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 مقدمه

ادی است یکی از ابعتنوع مشاغل و وظایف همه ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. سرعت تغییر در عصر کنونی، 

به دلیل تغییرات محیطی و نیز به دلیل رشد سازمان،  دچار تغییر شده است. تخصصی شدن مشاغل و وظایف در سازمان  که

شرح وظایف هر پست را مشخص  کند تا سازمان در یک چارچوب واحد، مشاغل مورد نیاز را شناسایی کرده و سازمان ایجاد می

 زمینه را برای کارکرد بهتر در سازمان فراهم آورد.  کرده تا هم از تداخل وظایف جلوگیری کرده و هم

های مهم در جنوب کشور که با شعار راهبردی کارافرینی در عرصه دانش و فارس به عنوان یکی از دانشگاهدانشگاه خلیج 

ی زیادی را در پروژه ها 0295کند، توانمندی نیروی انسانی را در دستور کار خود قرار داده است و در سال پژوهش فعالیت می

 های سازمانی دانشگاه است. در گزارشها تعیین شرح وظایف پستزمینه منابع انسانی شروع کرده است. یکی از این پروژه

 های سازمانی دانشگاه آورده شده است. حاضر، شرح وظایف پست

یک اغل را به تفکهای یکم تا ششم این گزارش وضعیت شرح مشگزارش حاضر از هفت فصل تشکیل شده است. فصل

های کاری تشریح کرده است. در فصل هفتم وضعیت شرایط احراز مشاغل به لحاظ تحصیلی برای هر یک از مشاغل حوزه

 نشان داده شده است. 

 دکتر طاهر یزدانپناه

 معاون اداری و مالی دانشگاه
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 مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس سازمانی: حوزه ریاستواحد 

 خدمت: بوشهر یاییجغرافمحل  عمومی روابط و ریاست حوزه عنوان پست/شغل: مدیر

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 ی و استخدامی کشور رسیده استسازمان امور وادار تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 پیگیری دستورات رئیس دانشگاه -

 یأته امناء، دبیرخانه هیأت شورا، دبیرخانه )دبیرخانه دفتر به وابسته هایدبیرخانه عملکرد اجرای حسن و امور گردش بر نظارت -
علمی،  أتهی جذب اجرایی هیأت انهاسلامی، دبیرخ هایتشکل کارکنان، دبیرخانه گزینش ممیزه، دبیرخانه هیأت رئیسه، دبیرخانه

 علمی( هیأت انتظامی و کارکنان اداری تخلفات دبیرخانه

 های حوزه ریاستهای دانشگاه از جمله مدیریتایجاد هماهنگی بین رئیس دانشگاه، معاونان و مدیریت -

 نظیم برنامه ملاقات های رییس دانشگاهت -

 اهای ذیربط و ابلاغ تصمیمات و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجهتهیه دعوت نامه ها، دستور جلسات، صورت جلسات شور -

 دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات و پیگیری آنها در مراجع ذیصلاح -

 فراهم نمودن مقدمات برگزاری مراسم های مختلف -

 المللیبرقراری ارتباط با سایر دانشگاه ها و مراکز علمی داخلی و خارجی جهت تحکیم روابط فرهنگی و بین  -

 دعوت از استادان، محققان و متخصصین داخلی و خارجی در موارد لزوم جهت شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای دانشگاه -

 تشویق صاحبان صنایع و بخش خصوصی در زمینه ارایه کمک های مادی و معنوی به دانشگاه -

 ی دانشگاه و پاسخگویی در صورت لزومبررسی دیدگاه ها و نقطه نظرات مطرح شده در مطبوعات در مورد فعالیت ها -

 ایجاد ارتباط اداری بین ریاست دانشگاه و واحدهای متبوع -

 انجام مکاتبات و مراسلات حوزه ریاست و تنظیم نامه ها -

 تنظیم مصاحبه مطبوعاتی، رادیو و تلویزیون مقامات مسوول دانشگاه -

 نظارت بر امور اجرایی مراسم های علمی و فرهنگی دانشگاه تهیه مقدمات برپایی و برگزاری کلیه مراسم، آیین ها، اعیاد و -

 ایجاد روابط مطلوب بین کارکنان دانشگاه )اعم از هیات علمی و کارمند( و ایجاد همدلی و مشارکت بین آنان -

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 داشتن مدرک تحصیلی دکتری و یا همتراز 

  هانشگاه خلیج فارس و یا سایر دانشگاهسال تجربه کاری در دا 2حداقل 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 وظایف کنندهیینتع    

 ده وظایفکنن یدتائ    

 مسئول واحد تشکیلات    
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روابط عمومی ئیسر  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: حوزه ریاست

 خدمت: بوشهر یاییجغرافمحل  عمومی روابط رئیسعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائید....................به که در تاریخ .... وظایفشرح 

 ، دانشگاهی جامعه با دانشگاه رییسه هیأت و ریاست جدید سال بازدید و دید مراسم برگزاری -
 ، سریع رسانی اطلاع منظور به اداری اتوماسیون طریق از پیام ارسال -
 قاطعم ورودی دانشجویان ویژه معاونتها معرفی و الورود جدید دانشجویان نام ثبت راهنمای، هدانشگا معرفی بروشور و کاتالوگ انتشار -

 ، تحصیلی مختلف
 ،متفاوت تیراژ با دانشگاه مختلف های مناسبت برای تبریک و دعوت های کارت چاپ و طراحی -
 فیلم یساز آماده، دیجیتال به آنالوگ از موجود یقدیم فیلمهای تبدیل، آنها آرشیو تهیه و مختلف های برنامه از مناسب عکسهای تهیه -

 ، دانشگاه از مستند و جامع
 ،دانشگاه تأسیس یادمان برگزاری -
 ، دانشگاه وعمومی تخصصی های گردهمایی و سمینارها برگزاری در مشارکت و همکاری -
 ، مختلف های مناسبت و مراسمها، المللی بین و ملی های همایش برگزاری در همکاری -
 ،دیجیتالی های عکس به قدیمی های عکس تبدیل -
 ، دیجیتالی های عکس های آلبوم تهیه -
 ، مختلف های مناسبت جهت هدایا ارسال و تهیه -
 ، دانشگاه مختلف مراسم و ها مناسبت از فیلمبرداری و ها برنامه اجرای در مشارکت -
 ، دانشگاهی برون و ندرو مخاطبین به رسانی اطلاع با ارتباط در پیامک و ایمیل دریافت و ارسال -
 ، دانشگاه آموختگان دانش جشن برگزاری -
 ، مختلف مراسم از ویدئویی کلیپهای ساخت و عکس گالری تهیه -
 ، دانشگاه داخل در عمرانی های پروژه افتتاح و بازدیدها، ها نشست، همایشها، مراسم برگزاری از خبر تهیه -
 ، دانشگاه در الکترونیکی و مکتوب رسانی اطلاع -
 ، ها مراسم جهت آرم و لوح حیطرا -
 ، دانشگاه در علمی ها کنگره و سمینارها در بسته مدار صورت به فیلم پخش -

  .تبلیغاتی تیزرهای ساخت -
 ،دانشگاه بازنشستگان از تقدیر های جشن برگزاری -
 ، دانشگاه های جشن برگزاری در همکاری -
 ، آن در عالی آموزش و دانشگاه مختلف های اطلاعیه و خبرها دادن قرار و دانشگاه اصلی پورتال در عمومی روابط سایت وب اندازی راه -
 یأته به اخبار روزانه ارسال و جراید بریده تهیه جهت معتبر های¬خبرگزاری سایتهای و عصر و صبح روزنامه مستمر بررسی و مطالعه -

 ،الکترونیکی و فیزیکی بصورت دانشگاه رئیسه
 ، فناوری و تحقیقات، علوم وزارت عمومی روابط رسانی اطلاع و خبری پایگاه یتسا وب در دانشگاه اخبار قراردادن -
 ، دانشگاه از گروهی و انفرادی بازدیدهای جهت هماهنگی ایجاد -
  ،دانشگاه کارکنان فرزندان میان از سراسری کنکور شدگان پذیرفته و المپیادی، ممتاز آموزان دانش نامه تقدیر تهیه و طراحی -
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  دانشگاه مهخبرنا انتشار -
 دانشگاه همکاران ممتاز آموزان دانش از تقدیر سالانه جشن برگزاری -
 دانشگاه سایت محتوای مدیریت -
 دانشگاه رسمی سرود ساخت -

 هماهنگی با صدا و سیما و سایر رسانه ها جهت انجام مصاحبه و تهیه خبر -
 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 های: مدیریت، علوم اجتماعی، علوم ارتباطات، ، کارشناسی ارشد و یا همتراز در یکی از رشتهداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی

 ، مدیریت امور فرهنگیروابط عمومی، روزنامه نگاری، مدیریت رسانه، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی

  هاسال تجربه کاری در دانشگاه خلیج فارس و یا سایر دانشگاه 2حداقل 

طع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه امقها و سایر رشتهبصره: تصمیم گیری در خصوص ت

 است

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 واحد تشکیلاتمسئول     
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بودجه و تحول اداری، مدیر برنامه  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: حوزه ریاست

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  اداری تحول و بودجه برنامه، عنوان پست/شغل: مدیر

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدتاریخ ........................به  که در وظایفشرح 

 کارکنان. مشاغل بندیطبقه  طرح اجرای در همکاری و بررسی و مطالعه -

 مشاغل. بندیطبقه طرحهای به توجه با دانشگاه سازمانی هایپست شغلی رشته  و رسته تعیین و تشخیص -

 اطلاعاتی بانک رسانی روز به و  نگهداری و ایجاد -

 . لازم پیشنهادات ارائه و نظر اظهار و درخواست مورد مختلف کمیسیونهای و جلسات در مشارکت -

 ها گردهمائی و سمینار  آموزشی، کارگاههای  برگزاری طریق از   انسانی نیروی سازی توانمند های طرح اجرای -

 ناییآش منظور به ها نامه تصویب و ها بخشنامه ، کار قوانین ، کشور استخدامی و اداری مقررات و قوانین مجموعه مستمر مطالعه -

 آنها اجرای در کامل

 علمی غیرهیات اعضای ارزشیابی به مربوط امور انجام -

 محوله امور انجام وضعیت از ادواری گزارشهای ارائه -

 صادره و وارده های نامه پیگیری و مکاتبات به مربوط امور انجام -

 دانشگاه در استفاده مورد مکانیزه  های سیستم سازی بهینه جهت در تکمیلی هکارهایرا ارائه -

 پرسنل استخدامی وضعیت تبدیل به مربوط تشریفات انجام -

 دانشگاه استراتژیک برنامه تدوین در مشارکت و همکاری -

 اداری تحول شورای مصوبات اجرای -

 دانشگاه درآمدهای افزایش و هزینه تقلیل  جهت مناسب راهکارهای ارائه و بررسی  و مطالعه -

 تسهیلات و امکانات کسری از اطلاع جهت دانشگاهها سایر با دانشگاه موجود وضعیت مقایسه -

 . دانشگاه وظایف تداخل و تکرار از جلوگیری و واحدها بین وظایف صحیح تقسیم و تفکیک و ریزی برنامه -

 دانشگاه در عمل مورد های رویه و روشها بازنگری و سیستمها بررسی ، کار انجام های روش تحلیل و تجزیه -

 به نهاآ ابلاغ و دانشگاه سازمانی پستهای وظایف شرح همچنین و واحدها وظایف شرح تنظیم و تهیه خصوص در بررسی و مطالعه -

 تصویب از پس واحدها

 رویه و تمهاسیس سازمانی، فرهنگ نی،انسا نیروی ،ساختار سازمانی تشکیلات و ساختار اصلاح به مربوط مطالعاتی طرحهای انجام -

 . دانشگاه در عمل مورد های

 دانشگاه داخلی های نامه آئین و مقررات اصلاح مورد در لازم اقدامات تعیین برای مطالعاتی طرحهای انجام -

 . دانشگاه اداری تحول و وری بهره فعالیتهای بر نظارت و پشتیبانی،هدایت -

 دانشگاه. در وری بهره و اداریتحول هاینامهبر اجرای از  گزارش تنظیم و تهیه -
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 واحدهای فصیلیت تشکیلات مستمر تحلیل و تجزیه و رئیسه هیئت به آن پیشنهاد و ها دانشکده و دانشگاه تشکیلاتی نمودار تهیه -

 دانشگاه

 سازمانی پستهای عناوین تغییر یا و سازمانی پستهای ایجاد یا و حذف پیشنهاد -

 انسانی نیروی و بودجه در جویی صرفه و کارایی افزایش بمنظور مراحل ادغام و تکراری کارهای حذف به اقدام -

 آموزشی های دوره اجرای بر نظارت و آموزشی نیازسنجی نیز و کارکنان توانمندی و دانش ارتقاء برای آموزشی ریزی برنامه -

 دانشگاه در رجوع ارباب تکریم طرح بر نظارت و اجرا در همکاری -

 کار انجام های روش و فرآیندها سازی مستند -

 نیاز مورد انسانی نیروی استاندارد تهیه بمنظور ها فعالیت و وظایف سنجی زمان و کارسنجی -

 دانشگاه موجود  مشاغل تحلیل و تجزیه -

 لازم رهنمودهای ارائه و مشاغل بندی طبقه طرح با تطبیق نحوه با ارتباط در کارکنان های درخواست بررسی -

 استقرار و سازی بومی بمنظور دانشگاه شرایط با آنها تطبیق و مدیریتی نوین های رویکرد سیبرر و مطالعه -

 کارکنان آموزش زمینه در اداری نظام مشی خط و ها سیاست اعمال و شناخت -

 آموزشی کارگاههای و ها دوره ارزشیابی -

 شده برگزار  های دوره گواهینامه صدور -

 پیشنهاد دهندگان ارائه از تقدیر و دانشگاه امور اداره در  کارکنان پیشنهادات بررسی -

 وری بهره و اداری تحول به مربوط کارگروههای نمودن فعال در تلاش -

 خصوص این در لازم های پیگیری و آموزشی های دوره و کارگاه برگزاری جهت مربوطه اساتید با قرارداد تنظیم -

  دانشگاه نیاز مورد انسانی نیروی برآورد و بینی شپی در  منابع مدیریت و مالی و اداری معاونت با همکاری -

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 های: مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریتداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا همتراز در یکی از رشته 

 ، اقتصاد، حسابداریصنعتی

  هاه خلیج فارس و یا سایر دانشگاهسال تجربه کاری در دانشگا 2حداقل 

ها و مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه تبصره: تصمیم گیری در خصوص سایر رشته
 است

 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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بودجه و برنامه گروه رئیس  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: حوزه ریاست

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  بودجه و برنامه گروه عنوان پست/شغل: رئیس

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 حقوقی و پشتیبانی،  اداری معاونت هماهنگی با دانشگاه بودجه تدوین و تهیه به مربوط امور کلیه انجام -

 . بودجه تنظیم و تهیه امر واحدهادر روسای و مدیران با همکاری -
 پیشنهاد مورد اعتبارات و ها برنامه بررسی و مختلف های واحد توسط پیشنهادی های بودجه آوری جمع -
  دانشگاه کلی مشی خط و هدفها قالب در شده پیشنهاد های بودجه تنظیم و تلفیق -
 و اعتبارات مصرف نحوه در مراقبت طریق از آن اجرای حسن بر نظارت و( نیاز صورت در) واحدها از یک هر مصوب بودجه ابلاغ -

 واحدها از یک هر در عملیات پیشرفت میزان سنجش

 . رسیدگی مراجع در شده پیشنهاد بودجه از دفاع -

 . دانشگاه واحدهای به ماهه سه های دوره در مصوب اعتبارات تخصیص و واحدها از یک هر به مصوب بودجه ابلاغ -

 . واحدها بودجه اجرای بر نظارت و دانمشگاه اجرائی های برنامه و فعالیت حسب بر ای بودجه اعتبارات دفاتر و حساب نگهداری -

 . عمرانی و جاری فعالیتهای به مربوط های نامه موافقت مبادله و بررسی -

 . دانشگاه نیاز مورد انسانی نیروی بینی پیش در حقوقی و پشتیبانی، اداری معاونت با همکاری -
 و صحیح نظر اعمال منظور به تابعه واحدهای و دانشگاه در موجود عوامل نیروها و و فعالیتها درباره لازم آمارهای تنظیم و تهیه -

 . دانشگاه مدیریت در منطقی
  پشتیبانی و اداری امور مدیریت همکاری با دانشگاه نیاز مورد انسانی نیروی آورد بر و سازمانی های بررسی انجام -

 . مربوط مسائل پیرامون نظر اظهار و ها کمیته، شوراها در فعال شرکت -
 تامین  مورد در اقدام و نیاز مورد آموزشی فضاهای گسترش و توسعه منظور به دانشگاه کالبدی فضاهای تامین برای ریزی برنامه -

 . نیاز مورد عمرانی اعتبار
 رحهایط برای انکارپیم و مشاوره شرکتهای با داد قرار انعقاد و مناقصه برگزاری در حقوقی و پشتیبانی، اداری معاونت با همکاری -

 . عمرانی

 . کشور سالانه بودجه در تصویب برایس دانشگاه عمرانی های بودجه پیشنهاد -

 . دانشگاه عمرانی طرحهای بودجه تنظیم برای لازم اطلاعات آوری جمع -
 بر مصوب اعتبارات و امکانات، اولویتها به توجه با عمران و توسعه برای دانشگاه های واحد پیشنهادات و عمرانی طرحهای بررسی -

 . نهایی مرحله تا عمرانی های پروژه بودجه وپیگیری مصوب ی العملها دستور و ها بخشنامه اساس
 . مافوق مقام طرف از محوله امور سایر انجام -

 
 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 های: مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریتداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا همتراز در یکی از رشته 

 صنعتی، اقتصاد، حسابداری



سازمانی یاهپستشرح وظایف   

 
15 
 

  هاسال تجربه کاری در دانشگاه خلیج فارس و یا سایر دانشگاه 1حداقل 

ها و مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه تبصره: تصمیم گیری در خصوص سایر رشته

 ستا

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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ارزیابی و نظارت دفتر مدیر  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: حوزه ریاست

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  ارزیابی و ظارتن دفتر عنوان پست/شغل: مدیر

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه.-0

 آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز.ایجاد هماهنگی با واحدهای تابعه در دانشگاه به منظور جمع -1

 تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط و ارایه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه. -2

 های اعزامی نظارت و ارزیابی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.همکاری با گروه -1

 هماهنگی و ارتباط میان شورای نظارت و ارزایابی دانشگاه و دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.ایجاد  -2

تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی دانشگاه بر اساس الگوهای تنظیم شده از سوی شورای نظارت و ارزیابی آموزشی کشور و ارایه آن  -1

 به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایان هر نیمسال تحصیلی.به ریاست دانشگاه جهت انعکاس 

ها و مقررات بر اساس عوامل و های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و میزان کارآیی برنامهارزیابی ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیت -5

 های تعیین شده.شاخص

 اح و بهبود کیفیت آموزشی در دانشگاه.آوری و ارایه نظرات و پیشنهادهای لازم در جهت اصلجمع -1

ترین روش تدریس برای هر موضوع درسی از طریق ارزیابی روش تدریس اعضاء هیأت علمی دانشگاه و تلاش در جهت انتخاب مناسب -9

 نشگاه.آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش در دانامه توسط دانشجویان و نظرخواهی از دانشهای پرسشتکمیل فرم

 های مربوط به نظارت و ارزیابی دانشگاه.بررسی و تصویب طرح -01

 ها و عوامل تأثیرگذار بر کیفیت آموزش.بررسی وضعیت آموزشی، پژوهشی، و رفاهی اعضاء آموزشی دانشگاه و یافتن شاخص -00

ی و ارایه گزارش به معاون آموزشی و پژوهشی ها و واحدهای دانشگاههای آموزشی، دانشکدهبررسی و ارزیابی مستمر کارکرد گروه -01

 دانشگاه.

 های مناسب جهت بهبود و افزایش سطح کیفی آموزشی دانشگاه .بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی آموزش در دانشگاه و ارایه طرح -02

ینه نظارت و ارزیابی آموزش و استفاده ها و دستاوردهای نوین در زمهای معتبر جهان و کسب اطلاع از نحوه تلاشارتباط با دانشگاه -01

 بهینه از آن .

 های مدیران مرتبط با امور آموزشی دانشگاه .برنامه ریزی و ارزیابی منظم فعالیت -02

های آموزشی برای اعضای هیأت علمی و مدیران دانشگاه در جهت ارتقای کیفیت آموزشی و مدیریت ها و کارگاهپیشنهاد برگزاری دوره -01

 شی دانشگاه .آموز

 های درسی و آموزشی و ارایه پیشنهاد به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی .های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامهانجام بررسی -05

 نامه و تحصیلات تکمیلی .تهیه آیین -01
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 های لازم در زمینه مربوط .نامه و دستورالعملتهیه آیین -09

 رای امتحانات میان ترم و پایان ترم دانشگاه .نظارت بر نحوه اج -11

 نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی دانشگاه و ارایه گزارش موارد تخلف به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه -10

 

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  داشتن مدرک تحصیلی دکتری و یا همتراز 

  هادر دانشگاه خلیج فارس و یا سایر دانشگاه سال تجربه مدیریتی 1و  علمی هیئتسال تجربه  2حداقل 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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شکایات به پاسخگویی و قراردادها حقوقی، امور مدیر  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: حوزه ریاست

 و قراردادها حقوقی، امور عنوان پست/شغل: مدیر

 شکایات به پاسخگویی
 بوشهرخدمت:  جغرافیاییمحل 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 هافعالیت
محورهای 

 وظایف

یحه دفاعیه، تقدیم دادخواست به مرجع قضایی و تهیه و جمع آوری مدارک لازم جهت تنظیم دادخواست حقوقی و یا لا
 صادره آرای مفاد ثبت آن و اخذ شماره ثبت و پیگیری،شرکت در جلسات دادرسی پس از تعیین وقت ،پیگیری و اطلاع از 

 گردیده ادرص دانشگاه علیه که آرایی به نسبت خواهی نظر تجدید و حکم،اعتراض اجرای گیری پی و دانشگاه علیه و له
 .است

 دعاوی حقوقی

 پاسخ شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری مربوط به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی علیه دانشگاه  بررسی

 بررسی، شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری

 اخذ خسارات از متخلفین از مفاد قرارداد

 اسناد ثبت اداره و رسمی اسناد دفاتر و قضایی جعمرا جمله از قانونی مختلف طرق از الزام به انجام تعهد

 بررسی و پاسخ به ادعاهای حقوقی مطروحه علیه دانشگاه در مراجع غیر قضایی

 اخذ خسارات از ممتنعین از اجرای تعهدات از طریق مراجع قضایی و یا دفتر اسناد رسمی و یا ادارات ثبت

 معوقه اجور مطالبه ، وارده زیان و ضرر بهمطال و  اقدامات قانونی مبنی بر تخلیه ملک

 تهیه و جمع آوری مدارک و مستندات لازم جهت تنظیم شکوائیه

 عاوی کیفری

 تقدیم شکوائیه به مرجع قضایی)قاضی ارجاع(، ثبت آن و اخذ شماره ثبت

 مراجعه به واحد ارجاع شونده و تکمیل برگه اظهارات و تشکیل پرونده

 آگاهی(راجع قضایی و انتظامی ) بازپرسی، دادیاری ،کلانتری،پیگیری از طریق م

 معرفی نماینده حقوقی، شرکت در وقت تعیین شده و پیگیری تا حصول نتیجه

 تجدید نظر خواهی از آرایی که علیه دانشگاه صادر شده اند

 پیگیری اجرای حکم، آراء قطعی

 قضاییحمایت قضایی از کارمندان و مسئولین در مراجع 

 تهیه و تنظیم برگ شرایط مناقصه و مزایده

 تهیه و تنظیم برگ شرایط استعلام
 تهیه و تنظیم پیوست ها و ضمائم مناقصه

 تهیه و تنظیم قراردادهای مورد نیاز واحد های تابعه دانشگاه
 تهیه وتنظیم متمم ها و اصلاحیه های قرارداد بر اساس مجوزهای صادره

 ظرات کارشناسی در خصوص قراردادهای ارسالی از واحد های تابعه دانشگاهبررسی و اعلام نقطه ن
 تهیه و طراحی فرم های مورد نیاز

 امور قراردادها
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 بررسی مدارک و اسناد مورد نیاز جهت تنظیم قرارداد
 تهیه و تنظیم بسته و چک لیست خدمات مورد نیاز

 اعمال نقطه نظرات اصلاحی در بسته و چک لیست های موجود
 دهای منعقده در بانک اطلاعاتی در خصوص قراردادهای منعقده دانشگاهثبت وضبط قراردا

 استخراج و ارائه آمار در خصوص قراردادهای منعقده دانشگاه
درج اطلاعات مربوط به مزایده ها و مناقصه های دانشگاه در سایت دانشگاه، پایگاه ملی مناقصات و سامانه سازمان 

 بازرسی کل کشور
 جهت مناقصه ها و مزایده های دانشگاهتنظیم آگهی روزنامه 

 بایگانی مکاتبات و پرونده های مربوط
 ثبت اطلاعات آماری مناقصه هاو مزایده های برگزار شده

هماهنگی وبرنامه ریزی در خصوص جلسات بازگشایی پاکتهای مناقصه ها و مزایده های دانشگاه وتنظیم صورتجلسه 
 کمیسیون

بخشنامه ها و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه درخصوص تنظیم مفاد شرایط و  مطالعه و رعایت دستورالعملها،
 قراردادهای تنظیمی

 شرکت درجلسات،همایش ها و نشست های مرتبط طبق دستور رییس دفتر امورحقوقی

 دخویش، خودداری نموده انررسی وضعیت تعهد و اخذ غرامت تحصیلی از متعهدینی که از انجام خدمت تعهدات قانونی ب

اقدامات مورد نیاز در خصوص انجام مکاتبات لازم در زمینه سند تعهد و تعیین میزان مطالبات دانشگاه از متعهدین از 
 طریق ادارات و قسمت های مربوطه پرداخت کننده وجوه یا مراجع مسئول مندرج در سند تعهد

 های آموزشی به این دفتر معرفی می گردنداخذ تعهد رسمی از افرادی که جهت گذراندن دوره 
 اخذ تعهد جهت فرصتهای مطالعاتی

 اسنادی فسخ همچنین و خدمت مستنکفین و( بهیاری  پرستاری ، پیگیری اسناد متعهدین به خدمت) دانشجویان پزشکی،
 است شده سپری آنان تعهد که

 دولت و دانشگاه حقوق وصول منظور به الاجرا لازم اسناد به نسبت اجرائیه درخواست صدور به  نظارت و اقدام
 اخذ تعهد جهت فرصتهای مطالعاتی

 اخذ وثیقه ملکی و غیر ملکی از متقاضیان استفاده از بورس تحصیلی
 اقدام در جهت فک سند در صورت ایفای تعهدات شخص متعهد از طریق دفترخانه مربوطه و اجرای ثبت تا حصول نتیجه

 تقاضای صدور اجراییه و ارسال آن به اجرای ثبت جهت وصول طلبدر صورت عدم ایفای تعهد 
 مکاتبه با اداره متبوع کارمند ضامن جهت مبلغ مورد مطالبه و کسر از حقوق وی

 امور تعهدات

شناسایی اموال غیر منقول ملکی و موقوفه ای، دارای سند)رسمی، واگذاری عادی، صلحنامه،...(، فاقد سند مالکیت متعلق 
 شگاهبه دان

 اخذ اطلاعات اموال غیر منقول دانشگاه از واحدهای تابعه به صورت سالیانه جهت به روز کردن آمار و اطلاعات املاک
اخذ مستندات مالکیت املاک دانشگاه از واحدهای تابعه، جهت نگهداری در دفتر امورحقوقی و ارسال اصل اسناد مالکیت 

 دارایی استان رسمی به اداره اموال دولتی یا خزانه معین
مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک، اموال دولتی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، راه و شهرسازی و.....جهت پیگیری صدور 

