رقدرمات و و ش ب نی ها  الزم  .9

 رجث و سورنح رحتماتیبمنظور الوگ ر  رز حو

 . رناام ساار رمور محوته رز سو  مقام مااوق .11

 شرایط احراز  

 کارشناسی حداقل تحصیلی مرتبط:مدرک -1

 

 هارت ها و توانمندی های تخصصی مورد نیاز: م-3
 آشناای رجرر  راتار و خلق حسا جررر  پ اسمانی پتورناای تاهل

 اتمكاتب و نواسی زررشگ با رراانهپآشناای گانه هف  ها  بامهارت

 ها  جوره نموجن ،ی پ وجب رخانه بااگانی رمور با پآشناای رجرر 

 رستان کل حررس 

  رشته های تحصیلی مرتبط:-2

 کل ه رشته ها  ،لوم رنسانی وکل ه رشته ها  مرتبط با مامورا  جرن،گاه
 

سال سابقه مرتبط و  2داقل ح حداقل سابقه کاری:-4

 تجربه مفید

 

 

 

 

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 یان شرح وظایف پست های سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگ 

 مدیریت امور پردیس های استانی نوع ب 

  حررس  عنوان واحد سازمانی :

 03 شماره پست:  کارشناس عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

 رناام رمور جب رخانه محرمانه جر ستاج مدارا  رستان .1

ساز  آنها قبل رز رارر  آزمون و قررئ  واسخنامه ها  و گ ر  رستقررر س ستم مناسب اه  حررس  رز سورالت رمتحانیپ تكث رپ بسته بند  و آماجه .2

 به صورت متمرکز.

 جرااا  و ثب  رقدرم جر مورج رسناج ،بقه بند  شده و توزاع و نگهدرر  آنها به صورت متمرکز .3

 جرااا  و ثب  و نگهدرر  مكاتبات و رسناج محرمانه جرن،گاه .4

 ظارت بر حسا رارر  ،رحها  مزبور ،بق جستوررت مقامات ذاصاحهمكار  جر ته ه ،رحها  حفاظ  رز تاس سات جرن،گاه و ن .5

 صدور کارت شناساایپماوز ترجج ور،اا  تدرب ر الزم به منظور و ،گ ر  رز هرگونه .6

 شرایط احراز  

 کارشناسی حداقل تحصیلی مرتبط:مدرک -1

 

 هارت ها و توانمندی های تخصصی مورد نیاز: م-3
 ینواس گزررش با آشناای رراانهپ هگان هف   ها  مهارت با آشناای

 ورناایت تاهلپ وجب رخانهپ بااگانی رمور با آشناای پ رجرر  مكاتبات و

 رجرر  راتار و خلق حسا جررر  پ اسمانی
  رشته های تحصیلی مرتبط:-2

 کل ه رشته ها  ،لوم رنسانی وکل ه رشته ها  مرتبط با مامورا  جرن،گاه
 

 -------- حداقل سابقه کاری:-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 گیان شرح وظایف پست های سازمان مرکزی دانشگاه فرهن 

 مدیریت امور پردیس های استانی نوع ب 

  حررس  عنوان واحد سازمانی :

 01 شماره پست: نگهبان عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

 ر،اا  رصول و مورزاا رسامی جر رناام وظااف مربوط .1

 صاجره  اه،بق جستور …ختمان و رمورل و حضور مرتب با تباس نگهبانی جر سر وس  مربوط بررساس برنامه تنظ می و حفظ و حررس  رز سا .2

 تاس سات و حفاظ  رز آنها به منظور الوگ ر  رز هرگونه نفوذپ رخال نظم و خررب کار   حفاظ  رز  .3

 مررقب  جر حفظ و حررس  رمورل جوتتی و ساختمان .4

 (باشدکه خروج آن رز ساختمان جوتتی ممنوع می)هائی بررسی ورورنه خروج رمورل و رثاث ه .5

 ها  بدون کارت جر صورت تزوم ها و الوگ ر  رز وروج رتومب ل کارت وروج رتومب ل سیبرر .6

 امحرقدرم به موقع ،بق جستور مسئول مربوط به منظور مررقب  جر وروج و خروج رشخاص و الوگ ر  رز رزج .7

به مامورأن رنتظامی و مسئوت ا  و... سوز پ جزج تشهوش ار  جر سا،  ک، ک جر رناام وظ فه و گزررش و ر،ام اور  هر گونه حاجثه و رتفاق مانند آ .8

 رستان رمر

 رناام رقدرمات رحت ا،ی روت ه .9

 گزررش چگونگی رناام وظ فه و شرح کل ه و ،امدها جر مدت نگهبانی .11

 واسخگوئی مناسب به مررالان حضور  و تماسها  تلفنی جر چهارچوب وظااف .11

  ر  رز حورجث و سورنح رحتماتیرناام رقدرمات و و ش ب نی ها  الزم بمنظور الوگ .12

 رز سو  مقام مااوق رناام ساار رمور رراا،ی مربوط جر صورت تزوم .13

 شرایط احراز  

 حداکثر کاردانی  تحصیلی مرتبط:مدرک -1

 

 هارت ها و توانمندی های تخصصی مورد نیاز: م-3
 رراانه با آشناای      

 سازمان حررس  کل رجرره نظر زار ،مومی مدرک- رشته های تحصیلی مرتبط:-2

 مرکز 

 

 ------- حداقل سابقه کاری:-4

 

 

 

 

 

 

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 ر:رمضا و مه رمضا و مهر:



 شرح وظایف پست های سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان  

  مدیریت امور پردیس های استانی نوع ب

  هماهنگیملاون   عنوان واحد سازمانی :

 15 شماره پست: هماهنگی ملاون)**(  عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

ر  و و،ت بانی جرن،گاه رستان جر چارچوب رخت اررت تفواض شده با ر،اا  برنامه راز پ هماهنگی و نظارت بر حسا رارر  رمور ،مررنیپ رجر .1

 قورن ا و مقرررت مربوط.

تام ا ن رو  رنسانی مورجن از جر چارچوب قورن ا و مقرررت و اررهم آورجن رمكانات الزم اه  آموزش قبل و ضما خدم  کارکنان با هماهنگی  .2

 ورحدها  مربوط جر سازمان مرکز  .

 ه ه و تدررک مااحتاج رجرر  جرن،گاه رستان جر قاتب ر،تباررت مصوب. نظارت بر ت .3

 نظارت بر رمور خدمات ،مومی و رااه کارکنان جرن،گاه رستان جر قاتب مقرررت. .4

نظارت بر حسا رارر  ،رح ها  ،مررنی جر مررکز و ورحدها  تابله جر خصوص تطب ق ،مل ات راررای وروژه ها با نق،ه ها  راررای و  .5

 ررتلمل ها و آئ ا نامه ها  مربوط.جستو

 ررراه گزررش ماهانه جر خصوص اذب ر،تباررت و و ،را  ا زاكی وروژه ها به رجرره کل رمور ،مررنی و رماک  .6

 نظارت بر روند ن از سنای و روتوا  بند  وروژه ها جر مررکز و ورحدها  تابله و وی گ ر  رمور مناقصات رز سازمان مرکز . .7

 آور   ر،ا،ات ،ملكرج ،مررنی مررکز و ورحدها  تابله بر حسب توراقنامه جرخلی و امع بند  و ررراه آن به سازمان مرکز .نظارت بر امع  .8

 نگهدرر  و تنظ م حساب جااتر ماتی و حسابها  ر،تباررت جرن،گاه رستان ر،م رز بوجاه ،مومی و ساار منابع تام ا ر،تبار )اار  و ،مررنی( .9

 ت مربوط و ته ه صورت حسابهاپ ،ملكرجها  ماتی و گزررشات الزم جر راا زم نه.،بق قورن ا و مقررر

مل لتاا د کل ه ورجرخ  ها  جرن،گاه رستان و مررکز و ورحدها  تابله جر رربطه با بوجاه ،مومی و ساار منابع تام ا ر،تبار جر قاتب جستوررت .11

 ها  مربوط.

 کز و ورحدها  تابله رز تحاظ رنطباق با مقرررت ماتی و آئ ا نامه ها  مربوط.رس دگی به رسناج هزانه جر جرن،گاه رستان و مرر .11

 املدرر  و نظارت بر رمورل منقول و غ ر منقول جرن،گاه رستان ،بق قورن ا و مقرررت. .12

 نظارت بر کنترل و مقااسه جرآمدها  وصوتی جرن،گاه رستان و مررکز و ورحدها  تابله با حسابها  مربوط جر بانک. .13

 دگی به حسابها  بانكی جرن،گاه رستان و ته ه صورتها  مغاارت و ررراه گزررشات الزم جر راا زم نه به مسووت ا ذاربط.رس  .14

هماهنگی و نظارت بر امع آور  و امع بند  ر،ا،ات ماتی مختلف رز مررکز و ورحدها  تابله و ررسال به موقع آنها به مرراع ذاربط جر  .15

 سازمان مرکز .

