
 

 به نام پروردگار

 بر اساس هادانشکده رؤسای از انتظارات

 بیرجند دانشگاه اندازچشم سند و نظارت هیئت مصوبات سازمانی، وظایف شرح

 مقدمه:

( انتظارات در ارتباط با 3و  ریزیبرنامه( انتظارات 2 سازمانی؛–( انتظارات اداری 1محور پنج در  هارؤسای دانشکدهشرح انتظارات از 

 .شودبندی میطبقه کارآفرینی آموزی و، مهارت( انتظارات در ارتباط با جامعه5 و ( انتظارات پژوهشی4؛ دانشجویان

 محورها تاو انتظار وظایف
 ایرانی-اسالمی جامعه با متناسب و مطلوب دانشگاهی فرهنگ سطح ارتقاء برای تالش .1
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 با مرتبط هایبخش خاص طوربه و امناهیئت مصوبات و اندازچشم سند مبنای بر وزارت و دانشگاه هایبرنامه و اهداف مورد در کامل آگاهی کسب و دقیق مطالعه .2

 دانشکده

 سازمانی وظایف شرح دقیق مطالعه .3

 موقعبهاقدام  و اداری بررسی روزانه کارتابل .4

 دانشجویی و پژوهشی آموزشی، هاینامهآیین از دقیق اطالع و مطالعه .5

 دانشجویان مشکالت رفع و هدایت منظوربه دانشگاه فرایندهای و هانامهآیین سایر از اطالع .6

 ربطذی هایحوزه با سازنده ارتباط طریق از دانشکده و دانشگاه وضعیت عالی، آموزش با مرتبط اطالعات بودن بروز برای مستمر تالش .7

 اهداف تحقق جهت در باالدستیمدیران  با کامل هماهنگی و همکاری .8

 توسعه برنامه چارچوبدر  بیرجند دانشگاه کالن اهداف و اندازچشم تحقق جهت در باالدستی اسناد چارچوب در ساالنه عملیاتی هایبرنامه تدوین .9

 ،هابخشنامه و اخبار موقعبه انعکاس همچنین و اداری هاینامه و تقاضاها به موقعبه پاسخگویی دانشکده، شوراهای موقعبه تشکیل بر مواظبت و ریزیبرنامه .10

 ذینفعان به ابالغی هایدستورالعمل و هانامهآیین ،هانامهشیوه

 منابع از بهینه استفاده جهت در دانشگاه صالح و صرفه کامل رعایت .11

 کار محل در وقتتمام و موقعبه حضور .12

 دانشکده علمیهیئت اعضاء وقتتمام حضور بر کامل نظارت .13

 واحدهای مدیران مشارکت باخود  سرپرستی تحت کارکنان موقعبه و عادالنه و صحیح ارزشیابی و دانشکده علمی تأغیرهی کادرو حضور و غیاب  عملکرد بر نظارت .14

 تابعه

 آموزشی هایگروه و دانشکده در دانشگاه پژوهشی و آموزشی مصوبات و هانامهآیین اجرای حسن بر نظارت .15

 آن جلسات در فعال شرکت و دانشکده راهبردی تخصصی کمیته در عضویت .16

 :طریق از استانی و ملی سطح در دانشکده تخصصی هایحوزه در دانشگاه سطح ارتقاء .17

 گیرند.می قرار دانشکده کاری حوزه با ارتباط در نحوی به که جامعه مختلف هایبخش در فعال هایشرکت و هاسازمان نهادها، با مؤثر و مستمر ارتباط 

 استانی سطح دانشگاه، ملی، در دانشکده اهداف با مرتبط هایمناسبت یکلیه برای مدون یبرنامه داشتن 

 درس طرح و پژوهشی، آموزشی هایفعالیت همکاران، رزومه اخبار، دانشکده، طالعات)ا سایت دانشکده و دانشگاه در مندرج اطالعات روزرسانیبه بر مواظبت .18

 (... و همکاران

 آن درباره اظهارنظر و هاگروه معاونان یا و مدیران صالحیت بررسی .19

 دانشگاه رئیس به هاگروه مدیران و دانشکده معاونین انتصاب پیشنهاد .20

 دانشکده در مربوط ضوابط و مقررات اجرای جهت دانشگاه معاونین با هماهنگی و ارتباط ایجاد .21

 دانشگاه مرکزی سازمان مسئول مقامات به آن اعالم و دانشکده تحقیقاتی و تجهیزاتی استخدامی، مالی، نیازهای برآورد و بررسی .22