 اسناد املاک فاقد سند دانشگاه
 ارشاد و راهنمایی رابطین واحدها در خصوص اخذ اسناد مالکیت از طریق مراجع ذیربط مذکور

 امور املاک
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مازاد بر نیاز دانشگاه از طریق برگزاری تشریفات مزایده پس از اخذ مجوز فروش از هیات امناء  فروش اموال غیر منقول
 دانشگاه و ارزیابی ملک توسط کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی دادگستری

 خرید املاک مورد نیاز دانشگاه در صورت تخصیص اعتبار ودارا بودن طرح مصوب
 عرصه املاک موقوفه ای دانشگاه از آستان قدس رضوی و اداره اوقاف و امور خیریهپیگیری تنظیم و تجدید سند اجاره 

 اخذ اسناد مالکیت اعیانی املاکی که عرصه آن موقوفه می باشد
پاسخگویی و مراجعه به مراجع قانونی و قضایی در ارتباط با مالکیت ،تصرفات ، بدهی و....نظیر دادگاه ها، ادارات ثبت 

( و 011و  55میسیون مستند سازی اموال دولتی، اداره کل اموال دولتی، شهرداری ها)کمیسیون مواداسناد و املاک، ک
 سایر مراجع مربوطه

 تنظیم توافق نامه ، قراردادهای اجاره و.... در خصوص واگذاری املاک دانشگاه به اشخاص حقیقی و حقوقی
کی که از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به دانشگاه واگذار تنظیم توافق نامه ها و مقاوله نامه ها و.... در خصوص املا

 میگردند
 پاسخگویی به استعلامهای واحدهای تابعه در خصوص املاک دانشگاه

 تهیه و صدور بخشنامه جهت اطلاع رسانی واحدهای تابعه دانشگاه از مفاد ضوابط و مقررات قانونی و... ذیربط

 عمل آمده از سوی مراجع قضائی و قانونی و سایر موسسات عمومی نظیر شهرداری هاپاسخگویی به استعلامهای به 
 پاسخگوئی به استعلامهای به عمل آمده از سوی واحدهای تابعه دانشگاه

پاسخگوئی به شکایات اداره کار و امور اجتماعی و شرکت در جلسات شعب تشخیص، تنظیم اعتراضیه نسبت به آراء 
 ثبت آن ، شرکت در جلسات شعب حل اختلاف صادره از شعب تشخیص و

پاسخگوئی به ادعاهای مطروحه از سوی سازمان تامین اجتماعی، تنظیم اعتراض نسبت به مبالغ اعلامی ، شرکت در 
جلسات هیات بدوی تشخیص مطالبات، تنظیم اعتراضیه نسبت به آراء صادره از هیات بدوی تشخیص مطالبات و ثبت 

  ات تجدید نظر تشخیص مطالباتآن، شرکت در جلسات هی

انجام سایر امور 

 محوله

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 ها(داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا همتراز در رشته حقوق )همه گرایش 

  هاسال تجربه کاری در واحد حقوقی دانشگاه خلیج فارس و یا سایر دانشگاه 2حداقل 

ها و مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه صمیم گیری در خصوص سایر رشتهتبصره: ت

 است

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 کیلاتمسئول واحد تش    
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عمرانی هایطرح بر نظارت و فنی امور  مدیر  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: حوزه ریاست

 و قراردادها حقوقی، امور عنوان پست/شغل: مدیر

 شکایات به پاسخگویی
 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 تامین دمور در اقدام و نیاز مورد آموزشی فضاهای گسترش و توسعه منظور به دانشگاه، کالبدی فضاهای تامین برای ریزی برنامه -

 .نیاز مورد عمرانی اعتبار

 .عمرانی های طرح برای پیمانکار و مشاوره های شرکت با قرارداد انعقاد و ها همناقص برگزاری -

 .عالی آموزش توسعه گرفتن نظر در با امکانات و زمین تامین و دانشگاه جامع طرح تدوین و تهیه -

 .دانشگاه عمرانی های طرح اجرای حسن بر نظارت -

 .عمرانی های طرح مالی موارد و ها وضعیت صورت بررسی -

 .دانشگاه نیاز مورد و امانی های طرح یاجرا -

 .عمرانی های طرح نیاز مورد مصالح و لوازم تامین و ریزی برنامه -

 مختلف های واحد های ساختمان نگهداری و اساسی تعمیرات همچنین و تاسیساتی و ساختمانی های طرح اجرای بر نظارت -

 .دانشگاه

 .کشور سالانه بودجه در تصویب برای دانشگاه عمرانی های بودجه پیشنهاد -

 .دانشگاه عمرانی های طرح نقشه تهیه -

 .دانشگاه جامع طرح چهارچوب در دانشگاه سبز فضای طرح اجرای و ریزی برنامه -

 در فنی غییراتت و تعمیراتی پیشنهادهای تایید و بررسی و مختلف تاسیسات و ها ساختمان نگهداری و تعمیر برای لازم برنامه تهیه -

 .سیساتتا و ها ساختمان

 .دانشگاه نیاز مورد تاسیساتی و ساختمانی مصالح وسایل، خرید پیشنهاد و برآورد -

 .اهدانشگ در( غیره و گاز برق، آب، های شبکه قبیل لز)مربوط لوازم و ها،تاسیسات ساختمان نگهداری و تعمیر انجام بر نظارت -

 .دانشگاه عمرانی های طرح بودجه تنظیم برای لازم اطلاعات آوری جمع -

 یمصو اعتبارات و امکانات ها، اولویت به توجه با عمران و توسعه برای دانشگاه واحدهای پیشنهادات و عمرانی های طرح بررسی -

 .نهایی مرحله تا عمرانی های پروژه بودجه پیگیری و مصوب های دستورالعمل و ها بخشنامه اساس بر و

 بندی زمان های برنامه اساس بر مربوط امور سایر و عمرانی هایپروژه و ها طرح فیزیکی پیشرفت منظم ارزیابی و گزارش تهیه -

 .شده

 .مافوق مقام طرف از محوله امور سایر انجام -

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، دکتری و یا همتراز در رشته مهندسی عمران 

  سال تجربه مدیریت پروژه  2حداقل 
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ها و مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه صره: تصمیم گیری در خصوص سایر رشتهتب

 است

 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 حد تشکیلاتمسئول وا    
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 کارشناس روابط عمومی

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس حوزه ریاستواحد سازمانی: 

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  عنوان پست/شغل: کارشناس روابط عمومی

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائید.....به که در تاریخ ................... وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 های اجتماعی، پوستر و بنر ها یک هفته قبل از اجرا در شبکهرسانی برنامهاطلاع

 های علمی، سیاسی و اجتماعیاجرای برنامه
 ها های برنامههماهنگی جهت اسکان و رفت آمد مهمان

ستم سالن، پذیرایی حاضران، کیفیت سی آماده سازیبرگزاری برنامه از قبیل  کیفیت

 صوتی و تصویری و ...

 برنامه در سال  11اجرای 

 هاها برای برگزاری برنامهسالن آماده سازی
 های روابط عمومی دانشگاهرسیدگی به سالن

 هاپیگیری برای انجام تعمیرات به موقع سالن

 رویدادهای دانشگاه حداکثر یک روز کاری بعد از رویدادانتشار اخبار 

 کیفیت محتوای خبر )متن خبر، تصاویر و ...( انتشار یافته پوشش خبری رویدادهای دانشگاه

 هاتعداد بازدیدهای اخبار و انعکاس اخبار در بقیه خبرگزاری

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 های: زبان و ادبیات فارسی، علوم اجتماعی، علم  ناسی، کارشناسی ارشد و یا همتراز در یکی از رشتهداشتن مدرک تحصیلی کارش

 اطلاعات و دانش شناسی، امور فرهنگی، روابط عمومی، کامپیوتر

سانی دانشگاه انها و مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع تبصره: تصمیم گیری در خصوص سایر رشته

 است 

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس برنامه و بودجه

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: حوزه ریاست

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  کارشناس برنامه و بودجه عنوان پست/شغل:

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 ی مربوطواحدهادقیق و صحیح از  صورتبهدریافت اطلاعات 

 هرماهام  21ای و اختصاصی در تا ثبت اطلاعات مربوط به اعتبارات هزینه توزیع و تخصیص اعتبارات

 ثبت اطلاعات و اعتبارات تملیکی در بازه زمانی مقرر

یری از ثبت توزیع و تخصیص اعتبارات از امور مالی و مقایسه با توزیع و گگزارش

 قبولقابلها با دقت و کیفیت یرتمغاخصیص بودجه و مشخص کردن ت
 کنترلیری و گگزارش

یزی و توسعه دانشگاه به تفکیک مرکز هزینه، برنامه ربرنامهارائه گزارش به کمیته 

 و فعالت

، بودجه تفصیلیهای تهیه و تکمیل اطلاعات در سمانه به صورت صحیح و با دقت بالا هاسامانهبارگذاری اطلاعات در 

 ی اطلاعات در بازه زمانی مقرر برای هر سامانهبارگذار HESلایه بودجه و 

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 های: مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریتداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا همتراز در یکی از رشته 

 اری، مدیریت مالیصنعتی، اقتصاد، حسابد

ها و مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه تبصره: تصمیم گیری در خصوص سایر رشته

 است 

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 وظایف کننده تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    

 

 
 

 



سازمانی یاهپستشرح وظایف   

 
25 
 

 

 

 کارشناس برنامه و بودجه

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: حوزه ریاست

 محل جغرافیایی خدمت: بوشهر عنوان پست/شغل: کارشناس برنامه و بودجه

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 ه در تاریخ ........................به تائید سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده استشرح وظایف ک

 محورهای وظایف هافعالیت

 ی مربوطواحدهادقیق و صحیح از  صورتبهدریافت اطلاعات 

 هرماهام  21ای و اختصاصی در تا ثبت اطلاعات مربوط به اعتبارات هزینه توزیع و تخصیص اعتبارات

 ثبت اطلاعات و اعتبارات تملیکی در بازه زمانی مقرر

مربوطه به صورت  یگزارش به واحدها هیجهت ته ازیاطلاعات مورد ن ستیارسال ل

 و کامل قیدق

 از واحدهای مربوطه اطلاعات افتیجهت در  یریگیپ یدرخواست یگزارشات آمار هیته

 تیفیک نیخطا و بالاتر نیبا کمتر یافتیاز اطلاعات در لیگزارش تحل هیته

 مقرر یدر بازه زمان یدرخواست یگزارش ها هیته

 های بودجه تفصیلی،تهیه و تکمیل اطلاعات در سمانه به صورت صحیح و با دقت بالا هاسامانهبارگذاری اطلاعات در 

 ی اطلاعات در بازه زمانی مقرر برای هر سامانهبارگذار HESلایه بودجه و 

 

از شغل از نظر رشته تحصیلی :شرایط احر  

 های: مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریتداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا همتراز در یکی از رشته 

 صنعتی، اقتصاد، حسابداری، مدیریت مالی

شگاه شده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانها و مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نتبصره: تصمیم گیری در خصوص سایر رشته

 است 

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 تائید کننده وظایف    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس تشکیلات و تحول اداری

 : دانشگاه خلیج فارسسازمان واحد سازمانی: حوزه ریاست

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  عنوان پست/شغل: کارشناس تشکیلات و تحول اداری

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 آموزش کارکنان سال یک بار( 1ارسال فرم نیازسنجی آموزشی در بازه زمانی مقرر )هر 

 ها به صورت کاملها و تکمیل فرمآوری فرمپیگیری جهت جمع

 های نیازسنجیسازی تقویم آموزشی در دی پایان ماه هر سال بر اساس فرمآماده

رسیدگی به امور مربوط به شورای راهبری توسعه  ورای راهبردی دانشگاه هماهنگی جهت برگزاری ش

 ها دو روز کاری قبل از شورانامه و دستور کار شورا به دبیر کمیتهارسال دعوت مدیریت 

 ماه 1ها در بازه زمانی های اجرایی هر یک از کمیتهمشخص کردن فعالیت

 ها و ارائه گزارش به شوراز کمیتهدریافت گزارشات اجرایی روند کار هر یک ا

بارگذاری مستندات اجرایی کارهای انجام شده در سمانه تسما به صورت کامل و در 

 بازه زمانی مقرر

 هایتهیه گزارشات تحلیل و رسیدگی به درخواست شده در واحدیهته هاگزارششده / کل یهته هاگزارشتعداد 

 درخواست سرپرست( برحسب) قبولقابلارائه گزارش در بازه زمانی  . ()ارتقاء شغل، تغییر محل خدمت و ..

های ادامه تحصیل، ارتقاء شغل یا پست، تغییر محل کار و ... رسیدگی به درخواست

 روز کاری  2در مدت حداکثر 

 رسیدگی به سامانه پیشنهادات روز کاری 2رد یا تائید پیشنهادات ظرف مدت حداکثر 

 هاتهها و ارسال پیشنهادات به کمید متناسب با شرح وظایف کمیتهتفکیک پیشنها

پیگیری پرداخت پاداش قبل و بعد از اجرای پیشنهادات به پیشنهاد دهنده ظرف 

 روز کاری 2مدت 

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  ت های: مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریتهداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا همتراز در یکی از رش

 صنعتی

ها و مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه تبصره: تصمیم گیری در خصوص سایر رشته

 است

 
 

ن س خ  مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا ه
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 عیین کننده وظایفت    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس نظارت و ارزیابی

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: حوزه ریاست

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  نظارت و ارزیابیعنوان پست/شغل: کارشناس 

 مستمر            موقت     نوع پست: ثابت        شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 تعداد بازدیدهای انجام شده از مؤسسات

انجام هماهنگی جهت حضور 

 هیئت بازدیدکننده در محل مقرر

آوری اطلاعات اولیه ارزیابی در )الف( به مؤسسات، پیگیری جهت تکمیل کاربرگ و جمعارسال کاربرگ 

 بازه زمانی مقرر )دو روز قبل از رفت هیئت ارزیابی(

 سازی کاربرگ )ب( جهت تکمیل توسط هیئت بازدیده )یک روز قبل از رفتن هیئت ارزیابی(آماده

 کننده )وسیله نقلیه، اسکان، هماهنگی با مقصد و ... (مهیا نمودن امکانات بازدید برای هیئت بازدید

تهیه گزارش بازدید انجام شده با کیفت مطلوب و در بازه زمانی مقرر و ارسال به مرکز نظارت و ارزیابی 

 وزارت علوم

 بایگانی و نگهداری اسناد و مدارک مربوط به بازدیدها )تعداد اسناد مفقود شده در طول سال (

 و نگهداری اسناد و مدارک مربوط به بازدیدها )کامل بودن مدارک و اسناد پیوست( بایگانی

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 های: مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریتداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا همتراز در یکی از رشته 

 مپیوترصنعتی، حسابداری، اقتصاد و کا

ها و مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه تبصره: تصمیم گیری در خصوص سایر رشته

 است

 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 هاکلاس برگزاری ارزیاب کارشناس

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: حوزه ریاست

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  هاکلاس برگزاری ارزیاب عنوان پست/شغل: کارشناس

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیده در تاریخ ........................به ک وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 1:02، 00تا  01:02، 9تا  1:02های در حال اجرا در ساعات بازدید از تمامی کلاس

  5تا  1:02، 2تا  1:02، 2تا 

د در های درس توسط اساتیارزیابی برگزاری کلاس

 هادانشکده

 ها به مافوقارائه گزارش از روند برگزاری کلاس

 هاها با استفاده از اطلاعات دریافتی از دانشکدهبندی کلاستهیه لیست جدول زمان

 ها در فایل اکسل و بایگانی اسناد مربوطلیستبارگذاری لیست چک

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 های: مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، حصیلی کاردانی، کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشتهداشتن مدرک ت

 اقتصاد، حسابداری و کامپیوتر

ها و مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه تبصره: تصمیم گیری در خصوص سایر رشته

 است

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس امور حقوقی

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: حوزه ریاست

 خدمت: بوشهر جغرافیایی محل کارشناس امور حقوقیعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

ها، شکایات و ارائه مشاوره رسیدگی به درخواست  دهشدادهپاسخی هادرخواستایات و و شکایات رسیده / تعداد شک هادرخواستتعداد 

 علمی و غیرحقوقی به دانشجویان و کارکنان )هیئت

 علمی( هیئت

 و شکایات در بازه زمانی مقرر هادرخواستپاسخگوی به 

ساس ارضایت موکل )دانشجویان، کارکنان( از دانش و پیگیری وکیل در دعوای )بر 

 ی(نظرسنجفرم 

ی یسات، فضاتأسبرگزاری مناقصات )سلف، نقلیه،  تهیه اسناد مناقصات بر اساس مجوز کمیسیون معاملات 

 انتشار آگهی مناقصه در روزنامه در بازه زمانی مقرر های دانشگاه یدهمزاسبز، بیمه، اینترنت و ...( و 

نتیجه به برنده در بازه زمانی  هماهنگی جهت برگزاری مناقصه یا مزایده و اعلام

 مقرر

 ی املاک دانشگاهمستندساز کارشناسی دقیق املاکی که دانشگاه قصد خرید دارد

 رسیدگی به دعوای حقوقی مربوط به املاک دانشگاه

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  ها(حقوق )همه گرایشداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا همتراز در رشته 

ها و مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه تبصره: تصمیم گیری در خصوص سایر رشته

 است

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 ده وظایفکنن تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 عمرانی هایطرحکارشناس مسئول فنی و نظارت بر 

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: حوزه ریاست

کارشناس مسئول فنی و نظارت بر عنوان پست/شغل: 

 عمرانی هایطرح

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل 

 مستمر            موقت     نوع پست: ثابت        شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 دقیق )با کمتر خطا( صورتبهمترکشی وضع موجود کار 

 تر کشی شده روی اتوکد با کمترین خطاسازی نقشه میادهپ کشی و برآورد هزینه اجرای پروژهنقشه

 ی کار با کمترین خطابهافهرستکار نسبت به  برآوردانجام 

 یفیت مطلوبباکتصویری و تحلیلی آماری  صورتبهها اولیه کار ارائه گزارش

قیق تنظیم د -یفیت مطلوب )تنظیم دقیق متن استعلامباکتنظیم استعلام برای قراردادها 

 علام(های استپیوست

 هماهنگی برای انجام مناقصات

 ها در بازه زمانی مقرری پاکتآورجمعیع استعلام بین پیمانکاران و پیگیری برای توز

استعلام  هجلسصورتیت پیمانکاران و هماهنگی برای تشکیل جلسات، تنظیم وضعصورتبررسی 

 و اعلام به برنده استعلام

کامل  صورتبهعلام در بازه زمانی مقرر و دریافت پیوست قرارداد پیگیری انعقاد قرارداد با برنده است

 و دقیق

نظارت بر اجرای پروژه و انجام پروسه  نظارت بر حسن انجام کار توسط مشاور و پیمانکار و ارائه گزارش به مقام مافوق 

 رمشاور و پیگیری پرداخت در زمان مقر الزحمهحقبررسی  تحویل گرفتن کار از پیمانکار

 پیگیری فرایند تحویل گرفتن کار از پیمانکار شامل تحویل گرفتن موقت و تحویل گرفتن قطعی 

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 های: عمران، معماری، شهرسازیداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا همتراز در یکی از رشته 

ها و مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه رشته تبصره: تصمیم گیری در خصوص سایر

 است 

 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 عمرانی هایطرحو نظارت بر مسئول دفتر فنی 

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: حوزه ریاست

مسئول دفتر فنی و نظارت بر عنوان پست/شغل: 

 عمرانی هایطرح

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائید.................به که در تاریخ ....... وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

دفتر فنی بایگانی اسناد مربوط به  مکاتباتانجام   شدهمشخصکامل، سالم و محل  صورتبهی اسناد و مدارک بندطبقه

 زارش عملکرد دفتر فنی به مدیر مافوقارائه گ شش ماه دفتر فنی عملکردمکاتبات و ارائه گزارشات 

 ارائه گزارشات عملکرد در بازه زمانی مقرر

های یلحلتیفیت مطلوب با استفاده از تصاویر لازم و باکیفیت و باکارائه گزارشات 

 آماری و تحلیلی

تنظیم  -یفیت مطلوب )تنظیم دقیق متن استعلامباکتنظیم استعلام برای قراردادها 

 های استعلام(دقیق پیوست

به قراردادهای خورد و متوسط  مربوطرسیدگی به امور 

 میلیون تومان( 121تا  12 –میلیون تومان  12تا  1)

 ی مقررها در بازه زمانی پاکتآورجمعیع استعلام بین پیمانکاران و پیگیری برای توز

ه داستعلام و اعلام به برن جلسهصورتهماهنگی برای تشکیل جلسات، تنظیم 

 استعلام

پیگیری انعقاد قرارداد با برنده استعلام در بازه زمانی مقرر و دریافت پیوست قرارداد 

 کامل و دقیق صورتبه

 کشی و برآورد هزینه اجرای پروژهنقشه دقیق )با کمتر خطا( صورتبهمترکشی وضع موجود کار 

 سازی نقشه متر کشی شده روی اتوکد با کمترین خطایادهپ

 ی کار با کمترین خطابهافهرستکار نسبت به  برآوردنجام ا

تصویری و تحلیلی آماری  صورتبهین کار و اتمام کار حها اولیه، ارائه گزارش

 یفیت مطلوبباک

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 عمران، معماری، شهرسازیهای: داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا همتراز در یکی از رشته 

ها و مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه تبصره: تصمیم گیری در خصوص سایر رشته

 است
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خه
نس

 
 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 عمرانی هایطرحکارشناس فنی و نظارت بر 

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: حوزه ریاست

 یهاطرحکارشناس فنی و نظارت بر عنوان پست/شغل: 

 عمرانی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل 

 مستمر            موقت     نوع پست: ثابت        شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 کشی و برآورد هزینه اجرای پروژهنقشه دقیق )با کمتر خطا( صورتبهمترکشی وضع موجود کار 

 تر کشی شده روی اتوکد با کمترین خطاسازی نقشه میادهپ

 ی کار با کمترین خطابهافهرستکار نسبت به  برآوردانجام 

 یفیت مطلوبباکتصویری و تحلیلی آماری  صورتبهها اولیه کار ارائه گزارش

تنظیم  -یفیت مطلوب )تنظیم دقیق متن استعلامباکتنظیم استعلام برای قراردادها 

 علام(های استدقیق پیوست

 هماهنگی برای انجام مناقصات 

 ی مقررها در بازه زمانی پاکتآورجمعیع استعلام بین پیمانکاران و پیگیری برای توز

یت پیمانکاران و هماهنگی برای تشکیل جلسات، تنظیم وضعصورتبررسی 

 استعلام و اعلام به برنده استعلام جلسهصورت

تعلام در بازه زمانی مقرر و دریافت پیوست قرارداد پیگیری انعقاد قرارداد با برنده اس

 کامل و دقیق صورتبه

نظارت بر اجرای پروژه و انجام پروسه تحویل گرفتن  نظارت بر حسن انجام کار توسط مشاور و پیمانکار و ارائه گزارش به مقام مافوق 

 ررمشاور و پیگیری پرداخت در زمان مق الزحمهحقبررسی  کار از پیمانکار

پیگیری فرایند تحویل گرفتن کار از پیمانکار شامل تحویل گرفتن موقت و تحویل 

 گرفتن قطعی 

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 های: عمران، معماری، شهرسازیداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا همتراز در یکی از رشته 

ها و مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه ر رشتهتبصره: تصمیم گیری در خصوص سای

 است

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    
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 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 ی تدارکات دفتر فنیمتصد

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: حوزه ریاست

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  متصدی تدارکات دفتر فنیعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 درخواست خرید در ماه 51به طور متوسط رسیدگی به 

تکمیل فرایند رسیدگی به درخواست از زمان دریافت درخواست تا صدور سند در  های خرید دفتر فنیرسیدگی به درخواست

 روز کاری 2بازه زمانی 

 رخواست خرید به صورت صحیح و کاملدر صدور د

 سند خرید در ماه 11به طور متوسط صدور 
 ی خریدهادرخواستصدور سند برای 

 صدور اسناد به شکل صحیح و کامل

 ها و بایگانی اسنادثبت هزینه ها به صورت دقیق و با کمترین اشتباهثبت هزینه
 شدهمشخصحل کامل، سالم و م صورتبهی اسناد و مدارک بندطبقه

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 های: مدیریت، حسابداری، اقتصادداشتن مدرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته 

نی دانشگاه اها و مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انستبصره: تصمیم گیری در خصوص سایر رشته

 است

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 حوزه معاونت آموزشیفصل دوم: 
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تکمیلی تحصیلات و آموزشی معاون  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس ت آموزشیواحد سازمانی: معاون

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  لیتکمی تحصیلات و آموزشی عنوان پست/شغل: معاون

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 ی کشور رسیده استسازمان امور واداری و استخدام تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 حسط ارتقای جهت در پژوهشی و آموزشی انسانی نیروی و امکانات، تسهیلات، تجهیزات از مطلوب برداری بهره و ریزی برنامه -

 .دانشگاه علمی
 ها دانشکده رؤسای همکاری با مختلف های گرایش و ها رشته در دانشگاه آموزشی های فعالیت ساختن هماهنگ -
  دروس محتوای و دروس متون به نسبت ها دانشکده پیشنهادات خصوص در اظهارنظر و دروس ارائه نحوه بر نظارت -

 .علمی هیأت اعضای علمی کار و تحقیق و تدریس ساعات درباره اظهارنظر -
 استخدامی نامزدهای علمی صلاحیت مورد در اظهارنظر نیز و علمی هیأت استخدام نیاز بینی پیش -

 .صویبت جهت دروس محتوای تعیین و دروس عناوین بودن اختیاری یا اصلی،  ها سرفصل اصلاح مورد در پیشنهاد ارائه و بررسی -

 .جدید گروه یا رشته ایجاد برای ها دانشکده درخواست بررسی -

 .جدید رشته اجرای و ایجاد یا جدید گروه ایجاد مجوز اخذ جهت، ذیصلاح مراجع با مکاتبه -

 .ها دانشکده آموزشی های بخش در شاغل پرسنل برای آموزشی های رگاهکا برگزاری جهت ذیربط واحدهای با همکاری -

 .تحصیلی سال هر در دانشجو پذیرش نهایی ظرفیت به مربوط امور پیگیری -

 .دانشگاه تکمیلی تحصیلات و آموزشی معاونت حوزه به مربوط اجرایی های نامه آئین تدوین در همکاری -

 .ذیربط مراجع به دانشگاه تکمیلی تحصیلات و آموزشی معاونت زهحو به مربوط گزارشات ارسال و تدوین، تهیه -

 .نظارت بر حسن اجرای مصوبات و دانشگاه آموزشی شورای رئیس -
 در آموزشی خدمات ادارۀ بر نظارت و ذیربط واحدهای در آموزشی مصوبات و ها بخشنامه،  ها نامه آئین اجرای حسن بر نظارت -

 .تابعه واحدهای

 ... و ها دانشگاه ورودی امتحانات برگزاری امر در خانه وزارت و دانشگاه مسئولین با همکاری -

 .تحصیلی مختلف مقاطع آموخته دانش و الورود جدید دانشجویان ارزیابی و نظارت،  ریزی برنامه جهت اطلاعات و آمار از استفاده -

 .آموزشی های برنامه تغییرات خصوص در ها دانشکده از نظرخواهی -

 .ترم هر در شدگان پذیرفته نام ثبت خصوص در صادره های عملدستورال اعمال -

 .آموزشی امور زمینه در دانشجویان سوالات به پاسخگویی -

 .مکاتبات سایر و نامه معرفی،  گواهی صدور به مربوط امور انجام -

 .دهنده بورس مؤسسه به بورسیه دانشجویان وضعیت از لازم گزارشات ارائه -

 .نظارت بر حسن اجرای مصوبات و و دانشگاه لیتکمی تحصیلات شورای رئیس  -
 در آموزشی خدمات اداره بر نظارت و ذیربط واحدهای در آموزشی مصوبات و هابخشنامه، هانامهآئین اجرای حسن بر نظارت -

 .تابعه واحدهای
 معاونت به لح راه شنهادپی و مصوبات و هانامهآئین هاینارسائی برآورد و تکمیلی تحصیلات دانشجویان مشکلات به رسیدگی -

 .دانشگاه تکمیلی تحصیلات و آموزشی

 .تکمیلی تحصیلات دانشجویان میهمانی و انتقال خصوص در هانامه آئین اجرای بر نظارت -
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 .تکمیلی تحصیلات آموخته دانش و الورود جدید دانشجویان ارزیابی و نظارت جهت اطلاعات و آمار از استفاده -

 .آموزشی هایبرنامه تغییرات خصوص در هادانشکده از نظرخواهی -

 .آموزشی امور زمینه در دانشجویان سوالات به پاسخگویی -

 .بورسیه دانشجویان قرارداد تنظیم و دانشجویان به مربوط اطلاعات و آمار تهیه -

 .دهنده بورس مؤسسه به بورسیه دانشجویان وضعیت از لازم گزارشات ارائه -

 .کشور آموزش سنجش سازمان همکاری با تکمیلی اتتحصیل آزمون به مربوط امور انجام -
 .مافوق مقام طرف از محوله امور سایر انجام -

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 های دولتیداشتن مدرک تحصیلی دکتری و عضو هیئت علمی در دانشگاه خلیج فارس و یا سایر دانشگاه 

  در دانشگاه سال سابقه مدیریتی در رده های مختلف 2داشتن 

  سال تجربه عضویت در هیئت علمی 2داشتن 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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آموزشی امور مدیر  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت آموزشی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  آموزشی امور عنوان پست/شغل: مدیر

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  فوظایشرح 

 ریزی برای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری و تکمیل پرونده پذیرفته شدگان در موعد قانونیبرنامه -

 اضافه، حذف اضطراری از طریق سامانه الکترونیک نام، حذف وریزی امور آموزشی شاغل به تحصیل اعم از ثبتمدیریت و برنامه -

کاهش  وری ومندی، افزایش بهرهگیری از حداکثر ظرفیت الکترونیک در جهت روانی امور آموزشی، افزایش رضایتاصللاح فرایند و بهره -
 نیروی انسانی در بخش خدمات رسانی آموزشی

 مول نظام وظیفهمدیریت انجام امور مربوط به معافیت تحصیلی دانشجویان مش -

 مدیریت انجام مکاتبات به هنگام با نظام وظیفه در خصوص دانش آموختگان و دانشجویان منصرف از تحصیل -

 دبیری شورای آموزشی دانشگاه اعم از تنظیم دستور جلسه، اداره جلسات، تنظیم صورتجلسات و ابلاغ مفاد آن -

 ن دوره روزانهگزارش وضعیت آموزش رایگان و دانشجویان و دانش آموختگا -
آموختگان شلامل صلدور گواهی موقت، تأییدیه تحصلیلی، دانشنامه، المثنی مدارک دانش آموختگی، ریز نمرات تأیید مدیریت امور دانش -

 شده فارسی و لاتین و ... 

