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سابقه اشتغال در حوزه 
 :آموزش

 سال 7

ميزان 
 :تحصيالت

 ليسانس

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

 گام-ديدگاه

اعضاهيأت و دانشگاه پوشش تحت واحدهاي ارتباط قراري بر در همکاري 
   المللي بين علمي مجامع با علمي

هيات اعضاي مطالعاتي هاي فرصت و ها بورسيه به مربوط امور انجام 
   علمي

تحقيقاتي مراکز دانشگاهها، علمي تفاهم نامه هاي انعقاد و تهيه 
 عکاس  اطالعيه هاي مربوط به برگزاري  سمينارها و کنگره هاي  ان

 تخصصي بين المللي

 دوره هاي  و تحصيلي هاي بورس ، آموزشي کارگاههاي  مقاله ها،  فراخوان 
  تحقيقاتي  مراکز و دانشگاهها در مدت  بلند و مدت  کوتاه  آموزشي 
  خارجي 

جهان سراسر در معتبر علمي مراکز و ها دانشگاه با آموزشي تعامل ايجاد 
 معتبر دانشگاههاي در که کشور از خارج ايراني اساتيد از دعوت و مکاتبه
 مشترک همکاري و کنفرانس ارائه براي هستند، تدريس به مشغول جهان

 دانشگاه با

تابعه واحدهاي و معاونت انگليسي سايت وب رساني بروز 

انگليسي زبان به دانشگاه معرفي کتابچه رساني روز به 

سامانه به مربوط امور پيگيري Education Iran 

،کارشناسي و تحليلي گزارشات ارائه و تدوين تهيه 

و الملل بين امور به مربوط اسناد و اطالعات سوابق، کليه نگهداري و ثبت  
 معاونت به ماهانه عملکرد گزارش ارائه

برقراري زمينه هاي همکاري و تبادل اساتيد و دانشجويان با دانشگاههاي  
انجام ساير امور محوله از و معتبرخارجي و پيگيري امور مربوط به آنان

 سوي مقام مافوق

2 
رشته  پيماني: استخدامنوع 

 :تحصيلي
 زبان انگليسي

، مهارتهاي  ICDLمکاتبات اداري،)مهارتهاي عمومي 
 (:ارتباطي، دوره مديريتي و برنامه ريزي

 ICDLاداري ، تاحدودي  مكاتبات
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 :سازمانيپست 
 متصدي امور دفتري

 شرح وظايف شغلي

تابعه واحدهاي به مشاوره ارائه و رساني اطالع 
   الملل بين امور و ارتباطات خصوص در

دانشگاه نسبي هاي ظرفيت معرفي و شناسائي 
 المللي بين همکارهاي توسعه جهت

آموزشي معاونت خارجي مکاتبات انجام 
 از خارج علمي مراکز و دانشگاهها با دانشگاه

 کشور

از خارج ايرانيان همکاري شرايط آوردن فراهم 
  دانشگاه با کشور

دانشجويان جذب شرايط آوردن فراهم 
 دانشگاه در غيرايراني

دانشجويان جذب شرايط آوردن فراهم 
 دانشگاه در غيرايراني
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 :کارسابقه 
 سال 7

 :توضيحات 5

6 
-مسئول وب سايت دانشکده ها -دانشکده دندانپزشکي کارشناس آموزش-رئيس دفتر دانشکده پيراپزشکي-کارشناس امور پژوهشي:کنونسمت هاي شغلي از ابتداي استخدام تا 

 کارشناس امور بين الملل معاونت آموزش

 :سوابق مديريتي 7

 كارشناس امور بين الملل:سمت سازماني فعلياحمد رباني پور     :   نام و نام خانوادگي