 . تابله ورحدها  و مررکز جر جرن،اوای ررزرق ها  سهم ه مصرف ش وه و وزاعت بر  نظارت .16

 . تابله ورحدها  و مررکز جر جرن،اوای ورم و تسه ات ررراه نحوه بر نظارت .17

 لک رجرره هب مربوط گزررشات ررراه و تابله ورحدها  و مررکز جر وراثارگر شاهد جرن،اواان سام  و رااهی ارهنگیپ آموزشیپ وضل   بر نظارت .18

 .مورج حسب بر مرکز  سازمان جر راثارگر و شاهد جرن،اواان رمور

 جر...  و رتمپ اجها هاپ ا،نورره هاپ همااش برگزرر  قب ل رز راتما،ی و ارهنگی ها  الات   با رربطه جر تصم م رتخاذ و نظارت راز پ برنامه .19

 .مرکز  انسازم به الزم گزررشات رنلكاس و رستان جرن،گاه ارهنگی شورر 

 . برنامه اوق ها  الات   رناام اه  تابله ورحدها  و مررکز جرن،اواان تام ع برر  الزم تمه درت راااج .21

 .ورحدها و مررکز جر جرن،اوای ،لمی ها  رناما و هنر  ارهنگی کانونها  ت،ك ل اه  الزم ها  هماهنگی رناام .21

 سازمان سو  رز رباغی ها بخ،نامه و هابرنامه با مطابق تابله ورحدها  و مررکز نامهبراوق و ارهنگی ها الات   رارر  بر نظارت و هماهنگی .22

 .مرکز 

  تابله ورحدها  جر ارهنگی مسابقات و ها ا،نورره پ سم نارها برگزرر  برر  الزم مقدمات ته ه جر کمک و نظارت .23

 .واانجرن،ا به ورحدها و مررکز سو  رز ر  م،اوره خدمات ررراه نحوه بر نظارت .24

 رناام ساار رمور محوته رز سو  مقام مااوق..تابله ورحدها  و مررکز ورزشی ها  الات   بر نظارت .25

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 مهر: رمضا و

 

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 شرایط احراز  

  مدرک تحصیلی : حداقل کارشناسی-1

 

 هارت ها و توانمندی های تخصصی مورد نیاز: م-3
 

 (رن،گاهج رااس  نظر زار)  مرتبط تخصصی ها  رشته رشته های تحصیلی مرتبط:-2

 

سال سابقه مرتبط و  3حداقل  حداقل سابقه کاری:-4

 مفیدتجربه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 نشگاه فرهنگیان شرح وظایف پست های سازمان مرکزی دا

 مدیریت امور پردیس های استانی نوع ب 

  رمور جرن،اوای عنوان واحد سازمانی :

 06 شماره پست: جرن،اوایپ ارهنگی و راتما،ی رمور رجرره را س عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

 ن،گاه رستانها  الزم اه  برقررر  ررتباط مناسب ب ا رستاجرن و جرن،اواان جر جرتنظ م برنامه .1

 رستان و مررکز و ورحدها  آموزشی تابله نظارت و هماهنگی جر کل ه رمور جرن،اوای جرن،گاه .2

 رستان و مررکز و ورحدها  آموزشی تابله راز  اه  به کارگ ر  جرن،اواان جر رمور مختلف جر جرن،گاهبرنامه .3

 هاساتم ساز  اسم و روح آنبرنامه راز  جر اه  رستفاجه مطلوب رز روقات اررغ  جرن،اواان و  .4

 ر پ بهدرشتی و ترب   بدنینظارت بر رناام رمور م،اوره .5

 نظارت مستمر بر رمور رامنیپ بهدرش  و تغذاه و رصد سام  ،مومی جرن،اواان و کارکنان  .6

 راز  اه  رارر  ،رح غرباتگر  سام  جرن،اواان برنامه .7

 بهدرش  و تغذاه به سازمان مرکز  ها  منظم و مستمر رز وضل   رامنیپ ررسال گزررش .8

 مررکز م،اوره رندرز تأس س و رره زم نه جر جرن،گاه ارهنگ ان ها جستوررتلمل جق ق رارر  برر  الزم ساز  شرراطاررهم .9

 ها  رستانی و مررکز تابلهورجاس جرن،اوای ها خوربگاه ها وورجاس تمامی جر م،اوره اامع خدمات رررئه توسله .11

 ر حراه ضوربط حد جر ر م،اوره خدمات ک فی ررتقا  سطح .11

 رنلكاس نظررت و و ،نهاجرت جرن،اواان به مقامات مسئول جرن،گاه رستان .12

 اررهم ساز  شرراط الزم برر  رررئه خدمات اامع بهدرش  رورنی به جرن،اواان .13

 ها  ررساتی رز رجرره کل م،اورهرارر  جق ق جستوررتلمل .14

 مررکز م،اوره به سازمان مرکز ررسال گزررش کار منظم و جق ق  .15

 ربط جرن،گاه و اا ساار مرراعبررسی ن ازها  ورسنلیپ تدررکاتی و تاه زرتی ورحدها  تابله و رنلكاس به مرراع ذ  .16

 هاز آنا  رها و مترام و ...( و حماشناساای جرن،اواان مستلد و نخبه جرن،گاه رستان )مخترعپ مبتكرپ اناورپ مؤتفپ وهوه،گر و برگزاده ا،نورره .17

 ها  آموزشی و توا هی ،مومی برر  جرن،اواان )خبرنواسیپ اا بازررپ کارآارانی پ ررتباط مؤثرپ گزررش نواسی و ...(راز  کارگاهبرنامه .18

 ها  آموزشی و توا هی تخصصی واهه نخبگان جر سطح جرن،گاه رستانبرگزرر  کارگاه .19

 رر  اذب منابع و حام ان ماتی جر ررستا  توت درت جرن،اوایها  بازرراابی و تبل غاتی براااج ب ،تراا ارص  .21

ها  آنها و تقس م کار و تفه م و تب  ا برنامه ها و حصول ر،م نان بر نظارت مستمر بر رقدرمات ورحدها  رمور جرن،اوایپ هماهنگی ب ا الات   .21

 حسا رارر  کارها  محوته جر ورحدها  تابله

 رن،اواینظارت بر رقدرمات مربوط به کار ج .22

 ته ه و تأم ا و نظارت و کنترل خدمات رااهی جرن،اواان .23

 ها رااهی خوربگاه -نظارت بر برگزرر  رنتخابات شوررها  صنفی .24

 ها  جرن،اواان نمونه رستان بر رساس اررخورن وزررت ،لوم و ر،ام به سازمان مرکز  ررسال ورونده .25

 اررن سلف جرن،اوایپ مررکز رااهینظارت بر برگزرر  ت،رافات مناقصه اه  تل  ا و مانك .26

 ر  و بهدرشتیو ش ب نی بوجاه مورج ن از ورحدها  ذاربط جرن،اوایپ ترب   بدنیپ م،اوره  .27

 ها  ااررنه ر  جرن،اواان رز ،راق ملاون  مربو،هو گ ر  جر اذب سرمااه .28

ث بهدرشتی بوجن مورج خوررکی و وخ  آن و هم چن ا نظارت ها و نظارت بر بواه جرن،گاه و خوربگاه ها رز ح سرورستی و هماهنگی رمور رستوررن .29

 هابر بهدرشتی بوجن مح ط کار و آشپزخانه

 رررئه برنامه غذرای جرن،گاه و تأم ا وساال و مورج روت ه اه  وخ  غذر .31

 ها  ذاربط جر سازمان مرکز ها و رررئه آن به ورحدها  مورج ن از مورج غذرای و تاه زرت آشپزخانه و سلف سرواس جر ورجاسبرآورج هزانه .31

 نظارت بر رناام رمور مربوط به ب مه جرمانی و حورجث جرن،اواان .32

 نظارت و و گ ر  رمور مربوط به م همانی و رنتقال جرن،اواان و ررراه گزررش ترمی  .33

 ر ها و هماا،ها  جرن،اوایپ ترب   بدنی و م،اورهها و کارگاهراز  و برگزرر  ن،س برنامه .34

 ها  جرن،اوای )کارت چند منظورهپ ترججپ خوربگاهپ تغذاه(ور مربوط به سامانهو گ ر  رم .35

  



 شرایط احراز  

  تحصیلی مرتبط:مدرک -1

 

 هارت ها و توانمندی های تخصصی مورد نیاز: م-3
 

  رشته های تحصیلی مرتبط:-2

شته  همه سانی  ،لوم ها ر شته :ترا حاً رن شته  و ترب تی ،لوم گروه ها  ر ص لی ت ها  ر  ؛ ح

سیپ    اامله راتما،یپ ،لوم ساالنپ  آموزش شنا سیپ    ،اتیپ آموزش مدارا  بزرگ ،نا   رورن

 ./مرتبط و مف د کار سابقه جرشتا و ررهنمائی و م،اوره م،اورهپ

 راتما،یپ ،لوم وهوه،گر  راتما،یپ ،لوم راز  برنامه  راتما،یپ ررتبا،ات راتما،یپ ،لوم

 اب  روربط پ س اسی ،لوم شناسیپ امل   شناسیپ مرجم شناسیپ اامله راتما،یپ خدمات

 و ارهنگ رسامیپ ملارف رسامیپ ملارف و رته ات راتما،یپ ررتبا،ات جر تحق ق پ رتملل

 رمور مدارا  ،ربیپ رجب ات و زبان اارسیپ رجب ات و زبان رسامیپ ملارف رسامیپ ملارف

 یپرسام ملارف و پارهنگ راررنپ باستانی ها  زبان و ارهنگیپپارهنگ راز  ارهنگیپبرنامه

 تبل غ و رسامی ملارف قرآنیپ حداثپ،لوم و قرآنی ،مومیپ،لوم ررتبا،اتپروربط و ارهنگ

  211/13736 شماره بخ،نامه موضوع) قرآن حفظ( 3)تا(1) قرآنی جراات رسامیپجرشتا

 ( 91/6/14 مورخ

سال سابقه مرتبط و  2داقل ح حداقل سابقه کاری:-4

 تجربه مفید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل ر کلمهر و امضا مدی

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 شرح وظایف پست های سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان  

 ستانی نوع ب مدیریت امور پردیس های ا

  رمور جرن،اوای عنوان واحد سازمانی :

 07  شماره پست: جرن،اوایپ ارهنگی و راتما،ی رمور کارشناس مسئول عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

 رااهی جر وااان هر ترم -نظر سنای رز م زرن رضاا  جرن،اواان رز نحوه ررراه خدمات رمور صنفی .1

  رااهی -صنفی وهوه،ی ،رحها  و ،نهاج .2

 رااهیپ رنضبا،یپ کم س ون موررجخاص و...( -ها  شوررها )صنفیتنظ م گزررش .3

 برگزرر  السات مربوط به کم ته رنضبا،ی و کم س ون موررج خاص جرن،اواان و ررراه گزررش به رئ س رجرره رمور جرن،اوای .4

 نظوره ها  چند منظارتپ تاا د صح  ر،ا،ات و آمار جرن،اواان اه  صدور کارت .5

 ها  آموزشی و توا هی ،مومی برر  جرن،اواان )خبرنواسیپ اا بازررپ کارآارانی پ ررتباط مؤثرپ گزررش نواسی و ...(برگزرر  کارگاه .6

 ها  جرن،اواان نمونه رستان بر رساس اررخورن وزررت ،لومبررسی ورونده .7

 ت و ن رو  رنسانی بخش جرن،اواین ازسنای و و گ ر  اه  راع م،كات و مورنع مربوط به اضاها تاه زر .8

 ر ها و کارگاهها و هماا،ها  جرن،اوایپ ترب   بدنی و م،اورهبرگزرر  ن،س  .9

رناام خدمات مختلف جر زم نه ها  ورمپ مسكاپ کمک هزانه و بورس تحص لی ،بق مقرررت و آا ا نامه ها  مربوط و نظارت بر رمور مربوط به  .11