 های ایشانوضعیت تحصیلی دانشجویان مشروط و مکاتبه با خانواده نظارت بر -
 ها و ... خصوص دانشجویان، دروس، رشته تهیه آمار و اطلاعات درمدیریت بر  -

 های مختلف به سازمان سنجش بر اساس مصوبات شورای دانشگاه اعلام به موقع ظرفیت پذیرش دانشگاه در رشته -
 مدیریت اقدامات لازم جهت تطبیق واحد ها و کنترل کارنامه دانشجویان در شرف دانش آموختگی در چارچوب مقررات -

 ت آموزشی و اقدام برای رفع ابهام با استعلام از مراجع ذیصلاحبررسی قوانین و مقررا -

 های وزارت علوم و مصوبات داخلی دانشگاه به واحدهای ذیربطارسال بخشنامه -

 همکاری با دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه جهت معرفی دانشجویان رتبه برتر و ... -

نشلجویان متقاضلی حذف ترم، مرخصی، و دانشجویان مشروط و سایر همکاری با مرکز مشلاوره دانشلگاه، جهت بررسلی درخواسلت دا -
 هامشاوره

 مدیریت انجام امور دانشجویان میهمانی و انتقالی -

 صدور احکام انصراف و اخراج آموزشی و اعمال احکام کمیته انضباطی -

 زشی دانشگاهتنظیم تقویم آموزشی دانشگاه در ترم های اول، دوم و ترم تابستان جهت تصویب در شورای آمو -

 گویی به ارباب رجوع.های نوین پاسخگیری از شیوهاهنمایی حضوری و غیر حضوری دانشجویان با بهره -

 شرکت در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی -

 نظات بر برنامه ریزی درسی دانشکده ها و انتخاب واحد دانشجویان -

 نظارت بر مرکز کپی امتحانات دانشگاه -

 ن دانشگاهنظارت بر عملکرد دبیرستا -

 سایر امور محوله در حیطه وظایف -
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 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 های دولتیداشتن مدرک تحصیلی دکتری و عضو هیئت علمی در دانشگاه خلیج فارس و یا سایر دانشگاه 

  سال سابقه مدیریتی در رده های مختلف در دانشگاه 1داشتن 

  لمیسال تجربه عضویت در هیئت ع 2داشتن 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است
 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 اتمسئول واحد تشکیل    
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مشمولین امور و نامثبت اداره رئیس  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت آموزشی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  نمشمولی امور و نامثبت اداره عنوان پست/شغل: رئیس

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدیخ ........................به که در تار وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 تشکیل و تکمیل پرونده دانشجویان -

 کنترل ظرفیت پذیرش -

 صدور کارت دانشجویی -

  درخواست تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع قبل دانشجو از دانشگاه های مربوط -

 .فهرست دانشگاههایی که تاییدیه تحصیلی آنان لازم است به تایید وزارت علوم برسد

 ارسال ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد دانشجویان حسب مورد به گروه دروس مدرسی -

 اول پذیرفته شدگان اخذ و کنترل مدارک مربوط به سهمیه رزمندگان و سهمیه رتبه -

 صدور حکم انصراف از تحصیل براساس تقاضای دانشجویان -

 صدور حکم اخراج دانشجویان در صورت اتمام سنوات تحصیل -

 صدور حکم لغو قبولی پذیرفته شدگان در صورت عدم احراز شرایط ورود به دوره -

 انجام مشاوره لازم با دانشجویان در حیطه وظایف -

 انشجویانامور مربوط به انتقال د -

 پی گیری امور آموزشی دانشجویان غیرایرانی -

 اخذ و کنترل نامه های موافقت با ادامه تحصیل دانشجویان شاغل در دستگاهها دولتی -

 صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان بر حسب مورد -

 تهیه گزارش کارشناسی پرونده دانشجویان -

 نرم افزاری ورود و بروز رسانی اطلاعات دانشجویان در برنامه -

 بررسی پرونده دانشجویان در مرحله آزمون جامع و فراغت از تحصیل -

 پذیرش و ثبت نام

 

 انجام امور مربوط به نظام وظیفه دانشجویان در طول دوره تحصیل -

 درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان -

 ترخیص از خدمت نظام وظیفه عمومی و طرح هیات علمی دانشجویان -

 دانشجویان مشمول از کشور براساس ضوابط مربوط امور مربوط به خروج -

 اعلام اخراج یا انصراف دانشجویان به نظام وظیفه -

 انجام مشاوره لازم با دانشجویان در حیطه وظایف -

 تهیه گزارش کارشناسی پرونده دانشجویان -

 بروزرسانی اطلاعات دانشجویان در برنامه نرم افزاری -

 امور مشمولین

 

 

http://www.modares.ac.ir/uploads/METC.RAR.2.pdf
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 نظر رشته تحصیلی :شرایط احراز شغل از 

  داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد 

  سال تجربه کاری در دانشگاه 2داشتن 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

-  -  -   

-  -  -   

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه نوان پست سازمانیع نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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آموختگاندانش امور و امتحانات اداره رئیس  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت آموزشی

 امور و امتحانات اداره عنوان پست/شغل: رئیس

 تگانآموخدانش
 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 از طریق پرتال دانش آموختگان اعلام فراغت ازتحصیل دانش آموختگان  -

 صدور مجوز تحویل دانشنامه و ریزنمرات مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای عمومی -
 محاسبه آموزش رایگان جهت خرید تعهدات آموزش رایگان -

 ریزنمره به دانش آموختگان تحویل دانشنامه و -

 صدور گواهینامه موقت فارغ التحصیلی -

 رات مختلفارسال تاییدیه تحصیلی به ادا -

 ریزنمرات دانش آموختگانی که درمقطع بالاتر پذیرفته شده اند ارسال تاییدیه و -

 تهیه دانش نامه جهت کلیه دانش آموختگان -

 مکاتبه با معاونت بین الملل درخصوص مکاتبات خارجی -

 وزارت متبوع مبنی بر بلا مانع بودن تکمیل فرم ها و مکاتبات خارج از کشور ارسال پاسخ -

 استعلام رتبه از دانشکده -
 اعلام رتبه و معدل به دفتر استعداد درخشان -
 جهت امضاء معاون دانشگاه  به دانشنامه ارسال -
 صدور دانشنامه المثنی -
 صدرو گواهینامه موقت المثنی -
 مقاطع بالاتراعلام معدل جهت شرکت در آزمون  -
 خارجی  اتباع التحصیلات فارغ جهت  علوم وزارت ایرانی غیر دانشجویان کل اداره با مکاتبه -

 ترجمه برای معدل  و تحصیل از فراغت گواهی صدور -
 در صورت لزوممکاتبه با دفتر اسناد رسمی برای اخذ تعهد محضری از فارغ التحصیلان  -
 قهوثی اخذ برای امورحقوقی دفتر با مکاتبه -
 دانشنامه یا موقت گواهینامه تائیدیه صدور -
 جعلی مدارک خصوص در حقوقی دفتر با مکاتبه -
 جعلی مدارک کاتبه با مدیریت حراست در خصوص م -
 کارشناسی و کاردانی معادل التحصیلان فارغ برای دوره پایان گواهی صدور -
 دوره پایان گواهی مجوز صدور -
 استعلام به توجه با معدل گواهی صدور -
 التحصیلان فارغ خواست در به معدل گواهی دورص -

 امور دانش آموختگان

http://amoozesh.sbmu.ac.ir/index.jsp?pageid=6459&p=1#t9
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 تحصیلی سابقه وجود عدم گواهی صدور -
 تحصیلی تائیدیه مجدد ارسال -

 ایمیل و  تلفنی حضوری، صورت به آموختگان دانش راهنمایی -

 برگزاری مقدمات امتحانات پایان ترم  -
 گزاری امتحاناتن با هماهنگی دانشکده هابرنامه ریزی تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت بر -
 انجام امور مربوط به تکثیر پرسش های امتحانی -
 برنامه ریزی اجرای امتحانات -
 اقدامت مورد نیاز پس از هر امتحان و برگزاری جلسه ارزیابی امتحان -
 تهیه گزارش امتحانات به مدیران مربوطه -
 بایگانی سوابق مربوطه -

 اداره امتحانات

 

ز شغل از نظر رشته تحصیلی :شرایط احرا  

  داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد 

  سال تجربه کاری در دانشگاه 2داشتن 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است
 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه وان پست سازمانیعن نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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تکمیلی تحصیلات مدیر  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت آموزشی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  تکمیلی تحصیلات عنوان پست/شغل: مدیر

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت غل: شماره پست/ش

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 اجرای مصوبات شورای دانشگاه ، تصمیمات هیأت رئیسه ، آئین نامه ها و برنامه های مصوب -

 تکمیلی دانشگاه طبق جدول زمانبندی برگزاری شورای تحصیلات -

 پی گیری و انجام مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی -

 مکاتبات لازم با وزارت متبوع و دانشکده ها در مورد اعلام ظرفیت پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی -

 انعکاس وضعیت تحصیلی دانشجویان به مراجع ذیصلاح طبق مقررات -

 ، فرصت تحصیلی اضافی، انصراف ، بازگشت به تحصیل دانشجویان تحصیلات تکمیلیبررسی درخواستهای مرخصی تحصیلی -

 متقاضی فرصت مطالعاتی Ph.D انجام امور مربوط به دانشجویان دوره دکتری تخصصی -

گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان مورد درخواست جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی و کمیسیون بررسی موارد خاص  -
 دانشگاه

 م کلیه فرایندهای مربوط به تحصیل و دانش آموختگی دانشجویان تحصیلات تکمیلیانجا -

 پیشنهاد تأسیس رشته ها و دوره های تحصیلات تکمیلی جدید جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی -

 ( Ph.D ) نظارت در برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکترای تخصصی -

 ن و ارائه پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلیپیگیری و نظارت بر حسن اجرای فرایند تدوی -

 برنامه ریزی و اجرای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت متبوع -

 بررسی و گزارش کیفیت آموزش در دوره های تحصیلات تکمیلی -

 هنظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشکده های تابع -

 تدوین و ارائه گزارش های دوره ای و تحلیلی از وضعیت رشته ها، مقاطع و برنامه های آموزشی -

 های مختلف درسی در سطح دانشکده هانظارت بر تدوین جدول زمانبندی آموزشی و برنامه -

 ی کیفیت آموزشپیگیری و هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی گروههای مختلف دانشجویان به منظورتوسعه و ارتقا -
 آنان

بررسی قوانین و مقررات تصویب شده در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی و ارایه پیشنهادات لازم برای اصلاح و رفع موارد ابهام  -
 موجود در مصوبات

صدور گواهی اشتغال به تحصیل،همچنین اعلام وضعیت تحصیلی پذیرفته شدگان مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی به مراجع ذی  -
 لاح و موسسات درخواست کننده طبق مقرراتص

 درخواست تأییدیه تحصیلی مقاطع قبلی کلیه پذیرفته شدگان مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی -

 
 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  داشتن مدرک تحصیلی دکتری 
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 عضویت هیئت علمی در دانشگاه خلیج فارس و یا سایر دانشگاه های دولتی کشور 

 سال سابقه مدیریتی در دانشگاه و یا سایر دانشگاه های دولتی 1شتن دا 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 کننده وظایف تعیین    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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مجازی و آزاد هایآموزش گروه رئیس  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت آموزشی

 و آزاد هایآموزش گروه عنوان پست/شغل: رئیس

 مجازی
 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل 

 بت            مستمر            موقتنوع پست: ثا شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 ،های آموزشی کوتاه مدت حضوری و /یا مجازی تخصصی برای اساتید، مدیران، کارشناسانبرنامه ریزی و برگزاری فرایند دوره -
 ایها و دانش حرفهنیاز سنجی های انجام شده به منظور ارتقا مهارت ن سازمانهای دولتی و غیر دولتی براساس بررسیکارمندا

 ارائه کارگاهها تخصصی ویژه و متناسب با نیازهای جامعه؛ -
ررات کشور های آموزشی کوتاه مدت عمومی و تخصصی برای اتباع خارجی مقیم جمهوری اسلامی در چارچوب مقبرگزاری دوره -

 به صورت حضوری و یا مجازی
برقراری ارتباط با سایر بخشهای دانشگاه و با مراکز دولتی و غیر دولتی بمنظور نیازسنجی آموزشی و تعیین نوع و برنامه درسی  -

 دوره های آموزشی؛
 ز؛برگزاری دوره های آموزشی آزاد پیشنهاد اعضای هیات علمی دانشگاهها با استفاده از امکانات مرک -
 جلب همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه و سایر مدرسین برای اجرای دوره های آموزشی آزاد؛ -
 آماده سازی شرایط انعقاد تفاهم نامه و قراردادهای همکاری برای برگزاری دوره های آموزشی آزاد با همکاری دفتر حقوقی -
 ی مرکز و روش های تبلیغاتی مناسب؛انجام امور اطلاع رسانی دوره های آموزشی از طریق پایگاه اینترنت -
 تهیه و تنظیم قراردادهای حق التدریس مدرسین در دوره های آموزشی برگزار شده؛ -
 تهیه و اجرای فرایندهای لازم برای ارائه دوره های آموزشی آزاد، تک درس های مجازی؛ -
مجازی مطابق مقررات وزارت علوم های رسمی دانشگاهی )کارشناسی و کارشناسی ارشد( مصوب به صورت برگزاری دوره -

 تحقیقات و فناوری؛
ارائه دروس رسمی ارائه شده در دانشگاه به شیوه مجازی و ترکیبی در قالب تک درس مطابق مقررات وزارت علوم تحقیقات و  -

 فناوری؛
 برنامه ریزی و اجرای فرایند پذیرش دانشجو در دوره های رسمی دانشگاهی بصورت مجازی؛ -
 تمرینی و توجیهی لازم در آموزشی توجیهی لازم در آموزشهای مجازی برای اساتید و دانشجویان؛ -ت آموزشیبرگزاری جلسا -
 مجازی و آزاد لازم برای برگزاری هر چه بهتر و بیشتر دوره های آموزشیفنی  ایجاد و / یا پیگیری بسترهای  -
 دوره های مجازی و تولید محتوای دروس کنترل و نظارت کیفی بر کلیه مراحل اجرای دوره های آموزشی آزاد و -
 بررسی های آماری و ارزشیابی عملکرد مرکز -
 تهیه و اعطای گواهی / مدرک پایان دوره های آزاد / مجازی -
 تهیه گزارشهای آموزشی و مالی مربوط به مقام مافوق -
 ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده و تهیه بانک اطلاعات مربوط -

 
 

نظر رشته تحصیلی : شرایط احراز شغل از  
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  داشتن مدرک تحصیلی دکتری 

 عضویت هیئت علمی در دانشگاه خلیج فارس و یا سایر دانشگاه های دولتی کشور 

  سال سابقه مدیریتی در دانشگاه و یا سایر دانشگاه های دولتی 1داشتن 

 ئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه استتبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هی

 
 

خه
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 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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درخشان استعدادهای گروه رئیس  

 لیج فارسسازمان: دانشگاه خ واحد سازمانی: معاونت آموزشی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  درخشان استعدادهای گروه عنوان پست/شغل: رئیس

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 . شجویانی که می توانند از آیین نامه های و دستورالعمل های مربوط به استعدادها ی درخشان استفاده کنندشناسایی دان -

 استعداد درخشان مربوط به دانشجویان اقدام و پیگیری و شفاف سازی بخشنامه ها و آیین نامه ها ی -

 زارش مالی به مراجع ذیصلاحبرنامه ریزی و نظارت بر هزینه کرد اعتبارات استعدادهای درخشان و ارائه گ -

 پذیرش دانشجوی بدون آزمون در مقطع دکتری با استفاده از سهمیه استعدادها ی درخشان -

 ی مختلفسهمیه استعداد درخشان در رشته هاتهیه و تنظیم فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع دکتری با استفاده از  -

قطع کارشناسی ارشد با استفاده از سهمیه استعدادها ی درخشان با پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی در م -

 هماهنگی اداره خدمات آموزشی دانشگاه

 ه های آموزشی ذیربطلازم برای مصاحبه علمی توسط گرو پذیرش دانشجوی بورس بنیاد ملی نخبگان و انجام مقدمات -

 در مقطع کارشناسی با هماهنگی وزارت علوم ساماندهی وضعیت دانشجویان ادامه تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی -

 برنامه ریزی برای تقدیر و تشویق دانشجویان المپیادی و رتبه برتر آزمون سراسری هر سال -

همکاری با اداره رفاه دانشجویان معاونت دانشجویی دانشگاه در خصوص معرفی دانشجویان استعداد درخشان برای دریافت  -

 .وامهای ضروری

 رسانی بانک اطلاعاتی دانشجویان استعدادهای درخشانتهیه و به روز  -

 معرفی دانش آموختگان استعداد درخشان دانشگاه به سازمانها و ارگانهای مختلف برای جذب استخدام -

 ثبت اطلاعات پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور -

 ایابی دانشجویان استعداد درخشان برای ورود بدون آزمون به مقاطع بالاترشرکت در جلسات راهبردی پذیرش و ج -

برنامه ریزی های لازم برای هزینه کرد بودجه استعدادهای درخشان و بودجه بنیاد ملی نخبگان و ارائه گزارش مالی به وزارت  -

 علوم و بنیاد ملی نخبگان

تایید صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان بدون آزمون مقاطع کارشناسی  انجام مکاتبات لازم با هیات مرکزی گزینش دانشجوی برای -

 دکتری و ارشد کارشناسی –

برنامه ریزی لازم برای شرکت نخبگان دانشگاه در آزمون های المپیاد کشوری و تامین هزینه های آن و معرفی آنها به مراجع  -

 ذیصلاح

 بین المللی برای پذیرش و جذب دانشجویان نخبه هماهنگی با مرکز المپیاد و جشنواره های و مسابقات ملی و -

 انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق -
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 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  داشتن مدرک تحصیلی دکتری 

 عضویت هیئت علمی در دانشگاه خلیج فارس و یا سایر دانشگاه های دولتی کشور 

  ابقه مدیریتی در دانشگاه و یا سایر دانشگاه های دولتیسال س 1داشتن 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 فتعیین کننده وظای    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 علمی کارشناس امور هیئت

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت آموزشی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  علمیکارشناس امور هیئتعنوان پست/شغل: 

 موقت نوع پست: ثابت            مستمر            شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

تعداد ساعت  ٔ  ینهدرزمیس و مدعو التدرحقعلمی، یئتهبررسی عملکرد اعضای 

هت پرداخت )در و ارسال لیست به واحد مربوطه ج ترمطولدر  برگزارشدهکلاس 

 ترم(یانپابازه زمانی یک ماه بعد از 

علمی)برگزاری واحدهای بررسی عملکرد اعضای هیئت

 موظفی( و ارائه گزارش به مقام مافوق

 در ارسال لیست  شدهانجامتعداد اشتباهات 

 علمی در هر ترم یئتهارائه گزارش از عملکرد اعضای 

یس و مدعو التدرحقعلمی، یئتهاعضای به تدریس برای  اشتغالصدور گواهی 

 روز کاری( 1)حداکثر 

 ی ارجاعی به واحدهادرخواسترسیدگی به 

 روز کاری( 1ی دروس برای دانشجویان )حداکثر سازمعادلثبت و انجام 

 روز کاری( 1ثبت دروس معرفی به استاد برای دانشجویان )حداکثر 

 از شروع ترم( یس در سیستم )قبلالتدرحقتعریف اساتید 

)در پرتال سازمان  هاآزمونتوسط دانشگاه در برگزاری  شدهکسبنمره عملکرد 

 سنجش(

ی سازمان سنجش محوله به هاآزمونبرگزاری 

 دانشگاه

 یست بگزاری آزمونلچکانجام فرایند برگزاری آزمون مطابق با 

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  و علوم تربیتی )مدیریت آموزشی(کارشناسی، کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت، اقتصاد داشتن مدرک تحصیلی 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

  
 

خه
نس

 

 مربوطه مسئولین عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس امور هیئت ممیزه

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت آموزشی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  کارشناس امور هیئت ممیزهعنوان پست/شغل: 

 ابت            مستمر            موقتنوع پست: ث شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

دریافت درخواست و ارسال مستندات پژوهشی به مدیریت پژوهشی همچنین ارسال 

 روز کاری( 01رزیابی )در بازه حداکثر مستندات آموزشی به دفتر ا

 علمیرسیدگی به فرایند ترفیع پایه هیئت

 ماهیانه صورتبههماهنگی جهت تشکیل جلسات 

اعضا و ارسال به امور اداری جهت ترفیع  امضاءو ارسال برای  جلسهصورتتهیه 

 اندداشتهی افرادی که درخواست ترفیع پایه تمامبهپایه و ارسال 

و مستندات و ارسال به کمیسیون  هافرمدن اولیه پرونده و کامل بودن چک کر

 روز کاری( 1تخصصی )در بازه زمانی حداکثر 

 علمی یئته مرتبه ارتفاعرسیدگی به فرایند 

ی فایل پاورپوینت و اسکن کل مدارک پژوهشی موجود در پرونده بعد از سازآماده

 روز کاری( 1یسیون تخصصی )حداکثر کم

 اءارتقاهنگی جهت تشکیل جلسه هیئت ممیزه و ارسال نامه به امور اداری جهت هم

 قبولقابلاعضای حاضر در جلسه در بازه زمانی  تکتکو ارسال نامه به  مرتبه

ها برای انجام فرایند ترفیع پایه و رتبه دو هفته قبل از علمییئتهارسال اخطار به 

 سررسید موعد 

ها و مستندات و ارسال به کمیسیون ه و کامل بودن فرمچک کردن اولیه پروند

 روز کاری( 1تخصصی )در بازه زمانی حداکثر 

تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی 

 هاعلمیهیئت

ی فایل پاورپوینت و اسکن کل مدارک پژوهشی موجود در پرونده بعد از سازآماده

 روز کاری( 1)حداکثر دانشگاه  جذبیسیون تخصصی و ارسال به هیئت کم

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت، اقتصاد 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی ریختا امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    
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 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس دبیرخانه آموزش

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت آموزشی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  کارشناس دبیرخانه آموزشعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

ییدهای تحصیلی، پرونده، تأصدور و ارسال کلیه  وز کاریر 1ییدهای پستی حداکثر ظرف مدت تأارسال 

 ی در سامانه و دفتر ارسال مراسلات هانامهیادداشت گزاری روی  مدرک تحصیلی و ...