 وطهمرب نیازهای دیگر تأمین استاد  آموزشی، هایدستگاه و وسایل مانند دانشکده نیازهای تأمین جهت الزم اقدامات انجام .23

 مربوط هایگردهمائی در دانشکده دانشجویان احیاناً و کارکنان و علمیهیئت اعضای به شوراها هایگزارش و نتایج انعکاس و دانشگاه ربطذی شوراهای در شرکت .24

 مدیریتی منطقی و اصولی هایروش سایر و تنبیه تشویق، طریق از کارکنان کار راندمان کیفی و کمی ارتقاء و تابعه واحدهای بین الزم هماهنگی ایجاد .25

 تیسرپرس تحت واحد اعتبارات و هامسئولیت حدود و وظایف تعیین و کارتقسیم و مربوط هایفعالیت دهیسازمان .26

  الزم گزارشات درخواست و دانشکده غیرنقدی و نقدی هایموجودی و اموال بررسی و نظارت .27

 مواقع ضروری در مناسب هایحلراه ارائه و دانشکده محوطه و هاساختمان داخل انتظامات برقراری بر نظارت .28

 دانشکدهو کارکنان  علمیهیئتتأیید مرخصی اعضای  .29

 دانشکده علمیهیئت اعضای پژوهشی آموزشی، وظایف اجرای حسن بر نظارت .30

 لزوم صورت در مالی و اداری سمینارهای و هاکمیسیون ،هااجالس ،هاکمیته در شرکت .31



 و پیشین روندهای به توجه با پذیرش دانشجو منطقی ظرفیت برآورد ها،ایرشته بین و موردتقاضا هایرشته برآورد عالی، آموزش هدفمند گسترش برای ریزیبرنامه .32
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 .شودمی آموزش نوین هایروش که منجر به افزایش کیفیت آموزش وهایی ها و برنامهریزی و حمایت از مجموعه طرحبرنامه .33

 تجربیات تبادل تخصصی، هاینشست برگزاری آموزشی، هایکارگاه در شرکت و برگزاری طریق از دانشکده علمیهیئت اعضاء توانمندی سطح ارتقاء برای ریزیبرنامه .34

 ممکن هایروش سایر و

 برتر دانشجویان ویژهبه دانشجو جذب جهت در متنوع و خالقانه هایروش اجرای و ریزیبرنامه .35

 یریپیگ و دانشگاه راهبردی پایش شورای به جهت ارسال دانشگاه ریاست به دانشکده راهبردی سند در شدهتدوین هایبرنامه بر افزون عملیاتی هایبرنامه پیشنهاد .36

 هاآن اجرای و تصویب جهت

 دانشکده مصوب عملیاتی هایبرنامه دقیق اجرای بر نظارت .37

 هدانشگا معاونین و ریاست از الزم هایمشیخط دریافت .38

 راهبردی دانشکده سند و کالن هایسیاست های باالدستی،نامهآیین با هاآن مصوبات انطباق بررسی و آموزشی یشوراها جلساتصورت پایش .39

 آموزشی هایگروه مدیران هماهنگی با دانشجویان اشتغال پذیری توان افزایش برای ریزیبرنامه .40

 علمیهیئت عضو استخدام به آموزشی هایگروه نیاز هایدرخواست گردآوری و ریزیبرنامه .41

 رئیس به آموزشکده یا دانشکده سالیانه بودجه پیشنهادو  ارائه  سایر و آموزشی فنی، اداری، ملزومات ازنظر هاهزینه بر نظارت و دانشکده اعتبارات بینیپیش .42

 هدانشگا

 هگزارش آن به رئیس دانشگا یا آموزشکده و ارائه دانشکده نهساال کارارزیابی  .43

 کارکنان رفاه و کار محیط مناسب شرایط ایجاد برای تالش .44

 واحد مرکز همکاری با دانشکده تأسیسات و تلفن برق، آب، لحاظ از موجود هایساختمان از برداریبهره و مراقبت و نظارت .45

 موردنظرهای هدف به ترسریع چه هر دستیابی منظوربه اصلی هایمسئولیت و وظایف با دانشگاه ستادی امور بین هماهنگی ایجاد .46

