
 دیر آموزش های حرفه ای و تخصصیمعنوان سمت: -1

 اهم شرح وظایف پست:-2

تدوین برنامه های مرتبط با دوره های آموزشی ساالنه مدیران عالی در چارچوب-  

تهیه و تنظیم بروشور های معرفی برنامه های آموزشی حرفه ای تخصصی ساالنه-  

تخصصیبرنامه ریزی اجرایی دوره های آموزشی حرفه ای -  

پیش بینی امکانات و تمهیدات الزم برای اجرای دوره های آموزشی و کارگاه های تخصصی-  

ای حرفه)اخذ مدارک، تشکیل پرونده، ثبت نام و...( به شرکت کنندگان آموزش های  اقدام الزم برای ارائه خدمات آموزشی-

 تخصصی و کارگاه های تخصصی

مدیران عالی درچارچوب ضوابط و مقررات ابالغی اجرای دوره های آموزشی حرفه ای تخصصی-  

برگزاری کارگاه های تخصصی در چارچوب ضوابط و مقررات ابلغی-  

صدور گواهینامه برای شرکت کنندگان دوره های آموزشی حرفه ای تخصصی، کارگاه های تخصصی، آموزش های -

 مجازی و همایش های تخصصی

نظام و حفظ و نگهداری سوابق آموزشی تهیه و تنظیم شناسه آموزشی مدیران عالی-  

ارزشیابی اساتید و دوره های آموزشی حرفه ای تخصصی و کارگاه های آموزشی-  

توسط مرکز، برای  )صوتی، تصویری، رایانه ای و...( آموزشی تدوین شده عاقدام الزم به منظور بهره گیری و استفاده از مناب-

های تخصصی دوره های آموزشی حرفه ای تخصصی و کارگاه  

همکاری با واحد های ذیربط جهت غنی سازی و توسعه تخصصی کتابخانه های مرکز-  

فراهم آوردن زمینه مناسب برای اخذ نقطه نظرهای تحلیلی اساتید در خصوص محتوای دوره ها و روش ها و منابع -

 آموزشی... و پیشنهاد آن به واحد های ذیربط

ر زمینه های مورد نیاز و ایجاد بانک اطالعاتی مربوطاقدام الزم برای شناسایی اساتید د-  



)در صورت اخذ مجوز های  تدوین برنامه های آموزش ساالنه مرکز در چارچوب سیاست ها و خط مشی های ابالغی-

 قانونی(

)در صورت اخذ مجوز های قانونی( برنامه ریزی و فراهم آوردن امکاناتبرای برگزاری دوره های آموزشی مصوب-  

)در صورت اخذ مجوز های قانونی(اجرای دوره های آموزشی در چارچوب ضوابط و مقررات ابالغی -  

ثبت نام، حفظ سوابق تحصیلی، صدور  اخذ مدارک، تشکیل پرونده، )پذیرش، اقدام الزم برای ارائه خدمات آموزشی-

ی()در صورت اخذ مجوز های قانون به داوطلبین آموزش های رسمی گواهینامه و...(  

تهیه گزارش های عملکرد برنامه ای ماهانه و ارسال آن به واحد ذیربط  -  

)در صورت اخذ  انجام امور دبیرخانه شوراها و کمیته های مرتبط با تحصیالت تکمیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-

 مجوز های قانونی(

  تهیه و ارائه گزارش های مورد نیاز مرکز به صورت ادواری و موردی  -

انجام سایر امورمحوله مرتبط با وظایف دفتر  -  

 مدرک تحصیلی-3

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت  های رشته از یکی در لیسانس فوق یا و دکتری دانشنامه دارای که داوطلبانی

مدیریت آموزش  تربیتی،آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، تحقیقات آموزشی، برنامه ریزی درسی، علوم 

، آموزش بزرگساالن، تعلیم و تربیت اسالمی، فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، سنجش عالی

)مدیریت،  شناسی تربیتی، آمار و سنجش آموزش، مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایشگیری، روانو اندازه

رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی(، مدیریت اجرائی، سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت 

وری، مدیریت ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهرهمدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه

اد اسالمی، توسعه اقتصادی و ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصMBAآموزشی، مدیریت مالی، مدیریت 

ریزی و تحلیل ، برنامهتصاد و معارف اسالمیاقتصاد، اق -ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسالمیبرنامه ریزی، برنامه

 .باشندمی انتخاب اولویت در هستند، سیستمها

 .پایه مدیریتی های سمت در تجربه سال 3 و مرتبط دولتی خدمت تجربه سال 6 حداقل: خدمت سنوات



 به اداری عالی شورای 30/05/1396 مورخ 1351824 شماره تصویبنامه( 1) بند 7 تبصره اجرایی نامه آیین اجرای در :تبصره

 قبلی سمت در نیاز مورد تجربه میزان مدیریتی های پست برای کشور توانمند جوانان و زنان ظرفیت از گیری بهره منظور

 .است سال دو حداقل

 نموده طی را دولت کارکنان آموزش نظام اساس بر مدیران و شغلی آموزش های دوره که افرادی: نیاز مورد های آموزش

 .شد خواهند مند بهره مربوطه امتیازات از باشند

 شرایط اختصاصی )کارکردی(: -4

ارایه برنامه پیشنهادی مرتبط با سمت مورد تقاضا بر اساس فرم ثبت نام.-  

 -برنامه ریزی و هماهنگی -تعهد و تعلق سازمانی -تفکر تحلیلی و حل مساله -مسئولیت پذیریدارا بودن مهارت های: -

 -های ارتباطیمهارت -نوجویی و تفکر خالق-تفکر تحلیلی و حل مساله -نظارت و کنترل -هدف گرایی و هدایت عملکرد

 دارا بودن توانایی کار تیمی.

شخصیتی مورد نیاز با سمت مورد نظر بر اساس مدل های شایستگی انطباق روانشناختی شغل و شاغل: تطبیق تیپ -

 طراحی شده هر سمت.

سایر موارد: )به تشخیص مرکز(-  

 

 