 یرخانه مرکزی یا پستچی بعد از تحویل نامهدبدریافت امضا از 

وز ر 1ی مدرک تحصیلی جهت تحویل به پستچی در بازه زمانی حداکثر سازآماده

 کاری

مورد در  1به دلیل اشتباه در نوشتن آدرس )حداکثر  خوردهبرگشتی هانامهتعداد 

 سال(

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  کارشناسی در رشته های مدیریت، اقتصاد کاردانیداشتن مدرک تحصیلی ، 

 نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه استتبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده 

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 مسئول اتاق تکثیر  

 نشگاه خلیج فارسسازمان: دا واحد سازمانی: معاونت آموزشی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  مسئول اتاق تکثیر  عنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 رهای وظایفمحو هافعالیت

تکثیر اوراق امتحانی در زمان مقرر و نگهداری اوراق به صورت محرمانه تا تحویل 

 به متقاضی

های تکثیر اوراق و نگهداری پاسخگویی به درخواست

 های تکثیرو تعمیرات دستگاه

 های تکثیر آماده به کار نگهداشتن دستگاه

انی حل مشکل دستگاه در بازه زم های تکثیر وپیگیری برای انجام تعمیرات دستگاه

 قابل قبول

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  داشتن مدرک تحصیلی دیپلم، کاردانی 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی انوادگینام و نام خ تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 بایگانی دبیرخانه آموزش  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت آموزشی

 مت: بوشهرخد جغرافیاییمحل  بایگانی دبیرخانه آموزش  عنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 ی دانشجویانهاپروندهاسکن مدارک و  صحیح و کامل رتصوبهدقت در اسکن مدارک و انجام اسکن تمامی موارد پرونده 

 ی هر پرونده در مکان مشخص به خود(جاگذار) هاپروندهدقت در بایگانی مدارک و 

 مورد در سال( 1های الکترونیکی شده )حداکثر تعداد نواقص در  پرونده

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  کارشناسی در رشته های مدیریت، اقتصاد کاردانیداشتن مدرک تحصیلی ، 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 نام مشمولین  کارشناس پذیرش و ثبت

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت آموزشی

نام کارشناس پذیرش و ثبتعنوان پست/شغل: 

 مشمولین  

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل 

 موقت           نوع پست: ثابت            مستمر  شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

ته ، انتقال، تغییر رشنامثبتی هادرخواسترسیدگی به  ی ارجاع شدههاخواسترسیدگی به 

ی برگشتی از سمت رئیس اداره به دلیل وجود اشکال در هانامهرخواست یا تعداد د و مهمانی دانشجویان مشمول

 اطلاعات

)بررسی و پاسخگویی در بازه  قبولقابلدر بازه زمانی  هادرخواسترسیدگی به 

 روز کاری( 2زمانی حداکثر 

 کامل و دقیق و با رعایت ادب و احترام صورتبه رجوعاربابپاسخگویی به 

 یادورهآماری و  هاگزارشارائه  به رئیس ادارهارسالی گزارش 

 گزارش موقعبهدقیق بودن اطلاعات گزارش و ارسال 

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  علوم تربیتی )مدیریت آموزشی(داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت، اقتصاد 

 مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه استتبصره: تصمیم گیری در خصوص 

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس تحصیلات تکمیلی

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت آموزشی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  کارشناس تحصیلات تکمیلیعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 داری و استخدامی کشور رسیده استسازمان امور وا تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

ی جلسه دفاع ارشد و دکتر در بازه زمانی هانامهدعوترسیدگی به درخواست صدور 

 روز کاری، رساله = یک ماه( 01جامعه دکتری =  آزمونروز کاری،  2مقرر )ارشد= 

 ی مربوطهمجوزهای صدور هادرخواسترسیدگی به 

 ولقبقابلزمانی  دربازنامه کارشناسی ارشد و دکتر یانپافاع برای صدور مجوز د

 در واحد صادرشدهتوسط کارشناس / کل مجوزهای  صادرشدهتعداد مجوزهای 

 برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی هفته قبل از برگزاری آزمون 1ارسال فراخوان آزمون 

اعلام نمرات و اعطای گواهی در مطلوب و پیگیری برای  صورتبهبرگزاری آزمون 

 قبولقابلبازه زمانی 

تهیه گزارش از آمار و اطلاعات مربوط به دانشجویان  شده در طول سالیهته هاگزارشتعداد 

 هادادهمیزان دقت در صحت اطلاعات و نوشتن تحلیل از  دکتری و کارشناسی ارشد

 تهیه گزارش در زمان مقرر

 

نظر رشته تحصیلی :شرایط احراز شغل از   

  و علوم تربیتی )مدیریت آموزشی(داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت، اقتصاد 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی م خانوادگینام و نا تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس مالی مرکز آموزش

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت آموزشی

 ت: بوشهرخدم جغرافیاییمحل  کارشناس مالی مرکز آموزشعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 مور مالی مربوط به مرکز آموزشانجام ا با کمترین اختلاف ممکن هادورههزینه تشکیل  برآورد

 حساببهماهیانه )مبالغ واریزی  صورتبهآموزش  مرکزارائه گزارش آماری مالی 

 میزان سود مرکز و ...( –ها ینههز –مرکز 

 دقیق و با کمترین اشتباه صورتبهارائه گزارش مالی 

ه زمانی ارسال درخواست خرید مرکز آموزش و پیگیری برای انجام خرید در باز

 قبولقابل

ی مرکز هادورهارسال درخواست خرید و ارزیابی 

 آموزش

 ی مرکز آموزشهادورهدر  کنندگانشرکتی ارزیابی بین هافرمتوزیع 

روز  2ی ارزیابی و ارائه به مافوق )هافرمتهیه گزارش از عملکرد هر دوره بر اساس 

 بعد از برگزاری دوره(

 

رشته تحصیلی :شرایط احراز شغل از نظر   

 داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت، اقتصاد و حسابداری 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه زمانیعنوان پست سا نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس مرکز آموزش

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت آموزشی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  کارشناس مالی مرکز آموزشعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 هاریزی و برگزاری دورهبرنامه ی آموزشی در طول سال بر اساس برنامه هادورهی برگزار

 کارفرما و و انتظارات هاخواستهی آموزشی از کارفرما و بررسی هادرخواستدریافت 

 پاسخگویی به درخواست در بازه زمانی مقرر

 روز کاری 1تنظیم قرارداد با مدرس و کارفرما جهت برگزاری دوره در بازه زمانی 

 ت دانشگاه های، شماره کلاس و ... از طریق سایرسانی زمان برگزاری دورهاطلاع

انجام هماهنگی جهت حضور اساتید مدعو )مهمانسرا، وسیله نقلیه، بلیت هواپیما و 

)... 

ی پیش از دوره و بعد از دوره و هاآزمونبرگزاری  آزمون از مدرس و برگزاری آزمون  سؤالاتدریافت 

 تصحیح آزمون و ارائه گزارش میزان یادگیری به کارفرما  صدور گواهی

ی مرکز هادورهدر  کنندگانشرکتی رضایت از سطح بگزاری بین هافرم توزیع

 آموزش

ی ارزیابی و ارائه به مافوق  و هافرمتهیه گزارش از عملکرد هر دوره بر اساس 

 روز بعد از برگزاری دوره( 2کارفرما )

 روز بعد از آزمون و ارسال به کارفرما 02صدور گواهی 

 

ر رشته تحصیلی :شرایط احراز شغل از نظ  

 )داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت، اقتصاد و علوم تربیتی )مدیریت آموزشی 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی خانوادگینام و نام  تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس استعدادهای درخشان

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت آموزشی

 مت: بوشهرخد جغرافیاییمحل  کارشناس استعدادهای درخشانعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

انجام فرایند پذیرش بدون آزمون برای در مقاطع ارشد  انی مقرر()در بازه زم هادانشکدهارسال فراخوان پذیرش بدون کنکور به 

دریافت مدارک از متقاضیان و بررسی مدارک و تخصیص سهمیه بر اساس دستور  و دکتری

 سازمان سنجش )در بازه زمانی مقرر(

 ت در المپیادهای علمیهماهنگی جهت شرک جهت ارسال اسامی افراد )در بازه زمانی مقرر( هادانشکدهارسال فراخوان به 

ارسال لیست افراد متقاضی شرکت در المپیاد به امور مالی جهت پرداخت هزینه به 

 دانشگاه مقصد )در بازه زمانی مقرر(

المپیاد به دانشگاه مقصد به همراه  سؤالو طراحان   کنندگانشرکتارسال لیست 

 )در بازه زمانی مقرر( شدهانجاملیست پرداخت 

 در المپیاد کنندگانشرکتاهنگی جهت ایاب و ذهاب انجام هم

ی دانشجویان استعداد هادرخواسترسیدگی به  روز کاری 1صدور گواهی رتبه برتری در بازه زمانی 

ارسال اسامی مشمول دریافت جوایز استعداد درخشان )جایزه پرفسور مشوقیان،  درخشان

 زو پیگیری برای دریافت جوای جایزه بنیاد رشد و جایزه تحصیلی بنیاد نخبگان(

 یان غیر ایرانیدانشجوپذیریش  روز کاری( 1ثبت و چک کردن مدارک دانشجویان غیر ایرانی )در بازه زمانی 

 روز کاری( 1صدور گواهی اشتغال به تحصیل و معرفی به ناجا )در بازه زمانی 

 ر دانشگاهید ادامه تحصیل دتائرسیدگی به فرایند صدور پاسپورت و رد یا 

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 )داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت، اقتصاد و علوم تربیتی )مدیریت آموزشی 

 ستا تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 آموختگیدانشکارشناس امور 

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت آموزشی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  آموختگیدانشامور کارشناس عنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

ته ، انتقال، تغییر رشنامثبتی هادرخواسترسیدگی به  رجاع شدهی اهاخواسترسیدگی به 

ی برگشتی از سمت رئیس اداره به دلیل وجود اشکال در هانامهتعداد درخواست یا  و مهمانی دانشجویان مشمول

 اطلاعات

)بررسی و پاسخگویی در بازه  قبولقابلدر بازه زمانی  هادرخواسترسیدگی به 

 ز کاری(رو 2زمانی حداکثر 

 کامل و دقیق و با رعایت ادب و احترام صورتبه رجوعاربابپاسخگویی به 

 یادورهآماری و  هاگزارشارائه  ارسالی گزارش به رئیس اداره

 گزارش موقعبهدقیق بودن اطلاعات گزارش و ارسال 

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 شناسی ارشد در رشته های مدیریت، اقتصاد و علوم تربیتی )مدیریت آموزشی(داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی، کار 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 معاونت پژوهشیفصل سوم: 
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فناوری و پژوهشی معاون  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس معاونت پژوهشیواحد سازمانی: 

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  فناوری و پژوهشی معاونعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت پست/شغل: شماره 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 تدوین و اجرای برنامه های کارافرینی دانشگاه  -

 های واحدهای تابعهه و ایجاد هماهنگی بین فعالیتتدوین طرح جامع پژوهشی و هدایت کلیه امور پژوهشی دانشگا -

 کشوراستان و دهی تحقیقات دانشگاهی درراستای اهداف علمی و اقتصادی و صنعتی و کشاورزی و پزشکی جهت -

 هاهای تحقیقاتی دانشگاه با وزارتخانهایجاد هماهنگی برنامه -

 بر اجرای آن های مختلف پژوهشی و نظارتنامهتهیه و بررسی و پیشنهاد آئین -

های تحقیقاتی که از سوی دولت و یا بخش خصوصی پیشنهاد ها و برنامهتقویت بنیه مالی دانشگاه از طریق بررسی و اجرای طرح -
 گرددمی

 هاهای دانشکدهتجهیز و توسعه آزمایشگاه -

، مبادله دانشجو و استاد ،برقراری های تحقیقاتیهای داخلی و خارجی جهت جلب همکاری آنان در زمینهتوسعه روابط بین دانشگاه -
 های علمیسمینارها و کنفرانس

 هاهای علمی مختلف با همکاری و هماهنگی دانشکدهبرگزاری سمینارها و کنفرانس -

 های پژوهشی دانشگاهریزی لازم جهت ارزیابی فعالیتانجام مطالعات و برنامه -

 شورکاربردی برای رفع نیازهای ک -ور انجام و گسترش تحقیقات بنیادی منظایجاد مراکز تحقیقاتی مجهز و پیشرو در دانشگاه به -

های کاربردی و فناوری، مرکز نشر آثار علمی و مدیریت کتابخانه هدایت و نظارت بر امور مرکز رایانه و اطلاع رسانی، دفتر پژوهش -
 هاو مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه

 ای تامین کتب و مجلات علمی داخلی و خارجیها برهمکاری با معاونت پژوهشی دانشکده -

 گیردتوزیع و تخصیص فرصت مطالعاتی که به دانشجویان ممتاز تعلق می -

 علمیهای دانشجویان و کارهای تحقیقاتی اعضای هیأتنامهنظارت بر تهیه و تنظیم موضوعات پژوهشی برای پایان -

اعزام به فرصت مطالعاتی به موسسات علمی داخلی و خارجی برای  علمی در برنامهریزی جهت گسترش شرکت اعضای هیأتبرنامه -
 پژوهشی کشور -تامین نیازهای علمی 

 علمی و دانشجویان در مجامع علمی داخل و خارج از کشورایجاد زمینه لازم برای شرکت اعضای هیأت -

 سایر موسسات دولتی و خصوصی ها ونظارت بر نحوه تنظیم و اجرای قراردادهای تحقیقاتی بین دانشگاه و وزارتخانه -

 تنظیم و برآورد بودجه معاونت پژوهشی وفناوری و ارائه ی آن به دفتر برنامه و بودجه -

 تهیه گزارش ماهیانه و سالیانه معاونت جهت ارائه به ریاست دانشگاه، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سایر موسسات -

 المللیهای علمی، ملی و بیندانشجویان در جشنواره علمی وایجاد زمینه لازم برای شرکت اعضای هیأت -

 اقدام برای ثبت اختراعات دانشگاه و پیگیری امور ذیربط -

 پیگیری امور مربوط به مالکیت معنوی محققان دانشگاه -

 های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاهمطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت -

 هامنی آزمایشگاهسیاستگذاری برای ای -

 ایجاد شورای ایمنی، محیط زیست و سلامت -
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 های غیر ایمن در دانشگاههدایت و نظارت بر کلیه امور مربوط به ایمنی، محیط زیست و سلامت و جلوگیری از فعالیت -

 انجام سایر امور محوله از سوی ریاست دانشگاه -

 
 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 صیلی دکتریداشتن مدرک تح 

  سال تجربه کاری به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه در یکی از دانشگاه های دولتی کشور 2داشتن 

  سال سابقه مدیریتی در دانشگاه 1داشتن 

 داشتن مرتبه دانشیار 

 ستنشگاه اتبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دا

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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فناوری و پژوهشی امور مدیر  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس معاونت پژوهشیواحد سازمانی: 

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  فناوری و پژوهشی امور یرمدعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 شورا مصوبات تدوین و تنظیم و دانشگاه پژوهشی شورای جلسه دبیر -
  مصوب هاىمشى خط و ها سیاست قالب در دانشگاه پژوهشى هاىبرنامه نظیمت -
  ربط ذى مقامات به اصلاحى نظرهاىتسلیم و پژوهشى هاىبرنامه مورد در تصمیم اتخاذ -
  ربطذىواحدهاى به لازم راهنمایى ارائه و تحقیقات مورد در شده تعیین هاىمشى خط تفسیر و تعبیر -
  پژوهشى شوراى در طرح جهت لازم هاى گزارش تهیه -

 .پژوهشی های برنامه مورد در گیری تصمیم -

 . دانشگاه پژوهشی اعتبارات مورد در نظر اظهار -

 .دانشگاه پژوهشی و تحقیقاتی نیازهای شناخت برای لازم های بررسی انجام -

 .مربوطه واحدهای کمک با ها پروژه نیاز مورد لازم وسایل و تجهیزاتی امکانات تامین -
 ربوطهم مالی واحد از محققین به پرداختها پیگری و آنها اجرای درخصوص اقدام و تحقیقاتی قراردادهای انعقاد به مربوط امور کلیه انجام -

 .تحقیقاتی مختلف واحدهای و ها دانشکده پژوهشی های فعالیت بین هماهنگی ایجاد و همکاری -
 علمی هیات اعضای...  و مقالات تشویقی(، گرنت) پژوهانه به مربوط امور کلیه انجام -
 تکمیلی تحصیلات دانشجویان و علمی هیات اعضای علمی سفرهای و مطالعاتی های فرصت به مربوط امور انجام -
 ای ترجمه و تالیفی کتب انتشار در علمی هیات اعضای با همکاری و ریزی برنامه -
 دانشگاه سالانه پژوهشی فعالیتهای و عملکرد ارزشیابی زمینه در لازم مطالعات انجام -
 گاهدانش پژوهشی های اولویت تعیین جهت لازم بررسی و مطالعه پژوهشی امور انجام جهت مربوط های نامه آیین تدوین و ریزی برنامه -

 مسئولین به لازم گزارش ارائه و
 دانشگاه پژوهشی شورای به مربوط امور در بخشی برون و بخشی درون لازم های هماهنگی ایجاد -

 . مربوطه واحد کارشناسان به محوله امور انجام بر لازم نظارت -
 دانشگاه تحقیقاتی مراکز به مربوط امور پیگیری و همکاران و اساتید برای آموزشی های کارگاه برگزاری -
 دانشگاه پژوهشی امور در ومادی معنوی مالکیت به مربوط امور انجام -

 

یلی :شرایط احراز شغل از نظر رشته تحص  

 داشتن مدرک تحصیلی دکتری 

  سال تجربه کاری به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه در یکی از دانشگاه های دولتی کشور 2داشتن 

  سال سابقه مدیریتی در دانشگاه 0داشتن 

 ستنشگاه اتبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دا
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 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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اطلاعات فناوری  رئیس  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس معاونت پژوهشیواحد سازمانی: 

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  اطلاعات ناوریف  عنوان پست/شغل: رئیس

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 دانشگاه اهبردهایها و ر های تحت سرپرستی با خطمشیهماهنگ کردن برنامه -

 های جامع فناوری اطلاعات و ارتباطاتهای راهبردی در زمینه طرحانجام برسی -
 بینی احتیاجات واحد سازمانی در زمینه نیروی انسانی ،تجهیزات و تسهیلات مورد نیاز و اقلام در جهت تأمین آنپیش -
زاری و به کارگیری آن ها در جهت ارتقای سطح کارآیی مطالعه و ارزیابی پیشرفت ها در زمینه فناوری سخت افزاری و نرم اف -

 واحد مربوطه
ها و گردش کار و فعالیت های موجود در سازمان به منظور اصلاح، بهینه سازی و خودکارسازی ها ،سیستممطالعه و ارزیابی فرآیند -

 نرم افزاری و سخت افزاریها و تجهیزات ترین قابلیتحداکثری در چارچوب مصالح سازمان و با استفاده از مناسب
 ورینظارت بر کاربرد مناسب فناوری اطلاعات و در راستای ارتقای سرعت عمل، کارآیی و بهره -
 ی مناسب از امکانات رایانه ای دانشگاه و پیگیری مشکلات امنیتی و تخلفاتنظارت و کنترل بر استفاده -
 های تحت سرپرستینظارت و ارزیابی کارکنان واحد -
 های لازم برای مقام بالاترشتهیه گزار -
 های کاربردیمطالعه و اظهار نظر در خصوص طراحی و تولید سیستم -
 برسی و تأیید تقاضاهای رسیده از نظر فنی و امکانات موجود برای ارائه خدمات مربوطه -
خصصی کارکنان واحد های لازم در خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه ریزی برای ارتقای توان تبینی آموزشپیش -

 مربوطه
 های مربوطهها و سمینارشرکت در کمیسیون -
 های هزینه و رسیدگی به کلیه اسناد مالی مربوط به حوزه شغلی تصویب قراردادها و درخواست -
 هانجام سایر امور محول -

 

 
 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 شته های کامپیوتر و فناوری اطلاعاتداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در ر 

  سال تجربه کاری در یکی از دانشگاه های دولتی کشور 1داشتن 

  سال سابقه مدیریتی در دانشگاه 1داشتن 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 

ن س خ  مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا ه
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 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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صنعت با ارتباط رئیس  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس معاونت پژوهشیواحد سازمانی: 

 و آزاد هایآموزش گروه عنوان پست/شغل: رئیس

 مجازی
 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 ی؛سازی دستاوردهای فناوری و نوآورریزی، اداره و هدایت امور تجاریبرنامه 
 های کشور برای تولید کالا و خدمات بنیان و هدایت سرمایهارتقای کارآفرینی فناورانه و بهبود فضای کسب و کار دانش

 بنیان؛دانش
 نوآوری؛ و فناوری کیفی و کمیهای کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت به منظور توسعه تدوین برنامه 
 های مرتبط؛نتشار فناوری و نوآوری از طریق ساماندهی و هدایت فعالیتبالا بردن سطح مشارکت دانشگاه در تولید و ا 
 بنیان؛حمایت از پژوهشگران/نوآوران دانشگاهی در داخل و خارج کشور برای توسعه فناوری و تولید ثروت دانش 
 سازی نتایج پژوهشی؛هدایت، پشتیبانی و نظارت بر تجاری 
  عملکرد مراکز رشد و فناوری در واحدهای دانشگاهی؛هدایت، پشتیبانی و نظارت بر راه اندازی و 

 بنیان در واحد های دانشگاهی؛های دانشساماندهی، تشکیل، هدایت و نظارت بر تشکیل شرکت 
 و تولید به ها-نوآوری و ابتکارات ها،¬ایجاد شبکه دانشی با مشارکت نهادهای تجاری، عمومی و صنعتی، جذب و تبدیل ایده 

 .پایدار مشاغل
 های بیرونی و مراکز صنعتی برای ساماندهی کارورزی دانشجویان در سطح کشور؛اری با سازمانهمک 

 تقویت و ترویج فرهنگ کارآفرینی در بین دانشگاهیان؛ 
 دانشجویان؛ میان در گروهی کار و کارآفرینی ٔ  های همسان، ترویج و تقویت روحیهسازی گروهسازماندهی، حمایت و توانمندی 
 ویژه دانش آموختگان؛طلاعاتی جامع کارآفرینان بهایجاد بانک ا 
  در اندانشجوی کارآموزی و عملی آموزش اشتغال، برای هاآن راهنمایی و کارشناسایی علائق و تمایلات واقعی دانشجویان در زمینه 

 تخصصی؛ هایرشته با مرتبط هایزمینه
 اکز کارآفرینی واحدها؛ها و مریابی پیوسته بر وظایف و عملکرد کمیتهنظارت و ارزش 
 کارآفرینی؛ های دولتی و بخش خصوصی در زمینههماهنگی با دستگاه 
 های سالانه تخصصی، سمینارها و همایش -های علمیهای آموزشی، میزگردها و سخنرانیریزی برای برگزاری دورهبرنامه

 کارآفرینی
 های علمی و های غیر دولتی، انجمنهای اجرایی، سازماناهها، مراکزپژوهشی، دستگارتباط با مراکز مختلف اعم از دانشگاه

 های صنفی برای گرفتن نیازهای پژوهشی آنان؛اتحادیه

 ها، نهادها، صنایع و ... در راستای ایجاد ارتباط بیشتر بین دانشگاه و صنعت و های مشترک با سازمانبرگزاری جلسات و نشست
 نامه؛سازی برای بستن تفاهمزمینه

 های صنعتی، پژوهشی و خدماتی با صنعت و جامعه؛های برون دانشگاهی و انجام پروژهو عقد قرارداد طرح بررسی 
 های دفتر ارتباط با صنعت واحدهای دانشگاهی و امتیازدهی آناننظارت بر فعالیت 
 ها توسط علمی و نمایشگاههای ها ،مراسم، میزگردها، سخنرانیها،جشنوارههمکاری و مشارکت در برگزاری سمینارها، همایش

 ها و نهادهای خارج از دانشگاه؛دانشگاه و سازمان
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 های تخصصی مورد نیاز؛ها و بخشنامهنامهتدوین و ابلاغ آئین 
 های مورد نیاز )انتخاب، ارزیابی، نامهها و آئینهای مربوط در جهت تهیه و تدوین دستورالعملتشکیل شورای راهبردی و کمیته

ها که توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار ها، مسابقات و جشنوارهزاری( در خلال برگزاری همایشاداری و برگ
 شود. می

 ها، مسابقات، های واحدهای دانشگاهی برای گرفتن مجوزهای لازم به منظور برگزاری نمایشگاهبررسی و کارشناسی درخواست
 وری؛های علمی پژوهشی و فناها و همایشجشنواره

 های بین المللی مربوط از طریق سیاستگذاری و بررسی امکان حضور مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه در نمایشگاه
 ریزی سالانه و تدوین ضوابط و مقررات لازم؛برنامه

 شناسایی و حمایت از مخترعان، نوآوران و صاحبنظران دانشگاه؛ 
  ینی و نیز چگونگی برگزاری همایش محتواهای دانشی لازم در حیطه کارافرتدوین 
 های آموزشی کوتاه مدت تخصصیها و دورهبرگزاری کارگاه 

 
 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 داشتن مدرک تحصیلی دکتری 

  سال تجربه کاری به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه در یکی از دانشگاه های دولتی کشور 1داشتن 

  یریتی در دانشگاهسال سابقه مد 1داشتن 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است
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 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 ول واحد تشکیلاتمسئ    
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اسناد مرکز و مرکزی کتابخانه رئیس  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس معاونت پژوهشیواحد سازمانی: 

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  ناداس مرکز و مرکزی کتابخانه رئیسعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  فوظایشرح 

 علمی هیات اعضا و دانشجویان برای پژوهش و تحقیق هایزمینه نمودن فراهم -
 چاپی غیر و چاپی منابع اطلاعات اشاعه و سازماندهی و گردآوری -
 پژوهش و تدریس تکمیل برای فناوری ایابزاره و چاپی متون و منابع خدمات ارایه -
 آنان فنی دانش و علمی سطح ارتقا منظور به مراجعین برای پژوهشی و آموزشی فضای ایجاد -
 یموضوع متخصصان تامین منظور به دیگر هایرشته و کتابداری علمی مدارک با کارکنان بکارگیری و گزینش و انتخاب -
 اطلاعات به محققان بهتر هرچه دستیابی برای پیشرفته خدمات یهاروش و منابع آخرین کاربرد و بکارگیری -
 سفارش امور انجام جهت لازم اعتبارات بینی پیش -
 دانشگاه های کتابخانه نیاز مورد نشریات و کتب خرید -
 جویانانشد استفاده برای ها کنفرانس و سمینارها مانند مختلف های زمینه در تصویری و صوتی محتواهای متنی، تکثیر و تهیه -
 دانشگاه انتشارات و چاپ به مربوط امور انجام -
 مربوط بخش مسئول تشخیص به کتابخانه در موجود تحقیقی و علمی مدارک سایر و نشریات و ها کتاب تجلید -
 ذیصلاح مراجع به آن ارائه و کتابخانه فعالیتهای از لازم های گزارش تهیه -
 دانشگاه آموزشی فمختل های رشته برای درسی کمک و درسیمنابع  تهیه -
 ممتاز و معتبر کهن متون نشر و احیا -
 المللی بین و ملی مجامع و موسسات با همکاری -
 فنی و علمی نشریات و مجلات و کتب قراردادن دسترس در و نگهداری ،ذخیره ،آوری جمع -
 آنها به دسترسی امر در تسهیل برای نشریات و کتب سازی آماده و نویسی فهرست و بندی طبقه -
 تمسیس یک ایجاد منظور به کشور از خارج و داخل در... و کتب نشر مراکز و ها کتابخانه،علمی مجامع و مراکز با ارتباط راریبرق -

 کتابداری کارآمد و منظم
  ها گروه و ها دانشکده دانشگاه و نیاز  کتابخانه بین هماهنگی ایجاد -

 کتابداری امر با جدیدالاسلام کارکنان سازی آشنا و آموزش -
 کشور از خارج و داخل از منابع سایر و نشریه ،کتاب خرید و سفارش به مربوط امور انجام -

 
 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 داشتن مدرک تحصیلی دکتری 

  سال تجربه کاری به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه در یکی از دانشگاه های دولتی کشور 1داشتن 

  تی در دانشگاهسال سابقه مدیری 1داشتن 
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 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است
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 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 واحد تشکیلاتمسئول     
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کارآفرینی گروه رئیس  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس معاونت پژوهشیواحد سازمانی: 

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  کارآفرینی گروه رئیسعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائید.........به که در تاریخ ............... وظایفشرح 

 تشکیل شرکتهای دانش بنیانهای کاربردی و گذاری و تشویق اعضای هیئت علمی برای اجرای پژوهشسیاست -

 نظارت بر نحوه استقرار شرکتهای دانشی در مراکز رشد دانشگاه -

 نشگاهعقد قرارداد با شرکتهای مستقر در مراکز رشد دا -

 تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم برای مدیریت شرکتهای دانشی در دانشگاه -

 ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیئت علمی و دانشجویانبرنامه -

 آموختگان با مفهوم کارآفرینیهای آموزشی در زمینه ترویج کارآفرینی و آشنایی دانشبرگزاری کارگاه -

 آموختگانئه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه کارآفرینی برای اعضای هیئت علمی به دانشجویان و دانشارا -

 حمایت از کارآفرینان به عنوان الگو برای دانشجویان -

 هدایت دانشجویان برای کاربردی نمودن تخصص خود -

 های شغلی موجود در جامعهآشنا نمودن دانشجویان به کلیه زمینه -

 ای کاربردیرشته -های میان های آموزشی به منظور ترغیب آنها به تاسیس دورهمدیران گروههمفکری با  -

 ها و سمینارهای کوتاه مدت برای افزایش دانش کاربردیبرگزاری دوره -

 حمایت از هسته های پژوهشی با محوریت اعضا هیئت علمی و دانشجویان -

 دانشگاهیانشناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی و معرفی آنها به  -

 آموختگان دانشگاهیایجاد اشتغال دانش -

 در مراکز رشد دانشگاه محوروکارهای کوچک و متوسط دانشتوسعه کسب -

 تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه -

 ارآفرینیانجام بررسی و اقدامات لازم در امر پاسخگویی به نیازهای جامعه در مراکز علمی و ک -

 تحقیقاتی با توجه به ضوابط مورد عمل -های صنعتی همکاری با سازمانها و شرکتها در جهت انجام آزمایش -

 ترتیب بازدید مسئولین بخشهای مختلف کشور از دانشگاه و بالعکس با هماهنگی واحدهای مربوط -

 انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق -

 

 
 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری 

  سال تجربه کاری در حوزه کارافرینی  1داشتن 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است
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خه

نس
 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام خانوادگی نام و تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس پژوهشی

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس پژوهشیواحد سازمانی: معاونت 

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  کارشناس پژوهشیعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت پست/شغل:  شماره

