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سابقه اشتغال در 
حوزه 

 سال25:آموزش

ميزان 
 :تحصيالت

 ليسانس

سامانه هاي مرتبط ، ) مهارتهاي اختصاصي شغلي 
 ...(:دبيرخانه گام و 

 گام، سما، بايگاني صبا، پورتال وزارت

ثبت و تغيير دروس در پي ايجاد رشته و مقطع جديد و يا تغيير در سرفصل دروس 
ثبت نام و تخصيص شماره دانشجويي به دانشجويان انتقالي و مهمان 
 ثبت نمرات معادل سازي و تطبيقي (پس از وصول از دانشگاه مقصد)ثبت نمرات دانشجويان مهمان ،

 دانشجويان، ثبت کارنامه و يا تصحيح معدل فارغ التحصيالن قديمي
ثبت نمرات گزارش نشده مربوط به نيمسال هاي قبل 
پيگيري مصوبات شوراي آموزشي، اعمال در سيستم سما و مکاتبات مربوطه با دانشکده ها 
تصحيح و رصد کلي بانک اطالعات سما و ارسال پشتيبان به وزارت متبوع 
تهيه و تنظيم آمار و نامه هاي دانشجويان مشروط 
 پيگيري ارتقا و رفع نواقص کليه سامانه هاي آموزشي اعم از سما، سما وب، سبا، ارزشيابي اساتيد، پورتال

 دانش آموختگان 
 کارشناسي آموزشي پرونده دانشجويان جهت ارجاع به کميسيون هاي موارد خاص و منطقه اي و برگزاري

 کميسون موارد خاص
تخصيص اساتيد راهنما به دانشجويان جديدالورود ،انتقالي و ستاد شاهد و ايثارگر در سيستم جامع سما 
 اعم از اعمال مرخصي تحصيلي، تمديد يا لغو دوره آموزشي، تاييد مستندات آموزشي )کارشناسي آموزشي

همکاران جهت ارتقاء، تغييرات نمره، تعريف فرايند آموزشي جديد براي گروهها و دواير خدمات آموزشي، 
 ...(تقويم آموزشي، ابالغ قوانين و مقررات و 

مکاتبات مربوط به دانشجويان انصرافي 
جامع علوم پايه و پيگيري ازمون ها و امتحانات و هماهنگي سوالت در کالن منطقه و ورور نمرات آزمون.. 
 نامه هاي صادره ويژه شاغل به تحصيالن اعم از گواهي معدل، تاييد رتبه، معرفي به مراکز، معرفي استعداد

 ..درخشان و 
پاسخگويي به آمارهاي درخواستي وزارت 
مدريت پورتال دانش آموختگان و تاييد و رفع نواقص فرم هاي دانش آموختگي 
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 :نوع استخدام
 رسمي

رشته 
 :تحصيلي
 )کامپيوتر
 (نرم افزار

،  ICDLمکاتبات اداري،)مهارتهاي عمومي 
مهارتهاي ارتباطي، دوره مديريتي و برنامه 

  icdlمکاتبات اداري،وتسلط به تسلط به(:ريزي
 

3 

پست 
کارشنا:سازماني

س خدمات 
 آموزشي دانشگاه

 شرح وظايف شغلي

 
 پاسخگويي به کاربران و نيز تنظيم و آماده سازي  و رفع

اشکاالت سيستم سما جهت ثبت نمرات و حذف 
 اضطراري ونيزانتخاب واحد و حذف و اضافه 

 الکترونيکي و )پيگيري و آماده سازي سيستم ثبت نام
 دانشجويان مقاطع مختلف( غير الکترونيکي

 اصالح و ثبت انتخاب واحد دروس معارف، دروس هم نياز
از سوي مسئولين آموزش )و دروس داراي مجوز ثبتي 

که دانشجويان از طريق وب قابليت ثبت را ( دانشکده
 ندارند
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 :کارسابقه 
 سال 25

 سال مرکز کامپيوتر  اداره کل آموزش 15-سال آموزش دانشکده پزشکي  8:توضيحات 5

 کارشناس:کنونسمت هاي شغلي از ابتداي استخدام تا  6

 :سوابق مديريتي 7

 کارشناس خدمات آموزشي دانشگاه:سمت سازماني فعلي زهرا نعمتي               : نام و نام خانوادگي

 


