
1 

 

 هزکش آهَسش عبلی علوی ـ کبربزدی پیطتبساى آئیي سًدگی

 جـدٍل راٌّوـبی داًطـجـَیـبى
 .داًطجَیبى گزاهی بب تَجِ بِ پزسص ّبی هتداٍل صَرت گزفتِ اس سَی ضوب جدٍل راٌّوبی سیز بِ هٌظَر تسْیل اهَر آهبدُ ٍخدهتتبى ارائِ هی گزدد

 :تذکزات هْن

 .ـ قبل اس پزسص ّزگًَِ سؤالی، بِ بستِ دستَرالعولْب ٍ قَاًیي آهَسضی کِ در ابتذای ٍرٍد ضوب بِ هزکش آهَسش در اختیبرتبى قزار گزفتِ هزاجعِ ٍ آى را بِ دقت هغبلعِ کٌیذ1

 .ـ فقظ در هَارد ضزٍری بب تَجِ بِ جذٍل راٌّوبی داًطجَیبى کِ در سیز آهذُ است؛ بِ ٍاحذّبی اداری ـ آهَسضی هَرد ًظز خَد هزاجعِ، سؤال ٍ درخَاست خَد را هغزح کٌیذ2

 

 سوت ًبم هسئَل ضزح خدهبت آهَسضی ٍ اداری ردیف

A  خبًن هیکبئیلی رّبزی ٍ ّذایت کلی هزکش آهَسش 
 عبقِ چْبرم

 (رئیس هزکش)

1  خبًن رئیسی اهَر هزبَط بِ حزاست هزکش 
 عبقِ سَم

 (هسئَل حزاست هزکش)

2 
 تٌظین قزار هالقبت بب حَسُ ریبست هزکش 

 دریبفت ًبهِ درخَاستْبی داًطجَیبى 

 ارجبع داًطجَیبى بزای دریبفت پبسخ ًبهْْب 
- 

 عبقِ چْبرم
 (هسئَل دفتز هذیزیت)

3 
 اًجبم اهَر سبیت هزکش، تعویز ٍ راّبًذاسی تجْیشات سوعی ٍ بصزی 

 آقبی قذٍسی
 عبقِ چْبرم

 (، سبیت ٍ سوعی ٍ بصزیITهسئَل )
 عبقِ پٌجن سوعی ٍ بصزی 

B  خبًن رجبی اهَر کلی آهَسضی ٍ پژٍّطی 
 عبقِ چْبرم

 (هذیز آهَسش ٍ پژٍّص)

B1 
 اًجبم کلیِ اهَر اداری ٍ بزقزاری ارتببط اداری بیي توبم ٍاحذّب 

 ببیگبًی اسٌبد اداری در حَسّْبی هختلف 
 آقبی خسزٍی

 عبقِ سَم
 (هذیز اهَر اداری)

1  اعالعبت - 
 عبقِ ّوگف

 (هسئَل اعالعبت)

B2  آقبی ّذائیبى اهَر هبلی 
 عبقِ دٍم

 (هذیز اهَر هبلی)

1 
 دریبفت ضْزیِ داًطجَیبى 

  ٍ رسیذگی بِ تقبضبی هسبئل داًطجَیبى تحت پَضص بْشیستی ٍ بٌیبد... 
 خبًوْب

 ضکزی ـ هلکپَر
 عبقِ دٍم

 (هسئَالى اهَر هبلی)
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B3 

  (حذف ٍ اضبفِ ـ تغییز گزٍُ)اًجبم ثبت ًبم 

 اًتقبلی ـ هْوبى ـ تغییز رضتِ ـ اًصزاف… 

 ُّذایت تحصیلی داًطجَیبى در عَل دٍر 
 آقبی سلغبًی

 عبقِ چْبرم
 (هذیز خذهبت آهَسضی)

1 
  ِصذٍر گَاّی اضتغبل بِ تحصیل،  کبرت داًطجَیی،  کبرت ٍرٍد بِ جلسِ آسهَى، ًبهِ تأییذ ٍرٍد بِ کالس، هعزفی ًبه

 کبرٍرسی ٍ اعالم ًوزات

 ُثبت ًبم ـ خذهبت آهَسضی ٍیژُ داًطجَیبى ٍ تکویل پزًٍذ 
 خبًوْب هحجَة ٍ سزٍی

 عبقِ چْبرم
 (اپزاتَرّبی آهَسش)

2  خبًوْب خبلقیبى ٍ هیزاى صذٍر گَاّی فزاغت اس تحصیل ٍ ریش ًوزات پبیبًی ّوزاُ بب هعذل کل ٍ سبیز خذهبت فبرغبلتحصیالى 
 عبقِ چْبرم

 (هسئَالى فبرغبلتحصیلی)

B4 

 رسیذگی بِ اهَر فزٌّگی ـ داًطجَیی ٍ اًجوٌْبی علوی هزکش 

 ُبزًبهْزیشی بزای اًجبم هطبٍر 

 تٌظین بزًبهِ سهبًبٌذی اردٍّب ـ ببسدیذّب ـ ّوبیص ٍ سویٌبرّب 

 پیگیزی اًجبم هسببقبت فزٌّگی، علوی ٍ ٍرسضی 

 رسیذگی بِ ٍضعیت ًوبسخبًِ ّب 

 پیگیزی سْویِ داًطجَیی درببرُ سفزبِ اهبکي هتبزکِ ٍ عتببت عبلیبت 

 رسیذگی بِ اهَر کتببخبًِ ٍ کتببخبًِ هجبسی 

 رسیذگی بِ اهَر رفبّی داًطجَیبى 

 خبًن هحجَة
 عبقِ سَم

 (هذیز اهَر فزٌّگی داًطجَیی ٍ کتببخبًِ)

1  عبقِ  چْبرم استبد هذعَ هطبٍرُ داًطجَیی 

B5 

 تٌظین ٍ اجزای بزًبهِ اهتحبًبت پبیبى تزم ٍ هیبًتزم 

 اًجبم اهتحبًبت هعزفی بِ استبد 

 رسیذگی بِ اعتزاض داًطجَیبى ًسبت بِ ًوزات 
 خبًن عذلپَر

 عبقِ چْبرم
 (هسئَل اهتحبًبت)

B6 

 بزًبهْزیشی 

 اهَر هذرسبى 

 اهَر کالسْب 

 آقبی بقبیی
 عبقِ سَم

 (هسئَل بزًبهْزیشی ـ  هذرسبى ٍ ًظبرت)

 آقبی هصغفبیی
 عبقِ سَم

 (هسئَل اهَر کالسْب ٍ ّوبٌّگی)

B7 
 هذیزاى ٍ هسئَالى اًجوي گزٍُ ّبی علوی 

 .بزای دیذار بب هذیزاى ٍ هسئَالى اًجوي ّبی علوی ببیذ بِ جذٍل سهبى بٌذی حضَر ایطبى در ّویي سبیت هزاجعِ ًوبییذ
 عبقِ سَم -

C 

 هسئَل هزبَعِ بسیج داًطجَیی 
 عبقِ چْبرم

 (هسئَل بسیج داًطجَیی)

  کپی ـ تکثیزCD ٍ DVDٍُخبًن عببسوٌص  ـ فزٍش ًَضتبفشار ـ کتبة ـ جش 
 عبقِ اٍل

 (هسئَل اًتطبرات)
 عبقِ سَم - ًوبسخبًِ خَاّزاى 
 عبقِ سَم - ًوبسخبًِ بزادراى 
 عبقِ اٍل - ًبّبرخَری داًطجَیبى 
 ِعبقِ پٌجن - بَف 

 