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

با توجه به نوع  قبولقابلیازدهی در بازه زمانی امتپاسخ گوی به درخواست 

 خواستدر

یازدهی به مقالات، نشریات، امترسیدگی به فرایند 

 هایشهماها و یفتأل

 درخواست در ماه( 21) شدهدادهپاسخی هادرخواستتعداد 

با توجه به نوع  قبولقابلیازدهی در بازه زمانی امتپاسخ گوی به درخواست 

 درخواست

پژوهشی  هایطرحرسیدگی به فرایند امتیازدهی 

 در بیرون از دانشگاه شدهانجام

هماهنگی و پیگیری با داوران بیرون از دانشگاه برای داوری طرح و ارسال 

 قبولقابلیرنامه داوری در بازه زمانی تقد

ه با توج قبولقابلی درخواستی از سمت مافوق در بازه زمانی هاگزارشآماده کردن 

 به نوع گزارش 

 ی آماری هاگزارشتهیه 

 به صورت ماهانه یهاگزارش ارائه

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 *داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی* یا کارشناسی ارشد 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 خواهند ذیرشپ قابل  دانشگاه راهبردی سند با مطابق داراولویت تحصیلی هایرشته با مرتبط تحصیلی مدرک دارندگان صرفاً پست این * در

 .بود

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس مالی پژوهشی

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت پژوهشی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  کارشناس مالی پژوهشیعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 و استخدامی کشور رسیده استسازمان امور واداری  تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

در  شدهدادهپاسخی خرید هادرخواستید شده / کل تائی خرید هادرخواستتعداد 

 درصد( 11واحد )

خرید )اموالی یا  درخواستی هافرمید و ثبت تائ

مصرفی( مخصوص گرنت اساتید و دانشجویان ارشد و 

 قبولقابلدر بازه زمانی  هادرخواستپاسخ گوی به  دکتری 

ق و یالتحقحقی تشویق مقالات، هافرمید و ثبت تائ درخواست در ماه( 21ید شده )تائی خرید هادرخواستتعداد 

 قبولقابلدر بازه زمانی  هادرخواستپاسخ گوی به  مخصوص گرنت جلسهصورت

 فردی در زمان مقرر صورتبهیِ استاداعلام پژوهانه 

در فایل اکسل و  هادرخواستبایگانی و ثبت تمامی  صحیح و دقیق به همراه مدارک مربوط صورتبهعات ثبت اطلا

 ارائه گزارش و آمار مربوط به گرنت ها بایگانی فیزیکی اسناد پیوست

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 یت، اقتصاد و حسابداریداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های مدیر 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 افزارکارشناس توسعه نرم

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت پژوهشی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  افزارکارشناس توسعه نرمعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدخ ........................به که در تاری وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

اس ی تحت پشتیبانی توسط کارشنافزارهانرمی و دیتابیس بر کاربرمیزان تسلط 

 تحت پشتیبانی( افزارنرم 01از  افزارنرم 2)حداقل تسلط بر 

 محوله یافزارهانرمپشتیبانی از 

 های کههای رسیدگی شده از سمت کاربران نهایی / کل درخواستتعداد درخواست

 اندکردهکاربران نهایی به واحد ارسال 

 هاراهبری پروژه شده پروژهیزیربرنامهدرصد پیشرفت واقعی پروژه / درصد پیشرفت 

 قبولقابلهای اجرایی پروژه در بازه زمانی پیگیری فعالیت

 

ط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :شرای  

 داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های کامپیوتر، فناوری اطلاعات، برق، مخابرات، مهندسی صنایع 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است 

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 دانشگاه افزارنرمپشتیبانی 

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت پژوهشی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  دانشگاه افزاررمنپشتیبانی عنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 دانشگاه ERPرسیدگی به امور مربوط به سیستم  ERPبه کاربرهای سامانه  پاسخگویی حضوری و تلفنی

ی تعریف کاربر، تعریف جایگاه سازمانی، تعریف هادرخواستپاسخگویی به 

  قبولقابلو عکس در بازه زمانی  امضاءی کاربری و تعریف هاگروهامتیازات، تعریف 

رسیدگی به امور مربوط به سامانه اداری و سامانه  سال تحصیلی جدید  ی تحصیلی در ابتدایهارشتهدانشجویان با  انطباق

 قبولقابلدر بازه زمانی  هافرمی سیستمی گردشکارهاو  هابرگهساخت  آموزش

 ی جلساتهاگروهتنظیم سامانه جلسات و ساخت 

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 ی ارشد در رشته های کامپیوتر، فناوری اطلاعات، برق، مخابرات، مهندسی صنایعداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناس 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس شبکه و زیرساخت

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت پژوهشی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  کارشناس شبکه و زیرساختعنوان پست/شغل: 

 مستمر            موقت   نوع پست: ثابت          شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

برای اساتید، دانشجویان و کارکنان در بازه زمانی  VPNایجاد پست الکترونیکی و 

 درخواست  حداکثر یک روز کاری پس از رسیدن

ی اینترنت محلی و ایجاد هاشبکهی زیرساختی اندازراه

 (برای استفاده کاربرانVPNاکانت )ایمیلی و 

در واحدهای جدید یا در حال گسترش در بازه زمانه  Wifiی شبکه، نصب اندازراه

 ی پس از دریافت دستور از مدیر روز کارحداکثر دو 

بان سیستم در یپشتیکی دانشگاه و تماس با پشتیبانی گیری از سرور پست الکترون

 صورت لزوم

 های شبکه دانشگاهیرساختزتعمیرات و نگهداری 

 خوابگاه و دانشگاه Wifiی هاشبکهمانیتورینگ 

ی حضوری یا تلف صورتبهی دانشجویان و اساتید که هادرخواستپاسخگویی به 

 کنندیممراجعه 

 

لی :شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصی  

 داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های کامپیوتر، فناوری اطلاعات، برق، مخابرات، مهندسی صنایع 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی انوادگینام و نام خ تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس شبکه و دیتاسنتر

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت پژوهشی

 بوشهر خدمت: جغرافیاییمحل  کارشناس شبکه و دیتاسنترعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 یتاسنتر دمدیریت  اسنتر یتدی افزارنرمی و افزارسختی اطلاعات روزرسانبهپشتیبانی و 

 قبولقابلی های دیتا ستنر در بازه زمانی خرابهیابی و رفع یبع

ساعته دیتاسنتر و شبکه دانشگاه و جلوگیری از حملات سایبری  11مانیتورینگ 

 احتمالی

 افزارسختکانفینگ و مهندس ساختار شبکه و سرورهای دانشگاه و اضافه کردن 

 جدید

کاپ گیری از سرورهای دانشگاه )سرورهای کتابخانه دیجیتال، امانات پشتیبانی و ب

روزانه، ماهانه و سالانه بسته به  صورتبه، مرکز اسناد دانشگاه و ...( ERPکتابخانه، 

 نیاز 

، واحدهای تابعه و هادانشکدهساعت اینترنت ورودی و انتقال آن به  11مانیتورینگ 

 آمدهیشپهای یبعو رفع  هاخوابگاه

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های کامپیوتر، فناوری اطلاعات، برق، مخابرات، مهندسی صنایع 

 ستنشگاه اتبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دا

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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  کارشناس ارتباط با صنعت 

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت پژوهشی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  رشناس ارتباط با صنعتکاعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

اد بیرونی و تطبیق با چهارچوب قراردادهای دانشگاه در بازه بررسی چهارچوب قرارد

 زمانی یک روز کاری

رسیدگی به امور قراردادهای پژوهشی، پسادکترا، 

 ی و ...مطالعاتصندوق حمایت از پژوهشگران، فرصت 

ازم از مجری و ابلاغ به مجری تنظیم قرارداد داخلی با مجری و دریافت مدارک ل ی اجراییهادستگاهو  هاشرکتبین دانشگاه و سایر 

 ید مدیر در بازه زمانی یک روز کاریتائپس از 

حسن انجام کار در بازه زمانی یک  نامهضمانتپرداخت و یشپصدور زمانت نامه 

 روز کاری

راحل در قرارداد و پیگیری م شدهانجامی فازبندتنظیم فایل کنترل پروژه با توجه به 

 شدهانجام

ی پژوهشی اپروژهوط به کنترل سایر امور مرب

 منعقدشده

دریافت گزارشات ادواری و نهایی از مجری و ارسال به کارفرما به همراه درخواست 

 وجه در بازه زمانی یک روز کاری

با  لقبوقابلتهیه گزارشات درخواستی از سمت مافوق و ارسال گزارش دربازه زمانی 

 توجه به نوع گزارش

 اری به مافوق ارائه گزارشات ادو

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 )داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته مدیریت )گرایشهای مختلف 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی ریختا امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس کارآفرینی

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت پژوهشی

 : بوشهرخدمت جغرافیاییمحل  کارشناس کارآفرینیعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 ی فناور دانشجوییهاگروهایجاد و جذب  های فناورانه دانشگاه یدهای و برگزاری فراخوان رساناطلاع

 در فراخوان در بازه زمانی مقرر شدهمطرحهای یدهارسیدگی به فرایند ارزیابی 

 های برگزیده و استقرار در مرکز رشد دانشگاه در بازه زمانی مقرریدهاپذیرش 

ی فناور در هاشرکتو  هاگروهی با همکاری و همراه ی فناورهاشرکتو  هاگروهی آموزشی برای هاکارگاهبرگزاری 

 و نحوه برگزاری مناسب هاگروهو  هاشرکتبرگزاری کارگاه متناسب با نیاز  مرکز رشد دانشگاه

 ی فناوری که محصول آمده دارندهاشرکتو  هاگروهبازاریابی برای 

 ی فناور مرکز رشد دانشگاههاشرکتو  هاگروهمشاوره به 

ی هاتشرکالمللی بسته به توان ینبها استانی و کشوری و یشگاهنماشرکت در 

 فناور

 ینانهکارآفربرگزاری رویدادهای  ینان کارآفراز  دعوتبرگزاری سمینارهای ماهیانه با 

 و درها  هاقلهبرگزاری رویداد 

 هفتگی صورتبهی دیدگاه من امدورهبرگزاری 

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 اشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های کارافرینی و مدیریت د 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 نویسیکارشناس فهرست

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت پژوهشی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  نویسیکارشناس فهرستعنوان پست/شغل: 

 ستمر            موقتنوع پست: ثابت            م شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 ی به کتابخانه توسط کارشناس/ کل اسناد ورودی به کتابخانهورودتعداد اسناد 

کتاب و ... به نامه، یانپاانجام فرایند ورود اسناد، 

 شده(یداریخر)اهدایی و  کتابخانه

 قیقصحیح و د صورتبهها و ... نامهیانپا، هاکتابنصب تگ امنیتی بر روی تمامی 

ی فارسی و لاتین با کتابخانه ملی و کتابخانه هاکتابجستجو و مطابقت ایزوی 

 پارس آذرخش کتابخانه  افزارنرمالمللی کنگره و انتقال به ینب

ی اهدایی )در صورت تکراری بودن انتقال به بخش هاکتابی بنددستهگزینش و 

 در صورت فرسوده بودن انتقال به بخش بازیافت ( –مبادلات 

 ورتصبهها نامهیانپاو  هاکتابعطف و بارکد تمامی  برچسب چسباندنپرینت و 

 دقیق و صحیح

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 ن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های علم اطلاعات و دانش شناسی، زبان و ادبیات فارسی داشت 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه ت سازمانیعنوان پس نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس امانات کتابخانه

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت پژوهشی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  امانات کتابخانه کارشناسعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت /شغل: شماره پست

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

ه دش دادهامانتی هاکتاب/ کل  شدهگرفتهشده و تحویل  دادهامانتی هاکتابتعداد 

 در کتابخانه شدهگرفتهو تحویل 

 خانهکتابپاسخگویی و رسیدگی به مراجعین 

 خانهیدشده در کتابتمدی هاکتابیدشده توسط کارشناس / کل تمدی هاکتابتعداد 

گاه المللی و متقاضیان خارج از دانشینبدانشجویان تحصیلات تکمیلی و  نامثبت

 قبولقابلصحیح در بازه زمانی  صورتبه

 برای صحافی شدهارسالی هاکتاببرای صحافی / کل  شدهارسالی هاکتابتعداد 

 در کتابخانه

 به کتابخانه مرتبطانجام امور روزانه 

 صحیح و کامل روزانه صورتبهشلف خوانی مخزن 

 ی به شکل ظاهری مناسب روزانههاقفسهمرتب کردن 

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 ن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های علم اطلاعات و دانش شناسی، زبان و ادبیات فارسی داشت 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه ت سازمانیعنوان پس نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس کتابخانه دیجیتال

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت پژوهشی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  کارشناس کتابخانه دیجیتالعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت پست/شغل:  شماره

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 و قراردادی طرف هاشرکتی  دیجیتال دریافتی از جانب هاکتابارزیابی لیست 

روز کاری با توجه  21)حداکثر  قبولقابلدر بازه زمانی  هاشرکتی به آن رسانطلاعا

 به تعداد لیست کتاب(

ی مقالات و برگزاری دیجیتال و هاکتابورود اطلاعات 

 های دانشگاهنامهیانپا

 ی شده در کتابخانه دیجیتال بارگذارشده و یابیارزی هاکتابتعداد 

 سالانه صورتبهی دیجیتال به اساتید هاکتاباهدای  ارسال فراخوان درخواست

ی هاکتابی بارگذاری هادرخواسترسیدگی به  سالیانه صورتبهی دیجیتال هاکتابانجام نیازسنجی 

ی دیجیتال در بازه زمانی یک روز کاری در صورت هاکتابرسیدگی به درخواست  دیجیتال

 موجود بودن کتاب در سامانه فارس پیپر

 ی دیجیتال دسترسی آزاد هاکتابخانهرقراری لینک با سایر ب

ین أمترسیدگی به فرایند ارزیابی و تمدید قراردادهای  یادوره صورتبهارزیابی منابع 

 عقد قراردادهای تمدید منابع در صورت رضایت از منابع در بازه زمانی مقرر منابع

یت و پشتیبانی ساوبیدگی به امور مدیریت رس ییرات صورت گرفته در زمان مقرریت با توجه به تغساوبنمودن اطلاعات  روزبه

ی از روز کاریت کتابخانه حداکثر ظرف یک ساوبی اخبار و اطلاعات در بارگذار پارس آذرخش افزارنرم

 زمان وقوع

شتیبان پ گروهآذرخش و انتقال به  افزار پارسنرمآمده در یشپ مشکلاترسیدگی به 

 یروز کارو ارائه گزارش به کاربر نهایی ظرف مدت یک  فزارانرم

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های علم اطلاعات و دانش شناسی، زبان و ادبیات فارسی و

 کامپیوتر

 یط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه استتبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرا
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خه
نس

 
 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس آزمایشگاه مرکزی

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس وهشیواحد سازمانی: پژ

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  کارشناس آزمایشگاه مرکزیعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 ده استسازمان امور واداری و استخدامی کشور رسی تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

در  شدهانجامهای یشآزماتوسط کارشناس / کل  شدهانجامهای یشآزماتعداد 

 آزمایشگاه 

ی انجام آزمایش از داخل و هادرخواسترسیدگی به 

 بیرون دانشگاه

ی آزمایش در بازه زمانی حداکثر یک روز کاری )امکان هادرخواستیی به گوپاسخ

 در آزمایشگاه یا خیر ( انجام آزمایش

 دریافت نمونه آزمایش از متقاضی با توجه به استانداردهای 

 ها  یشآزماتعداد خطا در انجام 

 HSEبرگزاری دوره و آزمون  به دانشجویان برای شرکت در دوره  موقعبهی رساناطلاع

 هماهنگی با استاد جهت برگزاری دوره 

 نتایج آزمون در بازه زمانی مقررو اعلام  HSEبرگزاری آزمون 

 هاها  و کالیبراسیون دستگاهتعمیر و نگهداری دستگاه

 رسیدگی به امور جاری آزمایشگاه

ی خرید سایر آزمایشگاه جهت تجهیزات آزمایشگاهی در هادرخواسترسیدگی به 

 معیینبازه زمانی 

 های آزمایشگاهییتفعال ٔ  ینهدرزممشاوره به دانشجویان 

 اهدورهها، یهاطلاعآزمایشگاه )اخبار آزمایشگاه،  و نرم افزارهاینمودن سایت  روزهب

 و ... (

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 شناسی، معدنداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های فیزیک، ژئوفیزیک، زمین 

 ی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیل

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 انشجوییدفرهنگی معاونت فصل چهارم: 
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فرهنگی و دانشجویی  معاون  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت فرهنگی و دانشجویی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  ییدانشجوو  یحوزه فرهنگ  عنوان پست/شغل: معاون

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدر تاریخ ........................به که د وظایفشرح 

 تتربی اداره ،دانشجوئی امور مدیریت ،فرهنگی امور مدیریت شامل فرهنگی و دانشجوئی معاونت تابعه مجموعه های بر نظارت -
 معاونت خانه دبیر و مشاوره مرکز، بدنی

 آنها اجرای حسن بر نظارت و دانشگاه اجتماعی و سیاسی ،فرهنگی و دانشجوئی امور هکلی به راجع ریزی برنامه -
 دانشگاه سطوح همه اخلاقی در ارزشهای تعمیق و گسترش برای ریزی برنامه -
 گاهدانش داخل دانشگاهی و دانشجوئی ،اجتماعی و سیاسی ،فرهنگی مختلف نهادهای میان لازم مشارکت جلب و هماهنگی ایجاد -
 عالیتهایف بیشتر شکوفائی برای انقلابی و فرهنگی ،فکری نهادهای و مؤسسات ،مراکز با بیشتر چه هر همکاری و ارتباط ایجاد -

 مذکور های زمینه در دانشجوئی
 آن اجرای برحسن نظارت و دانشجویان برای فرهنگی و اخلاقی، سیاسی ،عقیدتی آموزشهای برای ریزی برنامه -
 دانشجویان رفاهی سطح کیفی افزایش جهت برنامه ریزی و ورزشگاهها ابگاهها وخو ،رستوران امور بر نظارت -

 . داخلی نظم حفظ و بهداشت اصول رعایت نظر از هها ورزشگا و خوابگاهها،  رستوران امور بر نظارت -
 آن اجرای حسن بر نظارت و دانشگاه بدنی تربیت و ورزشی امور برای ریزی برنامه -
 آن اجرای حسن بر نظارت و دانشجویان مشاوره و درمان،  داشتبه امر برای برنامه ریزی -
 اناتامک تمام از استفاده و ریزی برنامه و دانشجویان جسمی و روانی ،روحی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی کلی وضعیت ارزیابی -

 موجود مشکلات رفع و آن ارتقای جهت

 . دانشجویی مشکلات و مسائل درباره تصمیم اتخاذ و مطالعه -

 . دانشگاه اجتماعی و سیاسی،  فرهنگی فعالیتهای بر ارتنظ -

 . آنها وظایف اجرای حسن از اطمینان حصول منظور به نظر تحت واحدهای بر نظارت -

 . دانشجویان مشاوره و درمان و بهداشت امر بر نظارت و ریزی برنامه -

 . دانشگاه بدنی تربیت و ورزشی های برنامه بر نظارت و ریزی برنامه -

 . شجویاندان هنری و فرهنگی، فکری فعالیتهای بیشتر شکوفایی برای برنامه فوق فعالیتهای اجرای بر نظارت و ریزی هبرنام -

 . جامعه سیاسی و فرهنگی،  علمی مختلف های صحنه در حضور به دانشگاهی نیروهای ترغیب زمینه آوردن فراهم -
 و اساتید بین شنود و گفت جلسات بر نظارت و دانشگاه کارکنان و دانشجویان، علمی هیات اعضای میان روابط گسترش -

 . دانشجویان

 . نآ اجرای حسن بر نظارت و دانشجویی مشاوره جمله از دانشگاه دانشجویی مختلف های برنامه کلی اصول پیشنهاد و تدوین -

 . آن اجرای حسن بر نظارت و ذیربط مسئولان کمک با دانشجویی مختلف های نامه آیین پیشنهاد و تهیه -

 . است گردیده محول فرهنگی و دانشجویی معاونت به دانشگاه های نامه آیین در که اموری کلیه انجام -

 . دانشجویی های نامه آیین مقررات و قوانین اجرای بر نظارت -
 از گاهیدانش بهتر نیروهای استفاده برای ریزی برنامه و کارکنان و دانشجویان، استادان میان عمومی روابط سازی سالم و تلطیف -

 . هنری و فرهنگی امکانات
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 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی دکتری 

  سال سابقه عضویت هیئت علمی در یکی از دانشگاه های دولتی کشور 2داشتن 

  سال سابقه مدیریت در دانشگاه  1داشتن 

 در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که
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 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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دانشجویی مدیر  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس نگی و دانشجوییواحد سازمانی: معاونت فره

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  دانشجویی مدیرعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 ده استسازمان امور واداری و استخدامی کشور رسی تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

ظارت مستمر بر اقدامات واحدهای امور دانشجویی، هماهنگی بین فعالیت های آنها و تقسیم کار و تفهیم و تبیین برنامه ها و ن -

 .حصول اطمینان بر حسن اجرای کارهای محوله در واحدهای تابعه

 .نظارت بر اقدامات مربوط به امور دانشجویان از قبیل تهیه مسکن و کار دانشجویی -

و رسیدگی به پیشنهادها و مشکلات دانشجویان در حیطه مسائل امور دانشجویی و ارجاع آن به مقامات ذیصلاح جهت حل و  اخذ -

 .فصل و در صورت لزوم تشکیل جلسه گفت و شنود رییس دانشگاه با دانشجویان

 . ... کت تعاونی مصرف وهماهنگی با اداره رفاه کارکنان جهت ارائه خدمات مشترک دانشجویی و کارمندی از قبیل شر -

 .تعامل با شرکت تعاونی مصرف دانشگاه از جهت تأمین مایحتاج دانشجویان -

 .تهیه و تأمین و نظارت و کنترل سایر وسایل رفاهی دانشجویان -

 .برگزاری انتخابات شوراهای صنفی خوابگاه ها و دانشکده ها -

ء سطح کیفی و کمی تغذیه و خوابگاه ها و رفع مشکلات امور رفاهی هم اندیشی و تعامل با مشاوران جوان رییس دانشگاه در ارتقا -

 .دانشجویان

 .برگزاری تشریفات مناقصه جهت تعیین پیمانکاران سلف دانشجویی اساتید و مراکز رفاهی -

 .برگزاری و انجام مقدمات انتخابات دفتر نمایندگان دانشجویان در شورای دانشگاه -

 .ی مدیریت دانشجوییپیش بینی بودجه مورد نیاز واحدها -

 .پیگیری در جذب سرمایه های یارانه ای دانشجویان از طریق معاونت و صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -

 سرپرستی و هماهنگی امور رستوران ها و نظارت بر بوفه دانشگاه و خوابگاه ها از حیث بهداشتی بودن مواد خوراکی و پخت آن و -

 .ارت بر بهداشتی بودن محیط کار و آشپزخانه هاهم چنین نظ

 .ارائه برنامه غذایی دانشگاه و تأمین وسایل و مواد اولیه جهت پخت غذا -

 .برآورد هزینه های مورد نیاز مواد غذایی و تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس وارائه آن به واحدهای ذیربط -

 .ذایی و تنظیم اسناد مربوطه و نگهداری دخل و خرج اداره تغذیهانجام امور مربوط به بوفه دانشجویان و خرید مواد غ -

 .پخت مواد غذایی سالم براساس برنامه غذایی و ارسال آن در سطح خوابگاه ها و توزیع آن در سلف دانشجویی -

 .پیگیری در اخذ منابع و معیارهای مالی به منظور تأمین وام مناسب برای دانشجویان -

ینه های وام، مسکن، کمک هزینه و بورس تحصیلی طبق مقررات و آیین نامه های مربوط و نظارت بر انجام خدمات مختلف در زم -

 .امور مربوط به بیمه ، کمک هزینه و بورس تحصیلی، انواع وام ها و تسریع و تسهیل در انجام آن

 .انجام امور مربوط به بیمه درمانی و حوادث دانشجویان -

ر ثبت کمک هزینه و بورس تحصیلی و تهیه لیست دانشجویان دریافت کننده بورس و کمک نگهداری مدارک حسابداری به منظو -

 .تحصیلی

 .انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان هنگام فراغت از تحصیل -



سازمانی یاهپستشرح وظایف   

 
94 
 

 سرپرستی خوابگاه های دانشجویان  -

 .نیتی با همکاری حراست دانشگاهایجاد سیستم نگهبانی دقیق جهت برقراری نظم در خوابگاه ها و سایر وسایل ایمنی و ام -

 .تخصیص اتاق ها و فضای مناسب جهت سکونت دانشجویان تعیین و -

 .نظارت بر سرویس ایاب و ذهاب خوابگاه ها -

 .نظارت مستمر بر امر بهداشت خوابگاه ها -

 .بررسی و برآورد خدمات تأسیساتی و تعمیراتی خوابگاه ها و ارائه آن به واحدهای مربوطه -

 .مدارک مربوط به سکونت دانشجویانتهیه و ضبط  -

 .تهیه گزارش های لازم در مورد هزینه سکونت دانشجویان و انعکاس به موقع آن به صندوق رفاه دانشجویان وزارتین -

 .تأمین فضاهای خوابگاهی غیردولتی جهت اسکان دانشجویان جدیدالورود و تجهیز آنها به ملزومات خوابگاهی -

 .وابگاه ها و سرویس و نگهداری آنتهیه و تأمین رایانه های خ -

 .ارتباط با مؤسسات و صندوق های قرض الحسنه برای تأمین وام دانشجویان -

 .پذیرش و تأمین مسکن مناسب و تجهیز آن و نیز تغذیه دانشجویان غیرایرانی -

 انجام سایر امور محوله ازسوی معاون دانشجویی و فرهنگی و رییس دانشگاه -

 
 

نظر رشته تحصیلی :شرایط احراز شغل از   

  داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است
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 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 کننده وظایفتعیین     

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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دانشجویی رفاه اداره رئیس  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت فرهنگی و دانشجویی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  دانشجویی رفاه اداره رئیسعنوان پست/شغل: 

 مستمر            موقت        نوع پست: ثابت     شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 های تحصیلی، مسکن، ممتازی، خاص، ضروری، ودیعه مسکن، شهریه و غیرهپیگیری، جذب، ابلاغ و مصرف اعتبار تخصیصی وام -

 السهم صندوق در قرارداد بیمه خدمات درمانی دانشجویان دانشگاهبارات لازم جهت انعقاد و پرداخت حقپیگیری و جذب اعت  -

 بررسی وضعیت بیمه دانشجویان کارشناسی جدیدالورود در هر سال و بیمه نمودن دانشجویان فاقد بیمه  -

دانشجویان دانشگاه هر سال و سالی دو مرحله  ارتباط با سازمان بیمه خدمات درمانی جهت انعقاد قرارداد بیمه خدمات درمانی  -
 )شامل قراردادهای اصلی و تکمیلی(

 های بیمه جهت بیمه حوادث نمودن کلیه دانشجویان دانشگاهارتباط با شرکت  -

 ارسال اسامی انجام امور مالی و پیگیری اخذ غرامت مربوط به دانشجویان حادثه دیده در طول هر ترم  -

های تحصیلی، مسکن، تحصیلی ممتاز، ضروری ممتاز، موارد خاص،ضروری، ودیعه مسکن، ن متقاضی وامنام از دانشجویا ثبت  -
 حج عمره، قهرمان ورزشی، مبتکر، کم بینا، نابینا و حوادث غیر مترقبه دانشجویان روزانه

 نام از دانشجویان متقاضی وام شهریه دانشجویان نوبت دوم ثبت  -

مدارک مربوط ارسال اطلاعات متقاضیان واجد شرایط از طریق سیستم اتوماسیون به صندوق رفاه های تایید شده و دریافت فرم  -
 دانشجویی