 رنورع ورم ها و تسراع و تسه ل جر رناام آنب مهپ کمک هزانه و بورس تحص لیپ 

 نامه کار جرن،اوایپ رارر  مفاج آا ا نامه نقل و رنتقاالتپ کم س ون موررج خاص و رنضبا،یرارر  مفاج آا ا .11

 هارااهی خوربگاه -برگزرر  رنتخابات شوررها  صنفی .12

 شرایط احراز  

  تحصیلی مرتبط:مدرک -1

 

 صصی مورد نیاز: هارت ها و توانمندی های تخم-3
 

  رشته های تحصیلی مرتبط:-2

شته  همه سانی  ،لوم ها ر شته :ترا حاً رن شته  و ترب تی ،لوم گروه ها  ر  ؛ تحص لی  ها  ر

سیپ    اامله راتما،یپ ،لوم ساالنپ  آموزش شنا سیپ    ،اتیپ آموزش مدارا  بزرگ ،نا   رورن

 ./مرتبط و مف د کار سابقه جرشتا و ررهنمائی و م،اوره م،اورهپ

 راتما،یپ ،لوم وهوه،گر  راتما،یپ ،لوم راز  برنامه  راتما،یپ ررتبا،ات راتما،یپ ،لوم

 اب  روربط پ س اسی ،لوم شناسیپ امل   شناسیپ مرجم شناسیپ اامله راتما،یپ خدمات

 و ارهنگ رسامیپ ملارف رسامیپ ملارف و رته ات راتما،یپ ررتبا،ات جر تحق ق پ رتملل

 رمور مدارا  ،ربیپ رجب ات و زبان اارسیپ رجب ات و زبان رسامیپ فملار رسامیپ ملارف

 یپرسام ملارف و پارهنگ راررنپ باستانی ها  زبان و ارهنگیپپارهنگ راز  ارهنگیپبرنامه

 تبل غ و رسامی ملارف قرآنیپ حداثپ،لوم و قرآنی ،مومیپ،لوم ررتبا،اتپروربط و ارهنگ

  211/13736 شماره بخ،نامه موضوع) قرآن حفظ( 3)تا(1) قرآنی جراات رسامیپجرشتا

 ( 91/6/14 مورخ

سال سابقه مرتبط و  2داقل ح حداقل سابقه کاری:-4

 تجربه مفید

 

 

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: ضا و مهر:رم



 شرح وظایف پست های سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان  

 مدیریت امور پردیس های استانی نوع ب 

  رمور جرن،اوای عنوان واحد سازمانی :

 08  شماره پست: جرن،اوای( کارشناس )رمور عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

 رااهی جر وااان هر ترم. -م زرن رضاا  جرن،اواان رز نحوه ررراه خدمات رمور صنفی ها  نظرسنای رزتحل ل و بررسی گزررش .1

  رااهی. -صنفی وهوه،ی ،رحها  و ،نهاج .2

 رااهیپ رنضبا،یپ کم س ون موررجخاص و...( برر  رررئه به مااوق.-ها  شوررها )صنفیتدواا گزررش .3

 ون موررج خاص جرن،اواان و ررراه گزررش به رئ س رجرره رمور جرن،اوایهمكار  جر برگزرر  السات مربوط به کم ته رنضبا،ی و کم س  .4

 ها  چند منظوره بررسی آمار جرن،اواان اه  صدور کارت .5

 ها  آموزشی و توا هی ،مومی برر  جرن،اواان )خبرنواسیپ اا بازررپ کارآارانی پ ررتباط مؤثرپ گزررش نواسی و ...(برگزرر  کارگاه .6

 ها  جرن،اواان نمونه رستان بر رساس اررخورن وزررت ،لومندههمكار  جر بررسی ورو .7

 رناام ن ازسنای و و گ ر  اه  راع م،كات و مورنع مربوط به اضاها تاه زرت و ن رو  رنسانی بخش جرن،اوای .8

 ر ها و کارگاهها و هماا،ها  جرن،اوایپ ترب   بدنی و م،اورهو گ ر  برگزرر  ن،س  .9

ف جر زم نه ها  ورمپ مسكاپ کمک هزانه و بورس تحص لی ،بق مقرررت و آا ا نامه ها  مربوط و نظارت بر رمور و گ ر  رناام خدمات مختل .11

 مربوط به ب مهپ کمک هزانهپ رنورع ورم ها و تسراع و تسه ل جر رناام آن

 و رنضبا،ینامه کار جرن،اوایپ رارر  مفاج آا ا نامه نقل و رنتقاالتپ کم س ون موررج خاص رارر  مفاج آا ا .11

 رااهی -و گ ر  جر برگزرر  رنتخابات شوررها  صنفی .12

 شرایط احراز  

  تحصیلی مرتبط:مدرک -1

 

 هارت ها و توانمندی های تخصصی مورد نیاز: م-3
 

  رشته های تحصیلی مرتبط:-2

 ،لوم رنسانی ترا حاً:ها  رشتههمه 

هاپ مدارا  و ی و همه گرراشها پ ،لوم راتما،  گروه ،لوم ترب تی و همه گرراشهارشته

هاپ اامله شناسیپ آموزش بزرگساالنپ مدارا  هاپ رورن،ناسی و همه گرراشهمه گرراش

 ---------- حداقل سابقه کاری:-4 آموزش ،اتیپ م،اورهپ م،اوره و ررهنمائی و جرشتا سابقه کار مف د و مرتبط.

 

 

 

 

 

 

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی م بالفصلمهر و امضا معاونت / باالترین مقا مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 شرح وظایف پست های سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان  

 مدیریت امور پردیس های استانی نوع ب 

   عنوان واحد سازمانی :

 09 شماره پست: راتما،ی( و کارشناس )ارهنگی عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

  م،ترک جر جرن،گاه رستان . راز  برنامه و رازرای هم اه  جر تابله ورحدها  با رواه رتحاج و هماهنگی .1

 رهنگی جر سطح رستان.جر زم نه ا کارآمد راز  برنامه اه  رسات د و کارمندرن جرن،اواانپ رز سنای ظرا   و ن ازسنای .2

 رستان . جرن،گاه جر راتما،ی و هنر  ارهنگی ها  الات   رارر  و راز  برنامه .3

 جر سطح جرن،گاه رستان. الات   جرمنه و مخا،بان تفك ک به هنر  و ارهنگی مسابقات رارر  و راز  برنامه .4

 رستان . جرن،گاه ات درس و همكاررن خانورجه برر  هنر  ارهنگی ها  الات   رارر  و راز  برنامه .5

 . مخا،بان م ان جر راتما،ی ها  آس ب کاهش اه  راز  برنامه و ،ررحی .6

 رستان . جرن،گاه جر ارهنگی و تخصصی ها  نماا،گاه برگزرر  .7

  جرن،گاه رستان . جر راتما،ی ارهنگی شاخص ها  همااش برگزرر  .8

 رستان. ن،گاهجر جرخل راتما،ی و هنر  ارهنگیپ مررکز و ها سازمان با ررتباط .9

 رستان . جرن،گاه رز ب رون مررکز حدرکثر  ظرا   و ررزشمند تاارب رز گ ر  بهره .11

 مااوق. به کار رناام حسا به نسب  گوای واسخ .11

 شرایط احراز  

  مدرک تحصیلی : حداقل کارشناسی-1

 

 هارت ها و توانمندی های تخصصی مورد نیاز: م-3
 

 لوم، راز  برنامه  راتما،یپ ررتبا،ات تما،یپرا ،لوم رشته های تحصیلی مرتبط:-2

 شناسیپ مرجم شناسیپ اامله راتما،یپ خدمات راتما،یپ ،لوم وهوه،گر  راتما،یپ

 و اترته  راتما،یپ ررتبا،ات جر تحق ق پ رتملل ب ا روربط پ س اسی ،لوم شناسیپ امل  

 رجب ات و زبان یپرسام ملارف رسامیپ ملارف و ارهنگ رسامیپ ملارف رسامیپ ملارف

 انزب و ارهنگیپپارهنگ راز  ارهنگیپبرنامه رمور مدارا  ،ربیپ رجب ات و زبان اارسیپ

 ،مومیپ،لوم ررتبا،اتپروربط و ارهنگ رسامیپ ملارف و پارهنگ راررنپ باستانی ها 

( 3)تا(1) قرآنی جراات رسامیپجرشتا تبل غ و رسامی ملارف قرآنیپ حداثپ،لوم و قرآنی

 ( 91/6/14 مورخ  211/13736 شماره بخ،نامه موضوع) قرآن حفظ

 

 ------------ حداقل سابقه کاری:-4

  

 

 

 

 

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: و مهر: رمضا



 شرح وظایف پست های سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان  

 مدیریت امور پردیس های استانی نوع ب 

  و وهوه،ی آموزشی عنوان واحد سازمانی :

 21 شماره پست:   وهوه،ی و آموزشی رمور رجرره را س عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

 مواوج وضل   بررسی و تابله مررکز و ها جاسور با توا هی السات ت،ك ل .1

 مررکز و ها ورجاس آن جر مرکز   و رارر  سازمان رز ررساتی و وهوه،ی آموزشی ها  نامهآا ا و ها بخ،نامه و گ ر  .2

 مررکز و ها ورجاس آموزشی ملاونان و کارشناسان ب ا هماهنگی و توا هی السات ت،ك ل .3

 مرکز  سازمان به ررسال و ر،تبارسنای آن و  مررکز و ها ورجاس ،ملكرج گزررشها  آور  امع .4

 امهبرن مصوب ها  سراصل جق ق رارر  و آموزشی مررکز و ورجاسها جر آموزشی ها  گروه الات   رستمررر و ت،ك ل بر الزم و گ ر  و نظارت .5

 رشته هر جر جرسی

 ،لمی ر حراه ها  صاح   ررتقاء و ساز  تورنمند اه  جر راز نامهبر هدف با رستاجرنپ رز ررزش ابی رستاجرنپ ر،ا،ات بانک همكار  جر ته ه .6

 جر کارورز  رارر  برر  رستان ورورش و آموزش کل رجرره با ها و هماهنگی ورجاس جر وربسته مدررس و کارورز  شورر  مصوبات رارر  و گ ر  .7

 مدررس

 هاو نظارت و ررزش ابی راا جوره همكار  جر ن ازسنای و ،ررحی و رارر  جوره ها  آموزشی برر  مللمان .8

 حوزه رج مدرسان ررزاابی و کارگ ر  به و جرن،گاه بهساز  مرکز به رستان جر جرن،گاه مامو،ه و رستان سطح جر تورنمند راررج ملرای و شناساای .9