 هدانشکد تعمیراتی و خدماتی مالی، اداری، امور انجام حسن بر نظارت .47

 دانشکده درآمدهای دریافت به مربوط هایفعالیت کلیه اجرای بر نظارت .48

 مقررات موضوعه و هانامهآئین رعایت با دانشگاه طرف از صادره هایدستورالعمل طبق دانشکده تدارکاتی امور انجام بر نظارت .49

 المپیادهای علمی قبیل از ملی هایدرصحنه حضور منظوربه برتر استعداد دارای دانشجویان مساعدت و هدایت شناسایی، برای تالش .50
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 دانشجویان با مستمر ارتباط برای ریزیبرنامه .51

 دانشجویان علمی ارتقاء جهت مناسب ریزیبرنامه .52

 معتبر هایدانشگاه در تکمیلی تحصیالت مقاطع در قبولی تعداد بردن باال برای تالش .53

 تحصیلی هرسال ابتدای ورود در نو دانشجویان توجیهی جلسات برگزاری خصوص در آموزشی هایگروه مدیران با الزم هماهنگی و ریزیبرنامه .54

 دانشکده آموزشی شورای در طرح جهت آموزشی هایگروه در گیریتصمیم غیرقابل دانشجویی هایدرخواست دریافت .55

 مربوط هایاولویت و کشور نیازهای برحسب علمی هایپژوهش و تحقیقاتحمایت از  .56
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 (شوندمی برگزار ادواری صورتبه که هاییهمایش بخصوص) های آموزشیگروه تخصص با مرتبط هایهمایش برگزاری جهت ریزیبرنامه .57

 مجالت در پژوهشی هایطرح و تکمیلی تحصیالت هاینامهپایان از حاصل پژوهشی دستاوردهای و علمیهیئت همکاران مقاالت ارائه خصوص در ریزیبرنامه و تالش .58

 رشته و های آموزشیگروه با متناسب برتر نمایه

 مشترک صورتبه پژوهشی هایفعالیت انجام در خصوص علمیهیئتریزی برای ترغیب اعضای تالش و برنامه .59

 تحصیلی ترم هر )داخلی/خارجی( در دانشگاه از خارج مدعوین از دعوت با علمی سخنرانی یک حداقل برگزاری .60

 های آموزشیهای پژوهشی مرتبط با تخصص گروهدر خصوص انجام طرح علمیهیئتریزی برای ترغیب اعضای تالش و برنامه .61

  تقاضامحور پژوهشی هایگروه تشکیل یا فعالیت ادامه برای تالش .62

 خارج هایگروه تخصص با مرتبط هایسازمان از دعوت با ترم هر در های آموزشیگروه توسط جامعه یا صنعت با ارتباط نشست یک حداقل برگزاریریزی جهت برنامه .63

 هاآن در حضور یا دانشگاه از

 خارج از دانشگاه هایسازمانآموزشی مرتبط در  هایدورهو  هاکارگاهدر خصوص برگزاری  علمیهیئتبرای ترغیب اعضای  ریزیبرنامهتالش و  .64

 افغانستان ویژهکشورهای همسایه به با ویژهبه المللبین ارتباط و مطالعاتی هایفرصت از استفاده برای همکاران ترغیب .65

 ... ای ومشاوره آزمایشگاهی، پژوهشی، آموزشی، خدمات دریافت متقاضیان و جامعه به دانشگاه و دانشکده مؤثر شناساندن برای تالش .66
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 مرتبط هایسازمانو همکاری با سایر  نامهتفاهمبرای ایجاد  ریزیبرنامه .67

 جامعه موردنیاز مسائل با تکمیلی تحصیالت هایرساله و هانامهپایان بیشتر چه هر پیوند برای تالش .68

 علمی مبادالت انجام منظوربه کشور از خارج یا داخلی آموزشی و علمی مراکز و مؤسسات نهادها، با ارتباط ایجاد .69

 آوریفن و نوآوری یتوسعه مرکز با ارتباط برای دانشجویان تشویق .70

 دانشجویان پذیری اشتغال سطح ارتقاء هایبرنامه کامل اجرای برای تالش .71

 آموزشی موردتقاضا هایدوره برگزاری در مشارکت ازجمله جامعه، در همکاران فعال نقش ایفای و ارتباطات گسترش برای ریزیبرنامه .72

 ...( و ایحرفه اخالق مدیریتی، عمومی هایمهارت تعارض، مدیریت ارتباطی، هایمهارت) ایحرفه هایصالحیت کسب جهت در تالش .73
 

 