 نفعپیگیری و ارسال وام به حساب دانشجویان ذی -

 نام از دانشجویان متقاضی وام ودیعه مسکن متاهلی دانشگاهثبت   -

 های تایید شده و مدارک مربوطدریافت فرم  -

 حساب مربوط به دوایر معاونت دانشجویی برای کلیه دانشجویان انصرافی، اخراجیانجام مراحل تسویه   -

 التحصیلان متقاضی دریافت دفترچه قسطصندوق رفاه دانشجویان، برای فارغ 1صدور دفترچه اقساط از طریق سیستم جامع فاز   -

 التحصیلان متقاضی پرداخت نقدیارغصندوق رفاه دانشجویان، مربوط به ف 1صدور فیش بانکی از طریق سیستم جامع فاز   -

 التحصیلان متقاضی پرداخت نقدی به صندوق رفاه دانشجویانارسال اطلاعات فارغ  -

 التحصیلان متقاضی پرداخت نقدیصندوق رفاه دانشجویان، مربوط به فارغ 1صدور گواهی عدم بدهی از طریق سیستم جامع فاز   -

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است
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 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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هاخوابگاه امور رئیس  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت فرهنگی و دانشجویی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  هاخوابگاه امور رئیسعنوان پست/شغل: 

 موقتنوع پست: ثابت            مستمر             شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 های دانشجوییداره کلیه امور خوابگاها  -

 نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات خوابگاهی  -

 نظارت بر حسن اجرای انجام وظایف سازمانی محوله  -

 هاکمی و کیفی خوابگاهسعهتلاش برای ارتقای تو  -

 تلاش برای جلب مشارکت دانشجویان خوابگاهی و استفاده از نقطه نظرات آنان در تدوین برنامه های مورد نظر  -

 تلاش برای ایجاد و برقراری تعامل مطلوب با دانشجویان و خانواده ایشان  -

 ی به منظور جذب اعتبارات و امکانات مورد نیازانجام هماهنگی به منظور جلب مشارکتهای مردمی و نهادهای فراسازمان  -

 انجام هماهنگی با سایر واحد های سازمانی برای تلطیف فضای خوابگاهی  -

 تلاش برای ارتقای فرهنگ زندگی جمعی در خوابگاه  -

 انجام هماهنگی و اقدامات لازم برای ارتقای مهارت های شغلی کارکنان  -

 معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه انجام ماموریت های محوله بنابه تشخیص  -

 ایجاد زمینه مناسب واگذاری خوابگاه به بخش خصوصی  -

 
 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت و روانشناسی 

 دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه استتبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز 
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 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    

 



سازمانی یاهپستشرح وظایف   

 
97 
 

اجتماعی فرهنگی ریزیبرنامه مدیر  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس فرهنگی و دانشجوییواحد سازمانی: معاونت 

 فرهنگی ریزیبرنامه مدیریتعنوان پست/شغل: 

 اجتماعی
 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 اری و استخدامی کشور رسیده استسازمان امور واد تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 های فرهنگی و اجتماعیسازی و احیای فرهنگ دینی و ملی از طریق انجام فعالیتفرهنگ -

 مذهبیهای فرهنگیسازی اوقات فراغت با برنامهبهینه -
 ریزی در جهت تعمیق معرفت دینی، اعتقادات مذهبی و ملیبرنامه -
 رهنگیهای فافزایش مشارکت دانشگاهیان در برنامه -
 ها براساس تغییر شرایطنامهاصلاح ضوابط، مقرارت و آیین -
 های فرهنگی و اجتماعیارزیابی مستمر برنامه -
 ها و نهادهای فرهنگی دانشجویان ها ،تشکلهای فرهنگی و فوق برنامه انجمنمند کردن فعالیتنظام -
 می و نشریات دانشگاهی های علها و شوراهای صنفی، انجمنها، کانونحمایت و نظارت بر تشکل -
 های فرهنگیصدور مجوز فعالیت -
 ها و نشریات دانشگاهی های علمی ،تشکلها، انجمنهای کانونسی و حمایت از فعالیترنظارت و بر -
 های فرهنگی، علمی و هنریهای فوق برنامه در زمینهتهیه طرح -
 ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویانبرنامه -
 های وزارت متبوعو دستورالعمل نامههای قانونی طبق آیینمال نظارتاع -
 های فرهنگی دانشگاه توسعه و تکمیل مکان -
 تعامل و همکاری با مراکز و نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی -
 ریزی در راستای توسعه و نشر معارف قرآنی و دینیبرنامه -
 ها و شوراهای صنفی علمی ،تشکلهای ها، انجمنارائه خدمات فرهنگی به کانون -
 های انجام یافتههای مستمر از فعالیتتهیه گزارش -
 های فرهنگی دانشجویان تدوین و ارائه برنامه -
 هنریهای فرهنگیپیگیری و هماهنگی امور کانون -
 هنری دانشجویان های فرهنگیریزی و نظارت بر آموزشبرنامه -
 هنری دانشجویانیریزی و نظارت بر مسابقات فرهنگبرنامه -
 هاهای فرهنگی دانشکدهریزی،پیگیری و حمایت از فعالیتبرنامه -
 های دانشجوییهای فرهنگی خوابگاهریزی،پیگیری و حمایت از فعالیتبرنامه -
 هاریزی برای ارتقای سطح فرهنگ اسلامی دانشگاهیان در همه زمینهبرنامه -
 های برجستهنهادها و موسسات علمی، فرهنگی و شخصیت زمینه سازی برای برقراری ارتباط دانشجویان با -
 برقراری ارتباط و همکاری های مشترک با مراکز و موسسات فرهنگی کشور -
 نظارت بر محتوای پایگاه اطلاع رسانی مدیریت فرهنگی -
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 های علمی و نشریات دانشگاهیها، انجمنها، کانوننظارت بر برگزاری انتخابات تشکل -
 های فرهنگی و اجتماعیهای مربوط به فعالیتها و کمیته جلسات، انجمنشرکت در شوراها،  -
 اجتماعیهای فرهنگیتشکیل ستادهای ویژه و مناسبتی به منظور انجام فعالیت -
 انتصاب دبیران ستادها و اعطای ماموریت و اخذ گزارش عملکرد ستادها از دبیران ستادها -
 انجام سایر امور محوله -

 
 

از نظر رشته تحصیلی : شرایط احراز شغل  

 داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری در مدیریت، مدیریت امور فرهنگی، ارتباطات و روابط عمومی 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است
 

 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی ام خانوادگینام و ن تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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مرکز مشاورهئیس ر  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس فرهنگی و دانشجوییواحد سازمانی: معاونت 

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  ئیس مرکز مشاورهرعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 اری و استخدامی کشور رسیده استسازمان امور واد تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 فراهم سازی شرایط لازم برای ارائه خدمات جامع بهداشت روانی به دانشجویان -

 اجرای دقیق دستوالعمل های ارسالی از معاون دانشجویی و فرهنگی -

 رعایت کامل معیارهای حرفه ای در ارائه خدمات بهداشت روانی به دانشجویان -

 شرکت در دوره های باآموزی و گردهمایی های برگزار شده توسط دفتر مرکزی مشاوره -

 شرکت فعال در کمیته ها و شوراهای مربوط به فعالیت اداره مشاوره -

 تهیه، تکثیر و توزیع جزوات آموزشی در موضوعات مختلف روانشناسی -

 های پژوهشی در زمینه مسائل دانشجو و دانشگاهاجرای طرح -

 ها(ها و دانشکدههای دانشجویی)خوابگاهای در محیطارائه خدمات مشاوره -

 نبرگزاری نشست ها و همایش های علمی به منظور ارائه مشاوره های فرهنگی و اجتماعی به دانشجویا -

 نیدتی دانشجویاشناسایی و برطرف ساختن مشکلات فکری و عق -

 نشناسایی و برطرف ساختن مشکلات رفتاری وتربیتی دانشجویا -

 یارائه مشاوره های سودمند به دانشجویان در زمینه مسائل آموزشی، عقیدتی و تربیت -

 یهمکاری و تعامل با مراکز مشاوره ای درون دانشگاهی و برون دانشگاه -

 
 

از نظر رشته تحصیلی : شرایط احراز شغل  

 داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری در مدیریت، مدیریت امور فرهنگی، ارتباطات و روابط عمومی 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است
 

 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی ام خانوادگینام و ن تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 سئول سیستم سلفم

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس دانشجوییفرهنگی و واحد سازمانی: معاونت 

 وشهرخدمت: ب جغرافیاییمحل  مسئول سیستم سلفعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

رسیدگی به فرایندهای سیستمی امور سلف  ته بعد ه هر هفته برای هفشنببارگذاری برنامه غذای هفتگی بر روی سیستم در روز شنبه یا یک

یان متقاضی غذای روز و تحویل به آشپز قبل از دانشجوتنظیم کردن آنالیز غذا و تعداد نفرات  دانشگاه

 برای غذای روز بعد  01ساعت 

 هفتگی صورتبهارائه گزارش عملکرد اداره تغذیه و پیمانکار سلف 

 یه به دانشجویان در بازه زمانی مقررتغذی هاوامپرداخت 

ی تغذیه در بازه زمانی مقرر )تمدید حداکثر یک روز کاری هاکارتپیگیری برای چاپ و تمدید 

 حداکثر یک ماه( هاکارتچاپ  –

 رسیدگی به درخواست تسویه دانشجوی و پاسخ به درخواست ظرف مدت یک روز کاری

 رسیدگی به امور جاری سلف دانشگاه ینان از صحت کارکرد اطمنه دانشگاه و ی مستمر و از سردخارسباز

و  یغذاخورنظارت بر وضعیت بهداشتی سلف از پخت غذا، آشپزخانه، پرسنل سلف، سالن 

 جدی صورتبهسردخانه 

ان یا ساختم هادستگاهیاز موردنیرات تعمیسات جهت تأسی ارسالی به هادرخواستپیگیری 

 نهسلف و سردخا

 در سلف مورداستفادهچک کردن تاریخ و کیفیت مواد غذای 

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 

ن
خه

س
 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    



سازمانی یاهپستشرح وظایف   

 
101 
 

 کارشناس امور رفاهی

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت فرهنگی و دانشجویی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  رفاهیکارشناس امور عنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

ق رفاه دانشجویی و انتقال به دانشجویان متقاضی اطلاع کامل از ضوابط و قوانین صندو

 ی دانشجویی هاوام

 ی دانشجوییهاوام نامثبت

ی دانشجویی )از طریق هاوام نامثبتی به دانشجویان در بازه زمانی مقرر جهت رساناطلاع

 پرتال دانشگاه و نصب اطلاعیه(

و ثبت در سامانه صندوق  کامل از دانشجو و اسکن تمامی مدارک صورتبهدریافت مدارک 

 رفاه در بازه زمانی مقرر

 کنندگان به صندوق و پیگیری مستمر برای پرداخت وام نامثبتارسال لیست 

ی هاوامهای حسابیهتسورسیدگی به  حساب و پاسخ به درخواست ظرف مدت یک روز کارییهتسورسیدگی به درخواست 

ل یالتحصفارغدفترچه اقساط برای دانشجویان  دورصدرصد کل بدهی و  01صدور فیش  دانشجویی

 ظرف مدت حداکثر دو روز کاری

ی با معاونت آموزشی جهت ارسال لیست دانشجویان در حال تحصیل در زمان نگارنامه

 مقرر

 بیمه حوادث دانشجویان

 ی بیمه در زمان مقررهاشرکتانعقاد قرارداد بیمه حوادث با یکی از 

 

از نظر رشته تحصیلی : شرایط احراز شغل  

  داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت،  اقتصاد، حسابداری، مهندسی صنایع، علوم تربیتی و

 کامپیوتر

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است 

 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 هاخوابگاهکارشناس امور 

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت فرهنگی و دانشجویی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  هاخوابگاهس امور کارشناعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 ها ظرف مدتگویی به درخواستتسویه حساب و پاسخ هایرسیدگی به درخواست

 حداکثر یک روز کاری

 هارسیدگی به امور سیستمی خوابگاه

ثبت اطلاعات کل دانشجویان خوابگاهی در صندوق رفاه دانشجویان و وزارت علوم 

 در بازه زمانی مقرر

 هاخوابگاهسرکشی و بازدید از  پاسخگویی و راهنمای به دانشجویان متقاضی خوابگاه

 ارسال درخواست تعمیرات و پیگیری تا انجام تعمیرات در بازه زمانی یک روز کاری 

های خرید و خروج کالاهای مربوط به امور خوابگاه در ثبت و پیگیری درخواست

 زمان مقرر

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 رشته های مدیریت،  اقتصاد، حسابداری، مهندسی صنایع، علوم تربیتی و  داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در

 کامپیوتر

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس امور ورزشی

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت فرهنگی و دانشجویی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  عنوان پست/شغل: کارشناس امور ورزشی

 مستمر            موقت         نوع پست: ثابت    شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 رسانی به صورتهای ورزشی دانشگاه در زمان مقرر و اطلاعنام دانشجویان در تیمانتشار اطلاعیه ثبت

 های موجوداز طریق تمامی کانالکامل 

 هایتشکیل و سرپرستی تیم

 ورزشی دانشگاه

 تیم ورزشی خواهران و برادران در دانشگاه 02تشکیل 

ها و انجام هماهنگی برای برگزاری تیم به های ورزشی در زمان مناسب برای تیمجذب مربی برای تیم

 نحوه احسن

 ای یاد منطقهای و المپکسب مقام در مسابقات منطقه

ی درون ورزشبرگزاری مسابقات  برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویی دانشگاه در سال 

 برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان دانشگاه در سال دانشگاهی و برون دانشگاهی

 رسانی، نحوه برگزاری و ...کیفیت برگزاری مسابقات دانشگاه از نظر زمان برگزاری، نحوه اطلاع

 ای در دانشگاه بانی از مسابقات منطقهمیز

 رسانی، نحوه برگزاری حوه اطلاعای از نظر زمان برگزاری، نکیفیت میزبانی از مسابقات منطقه

نگهداری تجهیزات سالن ورزشی از لحاظ تمیزی و آماده به کار بودن )تجهیزات ورزشی، کفپوش سالن، 

 ها، سرویس بهداشتی و ..(رختکن

های ورزشی سالن رسیدگی به

 دانشگاه

 ها در بازه زمانی قابل قبولپیگیری برای تعمیرات لازم و رفع خرابی

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی 

 نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه استتبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده 

 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 های علمی و نشریاتکارشناس انجمن

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس و دانشجوییواحد سازمانی: معاونت فرهنگی 

های علمی و کارشناس انجمنعنوان پست/شغل: 

 نشریات

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 خدامی کشور رسیده استسازمان امور واداری و است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

های علمی صدور مجوز چاپ و نشر تبلیغات انجمن روزهمجوز چاپ و تکثیر تبلیغات در بازه زمانی حداکثر یک صدورِ

 هاو تشکل

 11)کارگاه آموزشی، رویداد علمی، مسابقه، جشنواره و ...( )اجراشدهی هابرنامهتعداد 

 ماه( 2برنامه در 

های علمی و های انجمنانجام امور برگزاری برنامه

 هاتشکل

آمده در اجرای برنامه )دیر رسیدن پذیرای، ناهماهنگی یشپهای تعداد ناهماهنگی

 مورد در سه ماه( 1برای مهمان و ... ( )

 میزان رضایت مخاطبان از اجرای برنامه )بر اساس فرم نظرسنجی(

 یازموردنکالا از انبار  انجام درخواست خرید و خروج

های علمی و های انجمننشر اخبار فعالیت ها(در پرتال دانشگاه و پرتال عتف )به تعداد برنامه شدهثبتتعداد خبرهای 

 )حداکثر یک روز پس از وقوع رویداد( شدهثبتبودن خبرهای  موقعبه هاتشکل

 نگارش خبر، عکس و ... ازنظرکیفیت خبرها 

 رسیدگی به امور مربوط به جشنواره ملی حرکت مستندات به دبیرخانه جشنواره موقعهبارسال 

 مورد در سال( 11در جشنواره ) شدهثبتتعداد آثار 

 های علمیبرگزاری انتخابات انجمن ی برای انتخابات در بازه زمانی بک ماه قبل از انتخاباترساناطلاعتبلیغات و 

 یک هفته بعد از انتخابات کثرحدااعلام نتایج انتخابات 

 رسیدگی به امور مربوط به نشریات دانشجویی های صدور مجوز انتشار نشریه  در بازه زمانی مقرررسیدگی به درخواست

 تشکیل جلسه کمیته ناظر بر نشریات

 برگزاری جلسه آموزشی ویژه مدیران مسئول 

 برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات 

 مامی نشریات در سامانه جامعثبت ت

 صدور مجوز چاپ برای نشریات دارای مجوز

 ورود اطلاعات به درگاه فرهنگی های علمی و ...ها و انجمنها، تشکلثبت آمار و اطلاعات کانون

 های فرهنگی دانشگاهثبت فعالیت

 سالن ابن سینا هاتمیز بودن سالن جهت برگزاری برنامه

 امور تأسیساتی و تعمیراتی سالن پیگیری و انجام
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 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  امور فرهنگی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، زبان و ادبیات داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های

  فارسی، تاریخ، الهیات و معارف اسلامی، علوم سیاسی، روابط عمومی، کامپیوتر

 صره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است تب

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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  های فرهنگی و اجتماعیکارشناس کانون 

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت فرهنگی و دانشجویی

های فرهنگی و کارشناس کانونعنوان پست/شغل: 

 اجتماعی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  فوظایشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

های ها ) کانونیس و فعالیت کانونتأسصدور مجوز  ماه( 2مورد در  1)صادرشدهتعداد مجوزهای 

 نامهز در بازه زمانی مقرر در آیینمجو صدورِ فرهنگی و هنری، کانون علمی، کانون اجتماعی(  

 هامشاوره به کانون ماه( 2ساعت در  11ها )تعداد ساعات انجام مشاوره به کانون

 11) برگزارشدههای فرهنگی و هنری  یر برنامهو ساها ها، مراسمتعداد جشنواره

 ماه( 2مورد در 

 هاها، مراسمانجام امور و هماهنگی برگزاری جشنواره

 فرهنگی و هنری هایر برنامهیو سا

از فراخوان برای جشنواره تا اتمام  قبولقابلها در بازه زمانی برگزاری جشنواره های استانی و ملی(های دانشگاهی، جشنواره)جشنواره

ترم، جشنواره دانشگاهی جشنواره ) جشنواره ملی یک سال، جشنواره استانی یک

 نیم ترم(

 اجرای برنامه )بر اساس فرم نظرسنجی( میزان رضایت مخاطبان از

 هاهای اعزامی به جشنوارهسرپرستی گروه گروه در سال( 2های اعزامی همراهی شده )تعداد گروه

های دانشجویی آمده در زمان همراهی گروهیشپهای تعداد پیشامدها و ناهماهنگی

سکان، عدم آمده برای افراد گروه، عدم هماهنگی در محل ایشپهای )خسارت

 هماهنگی برای وسایل نقلیه(

های آموزشی )علمی، هنری، کاربردی و برگزاری دوره دوره در سال( 2) برگزارشدههای تعداد دوره

 برگزارشدههای میانگین نمره ارزیابی دوره برنامه(فوق

نگی و هنری تولید و تدوین محتوای فره مورد در سال( 11های فرهنگی)تولید محتوی برای برنامه

 )کلیپ،پوستر، فیلم، عکس، مستند، خبر  و ...(

هماهنگی برای اجرای  تئاتر در دانشگاه و جلسات   مورد در سال( 1تعداد تئاترهای اجرا شده )

 میزان رضایت مخاطبان از اجرای برنامه )بر اساس فرم نظرسنجی( های درون و برون دانشگاهی(ها)گروهنقد و بررسی آن

 

ط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :شرای  
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  امور فرهنگی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، زبان و ادبیات داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های

  فارسی، تاریخ، الهیات و معارف اسلامی، علوم سیاسی، روابط عمومی، کامپیوتر

 ه در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه استتبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی ک

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    

 



سازمانی یاهپستشرح وظایف   

 
108 
 

 کارشناس تدارکات و پشتیبانی

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس نی: معاونت فرهنگی و دانشجوییواحد سازما

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  کارشناس تدارکات و پشتیبانیعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 واداری و استخدامی کشور رسیده است سازمان امور تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

سرپرستی اردوهای دانشگاه )اردوهای علمی،  هماهنگی وسیله نقلیه مناسب در بازه زمانی مقرر

های دانشجویی آمده در زمان همراهی گروهیشپهای تعداد پیشامدها و ناهماهنگی زیارتی، جهادی، گردشگری و ...(

آمده برای افراد گروه، عدم هماهنگی در محل اسکان، عدم هماهنگی یشپی ها)خسارت

 برای وسایل نقلیه(

 ریزی و ... (رضایت افراد از شرایط اردو )رضایت از اسکان، غذا، بازدیدها، برنامه

مورد  2تعداد اردوهای همراهی شده )اردوهای علمی، زیارتی، جهادی، گردشگری و ...( )

 در سه ماه(

 تهیه اسناد کارپردازی مالی تهیه اسناد کارپردازی مالی اردوها یک هفته بعد از اردو

های خرید کالا از مرحله درخواست تا تحویل درخواست در بازه رسیدگی به درخواست

 زمانی حداکثر یک هفته

 مورد در ماه( 11ی خرید رسیدگی شده )هادرخواستتعداد 

 

شته تحصیلی :شرایط احراز شغل از نظر ر  

  امور فرهنگی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، زبان و ادبیات داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های

  فارسی، تاریخ، الهیات و معارف اسلامی، علوم سیاسی، روابط عمومی، کامپیوتر

 ه نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه استتبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دید
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 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 ی دانشجوییهاتشکلکارشناس امور 

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس و دانشجوییواحد سازمانی: معاونت فرهنگی 

ی هاتشکلکارشناس امور عنوان پست/شغل: 

 دانشجویی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 دامی کشور رسیده استسازمان امور واداری و استخ تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

جویی های دانشرسیدگی و پاسخگویی به درخواست برگزاری برنامه توسط تشکل

 روز کاری( 1در بازه زمانی مقرر )

 های دانشجوییرسیدگی به امور مربوط به تشکل

های دانشجویی و اموالی( مربوط به تشکل-ثبت درخواست خرید کالا )مصرفی

درخواست خرید مربوط به حوزه امور فرهنگی و پیگیری برای تحویل به  هاگل

 درخواست خرید لوازم  -روز کاری( 1ها در بازه زمانی مقرر )تشکل

 هاهای تشکلثبت و ایجاد آرشیو برای برنامه

 روز کاری( 0ها در بازه زمانی مقرر )های تعمیر کالا مربوط به تشکلثبت درخواست

 رسیدگی به امور محوله امور فرهنگی ی جهت برگزاری جلسات امور فرهنگی و شورای فرهنگی هماهنگ

 0هماهنگی جهت برگزاری جلسات کمیسیون ماده 

نمایشگاه  -دانشجویی( -نام اردوهای فرهنگی، زیارتی) اردوهای کارمندیثبت

 اردوی زیارتی مشهد مقدس -کتاب

 ها برای تشکل و صدور مجوز تکثیر دورنگارتایپ، 

 التحصیلی به دانشجویانهای فارغتحویل لباس

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  امور فرهنگی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، زبان و ادبیات داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های

  ی، روابط عمومی، کامپیوترفارسی، تاریخ، الهیات و معارف اسلامی، علوم سیاس

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 رآنیقکارشناس امور 

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت فرهنگی و دانشجویی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییحل م ارشناس امور قرآنیکعنوان پست/شغل: 

 قتنوع پست: ثابت            مستمر            مو شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 هابرگزاری مسابقات قرآنی و شرکت در جشنواره اجراشدهتعداد مسابقات 

 موقع نتایج هفته قبل از مسابقه و اعلام به 1فراخوان مسابقات به دانشجویان 

 میزان رضایت مخاطبان از اجرای مسابقه )بر اساس فرم نظرسنجی(

 برگزاری جشنواره قرآن و عترت دانشگاهی 

میزان رضایت مخاطبان از اجرای جشنواره قرآن و عترت دانشگاهی )بر اساس فرم 

 نظرسنجی(

 ای و ملیهای منطقههماهنگی برای حضور دانشجویان  در جشنواره

 تشکیل جلسات قرآنی دانشگاه تشکیل جلسات هفتگی قرآنی 

 تشکیل جلسات ویژه قرآنی با حضور مهمانان ویژه قرآنی

 تشکیل جلسات قرآنی ماه مبارک رمضان

 ی، برگزاریخوانروان و یروخوان هایکارگاه های قرآنی )برگزاریبرگزاری دوره

 تفسیر دوره کریم، برگزاری قرآن حفظ دوره قرآن،برگزاری تجوید هایدوره

 کاربردی(

 های قرآنیبرگزاری دوره

 های آزاداندیشیبرگزاری کرسی یشی برگزار شدهآزاداندهای تعداد کرسی

ز یشی یک هفته قبل اآزاداندهای ی به دانشجویان برای برگزاری کرسیرساناطلاع

 برگزاری

 نظرسنجی(میزان رضایت مخاطبان از اجرای برنامه )بر اساس فرم 

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  امور فرهنگی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، زبان و ادبیات داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های

  فارسی، تاریخ، الهیات و معارف اسلامی، علوم سیاسی، روابط عمومی، کامپیوتر

 ص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه استتبصره: تصمیم گیری در خصو
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 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 رکز مشاورهمکارشناس 

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت فرهنگی و دانشجویی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییحل م رکز مشاورهمارشناس کعنوان پست/شغل: 

 قتنوع پست: ثابت            مستمر            مو شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 انجام امور مربوط به مرکز مشاوره و ارائه راهکار ییدانشجو طیمعضلات مح ییو شناسا یبررس

 یو انجام مطالعات روان شناخت یتیبروز بون دانش در حوزه فعال

راجعه درخواست م ای یبه صورت تلفن کینیبه کل نیروند بهبود مراجع یریگیپ

 دوباره

)تعداد مشاوره ها بسته  یو گروه یبه صورت فرد کینیارائه مشاوره به ماجعان کل

 به نظر سرپرست(

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  وان شناسیرداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته 

 ص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه استبصره: تصمیم گیری در خصوت
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 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 معاونت اداری و مالیفصل پنجم: 
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مالی و اداری معاون  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت اداری و مالی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  مالی و اداری عنوان پست/شغل: معاونت

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی به ریاست دانشگاه -

 مدیریت منابع انسانی و منابع مالی با هدف عملکرد بهتر دانشگاه  -

 ای توانمندسازی هر چه بهتر کارکنان دانشگاهتدوین و اجرای نظام آموزش بر -

 مدیریت نیروی انسانی دانشگاه در زمینه جذب، نگهداشت، بهبود و توسعه با هدف توانمندسازی کارکنان -

ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر مالی و اداری ابلاغ مصوبات، مقررات و آیین نامه های  -
 ای آنحسن اجر

 تدوین آیین نامه ها و دستور العمل ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب -

کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی و فرایندهای  روش ها، چگونگی گردش کارها بررسی و ارزیابی -
 دانشگاهنامه راهبردی بردر راستای تحقق ها بین فعالیت 

 ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر -

 نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آن ها -

 های دانشگاه برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی ربط مطابق با اولویت -

 همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه -

 مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوط اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی، پشتیبانی -

الی و سایر قوانین و مقررات م نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا -
 مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیأت امنا ذی ربط

 تدوین نظامی برای ارزیابی عملکرد کارکنان در راستای برنامه راهبردی دانشگاه -

باط مالی جهت ایجاد انض استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در -
 در بخش ل های مختلف دانشگاه

 تدوین روش های اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات دانشگاه به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه های دانشگاه  -

 مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان و اجرای آن -

 مربوط به نمایندگی دانشگاه در تهراننظارت بر کلیه امور اداری و پشتیبانی  -

 انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه -

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 داشتن مدرک تحصیلی دکتری 

  سال سابقه کار به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه خلیج فارس و یا یکی از دانشگاه های کشور 2داشتن 



سازمانی یاهپستشرح وظایف   

 
115 
 

  یریت در دانشگاهسال سابقه مد 2داشتن 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 ل واحد تشکیلاتمسئو    
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 مدیر امور اداری

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت اداری و مالی

 محل جغرافیایی خدمت: بوشهر کارشناس ارزیابی عملکردعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 ................به تائید سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده استشرح وظایف که در تاریخ ........