  رستان سطح جر آموزش ک ف   برجن باال برر  هاجوره آموزش

 رنسانی منابع بهساز  سامانه جر ورجاسها شده ثب  ر،ا،ات رساس بر رستان مللمان برر  ر هحرا صاح   و آموزشی ها جوره گورهی صدور .11

 رنسانی و تحص ات تكم لی منابع بهساز  مرکز تأا د و هماهنگی با رستان وهوه،ی و ،لمی مؤسسات و جرن،گاهها با همكار  و تلامل .11

 هاراا جوره تحص لی ها  رشته تاس س ررشد و جکترر و جرخورس  شناسیکار ها  جورهجستوررتلمل و هانامه آا ا رارر  بر نظارت .12

 برنامه راز  به منظور ته ه  روتوا  ها  وهوه،ی جر سطح ورجاس ها و مررکز رستان .13

 موتفه ها  رشا،ه و کاربرج جر مدارا  رستانی با تاک دنظام وهوهش و رارر  و رارر  ارراند ،ررحی  .14

 ارک  جرن،گاهها و مررکز وهوه،ی رستان جر اه  تحقق رهدرف وهوه،ی ورجاسها و مررکزبرنامه راز  به منظور الب م، .15

 زها  آموزش وهوهش برر  مدرسان پ ه ئ  ،لمیپکارکنان و جرن،اوااناشناساای ن  .16

 همكار  جررارر  برنامه ها  مربوط به حوزه وهوهش که شامل هماا،هاپا،نورره هاپرقدرمات وهوه،ی .17

 برر  سازمان مرکز  اا تمه د شرراط برر  واسخگوای نامه ها  سازمان مرکز  ته ه گزررش ها  الزم .18

 راااج بانک و گرج آور  ر،ا،ات مربوط به الات   ها  وهوه،ی مدرسان و ر،ضا  ه ات ،لمی و ررسال به حوزه ستاج  جرن،گاه .19

 شرایط احراز  

  مدرک تحصیلی : حداقل کارشناسی-1

 

 تخصصی مورد نیاز:  هارت ها و توانمندی هایم-3
 

 مدارا  پ آموزشی راز  برنامه و مدارا  رشته های تحصیلی مرتبط:-2

 پ آموزشی آموزشیپتحق قات تكنوتوژ  آموزشیپ راز  پبرنامه جرسی راز  آموزشیپبرنامه

 و یجبستان ورورش و آموزش رنسانیپ منابع مدارا  پ ،اتی آموزش مدارا  پ ترب تی ،لوم

 و ل متل تاراخ و السفه پ رسامی ترب   و تلل م پ بزرگساالن وزشآم پ جبستانی و ش

 یپترب ت شناسی رورن گ ر پ رندرزه و سناش پ وورورش آموزش السفه و تاراخ پ ترب  

 .آموزش سناش و آمار

 .ررتبا،ات و ر،ا،ات اناور -ترب تی ،لوم--راتما،ی ،لوم-مدارا  ها ¬گرراش کل ه

 

سال سابقه مرتبط و  2داقل ح حداقل سابقه کاری:-4

 تجربه مفید

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 ان مرکزی دانشگاه فرهنگیان شرح وظایف پست های سازم 

 مدیریت امور پردیس های استانی نوع ب 

  و وهوه،ی آموزشی عنوان واحد سازمانی :

 20 شماره پست:   وهوه،ی و آموزشی رمور کارشناس مسئول عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

 مواوج وضل   بررسی و تابله مررکز و ها ورجاس با توا هی السات ت،ك ل .1

 مررکز و ها ورجاس آن جر مرکز   و رارر  سازمان رز ررساتی آموزشی ها  نامهآا ا و ها بخ،نامه ر و گ  .2

 مررکز و ها ورجاس آموزشی ملاونان و کارشناسان ب ا هماهنگی و توا هی السات ت،ك ل .3

 مرکز  سازمان به ررسال و ر،تبارسنای آن و  مررکز و ها ورجاس ،ملكرج گزررشها  آور  امع .4

 امهبرن مصوب ها  سراصل جق ق رارر  و آموزشی مررکز و ورجاسها جر آموزشی ها  گروه الات   رستمررر و ت،ك ل بر الزم و گ ر  و تنظار .5

 رشته هر جر جرسی

 ،لمی ر حراه ها  صاح   ررتقاء و ساز  تورنمند اه  جر راز برنامه هدف با رستاجرنپ رز ررزش ابی رستاجرنپ ر،ا،ات بانک همكار  جر ته ه .6

 جر کارورز  رارر  برر  رستان ورورش و آموزش کل رجرره با ها و هماهنگی ورجاس جر وربسته مدررس و کارورز  شورر  مصوبات رارر  و گ ر  .7

 مدررس

 هاهمكار  جر ن ازسنای و ،ررحی و رارر  جوره ها  آموزشی برر  مللمان و نظارت و ررزش ابی راا جوره .8

 حوزه رج مدرسان ررزاابی و کارگ ر  به و جرن،گاه بهساز  مرکز به رستان جر جرن،گاه مامو،ه و رستان سطح جر تورنمند راررج ملرای و شناساای .9

  رستان سطح جر آموزش ک ف   برجن باال برر  هاجوره آموزش

 رنسانی منابع بهساز  سامانه جر ورجاسها شده ثب  ر،ا،ات رساس بر رستان مللمان برر  ر حراه صاح   و آموزشی ها جوره گورهی صدور .11

 رنسانی و تحص ات تكم لی منابع بهساز  مرکز تأا د و هماهنگی با رستان وهوه،ی و ،لمی مؤسسات و جرن،گاهها با همكار  و تلامل .11

 هاجوره راا تحص لی ها  رشته تاس س ررشد و جکترر و جرخورس  کارشناسی ها  جورهجستوررتلمل و هانامه آا ا رارر  بر نظارت .12

 برنامه راز  به منظور ته ه  روتوا  ها  وهوه،ی جر سطح ورجاس ها و مررکز رستان .13

 ،ررحی نظام وهوهش بررساس موتفه ها  رشا،ه و کاربرج جر مدارا  رستانی .14

ن جراه  تحقق رهدرف برنامه راز  به منظور الب م،ارک  جرن،گاهها و مررکز وهوه،ی رستان جر اه  تحقق رهدرف و برنامه راز  وهوه،ی رستا .15

 و برنامه راز  وهوه،ی ورجاسها و مررکز

 شناساای ن زها  آموزش وهوهش برر  مدرسان پ ه ئ  ،لمیپکارکنان و جرن،اواان .16

 همكار  جررارر  برنامه ها  مربوط به حوزه وهوهش که شامل هماا،هاپا،نورره هاپرقدرمات وهوه،ی .17

 تمه د شرراط برر  واسخگوای نامه ها  سازمان مرکز ته ه گزررش ها  الزم برر  سازمان مرکز  اا  .18

 آشناای با آا ا نامه ها  حوزه وهوه،ی .19

 

 

 

 

 

 

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 شرایط احراز 

  مدرک تحصیلی : حداقل کارشناسی-1

 

 هارت ها و توانمندی های تخصصی مورد نیاز: م-3
 

 مدارا  پ آموزشی راز  برنامه و مدارا  رشته های تحصیلی مرتبط:-2

 پ آموزشی آموزشیپتحق قات تكنوتوژ  آموزشیپ راز  پبرنامه جرسی راز  آموزشیپبرنامه

 و یجبستان ورورش و آموزش رنسانیپ منابع مدارا  پ ،اتی آموزش مدارا  پ ترب تی ،لوم

 و ل متل تاراخ و السفه پ رسامی ترب   و تلل م پ بزرگساالن آموزش پ جبستانی و ش

 یپترب ت شناسی رورن گ ر پ رندرزه و سناش پ وورورش آموزش السفه و تاراخ پ ترب  

 .آموزش سناش و آمار

 .ررتبا،ات و ر،ا،ات اناور -ترب تی ،لوم--راتما،ی ،لوم-مدارا  ها ¬گرراش کل ه

 
 

سال سابقه مرتبط و  2حداقل  حداقل سابقه کاری:-4

 تجربه مفید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی باالترین مقام بالفصلمهر و امضا معاونت /  مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 شرح وظایف پست های سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان  

 مدیریت امور پردیس های استانی نوع ب 

  و وهوه،ی آموزشی سازمانی : عنوان واحد

 23و  22 شماره پست: کارشناس  عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

 مواوج وضل   بررسی و تابله مررکز و ها ورجاس با توا هی السات ت،ك ل .1

 مررکز و ها ورجاس آن جر مرکز   و رارر  سازمان رز ررساتی آموزشی ها  نامهآا ا و ها بخ،نامه و گ ر  .2

 مررکز و ها ورجاس آموزشی ملاونان و کارشناسان ب ا هماهنگی و توا هی السات ت،ك ل .3

 مرکز  سازمان به ررسال و ر،تبارسنای آن و  مررکز و ها ورجاس ،ملكرج گزررشها  آور  امع .4

 امهبرن مصوب ها  راصلس جق ق رارر  و آموزشی مررکز و ورجاسها جر آموزشی ها  گروه الات   رستمررر و ت،ك ل بر الزم و گ ر  و نظارت .5

 رشته هر جر جرسی

 ،لمی ر حراه ها  صاح   ررتقاء و ساز  تورنمند اه  جر راز برنامه هدف با رستاجرنپ رز ررزش ابی رستاجرنپ ر،ا،ات بانک همكار  جر ته ه .6

 جر کارورز  رارر  برر  رستان ورورش و آموزش کل رجرره با ها و هماهنگی ورجاس جر وربسته مدررس و کارورز  شورر  مصوبات رارر  و گ ر  .7

 مدررس

 هاهمكار  جر ن ازسنای و ،ررحی و رارر  جوره ها  آموزشی برر  مللمان و نظارت و ررزش ابی راا جوره .8

 حوزه رج نمدرسا ررزاابی و کارگ ر  به و جرن،گاه بهساز  مرکز به رستان جر جرن،گاه مامو،ه و رستان سطح جر تورنمند راررج ملرای و شناساای .9

  رستان سطح جر آموزش ک ف   برجن باال برر  هاجوره آموزش

 رنسانی منابع بهساز  سامانه جر ورجاسها شده ثب  ر،ا،ات رساس بر رستان مللمان برر  ر حراه صاح   و آموزشی ها جوره گورهی صدور .11