 محورهای وظایف هافعالیت

 های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری ، استخدامی و پشتیبانیاجرای سیاست ها و خط مشی -

 های واحدهای تابعهنظارت بر حسن انجام فعالیت -

 های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربطها و دستورالعملبخشنامه ها،تهیه و تنظیم آیین نامه -

 مراقبت در اجرای مقررات انظباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان -

 برنامه ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه -

 ها، اموال و تاسیساتهمکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان -

 اجرای مقررات استخدامینظارت بر  -

 نظارت بر امور حضور و غیاب کارکنان -

 مشارکت در جلسات و کمیسیون های مختلف و ارائه پیشنهادات لازم -

 نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه -

 شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوطه -

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 یا دکتری در رشته مدیریت  داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد 

  سال سابقه مدیریت در دانشگاه 1داشتن 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 ننده وظایفتعیین ک    

 تائید کننده وظایف    

 مسئول واحد تشکیلات    
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مالی امور مدیر  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت اداری و مالی

 محل جغرافیایی خدمت: بوشهر مالی امور عنوان پست/شغل: مدیر

 موقتنوع پست: ثابت            مستمر             شماره پست/شغل: 

 
 شرح وظایف که در تاریخ ........................به تائید سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است

 هماهنگی بین فعالیتهای اداری و تنظیم برنامه کار ادارات تابعه مدیریت مالی هدایت و ایجاد -

 انجام کلیه پرداختها و دریافتها برطبق ضوابط و مقررات -

 و وصول اعتبارات از خزانه داری کل درخواست وجه -

داخت علی الحسابها و دریافت و پر پیش پرداختها، ضمانت نامه ها، تنظیم حسابهای دریافتی و پرداختی دانشگاه ازقبیل سپرده ها، -
 دیون و غیره

 تهیه و تنظیم گزارشهای لازم مالی جهت ارایه به مقام بالاتر -

امه کل، اعتبارات و تهیه صورتهای مالی، ترازنامه ها و ... برحسب برنامه فصول و مواد هزینه تنظیم انواع دفاتر از قبیل: دفتر روزن -
 به منظور کنترل اعتبارات دانشگاه

 تامین و تعهد اعتبار و ثبت تعهدات برای هزینه ها بر اساس بودجه مصوب و انجام اقدامات لازم جهت افتتاح اعتبارات اسنادی -

 لی دانشگاهرسیدگی به کلیه اسناد ما -

  نظارت دقیق و تشکیل حسابداری اموال ،انبارگردان با کمک تدارکات ،مناقصات و مزایده ها -

ایجاد یک سیستم اطلاعاتی مالی جهت کنترل بهتر فعالیت های مالی دانشگاه و دسترسی سریع با این گونه اطلاعات برای ارائه به  -
 واحدهای ذیربط و مقامات بالاتر

  مدیریت بودجه و تشکیلات جهت هماهنگی امور مربوط به تدوین بودجه های جاری و عمرانی دانشگاه همکاری مستقیم با -

 تنظیم اسناد فوق العاده مزایا و سایر هزینه ها -

  صدور برگه های محاسباتی -

 تنظیم و نگهداری دفاتر بانک و ثبت صورت حسابهای واصله از بانک -

 ارزیتنظیم حسابهای بانکی مربوط به اعتبارات  -

 تنظیم و نگهداری حسابهای دانشگاه -

 ثبت و نگهداری دفاتر روزنامه کل و معین و کنترل دفاتر معین از طریق دفتر کل -

 تهیه صورتهای مالی و تهیه کاربرگ ،تراز آزمایشی و تراز نهایی -

 ثبت و ضبط برگه های محاسباتی حسابهای عمومی و اختصاصی و تهیه صورتهای لازم -

 هایی دانشگاه و تهیه لایحه تفریغ بودجه سال دانشگاه و ارسال آن به دیوان محاسباتتنظیم حسابهای ن -

 تفکیک اسناد هزینه ماهانه برای ارسال نسخ لازم به دیوان محاسبات و همچنین نگهداری یک نسخه از اسناد و مدارک در بایگانی -

 تهیه و تنظیم لیست دفاتر اموال دانشگاه اعم ازمنقول و غیر منقول -

 نترل اموال کلیه واحدها به روش استفاده از برچسب و تهیه لیست اموال هر واحد و نصب آن در هر اتاقک -

 حسابداری اموال به منظور کنترل موجودیها،خرید کالا بر اساس نیاز و درخواست واحدها -

 .تهیه و تنظیم نگهداری حساب اموال هر واحد با مشخصات کامل -

 کامپیوتری کردن صورت اموال -

 یه گزاشهای لازم در مورد اموال و ارسال آن به مقامات بالاتر در صورت درخواست آنهاته -
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 پیش بینی لازم در تعمیر و نگهداری وسایل و اموال قابل تعمیر -

جمع آوری اموال اسقاطی و به مزایده گذاشتی با نظارت ذیحساب ،معاون اداری و مالی و گروه حقوقی و مسئولین دیگر در صورت  -
  ضرورت

  رسیدگی به مدارک وصول درآمدهای دانشگاه -

 رسیدگی به اسناد و لیست های حقوقی و مزایای کارکنان از لحاظ انطباق با مقررات موضوعه -

 رسیدگی به اسناد هزینه به منظور ایجاد سیستم کنترل داخلی در امور مالی دانشگاه -

 تطابق اسناد هزینه با بودجه مصوب دانشگاه -

 در مورد تخلفات به مقامات ذیصلاح تهیه گزارش احتمالی -

 تطابق اسناد هزینه با موارد کدبندی،مواد و ریز مواد بر طبق مقررات و آئین نامه وضع شده از قبل -

 تنظیم و نگهداری دفاتر اعتبارات بر حسب برنامه ها و فصول و مواد هزینه -

 واحد استفاده کننده نگهداری سقف بودجه مصوب و تفصیلی دانشگاه برحسب اعتبارات برنامه ای -

 تهیه و صدور حواله اعتبارات -

 تنظیم حواله ارزی -

 منظور نمودن هزینه های قطعی کلیه تعهدات در طی سال مالی -

 تهیه صورت عملکرد های هزینه های جاری در قالب برنامه و شرح مواد و هزینه های عمران و غیره -

 ل سریع و به موقع آن به مقامات مافوقتهیه گزارش از کیفیت و کمیت اعتبارات ایجادشده و ارسا -

 انجام امور بانکی و نقدی و اسنادی ،اوراق بهادار،سپرده ها.رسیدگی و کنترل دفاتر بانکی -

 تنظیم اسناد و دفاتر پیش پرداخت ،تنخواه گردان ،علی الحساب و رسیدگی به اموربانکی آن -

 وصول درآمدهای دانشگاه -

 مستمر و غیرمستمرطبق مقررات خزانهوصول وجه اعتبارات برای هزینه های  -

 صدور چک و حواله های بانکی -

 محاسبه حقوق و مزایای کارکنان شاغل در دانشگاه و پرداخت آن -

 انجام امور مربوط به وامهای دریافتی کارکنان و واریز آنها -

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  رشته مدیریت و حسابداریداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری در 

  سال سابقه مدیریت در دانشگاه 1داشتن 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 ده وظایفتعیین کنن    

 تائید کننده وظایف    

 مسئول واحد تشکیلات    



سازمانی یاهپستشرح وظایف   

 
119 
 

کارگزینی اداره رئیس  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت اداری و مالی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  کارگزینی اداره رئیسعنوان پست/شغل: 

 موقت      نوع پست: ثابت            مستمر       شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

انجام امور اداری مربوط به استخدام، تبدیل وضعیت استخدامی، ارتقاء، ترفیع، انتقال، مأموریت، تنظیم و صدور احکام انتساب مسئولین  -

 اجرائی دانشگاه

)تغییر ضریب ریالی حقوقی، برقراری حق تأهل، برقراری حق اولاد، برقراری حق مدیریت، انتقال، مأموریت،  احکام کارگزینی مربوط ظیمنت -

 .احتساب پایه، فوق العاده ها و غیره(

 .انشمولبه کارگیری نیرو های متخصص جهت گذراندن طرح نظام وظیفه در دانشگاه حسب ضوابط و انجام کلیه امور طرح خدمت م -

 ینفعذمطالعه بخشنامه های رسیده جهت اجرای آن و در صورت نیاز ابلاغ به افراد  -

 مطالعه و بررسی و اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های استخدامی اعضاء هیئت علمی -

 های انجام کار در هماهنگی با واحدهای ذیربطارائه پیشنهادات اصلاح و بهبود روش -

 ماموریت اعضای هیات علمیو واست های انتقال بررسی و پیگیری درخ -

 پیشنهاد شیوه نامه، دستورالعمل برای طرح در هیأت رئیسه، کمیسیون دائمی هیأت امناء -

 کارکنان دانشگاه صدور گواهی اشتغال به کار -

 مطالعه قوانین و مقررات مربوط به استخدام و بکارگیری و بازنشستگی -

 ده از آنها در امور جاریمطالعه مصوبات هیات امنا و استفا -

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته مدیریت 

  سال تجربه کار در دانشگاه خلیج فارس و یا سایر دانشگاه های کشور 2داشتن 

 نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه استتبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده 

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 مرکزی دبیرخانه رئیس

 ان: دانشگاه خلیج فارسسازم واحد سازمانی: معاونت اداری و مالی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  دبیرخانه رئیسعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 ها از طریق شبکه و اتوماسیون اداری موجود در دبیرخانه مرکزیفت نامهارسال و دریا -

 ها به واحدهای مختلف  ها و دستورالعمل تمهید مقدمات ابلاغ بخشنامه -

 های واصله در اسرع وقت؛ ها و دستورالعمل ها و بخشنامه از متن نامهمدیران مطلع نمودن  -

ها، احکام، گزارشها و  ثبت نمودن، ماشین کردن، تکثیر و توزیع نامه نظارت و رسیدگی در انجام کارهای روزانه اعم از -
 دستورالعملها و غیره؛

مهرنمودن احکام حقوقی و گواهیهای صادره به مهر دبیرخانه پس از تایید مسئولین مربوط و امضاء مسئول مربوط طبق دستور  -
 مقام مربوط؛

 ای به مهر دبیرخانه پس از تأیید و امضاء مقام مسئول؛ها صادره از واحده ها، کارنامه مهر نمودن گواهینامه -

 های مربوط؛ ها و سوابق نامه ها و آیین نامه بندی دستورالعمل طبقه -

 رسیدگی و برگ شماری و لاک و مهر نمودن پرونده و سوابق در صورت لزوم؛ -

 سوابق بایگانی در سیستمهای رایانه ای؛ های اداری و نظارت بر ثبت همکاری با کمیته مستندسازی دستورالعملها و شیوه نامه  -

 دارد، سوابق پرونده و پیشنویسهای صادره از دبیرخانه و واحدهای مختلف داخلی؛ (بایگانی)هائی که دستور  دریافت کلیه نامه -

 کوشش در بهتر نگهداشتن و جلوگیری از انحراف سیستم موجود بایگانی مطابق با دستورالعمل مربوط؛ -

 در نگهداری سوابق، پروندهها و اوراق و خودداری از تحویل پرونده و سوابق به اشخاص غیر مجازمراقبت و نظارت  -

 بررسی درخواستهای ارسال سابقه و پرونده  -

 تهیه پیش نویس مکاتبات وگزارش های لازم ، -

 پاسخ گویی مناسب به کلیه تماس های حضوری و غیر حضوری مراجعان در چار چوب وظایف مربوط  -

 سایر امور ارجاعی در چار چوب پست مورد تصدی در صورت لزوم ،انجام   -

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته مدیریت 

  سال سابقه کار در دانشگاه خلیج فارس و یا یکی از دانشگاه های کشور 2داشتن 

 قاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه استتبصره: تصمیم گیری در خصوص م
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خه
نس

 
 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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پشتیبانی  و عمومی خدمات اداره رئیس  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت اداری و مالی

  و عمومی خدمات اداره رئیسعنوان پست/شغل: 

 پشتیبانی
 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائید.......به که در تاریخ ................. وظایفشرح 

 .های پشتیبانی از واحدهای مختلف دانشگاهمدیریت و اجرای کلیه امور مربوط به فرآیند -

 ... و ها در خصوص نگهداری ابنیه و ساختمان، تأسیسات، فضای سبز، مخابرات، برقریزی کلیه فعالیتمدیریت، کنترل و برنامه -

 سبز، فضای نظافت، خدمات قبیل از پیمانکاری هایشرکت هایفعالیت کلیه بهینه انجام جهت ریزیدیریت، کنترل و برنامهم -

 ... و برق مخابرات،

 ... کشی وسازی، آسفالت، نصب جدول، خطهای عمرانی در سطح محوطه دانشگاه اعم از محوطهمدیریت و اجرای کلیه فعالیت -

 .های عمرانی دانشگاهمصوبات شورای طرح مدیریت و اجرای کلیه -

های مختلف بینی اعتبار لازم در خصوص کلیه خریدهای تدارکاتی، ملزومات و تجهیزات مورد نیاز در بخشمدیریت و پیش -

 .دانشگاه

 .نظارت بر حسن اجرای عملکرد کلیه پیمانکاران دانشگاه -

 .ریزی جهت انجام تعمیرات خودروهاگاه و همچنین برنامهمدیریت بر تأمین خودروهای مورد نیاز کلیه واحدهای دانش -

 .های مربوطهشرکت در کلیه جلسات و کمیسیون -

 .مدیریت و نظارت بر فعالیت ادارات تابعه اعم از اداره خدمات عمومی، اداره خدمات فنی، اداره تدارکات -

 .جدید پیمانکاران اب فنی و عمومی قراردادهای شرایط سازیآماده و تنظیم مدیریت و نظارت بر -

 .ها در خصوص نقاشی ساختمانهامدیریت و نظارت بر حسن انجام کلیه فعالیت -

 .مدیریت و انجام کلیه امور مربوط به پرداخت قبوض آب مصرفی، برق، گاز، تلفن -

 .سازی مصرف انرژی در سطح دانشگاههای پیشنهادی در خصوص بهینهتهیه و ارائه طرح -

 .ها در راستای اهداف تعیین شده دانشگاهاجرای کلیه تعاملات مورد نیاز با سایر سازمان ریزی، پیگیری وبرنامه -

 .های غیر ضروری در دانشگاههای مربوط به کنترل و کاهش هزینهریزی و ارائه طرحمدیریت و برنامه -

 .... وسایل چوبی ومدیریت و نظارت بر واحد درودگری در زمینه ساخت میز، صندلی، کتابخانه و کلیه تعمیرات   -

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته مدیریت و مهندسی عمران 

  سال سابقه کار در دانشگاه خلیج فارس و یا یکی از دانشگاه های کشور 2داشتن 

 حراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه استتبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط ا
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 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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پرداخت و دریافت اداره رئیس  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس داری و مالیواحد سازمانی: معاونت ا

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  پرداخت و دریافت اداره رئیسعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 ی کشور رسیده استسازمان امور واداری و استخدام تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 وصول کلیه درآمدهای کسب شده واحدهای تابعه دانشگاه و ارسال به خزانه -

 نگهداری مانده حسابهای درآمدها و کسر وجوه تعیین شده از درآمدها و ارسال مجدد درآمد بعد از کسورات به واحدها -

 بررسی و نظارت بر عملکرد وصول درآمد از سوی واحدهای تابعه دانشگاه -

 د درآمدهای واحدهای تابعه دانشگاهتأیی -

  صدور چک و ثبت آنها در دفاتر بانک. -

 اخت تنخواه گردان به واحدهای مختلف بر اساس دستور مقام مجاز خرج.پرد -

تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و پی گیری مستمر در مورد واریز پیش پرداختها وعلی الحسابهای جاری و سنواتی و تنخواه گردان  -
  اواحده

 .بهادار اوراق و چکها از دسته حراست و حفظ -

های بانکی، اعلامیه ها و ارائه به موقع آنها به اداره دفتر داری و تنظیم حسابها جهت صدور برگه های صورتحساب نگهداری و دریافت -
 محاسباتی و تنظیم صورت مغایرت بانکی.

 دریافت کننده از محل تنخواه گردان حسابداری. واگذاری تنخواه گردان پرداخت به اداره کارپردازی و واحدهای -

 محاسبه و برآورد اقلام هزینه های قابل پرداخت که براساس احکام و مجوزهای قانونی به مرحله پرداخت رسیده است.- -
 یاه بدهی و قانونی کسورات کسر ضمن پرسنلی پرداختهای سایر و مأموریت کار، اضافه التدریس، حق مزایا، و حقوق رداختپ -

 .ذیربط مراجع و سازمانها به آنها پرداخت و کارکنان

 .مربوطه مقررات طبق آن استرداد و حقوقی و حقیقی افراد تضمینی مدارک و سپرده وجوه نگهداری و ثبت -

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته مدیریت و حسابداری 

 سال سابقه کار در دانشگاه خلیج فارس و یا یکی از دانشگاه های کشور 2تن داش 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 
 

خه
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 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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هاحساب تنظیم و اعتبارات رئیس  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت اداری و مالی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  هاحساب تنظیم و اعتبارات رئیسعنوان پست/شغل: 

 ست: ثابت            مستمر            موقتنوع پ شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 و سالیانه تهیه و تنظیم حسابهای نهایی ماهیانه 

 نگهداری سیستم های اعتبارات و تنظیم حساب ها 

 اخلی سازمان و خارج دانشگاه )دیوان محاسبات، دارایی و ...(تهیه گزارشات مورد نیاز د 

  ارائه پاسخ ها در خصوص حساب های دانشگاه به دیوان محاسبات و دارایی در جهت ثبت حساب های سالیانه در تفریغ بودجه کل
 کشور

 ه و داخلی دانشگاهپاسخ گزارشات و نامه های رسیده از دیوان محاسبات و دارایی و سایر سازمان های سؤال کنند 

 همکاری با ادارات دانشگاه جهت پیشبرد کارهای واحدها و نتیجتاً دانشگاه 

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته مدیریت و حسابداری 

  اه های کشورسال سابقه کار در دانشگاه خلیج فارس و یا یکی از دانشگ 2داشتن 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 حد تشکیلاتمسئول وا    
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 متصدی امور انبار

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس اداری و مالیواحد سازمانی: معاونت 

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  متصدی امور انبارعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائید.......به که در تاریخ ................. وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 صدور قبض انبار برای کالاهای ورودی یروز کارصدور قبض  انبار برای کالا در بازه زمانی حداکثر یک 

 صادرشده/ کل قبض انبارهای  صادرشدهی انبار هاقبضتعداد 

 ی خرید کالا و حواله کالاهادرخواسترسیدگی به  ی کالا در بازه زمانی حداکثر یک روز کاریهادرخواستیی به پاسخگو

 ی کالاهادرخواست/ کل  شدهدادهپاسخی کالا هادرخواستتعداد 

 رسیدگی به فرایندهای موجود در انبار مرکزی کنترل موجودی انبار و بروز نمود لیست کالاهای انبار

 کالاهای انبار MAXو   MINمقدار  کنترل

 انبارتعریف کدینگ کالاهای 

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 داشتن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی صنایع و کامپیوتر 

 ت اجرایی منابع انسانی دانشگاه استتبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئ

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس کارگزینی

 ارسسازمان: دانشگاه خلیج ف واحد سازمانی: معاونت اداری و مالی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  کارشناس کارگزینیعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

استخدام  لیاز قب ینیصدور احکام کارگز در واحد صادرشده/ کل احکام  صادرشدهداد احکام تع

 صدور احکام در بازه زمانی قابل قبول ......حقوق، می،انتصاب،انتقال،ترم

 تعداد احکام اصلاح خورده به دلیل اشتباه در صدور حکم

 تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی و آماری مورد در سال( 1د )شده در واحیهتهشده / کل گزارشات یهتهتعداد گزارشات 

 درخواست سرپرست( برحسب) قبولقابلارائه گزارش در بازه زمانی 

ومقررات واظهار نظر در موردنحوه  نیمطالعه قوان قبولقابلانجام فرایند بازنشستگی در بازه زمانی 

 مقررات بازنشستگی آشنایی و تسلط بر قوانین و  ومقررات نیقوان یاحرا

 پیش بینی تعداد بازنشستگان در شش ماه اول و دوم

و  HESهای،رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های انجام شده در سمانه

 کارمندایران

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته مدیریت 

 یری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه استتبصره: تصمیم گ
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 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 ور و غیابکارشناس حض

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت اداری و مالی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  حضور و غیابکارشناس عنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 زمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده استسا تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

های مرخصی و تهیه لیست رسیدگی به درخواست قبل از پایان ماه هرماهی مرخصی افراد در هادرخواسترسیدگی به 

 هایمرخصدر ثبت  اشتباهیا  موقعبهید تائتعداد اعتراضات به عدم  یارانه غذا

ن و مقررات مربوط به ،آئین نامه استخدام اعضایی هیئت علمی، غیر مطالعه قوانی

 هیئت علمی و بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی

 تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی و آماری شده در واحدیهته هاگزارششده / کل یهته هاگزارشتعداد 

 (درخواست سرپرست برحسب) قبولقابلارائه گزارش در بازه زمانی 

 رسیدگی به فرایند بازنشستگی در واحد صادرشده/ کل احکام  صادرشدهتعداد احکام 

 صدور احکام در بازه زمانی قابل قبول

 مورد در سال( 1تعداد احکام اصلاح خورده به دلیل اشتباه در صدور حکم )

 بررسی و امتیاز بندی پروندهای ارتقاع کارکنان

 

شته تحصیلی :شرایط احراز شغل از نظر ر  

  داشتن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته مدیریت 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است
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 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس ارزیابی عملکرد

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت اداری و مالی

 محل جغرافیایی خدمت: بوشهر کارشناس حضور و غیابعنوان پست/شغل: 

 مستمر            موقت     نوع پست: ثابت        شماره پست/شغل: 

 
 شرح وظایف که در تاریخ ........................به تائید سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است

 محورهای وظایف هافعالیت

رسیدگی به فرایند ارتقاع رتبه و ترفیع پایه و ارتقاع  تشخیص زمان ارتقاع رتبه، پایه بر اساس تاریخ استحقاق

 مدرک تحصیلی

را  یابیارز ای یزیبرنامه ر ندیمقرر شده فرا یکه در بازه زمان یارسال نامه به افراد

 انجام کار یبرا یریگیانجام نداده و پ

 اجرای فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه

 تهیر کمد یابیارز جهیعملکرد برجسته و اعتراضات به نت یهابه درخواست یدگیرس

 مقرر یلکرد دانشگاه در بازه زمانعم تیریمد

دوره و  یدر انتها یعملکرد یابیارز ندیبه کارکنان جهت انجام فرا یرساناطلاع

 یابیارز ندیانجام فرا یریگیپ

دوره و  یدر ابتدا یعملکرد یزیربه کارکنان جهت انجام برنامه یرساناطلاع

 یزیربرنامه ندیانجام فرا یریگیپ

 علمی و شاغلینیئتهصدور احکام اعضاء  اشتباه در صدور حکم لیاح خورده به دلتعداد احکام اصل

 قابل قبول یصدور احکام در بازه زمان  

 تعداد احکام صادرشده / کل احکام صادرشده در واحد

 تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی و آماری شده در واحدیهته هاگزارششده / کل یهته هاگزارشتعداد 

 درخواست سرپرست( برحسب) قبولقابلئه گزارش در بازه زمانی ارا

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  داشتن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته مدیریت 

 است هتبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگا
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 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    
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 تائید کننده وظایف    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس دبیرخانه مرکزی

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت اداری و مالی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  ناس دبیرخانه مرکزیکارشعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 ی دریافتیهاثبت نامه به واحد واردشدهی هانامهتوسط کارشناس / کل  دهشثبتی هانامهتعداد 

به مقصد پس از تحویل به دبیرخانه ظرف مدت حداکثر یک روز  هانامهتحویل  

 کاری

 ی دریافتیهاثبت نامهدر  دادهرختعداد اشتباهات 

 گی به اسناد مناقصه رسید در زمان مقرر کنندگانشرکتی مناقصه بین هافرمتوزیع اسناد و 

 مانهمحر کاملاً صورتبه هاآنو حفظ  کنندگانشرکتی مناقصه از هاپاکتدریافت 

 فیزیکی صورتبه هانامهبایگانی  شدهیگانیبای هانامهشده توسط کارشناس / کل یگانیبای هانامهتعداد 

 هایوستپکامل با تمام جزئیات و  صورتبه هانامهبایگانی 

 

یط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :شرا  

  داشتن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته مدیریت 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 رسان دبیرخانه مرکزینامه

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت اداری و مالی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  رسان دبیرخانه مرکزینامهعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت /شغل: شماره پست

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 دهشیینتعو مدارک به مقصد  هانامهتوزیع و تحویل  شدهدادهی تحویل هانامه/ تعداد  شدهارسالی هانامهتعداد 

 ی دریافتی به مقصد ظرف مدت حداکثر یک روز کاریهانامهتحویل 

 گیرندهیلتحوو دریافت رسید از  و کاملسالم   صورتبه هانامهتحویل 

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  داشتن مدرک تحصیلی دیپلم یا کاردانی 

 وص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه استتبصره: تصمیم گیری در خص

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 هی کارکنانکارشناس امور رفا

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت اداری و مالی

 محل جغرافیایی خدمت: بوشهر رسان دبیرخانه مرکزینامهعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 ئید سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده استشرح وظایف که در تاریخ ........................به تا

 محورهای وظایف هافعالیت

پیگیری و هماهنگی جهت تنظیم و یا تمدید قراردادهای مرتبط با خدمات رفاهی 

 )بیمه و مهمانسرا( با هماهنگی مسئول مربوطه

 رسیدگی به امور اداره رفاهی

 ازمانی بر اساس امتیازاولویت بندی همکاران جهت استفاده از منازل س

 پاسخگویی به همکاران با رعایت احترام 

 انجام هماهنگی جهت اسکان مهمانان در مهمانسرا

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  داشتن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته مدیریت 

 از دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه استتبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احر

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 تائید کننده وظایف    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 (تأسیسات)متصدی امور انبار 

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس داری و مالیواحد سازمانی: معاونت ا

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  متصدی امور انبار تأسیساتعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 کشور رسیده استسازمان امور واداری و استخدامی  تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 صدور قبض انبار برای کالاهای ورودی یروز کارصدور قبض  انبار برای کالا در بازه زمانی حداکثر یک 

 صادرشده/ کل قبض انبارهای  صادرشدهی انبار هاقبضتعداد 

 ی خرید کالا و حواله کالاهادرخواستگی به رسید ی کالا در بازه زمانی حداکثر یک روز کاریهادرخواستیی به پاسخگو

 ی کالاهادرخواست/ کل  شدهدادهپاسخی کالا هادرخواستتعداد 

 رسیدگی به فرایندهای موجود در انبار مرکزی کنترل موجودی انبار و بروز نمود لیست کالاهای انبار

 کالاهای انبار MAXو   MINمقدار  کنترل

 بارانتعریف کدینگ کالاهای 

 کالاها به مسئول مربوطه MAXو   MINمقدار گزارش 

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 داشتن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی صنایع و کامپیوتر 

 یئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه استتبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با ه

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 تکنسین تعمیرات مخابراتی

 نشگاه خلیج فارسسازمان: دا واحد سازمانی: معاونت اداری و مالی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  تکنسین تعمیرات مخابراتیعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف اهفعالیت

ی تعمیرات در بازه زمانی حداکثر یک روز هادرخواستاعلام پیگیری یا رفع عیب 

 کاری

 های مخابراتییستمستعمیرات 

 رفع خرابی حلراهتوان تشخیص خرابی و ارائه 

 خطای رخ داد در هنگام تعمیر براثرتعداد تعمیرات مجدد 

 کارشناسی وسایل تعمیر شده   شدهانجامبررسی کامل و دقیق تعمیرات 

 مقررشدهیا تعمیرات صحیح در زمان  شدهانجامارائه گزارش خرابی در تعمیرات 

 اعلام قطعات موردنیاز پس از بررسی

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  داشتن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته برق، مکانیک، الکترونیک 