 رنسانی و تحص ات تكم لی منابع بهساز  مرکز تأا د و هماهنگی با رستان وهوه،ی و ،لمی مؤسسات و جرن،گاهها با همكار  و تلامل .11

 هاراا جوره تحص لی ها  رشته تاس س ررشد و جکترر و جرخورس  کارشناسی ها  جورهجستوررتلمل و هانامه آا ا رارر  بر نظارت .12

 برنامه راز  به منظور ته ه  روتوا  ها  وهوه،ی جر سطح ورجاس ها و مررکز رستان .13

 هش بررساس موتفه ها  رشا،ه و کاربرج جر مدارا  رستانی،ررحی نظام وهو .14

برنامه راز  به منظور الب م،ارک  جرن،گاهها و مررکز وهوه،ی رستان جر اه  تحقق رهدرف و برنامه راز  وهوه،ی رستان جراه  تحقق رهدرف  .15

 و برنامه راز  وهوه،ی ورجاسها و مررکز

  ئ  ،لمیپکارکنان و جرن،اواانشناساای ن زها  آموزش وهوهش برر  مدرسان پ ه .16

 همكار  جررارر  برنامه ها  مربوط به حوزه وهوهش که شامل هماا،هاپا،نورره هاپرقدرمات وهوه،ی .17

 ته ه گزررش ها  الزم برر  سازمان مرکز  اا تمه د شرراط برر  واسخگوای نامه ها  سازمان مرکز  .18

 شرایط احراز  

  مدرک تحصیلی : حداقل کارشناسی-1

 

 هارت ها و توانمندی های تخصصی مورد نیاز: م-3
 

 مدارا  پ آموزشی راز  برنامه و مدارا  رشته های تحصیلی مرتبط:-2

 پ آموزشی آموزشیپتحق قات تكنوتوژ  آموزشیپ راز  پبرنامه جرسی راز  آموزشیپبرنامه

 و یستانجب ورورش و آموزش رنسانیپ منابع مدارا  پ ،اتی آموزش مدارا  پ ترب تی ،لوم

 و ل متل تاراخ و السفه پ رسامی ترب   و تلل م پ بزرگساالن آموزش پ جبستانی و ش

 یپترب ت شناسی رورن گ ر پ رندرزه و سناش پ وورورش آموزش السفه و تاراخ پ ترب  

 .آموزش سناش و آمار

 .ررتبا،ات و ر،ا،ات اناور -ترب تی ،لوم--راتما،ی ،لوم-مدارا  ها ¬گرراش کل ه

 

 ------------------- حداقل سابقه کاری:-4

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 فرهنگیان  شرح وظایف پست های سازمان مرکزی دانشگاه

  مدیریت امور پردیس های استانی نوع ب

  بوجاه و برنامه ،رحپرجرره  عنوان واحد سازمانی :

 21 شماره پست: بوجاه و برنامه ،رحپ و ماتی رمور رجرره را س عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

 تام ا ر،تبار رسناج ماتی با ر،اا  قورن ا و مقرررت مربو،ه   .1

   ها با قورن ا و مقرررت تطب ق ورجرخ .2

 رس دگی به حسا رارر  وظااف کارکنان رمور ماتی رز امله کارشناسان ماتی ورجاس ها و مررکز تابله .3

 ها ،بق ضوربط مربو،هثب  کل ه جراااتی .4

 بق قورن ا و مقرررت مربو،هثب  کل ه برگه ها  محاسباتی رز قب ل هزانه ها  قطلیپ و ش ورجرخ  هاپ ،لی رتحساب هاپ تنخوره گرجرن ها و ... ، .5

 ر،مال نظارت ماتی با ر،اا  قورن ا و مقرررت .6

 نگاهدرر  حساب ها و تنظ م گزررش ها و صورت ها  ماتی  .7

 بااگانی و حفظ رسناج پ جااتر و مدررک ماتی .8

 نگاهدرر  و حفظ و حررس  و تحوال واوه پ نقدانه ها پ سپرجه ها و روررق بهاجرر .9

 بر رمورل نگاهدرر  حساب و نظارت  .11

 نظارت و کنترل بر وصول جرآمدها  رختصاصی و ورراز آن ها به خزرنه .11

 رناام رمور مربوط به حقوق و جستمزج کارکنان .12

 ر،اا  نموجن کل ه قورن ا و مقرررت  .13

 رارر  کل ه بخ،نامه ها و جستوررتلمل ها  ماتی .14

 ماتیته ه تررز ها  ماتی و صورت مغاارت بانكی و ررسال به رجرره کل رمور  .15

 رس دگی به رسناج ماتی و ررسال رسناج به رجرره کل رمور ماتی  .16

 تسواه کل ه تنخوره گرجرن ها با رجرره کل رمور ماتی  .17

 بررسی و و ،نهاج بوجاه سال ماتی با نظر رئ س و ملاون الاه رستانی .18

 رناام ساار رمور رراا،ی مربوط به وس  سازمانی .19

 ر  و سنورتی ملاون  هاپ ورجاس ها و ورحدها  تابله رستانتوسله  ها  برنامه رتگو  بررسی و ته ه .21

 ها  ملاون  هاپ ورجاس ها و ورحدها  تابله رستان م،ارک  و ساماندهی ارآاند ته هپ تنط م و تدواا برنامه .21

  ر )بلند/م ان مدت( وسنورتی)کوتاه مدت(  ،رح کلی برنامه ها  توسله ب نی وو ش تدواا الزم اه  مطاتلات رناام .22

 اماندهی ارآاند تدوااپته ه رسناج رستانی ملاون  هاپ ورجاس ها و ورحدها  تابله رستانس .23

برنامه  مقرررت و ضوربط با تطب ق منظر رز مختلف ورحدها  جر ،مررنی و اار  ر،تباررت کرج هزانه نحوه م،ارک  جر ارآاند وااش و کنترل .24

 .مصوب

 .آنها رارر  چگونگی رز ررزش ابی و ذاربط ورحدها  هماهنگی با ها برنامه ها  وااش شاخص رباغ و تنظ مپ تل  ا .25

 رباغ وظااف و ت،راح مسئووت   کارشناسان تح  سرورستی به منظور الوگ ر  رز تدرخل وظااف. .26

 نظارت مستمر و راااج هماهنگی جر الات   ها و رقدرمات کارشناسان تح  سرورستی. .27

 

 

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی / باالترین مقام بالفصلمهر و امضا معاونت  مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 شرایط احراز  

  مدرک تحصیلی : حداقل کارشناسی-1

 

 هارت ها و توانمندی های تخصصی مورد نیاز: م-3
 

 شگررا مدارا  پ(ها گرراش کل ه)جوتتی مدارا  شته های تحصیلی مرتبط:ر-2

 تمس س مدارا  رنسانیپ منابع مدارا  راتار پ مدارا  ،مومیپ بخش گذرر  س اس )

 صنلتیپ مدارا  راررایپ مدارا  پ(رتمللی ب ا بازرراابی مدارا  ماتیپ مدارا  هاپ

  مدارا ب مهپ مدارا  بازرگانیپ ارا مد ماتیپ آموزشیپمدارا  راز  برنامه و مدارا 

 پ(MBA) کار و کسب مدارا  ماتیپ آموزشیپمدارا  مدارا  ور پ بهره و س ستم

 و رقتصاج توسله رسامیپ رقتصاج(گررا،ها کل ه) رقتصاج  ،لوم  رستررتهاکپ مدارا 

 هبرنام و رقتصاج  توسله پ بازرراابی مدارا  مدارا پ و رسامی رسامیپملارف ملارف

 (. رقتصاج س ستمها  راز  برنامه) رقتصاج  ها  س ستم تحل ل و راز  برنامه راز پ

 

سال سابقه مرتبط و  3حداقل  حداقل سابقه کاری:-4

 تجربه مفید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: و نام خانورجگی:نام 

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 شرح وظایف پست های سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان  

  مدیریت امور پردیس های استانی نوع ب

  بوجاه و برنامه ،رحپ رجرره عنوان واحد سازمانی :

 25 شماره پست: ماتی رمور و بوجاه و برنامه ،رحپ مسئول کارشناس عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

 ورحدها. رستررتهاک رهدرف با تلامل جر ر  برنامه ن ازها  تدواا و ته ه .1

 ت/کوتاهها  توسله ر  و سنورتی)بلند مدت/م ان مد برنامه ته ه و تدواا ملاون  هاپ ورجاس ها و ورحدها  تابله رستان جرخصوص با همكار  .2

 مدت(.

 ها  ررهبرج  مصوب. برنامه و ررهبرج  ملاون  هاپ ورجاس ها و ورحدها  تابله رستان جر ررستا  ،مل اتی راز  م،ارک  جر ارآاند برنامه .3

ج  ا  ررهبره برنامه سنورتی جر ررستا  و ،مل اتی ها  برنامه ماهانه راررای اصلی/ ساتنامه و رستررتهاک ها  راررای برنامه ساتنامه تدواا .4

 مصوب.

جر ملاون  هاپ ورجاس ها و ورحدها  تابله  توسله ها  برنامه تدواا اه  جر الزم ها  آموزش م،ارک  جر ارآاند و ش ب نیپ رارر و رررئه .5

 رستان 

 الال ساز  کارگروه ها  برنامه راز  ملاون  هاپ ورجاس ها و ورحدها  تابله رستان .6

 . مصوب ر،تباررت به تواه با ها برنامه به بخ،ی روتوا  اه  جر مالز گزررش بررسی ها  تنظ م و ته ه .7

 . آنها به مصوب ها  برنامه و بوجاه رناام مقدمات رباغ و ورحدها ساالنه برنامه تلف ق و تنظ م .8

 تام ا ر،تبار رسناج ماتی با ر،اا  قورن ا و مقرررت مربو،ه با هماهنگی رئ س رجرره رمور ماتی   .9

 با قورن ا و مقرررت با هماهنگی رئ س رجرره رمور ماتی تطب ق ورجرخ  ها .11

 همكار  با رئ س رجرره رمور ماتی .11

 ها ،بق ضوربط مربو،ه با هماهنگی رئ س رجرره رمور ماتیثب  کل ه جراااتی .12

بق قورن ا و مقرررت ثب  کل ه برگه ها  محاسباتی رز قب ل هزانه ها  قطلیپ و ش ورجرخ  هاپ ،لی رتحساب هاپ تنخوره گرجرن ها و ... ، .13

 مربو،ه با هماهنگی رئ س رجرره رمور ماتی

 نگاهدرر  حساب ها و تنظ م گزررش ها و صورت ها  ماتی با هماهنگی رئ س رجرره رمور ماتی .14

 بااگانی و حفظ رسناج پ جااتر و مدررک ماتی با هماهنگی رئ س رجرره رمور ماتی .15

 ه ها پ سپرجه ها و روررق بهاجرر با هماهنگی رئ س رجرره رمور ماتینگاهدرر  و حفظ و حررس  و تحوال واوه پ نقدان .16

 کنترل بر وصول جرآمدها  رختصاصی و ورراز آن ها به خزرنه با هماهنگی رئ س رجرره رمور ماتی .17

 رناام رمور مربوط به حقوق و جستمزج کارکنان با هماهنگی رئ س رجرره رمور ماتی .18

 ر،اا  نموجن کل ه قورن ا و مقرررت  .19

 رارر  کل ه بخ،نامه ها و جستوررتلمل ها  ماتی با هماهنگی رئ س رجرره رمور ماتی .21

 ته ه تررز ها  ماتی و صورت مغاارت بانكی با هماهنگی رئ س رجرره رمور ماتی .21

 رس دگی به رسناج ماتی و ررسال رسناج به رجرره کل رمور ماتی با هماهنگی رئ س رجرره رمور ماتی .22

 ا،ی مربوط به وس  سازمانیرناام ساار رمور ررا .23

 

 

 

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 شرایط احراز  

  حداقل کارشناسیمدرک تحصیلی : -1

 

 هارت ها و توانمندی های تخصصی مورد نیاز: م-3
 

 شگررا مدارا  پ(ها گرراش کل ه)جوتتی مدارا  رشته های تحصیلی مرتبط:-2

 تمس س مدارا  رنسانیپ منابع مدارا  راتار پ مدارا  ،مومیپ بخش گذرر  س اس )

 صنلتیپ مدارا  راررایپ مدارا  پ(رتمللی ب ا بازرراابی مدارا  ماتیپ مدارا  هاپ

  مدارا ب مهپ مدارا  بازرگانیپ مدارا  ماتیپ آموزشیپمدارا  راز  برنامه و مدارا 

 پ(MBA) کار و کسب مدارا  ماتیپ آموزشیپمدارا  مدارا  ور پ بهره و س ستم

 و رقتصاج توسله رسامیپ رقتصاج(گررا،ها کل ه) رقتصاج  ،لوم  رستررتهاکپ مدارا 

 برنامه و رقتصاج  توسله پ بازرراابی مدارا  مدارا پ و رسامی میپملارفرسا ملارف

 (. رقتصاج س ستمها  راز  برنامه) رقتصاج  ها  س ستم تحل ل و راز  برنامه راز پ

 

سال سابقه مرتبط و  2حداقل  حداقل سابقه کاری:-4

 تجربه مفید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی عاونت / باالترین مقام بالفصلمهر و امضا م مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 شرح وظایف پست های سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان  

  مدیریت امور پردیس های استانی نوع ب

  بوجاه و برنامه ،رحپرجرره  ان واحد سازمانی :عنو

 26 شماره پست: و بواه( برنامه پ،رح) کارشناس عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

 .ور  وبهره کارآای رازراش رجرر پ تحول رنسانیپ ن رو  توسله ،رح ها  رررئه و بررسی .1

 .جرن،گاه م،ی خط و  توسله رهدرف به تواه با رستان الات تها  زمانبند  برنامه تدواا و ته ه .2

 ته ه و تدواا مستندرت مربوط به ماوز تخص ص رمت از کل ه برنامه ها  و ش ب نی شده .3

 هماهنگی نهائی قبل رز راررء هر برنامه با گروه آموزشی اا بخش ها  مرتبط .4

 تدواا برنامه نهاای ماه انه اه  ر،اع رسانی به م،موت ا قانون .5

 صدور ماوز تخص ص رمت از به برنامه ها تبات الزم اه وی گ ر  مررحل و مكا .6

 ها  رستان و نگهدرر  سوربق برنامه راز  جر خصوص برنامه بااگانیپ آرش و .7

 . مصوب بوجاه به تواه با ها برنامه به بخ،ی روتوا  اه  جر الزم گزررشها  تنظ م و ته ه .8

 . مصوب بوجاه به تواه با ها برنامه به بخ،ی ا روتو اه  جر الزم گزررشها  تنظ م و م،ارک  جر ارآاند ته ه .9

 ها  مربو،ه زم نه جر جرن،گاه مصوب ها  برنامه و ها م،ی خط و س استها و توسله ها  برنامه ها  م،ی خط و س استها رصولپ جرااا  .11

 رستان به نهاجو ، و رستان بوجاه هزانه کرج تخص ص و تام اپ پ و ش ب نی به مربوط س اس  ها  و خط م،ی ها و ،نهاج .11

 رستانی بوجاه مدل و ،نهاج و بوجاه نواسی نظام ساماندهی و مطاتله .12

 هرررئ و ن از مورج ر،تباررت و منابع رازراش و ب ،تر جرآمد تحص ل نحوه ن ز و ها هزانه جر اوای صراه ر،مال مختلف ها  رره مطاتله و بررسی .13

 .یتخصص و تحل لی ها  گزررش با همرره ملاون  به و ،نهاج

 ر،مال قورن ا پ مقرررت و جستوررتلمل ها  ماتیپ محاسباتی جر وظااف مربوط و محوته .14

 رارر  قورن ا و مقرررت ماتی اه  تام ا منابع و ته ه و رصاح آا ا نامه ها و روش ها  ماتی جرخلی اه  حل مسائل و م،كات مواوج .15

 ف رستانپ ورجاس ها و ورحدها  تابله و مطابق  آن با ن ازها  تنظ م ارمها  مربوط به جرخورس  بوجاه با م،ارک  بخ،ها مختل .16

 امع آور  بوجاه ها  و ،نهاج  ورحدها  مختلف و تنظ م بوجاه ساالنه بر رساس مقرررت و جستوررتلمل ها  مربوط .17

 تمه درت الزم به منظور رباغ بوجاه مصوب به ورحدها  مختلف .18

 رررئه به کارشناس مسئول ورحد ته ه و تنظ م موراق  نامه بوجاه سازمان اه  .19

 شرایط احراز  

  مدرک تحصیلی : حداقل کارشناسی-1

 

 هارت ها و توانمندی های تخصصی مورد نیاز: م-3
 

 شگررا مدارا  پ(ها گرراش کل ه)جوتتی مدارا  رشته های تحصیلی مرتبط:-2

 تمس س  مدارا رنسانیپ منابع مدارا  راتار پ مدارا  ،مومیپ بخش گذرر  س اس )

 صنلتیپ مدارا  راررایپ مدارا  پ(رتمللی ب ا بازرراابی مدارا  ماتیپ مدارا  هاپ

  مدارا ب مهپ مدارا  بازرگانیپ مدارا  ماتیپ آموزشیپمدارا  راز  برنامه و مدارا 

 پ(MBA) کار و کسب مدارا  ماتیپ آموزشیپمدارا  مدارا  ور پ بهره و س ستم

 و رقتصاج توسله رسامیپ رقتصاج(گررا،ها کل ه) قتصاج ر ،لوم  رستررتهاکپ مدارا 

 برنامه و رقتصاج  توسله پ بازرراابی مدارا  مدارا پ و رسامی رسامیپملارف ملارف

 (. رقتصاج س ستمها  راز  برنامه) رقتصاج  ها  س ستم تحل ل و راز  برنامه راز پ

 

 ------- حداقل سابقه کاری:-4

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 شرح وظایف پست های سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان  

  نوع ب مدیریت امور پردیس های استانی

  بوجاه و برنامه ،رحپرجرره  عنوان واحد سازمانی :

 27 شماره پست: (رمورل رم ا)کارشناس عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

 اررنب حورته و رنبار قبض ارم تنظ م و ورجرز  کار ورحد توسط کاال خراد رز وس) مصرای غ ر رمورل به شماره رختصاص و رمورل حورته ارم تنظ م .1

 (رمورل ورحد به کارورجرز  ورحد توسط ررااع و جرررنبار سطتو

 مااز ها مقام رز الزم ها رمضاء رخذ نهاا  جر و رمورل گ رندگان تحوال رز رمضاء رخذ و شده خرادرر  رمورل به شماره رتصاق .2

 الزم ها رمضاء تكم ل رز وس رمورل حورته ارم نسخ توزاع و تفك ک .3

  جااتر جر گرجاده رتصاق رمورل شماره آنها به که شده رر خراد کاالها  م،خصات ثب  .4

 رمورل ،بقه به تواه با ر رراانه س ستم جر رمورل م،خصات ثب  .5

 ذرخ رز وس قسمتها و ورحدها ب ا رمورل جرخلی رنتقاالت و نقل شده تكم ل ارم) بررساس قسمتها و ورحدها ب ا رمورل اابااای و تغ  ررت ثب  .6

 مربو،ه قسم  جر رتصاق و شدهپ ر،مال تغ  ررت به تواه با ها  رمورتی ارم نظ مت و( مااز رمضاها 

 حررس  و حفظ اه  جر جرررای و رقتصاج  رمور وزررت ،راق رز رباغی وزاررن ه أت مصوبات و جوتتی رمورل بر حاکم مقرررت و قورن ا کامل ر،اا  .7

  جوتتی رمورل رز

 كاتباتم رناام و( رمورل رم ا به هاورحد توسط مستلمل و رسقا،ی رقام ت س  ر،ام به تواه با) سال هر نوااا جر رسقا،ی رمول ت س  تنظ م و ته ه .8

 .رمورل جااتر رز رشاره مورج رقام حذف و صورتالسه تنظ م منظور به رسقاطپ رمورل ت،خ ص کم س ون ت،ك ل اه  الزم

 ورحد به تحوال ماازپ رمضاها  رخذ و کننده جرخورس  ورحد کتبی ر،ام به تواه با ور ضر مورقع جر موسسه اا رستان رز رمورل خروج ورورنه تنظ م .9

  جااتر جر شده خارج رمورل م،خصات ثب  و کنندهپ جرخورس 

 م،ار رز وس رس  راته ب ا رز جاگر  ،ل  هر به اا سوز آتش و سرق  زتزتهپ س لپ رثر جر که رمورتی برر  حورجث صورتالسه و گزررش تنظ م .11

 رمورل جااتر رز حذف منظور جوتتیپ رمورل نامهآا ا موضوع مقرررت و قورن ا و هانامهآا ا به تواه با قانونی مررحل ،ی و ذاربط ورحد کتبی