 م گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه استتبصره: تصمی

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 ندهران  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت اداری و مالی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  رانندهعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 استخدامی کشور رسیده استسازمان امور واداری و  تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 تعمیرات و نگهداری ماشین  تحویل ماشین به صورت سالم و تمیز به راننده بعد

 گزارش به موقع خرابی قطعات ماشین

 دهی به موقعتوان فرد در رانندگی و سرویس تعداد شکایات از راننده

 هتعداد تخلفات راهنمایی و رانندگی رانند

 دهی به موقع در زمان مشخص شدهسرویس

 پیگیری به موقع تعمیرات خودرو

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  داشتن مدرک تحصیلی دیپلم یا کاردانی 

 تتبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه اس

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 امین اموال

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت اداری و مالی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییل مح امین اموالعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

ی اسقاطان مقرر از اموال مشخص کردن لیست اموال مزایده دانشگاه در زم

 یرقابل تعمیرغ

 رسیدگی به امور اجرای فرایند مزایده

 انتشار اطلاعیه برگزاری مزایده در پرتال دانشگاه و روزنامه 

 کامل  صورتبهای به برنده مزایده یدهمزای اموال واگذار

 کیعه مسکن در بازه زمانی یودحساب یا قطع یهتسوی هادرخواسترسیدگی به 

 روز کاری و پاسخ به درخواست 

 حسابیهتسوی هادرخواستیدگیِ به رس

 کامل و سالم صورتبه کنندگاندرخواستتحویل گرفتن اموال دانشگاه از 

 بروز کردن سامانه سادا و سامانه اموال دانشگاه به هر فرد در سامانه دانشگاه شدهدادهبروز نمودن لیست اموال تحویل 

 یرمنقول دانشگاه(غامانه سادا )املاک کردن س روزبه

 های دانشگاه ییدارااسناد  موقعبهنگهداری و تحویل 

 اموال به سمانه دانشگاه واردکردنزدن به اموال و  برچسب

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 ندسی صنایع و کامپیوترداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته مدیریت، حسابداری، مه 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس مسئول حقوق و دستمزد

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت اداری و مالی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  کارشناس مسئول حقوق و دستمزدعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  فوظایشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

تا  02به خزانه تهران در  هادستگاهارسال فایل پرسنل رسمی، پیمانی و قراردادی 

 هرماه 11

پرداخت حقوق و مزایایی چهار دستگاه زیر نظر 

 دانشگاه

 هرماه 21تا  12تنظیم و پرداخت فیش حقوق کارکنان مشمول قانون کار در  تهیه

تگی باز شدن سایت بازنشس محضبهارسال لیست کسورات مربوط به بازنشستگان 

 موردنظرو ارسال فایل 

ی و خدمات ین اجتماعتأملیست بیمه پرسنل به صندوق بازنشستگی،  موقعبهارسال 

 درمانی

 

ل از نظر رشته تحصیلی :شرایط احراز شغ  

 داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی صنایع و کامپیوتر 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی م خانوادگینام و نا تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس درآمد

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت اداری و مالی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  کارشناس درآمدعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت اره پست/شغل: شم

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 ی درآمدی دانشگاههاحسابنظرت و کنترل منابع و  تهیه گزارش تحلیلی و آماری به تفکیک منابع وصول 

 قبولقابلیت پرسنل دانشگاه در بازه زمانی مأمورتهیه و تنظیم لیست پرداخت 

ی طرف قرار دانشگاه در بازه هاشرکتیم لیست پرداختی به افراد و یا تنظتهیه و 

 قبولقابلزمانی 

 قبوض انرژی دانشگاه  موقعبهپرداخت 

 

تحصیلی :شرایط احراز شغل از نظر رشته   

 داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته مدیریت، حسابداری 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 
 

خه
نس

 

 بوطهمسئولین مر عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس صدور چک

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت اداری و مالی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  کارشناس صدور چکعنوان پست/شغل: 

 مستمر            موقت      نوع پست: ثابت       شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

ذینفعان در  حساببهجهت واریز  گردانتنخواهو اسناد هزینه  هاچکصادر نمودن 

 به نوع سند با توجه قبولقابلبازه زمانی 

 ی بانکیهانامهصدور چک و نگهداری از زمانت 

 

ی بانکی و کنترل و پیگیری در خصوص تمدید و ابطال هانامهنگهداری از زمانت 

 هاآن

و استرداد آن طبق مقررات  هاشرکتی وصولی از هاسپردهنگهداری و ثبت وجوه 

 مربوط

ای ، اختصاصی و ینههزه اعم از ها در کلیه منابع اعتباری دانشگایافتیدرثبت 

 تملک و ارائه گزارش آماری و تحلیلی

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

  داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته مدیریت، حسابداری 

 رایی منابع انسانی دانشگاه استتبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اج

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس اعتبارات

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت اداری و مالی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  کارشناس اعتباراتعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 رسیدگی به امور تخصیص اعتبارات ی مربوطههادستگاهی هاحساببودن مانده اعتبارات  زروبه

 بودن اسناد هزینه فاقد اعتبار روزبه

 ی تعیین اعتبار در بازه زمانی حداکثر یک روز کاریهادرخواسترسیدگی به 

  هاابحسرسیدگی به امور تنظیم  هرماهمغایرت بانکی در انتهای  حسابصورتگرفتن 

 در طول سال  شدهانجامی اشتباه هاثبتتعداد 

  شدهانجامی )ردیف( هاثبت/ کل  شدهانجامی )ردیف( هاثبتتعداد 

 ی مربوطه(هادستگاهماه ) 2 صورتبهی مالی هاصورتتهیه 

 ی حسابداری در بازه زمانی دو روز کاریهاثبتانجام 

 ی مربوطه(هادستگاهشگاه )در ی پرداختنی دانهاحساببودن  روزبه

 در پایان سال مالی  هاحسابدر بستن  شدهانجامتعداد اصلاحات 

 در بازه زمانی مقرر هاحساببستن 

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته مدیریت، حسابداری، اقتصاد 

 ری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه استتبصره: تصمیم گی
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 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 حسابکارشناس تنظیم 

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت اداری و مالی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  کارشناس تنظیم حسابعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 مور واداری و استخدامی کشور رسیده استسازمان ا تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 رسیدگی به امور تخصیص اعتبارات ی مربوطههادستگاهی هاحساببودن مانده اعتبارات  روزبه

 بودن اسناد هزینه فاقد اعتبار روزبه

 ی تعیین اعتبار در بازه زمانی حداکثر یک روز کاریهادرخواسترسیدگی به 

  هاحسابرسیدگی به امور تنظیم  هرماهمغایرت بانکی در انتهای  حسابصورترفتن گ

 در طول سال  شدهانجامی اشتباه هاثبتتعداد 

  شدهانجامی )ردیف( هاثبت/ کل  شدهانجامی )ردیف( هاثبتتعداد 

 ی مربوطه(هادستگاهماه ) 2 صورتبهی مالی هاصورتتهیه 

 بداری در بازه زمانی دو روز کاریی حساهاثبتانجام 

 ی مربوطه(هادستگاهی پرداختنی دانشگاه )در هاحساببودن  روزبه

 در پایان سال مالی  هاحسابدر بستن  شدهانجامتعداد اصلاحات 

 در بازه زمانی مقرر هاحساببستن 

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 ی یا کارشناسی ارشد در رشته مدیریت، حسابداریداشتن مدرک تحصیلی کارشناس 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است
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 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس رسیدگی به اسناد

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت اداری و مالی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  کارشناس رسیدگی به اسنادعنوان پست/شغل: 

 وقتنوع پست: ثابت            مستمر            م شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 ی مالیسند رسبررسی اسناد و  شده توسط کارشناس / ل اسناد رسیدگی شده در واحدیبررستعداد اسناد 

 با توجه به نوع و حجم اسناد قبوللقابرسیدگی به اسناد در بازه زمانی 

 ین بهای کارپردازترنازلین قیمت ممکن و مهر ترنازلبررسی خرید با 

 ها یرتمغاانجام محاسبات در اسناد و پیدا کردن 

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 یداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته مدیریت، حسابدار 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است
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 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارپرداز

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: معاونت اداری و مالی

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  کارپردازعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 ان امور واداری و استخدامی کشور رسیده استسازم تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 های خریدرسیدگی به درخواست کنندیمخرید  هاآنتسویه حساب به موقع با مراکزی که از 

 ترین قیمتیفیت با مناسبباکخرید جنس 

 های رسیدهخرید اجناس مطابق درخواست

 ه زمانی قابل قبولهای خرید در بازرسیدگی به درخواست

 ارسال به موقع اسناد خرید به واحد حسابداری

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته مدیریت، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع 

 نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده
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 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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کدهدانش رئیس  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: دانشکده

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  دانشکده عنوان پست/شغل: رئیس

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 می کشور رسیده استسازمان امور واداری و استخدا تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 ؛دانشکده مختلف واحدهای در کارکنان و اساتید، دانشجویان بین مناسب تعامل نمودن فراهم -
 ؛هاگروه مدیران به موسسه رئیس سوی از ابلاغی هاینامهآیین و مقررات، مصوبات کلیه ابلاغ -
 ؛شودمی ابلاغ موسسه رییس طریق از که مصوباتی اجرای حسن بر نظارت -
 ؛دانشکده فرهلنگی و مالی و اداری، پژوهشی و آموزشی امور در هماهنگی ایجلاد -
 ؛دانشکده علمی هیأت اعضای فرهنگی و پژوهشی، آموزشی وظایف اجرای حسن بر نظارت -
 ؛دانشکده سالانه بودجه پیشنهاد -
 دانشگاه مدیران به گزارش و ها گروه مدیران وضعیت ارزیابی -
 دانشگاه شورای در شرکت -
 آموزشی معاون به آن گزارش و دانشکده پژوهشی و آموزشی یشورا تشکیل -
 ذیربط واحدهای سایر و آموزشی گروههای مدیران همکاری با دانشکده دروس برنامه تنظیم -
  آموزشی گروههای همکاری با امتحانات اجرای و برنامه تنظیم -

 دانشکده مختلف شوراهای کار بر نظارت -
 دانشگاه رئیس به آن گزارش و دانشکده سالیانه فعالیت ارزیابی -
 دانشگاه رئیس به گروهها مدیران و دانشکده معاونین پیشنهاد -
 دانشکده در مربوط ضوابط و مقررات اجرای جهت دانشگاه معاونین با هماهنگی و ارتباط ایجاد -
 تابعه حدهایوا مدیران مشارکت با آنها رفتار و فعالیت و ارزیابی دانشکده علمی غیرهیات کادر عملکرد بر نظارت -
 انشگاهد مرکزی سازمان مسئول مقامات به آن اعلام و دانشکده تحقیقاتی و تجهیزاتی، استخدامی، مالی نیازهای برآورد و بررسی -
 دانشجویان احیاناً و کارکنان و علمی هیات اعضای به شوراها گزارشات و نتایج انعکاس و دانشگاه ذیربط در شوراهای شرکت -

  دانشکده

 

 حراز شغل از نظر رشته تحصیلی :شرایط ا

  دکتریداشتن مدرک تحصیلی 

  سال تجربه عضویت هیئت علمی در دانشگاه و یا سایر دانشگاه های کشور 2داشتن حداقل 

  سال تجربه مدیریت در دانشگاه 1داشتن 

 نابع انسانی دانشگاه استتبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی م
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 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    
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 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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دانشکده معاون  

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس واحد سازمانی: دانشکده

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  نشکدهدا عنوان پست/شغل: معاون

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 زمینه چینی برای برگزاری مناسب انتخاب واحد دانشجویان -

 و مدیریت فعالیت های لازم برای شروع تدریس در اوایل هر ترمنظارت  -

  دانشکده اداری و  آموزشی جلسات در شرکت -

 دانشگاه تکمیلی و تحصیلات آموزشی شوراهای به آنها و ارجاع دانشکده آموزشی های طرح و تدوین بررسی -

 دانشگاه آموزشی مشی خط به با توجه دانشکده آموزشی های سیاست تدوین -

 میگردد ابلاغ دانشگاه آموزشی معاون توسط که مصوباتی اجرائی های زمینه ایجاد جهت ریزی امهبرن -

 با نظر گروههای آموزشی و شورای آموزشی دانشکده پذیرش ظرفیت و تعیین دانشجو پذیرش شرایط پیشنهاد -

 نآنا وعملی علمی پیشرفتهای لحاظ از دانشجویان آموزشی مسائل در تصمیم واتخاذ مطالعه -

 دانشگاه آموزشی شورای مصوبات اجرای جهت لازم اجرائی روشهای و مشی خط تنظیم و ریزی برنامه -

 آنها آموزشی مشکلات حل جهت در کوشش و گروهها آموزشی های برنامه اجرای بر نظارت -

 دانشکده رئیس به آن ارائه و دانشکده آموزشی سیاستهای تنظیم و تهیه -

 کارشناسی های دوره دانشجویان شیآموز فعالیتهای کلیه بر نظارت -

  دانشکده آموزشی کادر و علمی هیات اعضای سالیانه آموزشی عملکرد ارزشیابی -

 آموزشی های دستورالعمل و مقررات اجرای جهت دانشگاه آموزشی معاونت حوزه ذیربط مدیران با هماهنگی و ارتباط ایجاد -
 مصوب

 دانشکده آموزشی شورای جلسات منظم تشکیل - -

 
 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 داشتن مدرک تحصیلی دکتری 

  سال تجربه عضویت هیئت علمی در دانشگاه و یا سایر دانشگاه های کشور 2داشتن حداقل 

  سال تجربه مدیریت در دانشگاه 1داشتن 

 جرایی منابع انسانی دانشگاه استتبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت ا
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 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    
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 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس آموزش دانشکده

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس دانشکدهواحد سازمانی: 

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  کارشناس آموزش دانشکدهان پست/شغل: عنو

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان و اساتید مشخصات آموزشی به اساتید و دانشجویان ارائه

 های صدور گواهی اشتغال در بازه زمانی یک روز کاریرسیدگی به درخواست

 روز کاری 2های حذف آموزشی در بازه زمانی رسیدگی به درخواست

 ه زمانی یک روز کاریهای تسویه حساب دانشجویان در بازرسیدگی به درخواست

 های مجوز ادامه تحصیل دانشجویان در بازه زمانی یک روز کاریکنترل درخواست

 های دانشجویان در زمان حذف و اضافه دروسرسیدگی به درخواست

 های معرفی به استاد دانشجویانرسیدگی به درخواست

 ارائه گزارش و آمارهای انتخاب واحد به مافوق

 عدم تثبیت انتخاب واحد دانشجویانتثبیت و 

 ریزی آموزشی برنامه ارائه و تعریف دروس در سامانه

 هاتعریف و مدیریت سانس های برگزاری کلاس

 هامشخص کردن محل برگزاری کلاس

 یان ترمپاهای هماهنگی با اساتید جهت مشخص کردن زمان برگزاری آزمون

 ی آموزشی به مافوقریزارائه گزارش مربوط به برنامه

 تعریف چارت دروس در سامانه قبل از شروع انتخاب واحد

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته هایی که دانشکده پذیرش دانشجو دارد 

 ده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه استتبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دی
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 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    
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 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس مسئول آموزش دانشکده

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس هدانشکدواحد سازمانی: 

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  آموزش دانشکدهمسئول کارشناس عنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 یده استسازمان امور واداری و استخدامی کشور رس تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان و اساتید ارائه مشخصات آموزشی به اساتید و دانشجویان

 های صدور گواهی اشتغال در بازه زمانی یک روز کاریرسیدگی به درخواست

 روز کاری 2های حذف آموزشی در بازه زمانی رسیدگی به درخواست

 های تسویه حساب دانشجویان در بازه زمانی یک روز کاریرخواسترسیدگی به د

 های مجوز ادامه تحصیل دانشجویان در بازه زمانی یک روز کاریکنترل درخواست

 های دانشجویان در زمان حذف و اضافه دروسرسیدگی به درخواست

 های معرفی به استاد دانشجویانرسیدگی به درخواست

 مارهای انتخاب واحد به مافوقارائه گزارش و آ

 تثبیت و عدم تثبیت انتخاب واحد دانشجویان

 ریزی آموزشی برنامه ارائه و تعریف دروس در سامانه

 هاتعریف و مدیریت سانس های برگزاری کلاس

 هامشخص کردن محل برگزاری کلاس

 ترم یانپاهای هماهنگی با اساتید جهت مشخص کردن زمان برگزاری آزمون

 ریزی آموزشی به مافوقارائه گزارش مربوط به برنامه

 تعریف چارت دروس در سامانه قبل از شروع انتخاب واحد

 امتحاناتبرگزاری  )زمان و مکان آزمون( هاآزمونتعریف سانس های برگزاری 

 های لازم جهت برگزاری آزمونانجام هماهنگی

 توجه به نوع آزمونمشخص کردن مراقب برای هر آزمون با 

 تهیه صورت جلسه امتحانات

 وارد کردن افراد غایب در آزمون در سامانه

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد 

  سال تجربه کار در دانشگاه و یا سایر دانشگاه های کشور 2داشتن حداقل 
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 ر خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه استتبصره: تصمیم گیری د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ول دفترمسئ

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس دانشکدهواحد سازمانی: 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    



سازمانی یاهپستشرح وظایف   

 
154 
 

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  مسئول دفترعنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 دامی کشور رسیده استسازمان امور واداری و استخ تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات با سرپرست مربوطه و تعیین ساعت ملاقات برای 

 آنها

 رسیدگی به امور دفتر 

هایی که در دفتر سرپرست مربوطه تشکیل تنظیم اوقات جلسات و کمیسیون

 جلسهشود و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در می

 های لازمپیگیری امور ارجاعی از سوی سرپرست و ارائه گزارش

ربط و واحدهای دستورات صادره سرپرست مربوطه به اشخاص و مؤسسات ذی ابلاغ

 تابعه

 پاسخگویی به مراجعان  و راهنمایی آنها 

 گزارش و بایگانی اسناد ارائه های حوزه مربوطه و ارائه آن به سرپرستتهیه گزارش لازم در زمینه فعالیت

 خلاصه نمودن گزارشات واصله و ارائه به سرپرست

یر اسناد و و ساها ها، گزارشها، اوراق، نامهنگهداری و بایگانی کردن، پرونده

 های مخصوصمدارک واحد مربوطه در محل

 ها و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطهها، گزارشتفکیک و توزیع نامه

 

ایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :شر  

 داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته مدیریت، ارتباطات و علوم اجتماعی 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام خانوادگینام و  تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    

 

 کارشناس آزمایشگاه فیزیک، شیمی و مکانیک خاک

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس دانشکدهواحد سازمانی: 
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ی مکارشناس آزمایشگاه فیزیک، شیعنوان پست/شغل: 

 و مکانیک خاک

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 

 
 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

در  شدهانجامهای یشآزماتوسط کارشناس / کل  شدهانجامهای یشآزماتعداد 

 آزمایشگاه 

 ی انجام آزمایش هادرخواسترسیدگی به 

ی آزمایش در بازه زمانی حداکثر یک روز کاری )امکان هادرخواستیی به گوپاسخ

 انجام آزمایش در آزمایشگاه یا خیر (

  دریافت نمونه آزمایش از متقاضی با توجه به استانداردهای

 ها  یشآزماتعداد خطا در انجام 

 رسیدگی به امور جاری آزمایشگاه  هاها  و کالیبراسیون دستگاهتعمیر و نگهداری دستگاه

 ی مورد نیاز  و پیگیری برای انجام خریدکالاهاارسال درخواست خرید 

 های آزمایشگاهییتفعال ٔ  ینهدرزممشاوره به دانشجویان 

 آموزش های آزمایشگاهیتسلط در آموزش واحد

 های موجود و آموزش به دانشجویانتسلط بر شناخت دستگاه

 سازی وسایل آزمایشگاه جهت کار دانشجویانآماده

آموزش قوانین مربوط به آزمایشگاه و نکات ایمنی به افراد مراجعه کننده در بدو 

 ورود

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 شناسی، معدنصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های فیزیک، ژئوفیزیک، زمینداشتن مدرک تح 

 تبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه است 

 
 
 

خه
نس

 

 بوطهمسئولین مر عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 کارشناس آزمایشگاه و کارگاه فنی

 سازمان: دانشگاه خلیج فارس دانشکدهواحد سازمانی: 

 خدمت: بوشهر جغرافیاییمحل  و کارگاه فنیکارشناس آزمایشگاه عنوان پست/شغل: 

 نوع پست: ثابت            مستمر            موقت شماره پست/شغل: 
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 سازمان امور واداری و استخدامی کشور رسیده است تائیدکه در تاریخ ........................به  وظایفشرح 

 محورهای وظایف هافعالیت

 کارگاهرسیدگی به امور  هاها  و کالیبراسیون دستگاهتعمیر و نگهداری دستگاه

 ی مورد نیاز  و پیگیری برای انجام خریدکالاهاارسال درخواست خرید 

 های کارگاهییتفعالینه درزممشاوره به دانشجویان 

 آموزش تسلط در آموزش واحدهای کارگاهی

 های موجود و آموزش به دانشجویانتسلط بر شناخت دستگاه

 نسازی وسایل آزمایشگاه جهت کار دانشجویاآماده

آموزش قوانین مربوط به آزمایشگاه و نکات ایمنی به افراد مراجعه کننده در بدو 

 ورود

 

 شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی :

 شناسی، معدنداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های فیزیک، ژئوفیزیک، زمین 

 در شرایط احراز دیده نشده است با هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه استتبصره: تصمیم گیری در خصوص مقاطع تحصیلی که 

 
 

خه
نس

 

 مسئولین مربوطه عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضا

 تعیین کننده وظایف    

 کننده وظایف تائید    

 مسئول واحد تشکیلات    
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 فصل هفتم: شرایط احراز مشاغل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



سازمانی یاهپستشرح وظایف   

 
159 
 

 مدرک تحصیلی
 عنوان شغل

 حداقل حداکثر

 ریاست حوزه: نخست فصل  
 عمومی روابط و ریاست حوزه مدیر دکتری -

 عمومی روابط رئیس کارشناسی کارشناسی ارشد

 اداری تحول و بودجه و برنامه مدیر کارشناسی  کارشناسی ارشد

 هبودج و برنامه گروه رئیس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 ارزیابی و نظارت دفتر مدیر دکتری -

 شکایات به پاسخگویی و قراردادها، حقوقی امور مدیر کارشناسی  کارشناسی ارشد

 عمرانی طرحهای بر نظارت و فنی امور  مدیر دکتری -

 عمومی روابط کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 بودجه و برنامه کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

شناسی ارشدکار   اداری تحول و تشکیلات کارشناس کارشناسی  

 ارزیابی و نظارت کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 کلاسها برگزاری ارزیاب کارشناس کاردانی کارشناسی

 حقوقی امور کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 انیعمر طرحهای بر نظارت و فنی مسئول کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 عمرانی طرحهای بر نظارت و فنی دفتر مسئول کارشناسی  کارشناسی ارشد

 عمرانی طرحهای بر نظارت و فنی کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 فنی دفتر تدارکات متصدی کاردانی کارشناسی

 آموزشی معاونت حوزه: دوم فصل  
 تکمیلی تحصیلات و آموزشی معاون دکتری -

 آموزشی امور مدیر دکتری -

 مشمولین امور و نام ثبت اداره رئیس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 دانشآموختگان امور و امتحانات اداره رئیس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 تکمیلی تحصیلات مدیر دکتری -

 مجازی و آزاد آموزشهای گروه رئیس دکتری -

 درخشان استعدادهای گروه رئیس دکتری -

دکارشناسی ارش  علمی هیئت امور کارشناس کارشناسی  

 ممیزه هیئت امور کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 آموزش دبیرخانه کارشناس کاردانی کارشناسی

 تکثیر اتاق مسئول دیپلم کاردانی

 آموزش دبیرخانه بایگانی کاردانی کارشناسی

 مشمولین نام ثبت و پذیرش کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 تکمیلی تحصیلات کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 آموزش مرکز مالی کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 آموزش مرکز کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 درخشان استعدادهای کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد
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 مدرک تحصیلی
 عنوان شغل

 حداقل حداکثر

 آموختگی دانش امور کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 پژوهشی اونتمع: سوم فصل  
 فناوری و پژوهشی معاون دکتری -

 فناوری و پژوهشی امور مدیر دکتری -

 اطلاعات فناوری  رئیس کارشناسی ارشد دکتری

 صنعت با ارتباط رئیس دکتری 

 اسناد مرکز و مرکزی کتابخانه رئیس دکتری 

 کارآفرینی گروه رئیس کارشناسی ارشد دکتری

 پژوهشی ارشناسک کارشناسی  کارشناسی ارشد

 پژوهشی مالی کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 نرمافزار توسعه کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 دانشگاه افزار نرم پشتیبانی کارشناسی  کارشناسی ارشد

 زیرساخت و شبکه کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 دیتاسنتر و شبکه کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 صنعت با ارتباط کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 کارآفرینی کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 نویسی فهرست کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 کتابخانه امانات کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 دیجیتال کتابخانه کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 مرکزی آزمایشگاه کارشناس سی کارشنا کارشناسی ارشد

 دانشجویی فرهنگی معاونت: چهارم فصل  
 دانشجویی و فرهنگی  معاون دکتری -

 دانشجویی مدیر کارشناسی ارشد دکتری

 دانشجویی رفاه اداره رئیس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 خوابگاهها امور رئیس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 اجتماعی فرهنگی رنامهریزیب مدیر کارشناسی ارشد دکتری

 سلف سیستم مسئول کارشناسی  کارشناسی ارشد

 رفاهی امور کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 خوابگاهها امور کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 ورزشی امور کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 تنشریا و علمی انجمنهای کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 اجتماعی و فرهنگی کانونهای کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 پشتیبانی و تدارکات کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 دانشجویی تشکلهای امور کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 دانشجویی تشکلهای امور کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 مالی و اداری معاونت: پنجم فصل  
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 مدرک تحصیلی
 عنوان شغل

 حداقل حداکثر

 مالی و اداری معاون دکتری 

 اداری امور مدیر کارشناسی ارشد دکتری

 مالی امور مدیر کارشناسی ارشد دکتری

 کارگزینی اداره رئیس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 دبیرخانه رئیس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 پشتیبانی  و عمومی خدمات اداره رئیس کارشناسی  کارشناسی ارشد

شدکارشناسی ار  پرداخت و دریافت اداره رئیس کارشناسی  

 حسابها تنظیم و اعتبارات رئیس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 انبار امور متصدی کاردانی کارشناسی

 کارگزینی کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 غیاب و حضور کارشناس کاردانی کارشناسی

 مرکزی دبیرخانه کارشناس کاردانی کارشناسی

نیکاردا  مرکزی دبیرخانه رسان نامه دیپلم 

 تأسیسات انبار امور متصدی کاردانی کارشناسی

 مخابراتی تعمیرات تکنسین کاردانی کارشناسی

 راننده دیپلم کاردانی

 اموال امین کارشناسی  کارشناسی ارشد

 دستمزد و حقوق مسئول کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 درآمد ارشناسک کارشناسی  کارشناسی ارشد

 چک صدور کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 اعتبارات کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 حساب تنظیم کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 اسناد به رسیدگی کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 کارپرداز کارشناسی  کارشناسی ارشد

 هادانشکده: ششم فصل  
 دانشکده یسرئ دکتری 

 دانشکده معاون دکتری 

 دانشکده آموزش کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 دانشکده آموزش مسئول کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 دفتر مسئول کارشناسی  کارشناسی ارشد

 خاک مکانیک و شیمی، فیزیک آزمایشگاه کارشناس کارشناسی  کارشناسی ارشد

 فنی  کارگاه و آزمایشگاه کارشناس ناسی کارش کارشناسی ارشد

 

 