 رج یجرررا و رقتصاج  رمور وزررت به ررسال اه  مصرای حكم جر رمورل صورتالسه تنظ م و رنبار جر مواوج رقام ت س  تأا د و کنترل و شمارش .11

 ماتی سال هر وااان

  جرررای و رقتصاج  رمور وزررت به ررسال اه  ماهه 6 اورصل جر رمورل صورتحسابها  تنظ م .12

 رلرمو جااتر جر ثب  و قانونی ت،رافات رناام و الزم ها ماوز رخذ رز وس رجرررتپ به...  و رهدرای رمورل رنتقال و نقل به مربوط مدررک و رسناج تنظ م .13

  جرررای و رقتصاج  رمور وزررت اه  رمورل رنتقاالت و نقل رز وس ارستاجه رمورل ابها صورتحس ته ه .14

 و (ساختمان نظ ر) منقول غ ر رمورل همچن ا و جوتتی جستگاه به متللق خوجروها  ماتك   رسناج بهاجررپ روررق حساب نگهدرر  و تحول و تحوال .15

 نام،هوج ها جرررای و...  و تلفا خطوط رمت از: قب ل رز نام،هوج ها جرررای ماتك   رسناج و سوربق نگهدرر 

 رمورل ورحد توسط شده جرااا  ماتی مدررک و رسناج و مكاتبات موضوع به تواه با رمورل ورحد به مربوط مدررک و رسناج کل ه بااگانی تفك ک .16

 ر،اا  نموجن کل ه قورن ا و مقرررت  .17

 با هماهنگی رئ س رجرره رمور ماتی رارر  کل ه بخ،نامه ها و جستوررتلمل ها  ماتی .18

 رناام ساار رمور رراا،ی مربوط به وس  سازمانی .19

 

 

 

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: مهر:رمضا و 



 شرایط احراز  

  مدرک تحصیلی : حداقل کارشناسی-1

 

 هارت ها و توانمندی های تخصصی مورد نیاز: م-3
 

 شگررا مدارا  پ(ها گرراش کل ه)جوتتی مدارا  رشته های تحصیلی مرتبط:-2

 تمس س مدارا  رنسانیپ منابع مدارا  راتار پ مدارا  ،مومیپ بخش گذرر  س اس )

 صنلتیپ مدارا  راررایپ مدارا  پ(رتمللی ب ا بازرراابی مدارا  ماتیپ مدارا  اپه

  مدارا ب مهپ مدارا  بازرگانیپ مدارا  ماتیپ آموزشیپمدارا  راز  برنامه و مدارا 

 پ(MBA) کار و کسب مدارا  ماتیپ آموزشیپمدارا  مدارا  ور پ بهره و س ستم

 و رقتصاج توسله رسامیپ رقتصاج(گررا،ها ل هک) رقتصاج  ،لوم  رستررتهاکپ مدارا 

 برنامه و رقتصاج  توسله پ بازرراابی مدارا  مدارا پ و رسامی رسامیپملارف ملارف

 (. رقتصاج س ستمها  راز  برنامه) رقتصاج  ها  س ستم تحل ل و راز  برنامه راز پ

 

 ---------- حداقل سابقه کاری:-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل امضا مدیر کلمهر و 

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 شرح وظایف پست های سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان  

  یس های استانی نوع بمدیریت امور پرد

  ،مومی رمور و رنسانی منابع عنوان واحد سازمانی :

 28 شماره پست: ،مومی رمور و رنسانی منابع رجرره را س عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

 .مربوط ضوربط چارچوب جر تابله ورحدها  و مررکز و رستان جرن،گاه کارکنان رستخدرمی رمور بر نظارت .1

 منظور به تابله ورحدها  و مررکز با همكار  و مرکز  سازمان سو  رز رباغی رجرر  ها  نامه وآئ ا ها جستوررتلمل هاپ بخ،نامه رر را و بررسی .2

 .آنها رارر  حسا

 .مرکز  سازمان جر ذاربط ورحدها  همكار  با ورسنلی ن ازها  برنامه تنظ م و ته ه و مورجن از رنسانی ن رو  ب نیو ش .3

 ازمانس به زم نه راا جر م،ورتی نظررت ررراه و تابله ورحدها  و مررکز و رستان جرن،گاه کارکنان م،اغل بند  ،بقه خصوص جر الزم لاتمطات رناام .4

 . مرکز 

 رجرر  و ورسنلی ر،ا،ات و آمار رسانی بروز و آور  امع و رستان جرن،گاه جر ن از مورج رستخدرمی ها  ورونده نگهدرر  .5

 سازمان رز رباغی ها  جستوررتلمل رساس بر الزم قرررجرجها  رنلقاج و آنها بكارگ ر  مررحل گ ر وی و آموزشی جست اررن ررکمد و تقاضا بررسی .6

 .مرکز 

 .ز مرک سازمان به تاا د برر  گزررش ررسال و رستان جرن،گاه منتخب کم ته توسط ،لمی ه ات ر،ضا  ساالنه ترا ع وااه ر،طاء مقدمات رناام .7

 .مرکز  سازمان به راررای سم  جررر  ،لمی ه ات ر،ضا  مرخصی بازخراد ها  خورس جر ررسال .8

 .مربوط سوربق صح   تاا د رز وس مرکز  سازمان به تابله ورحدها  و مررکز کارکنان ب مه سوربق ررسال .9

 .مرکز  سازمان به باتلكس اا جرن،گاه به ررگانها ساار رز کارکنان رنتقال جرخورس  ررسال .11

 گاهجرن، ن از مورج ملزومات و وساال تاه زرتپ توزاع و تدررک پ تابله و ته ه ورحدها  و مررکز و رستان جرن،گاه کارکنان رااهی رمور رناام بر نظارت .11

 .رستان

 .ضوربط ،بق مربوط رسناج تنظ م و گرجرن تنخوره حسابها  نگهدرر  بر نظارت .12

 .هنگام به رنبارگرجرنی و رستان جرن،گاه ملزومات و کاال تاه زرتپ وساالپ تحول و تحوال و رنبار رمور رجرره بر نظارت .13

 . رستان جرن،گاه ،مومی ن ازها  تام ا و سبز اضا  راااج تاه زرتپ و وساال رنتقال و نقل پ نظاا  رز ر،م خدماتی رمور کل ه رناام بر نظارت .14

  ساختمانها مانند سوخ  پ روشنائی پ تلفا  اام خدمات رجرر رنو  و وساال و تأس سات ورحدها  مختلف هانگهدرر  ساختمانبر نظارت  .15

    کارکنان شرکتها  ،رف قرررجرج  بر کار خدمتگزرررن پو نظارت  ورحدها  نقل رنتقال وساال و تورزم .16

 نماادنظارت و جر رناام کارها آنها رر می کارکنان تح  سرورستی ررهنمائی .17

 از ورحدها و تنظ م برنامه خراد کاال جرااا  اهرس  تورزم انی و رجرر  مورج ن  .18

 جرااا  جرخورس  کاال رز ورحدها و ثب  وتلق ب آنها تا هنگام خراد وتحوال کاال  .19

 ها و رنتخاب نازتتراا ق م  با همكار  ورحدها  ذاربط برربرآئ ا نامه ملامات جوتتی رستلام بهاء و مقااسه ق م  .21

 آن به ورحدها  مربو،ه با هماهنگی مسئوت ا ذاربط رقدرم به سفارشات به خراد کاال و تحوال  .21

 تنظ م رسناج هزانه خرادها و ررسال آن به ورحد ماتی جرن،گاه  .22

 نظارت بر صدور قبض رنبار و رجرره رمور رنبار مرکز   .23

 ا هتطب ق م،خصات کاال  تحوالی با جرخورس و  راز  تلم ررت وساال رجرر  و انی و ،قد قرررجرجها  الزم برنامه .24

 ها  ساالنه رز نظر تدررک تورزم و وساال با نظر مقامات مااوق رررئه آن به مسئوت ا ذاربط و ش ب نی ن ازمند  .25

 ته ه ب ان مواوج  رنبار بررساس جااتر و کارتكس  .26

 اار  جرن،گاه به مسئول مربو،ه ها ر،ام نظر جرخصوص هزانهورخذ تنخوره گرجرن رزحسابدرر  وتحوال آن به کارورجرز و ورراز آن جرآخر سال ماتی 

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 شرایط احراز  

  : حداقل کارشناسیمدرک تحصیلی -1

 

 هارت ها و توانمندی های تخصصی مورد نیاز: م-3
 

 شگررا مدارا  پ(ها گرراش کل ه)جوتتی مدارا  رشته های تحصیلی مرتبط:-2

 تمس س مدارا  رنسانیپ منابع مدارا  راتار پ مدارا  ،مومیپ بخش گذرر  س اس )

( اه گرراش تمامی)  مدارا  ا مدار پ(رتمللی ب ا بازرراابی مدارا  ماتیپ مدارا  هاپ

(MBA)هتوسل رسامیپ رقتصاج پ(گررا،ها کل ه) رقتصاج  ،لوم رستررتهاکپ مدارا  پ 

 حسابدرر پ پ بازرراابی مدارا  مدارا پ و رسامی رسامیپملارف ملارف و رقتصاج

 اج رقتص ها  س ستم تحل ل و راز  برنامه راز پ برنامه و رقتصاج  توسله حسابرسیپ

 (. ها گرراش کل ه) و قحقو

 

سال سابقه مرتبط و  2حداقل  حداقل سابقه کاری:-4

 تجربه مفید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 شرح وظایف پست های سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان  

  مدیریت امور پردیس های استانی نوع ب

  ،مومی رمور و رنسانی منابع عنوان واحد سازمانی :

 29 شماره پست: ،مومی رمور و رنسانی منابع مسئول کارشناس عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

 ها  کارگزانی و رمور رااهی ها و جستوررتلملهاپ بخ،نامهنامههماهنگی و م،ارک  جر ته ه و تدواا آا ا .1

م،ارک  و و گ ر  رارر  رمور ورسنلی آنها جر جرن،گاه ر،م رز حضور و غ ابپ مرخصیپ مامورا پ سا،ات کار پ مزراا  رستخدرمیپ ررزش ابیپ  .2

حكام مربوط به بازن،ستگیپ رزکارراتاجگیپ رخررجپ بازخراد پ رنتقال و مامورا  ها  بلندمدت با هماهنگی ورحدها  مربوط ترا عپ ررتقاء و صدور ر

 جر چارچوب قورن ا و مقرررت اار .

 همكار  و م،ارک  با حررس  جرباره بررسی صاح   ها  راررج به هنگام وروج به جرن،گاه اا تغ  ر شغل و وضل   رستخدرمی. .3

ر  قورن ا و مقرررت جرخصوص نظام ها  رصلی و ار،ی ورجرخ  حقوق و مزرااپ ررزاابی حقوقپ جستمزج و مزراا  کارکنان جر چارچوب قورن ا رار .4

 و مقرررت مصوب.

 ر .ساال هماهنگی و برنامه راز  اه  رارر  ،رح ها  ررتقاء مس ر شغلی کارکنانپ ررزش ابی و ساار ،رحها  م،ابه به منظور رستقررر شااسته .5

 بند  و ررزش ابی م،اغل کارکنان.و گ ر  رارر  ،رح ،بقه .6

 بند  و ررزش ابی م،اغل و رناام رمور مربوط.بررسی و ،نهاج رنتصاب کارکنان و تطب ق آنها با مقرررت و قورن ا جر ررستا  ،رح ،بقه .7

   رنسانی بررساس مقرررت و رمكانات مواوج.برنامه راز  اه  تام ا رااه کارکنان به منظور آررمش و باالبرجن کاررای ن رو .8

 هماهنگی و و گ ر  رناام کل ه رمور مربوط به بازن،ستگی کارکنان )ر،م رز ه أت ،لمی و غ ر ه أت ،لمی (. .9

 ها  تخصصی برحسب مورج.شرک  جر شوررها و کم ته .11

 نی مورج ن از جرن،گاه.م،ارک  جر رناام بررسی ها  سازمانی به منظور برنامه راز  و برآورج ن رو  رنسا .11

گاه ،م،ارک  جر ته ه و تنظ م نموجرر سازمانی )ت،ك اتی( و ته ه و تنظ م وستها  سازمانی متناسب با وظااف و مسئوت تها  ورحدها  تابله جرن .12

 با همكار  ورحدها  ذاربط.

گزررشات الزم و رناام رقدرمات ضرور  اه  راع بررسی و ،نهاجرت ورحدها جر مورج تغ  ر و رصاح وستها  سازمانی و شرح وظااف و ته ه  .13

 م،كات سازمانی آنها.

 رس دگی و رناام کل ه رمور رااهی و بازن،ستگی کارکنان و رتخاذ تصم مات الزم. .14

 راز  و نظارت بر رررئه تسه ات راتما،ی و رااهی به کارکنان.برنامه .15

 رناام ساار رمور محوته رز سو  مقام مااوق. .16

 زشرایط احرا  

  مدرک تحصیلی : حداقل کارشناسی-1

 

 هارت ها و توانمندی های تخصصی مورد نیاز: م-3
 

 شگررا مدارا  پ(ها گرراش کل ه)جوتتی مدارا  رشته های تحصیلی مرتبط:-2

 تمس س مدارا  رنسانیپ منابع مدارا  راتار پ مدارا  ،مومیپ بخش گذرر  س اس )

( اه گرراش تمامی)  مدارا  مدارا  پ(رتمللی ب ا بازرراابی مدارا  ماتیپ مدارا  هاپ

(MBA)هتوسل رسامیپ رقتصاج پ(گررا،ها کل ه) رقتصاج  ،لوم رستررتهاکپ مدارا  پ 

 حسابدرر پ پ بازرراابی مدارا  مدارا پ و رسامی رسامیپملارف ملارف و رقتصاج

 اج رقتص ها  مس ست تحل ل و راز  برنامه راز پ برنامه و رقتصاج  توسله حسابرسیپ

 (. ها گرراش کل ه) و حقوق

 

سال سابقه مرتبط و  2حداقل  حداقل سابقه کاری:-4

 تجربه مفید

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 مضا و مهر:ر

 

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 شرح وظایف پست های سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان  

  مدیریت امور پردیس های استانی نوع ب

  ،مومی رمور و رنسانی منابع عنوان واحد سازمانی :

 31  شماره پست: (کارورجرز) کارشناس عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

 کارورجرز  و خراد ضوربط چارچوب جر و مااوق مقام جستور حسب ن از مورج راناس و رقام خراد رناام هنگیهما و و گ ر  .1

 ملتبر کنندگان تام ا و اروشندگان رز ن از مورج رقام خصوص جر بها رستلام رخذ و گ ر  .2

 خرادرر  برر  مورج و کاال نوع بهتراا گزانش برر  جق  و تاش .3

 آن م،خصات با تطب ق برر  مربو،ه سرورس  به رئهرر و کاال نمونه ته ه .4

 جرخورستی رقام م،خصات با تطابق رز ر،م نان حصول اه  راناس نرخ و انی م،خصات رز جق ق آگاهی کسب .5

 رنبار به شده خرادرر  راناس حمل اه  رقدرم و و گ ر  .6

 رس د جرااا  و رنبار به شده خرادرر  راناس تحوال .7

 الزم گرجرنتنخوره جرااا  و ر،تبار تأم ا رز وس بها رستلام جرااا  .8

 ااکتور با برربر شده خرادرر  راناس رز هزانه سند تنظ م .9

 گرجرنتنخوره مادج جرااا  و رسناج رررئه .11

 مادج گرجرن تنخوره خورس  جر و مربوط املدرر و حسابدرر به مبلغ رتمام رر وس گرجرن تنخوره حساب ورراز .11

 مربو،ه جااتر جر شده رادرر خ راناس ثب  مورج جر رقدرم .12

 مااوق مقام سو  رز سازمانی وظااف حوزه جر محوته رمور ساار رناام .13

 شرایط احراز  

  مدرک تحصیلی : حداقل کارشناسی-1

 

 هارت ها و توانمندی های تخصصی مورد نیاز: م-3
 

 رراشگ کل ه)جوتتی مدارا  حسابرسیپ حسابدرر پ رشته های تحصیلی مرتبط:-2

 ماتیپ آموزشیپمدارا  راز  برنامه و مدارا  صنلتیپ مدارا  راررایپ مدارا  پ(ها

  آموزشیپمدارا مدارا  ور پ بهره و س ستم مدارا  ب مهپ مدارا  بازرگانیپ مدارا 

 ب مه رمور جاتر پ رمور مدارا  رستررتهاکپ مدارا  پ(MBA) کار و کسب مدارا  ماتیپ

 --------------- حداقل سابقه کاری:-4 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: رمضا و مهر:



 یان شرح وظایف پست های سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگ 

  مدیریت امور پردیس های استانی نوع ب

  ،مومی رمور و رنسانی منابع عنوان واحد سازمانی :

 30 شماره پست:   بااگانی رمور و جب رخانه مسئول عنوان پست سازمانی :

 شرح وظایف:

 تحراررت رمور رناام بر نظارت .1

 حقوقی و حق قی رشخاص و مملكتی و جوتتی موسسات پ مرکز  سازمان جااتر اا جرن،گاهی ورحدها  رز وررجه ها  نامه ثب  و جرااا  بر نظارت   .2

 آنان برر  نامه ررسال جر اا و

 وررجه و صاجره ر،م رز ها ج،وتنامه و پ رجرر  کتبی جستوررت پ ها بخ،نامه پ ها جستوررتلمل پ ها نامه توزاع و تفك ک بر نظارت    .3

 محرمانه سوربق حفظ برر  مانهمحر بااگانی و رسند بااگانی رمور رناام .4

 رسانی نامه رمور رناام بر نظارت  .5

 بااگانی و جب رخانه به رمورمربوط جر مسئوالن و مقامات و مررال ا به واسخگوای  .6

 رجرر  مررسات و ها نامه صدور و وروج پ ثب  مكان زه س ستم با آشناای .7

 ماتی رمور رز تمبر و هزانه جرااا  برر  رقدرم و بوطمر قبوض رخذ و ها تلگررف و وستی ها  بسته و ها نامه ررسال .8

 . مربوط مقام   رمضا رز وس نواسی ماش ا به ها رتلمل جستور و ها برگ  نمون هاپ بخ،نامه پ ها نامه نواس و ش تحوال  .9

 . آن نورقص راع و شده تااپ متا با ها نواش و ش تطب ق و ها نامه   مقابله منظور به رقدرم  .11

 با رونوش  تطب ق و  اوای صراه ر،اا  با مربوط مقام صدورجستور رز وس غ ره و ها برگ نمون و ها جستوررتلمل پ ها بخ،نامه كث رت به رقدرم  .11

 . ها آن گورهی و تأا د رسناج و ها نامه رصل

 . رخت ار تفواض حسب بر رمضا برر  ملاون ا اا ورورش و آموزش رئ س به شده ماش ا ها  نامه ررااع  .12

 . الزم ها  ررهنماای رناام و مررالان سؤرالت به گوایواسخ  .13

 . الزم مكاتبات نواس و ش ته ه  .14

 . مصوب سازمان برربر رسانان نامه و نواسی ماش ا پ بااگانی پ جب رخانه کارکنان کار بر مستق م نظارت  .15

 .تزوم صورت جر رراا،ی رمور ساار رناام .16

 شرایط احراز  

  ناسیمدرک تحصیلی : حداقل کارش-1

 

 هارت ها و توانمندی های تخصصی مورد نیاز: م-3
 

 کل ه)جوتتی مدارا  رشته ها  ،لوم رنسانی ترا حا:رشته های تحصیلی مرتبط:-2

 مدارا  راتار پ مدارا  ،مومیپ بخش گذرر  س اس ) گرراش مدارا  پ(ها گرراش

 مدارا  پ(رتمللی  اب بازرراابی مدارا  ماتیپ مدارا  هاپ س ستم مدارا  رنسانیپ منابع

 کل ه) رقتصاج  ،لوم رستررتهاکپ مدارا  پ(MBA( )ها گرراش تمامی)  مدارا 

 مدارا پ و رسامی رسامیپملارف ملارف و رقتصاج توسله رسامیپ رقتصاج پ(گررا،ها

 و ز را برنامه راز پ برنامه و رقتصاج  توسله حسابرسیپ حسابدرر پ پ بازرراابی مدارا 

 (. ها گرراش کل ه) و حقوق رقتصاج  ها  س ستم تحل ل

 

 -------------- حداقل سابقه کاری:-4

 

 

 

 مهر و امضا مدیر کل منابع انسانی مهر و امضا معاونت / باالترین مقام بالفصل مهر و امضا مدیر کل

 نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی: نام و نام خانورجگی:

 رمضا و مهر:

 

 

 رمضا و مهر: ر:رمضا و مه


