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سابقه اشتغال در 
 :حوزه آموزش

 سل 5
 

 :ميزان تحصيالت
 ليسانس

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

سامانه ثبت نام  -سامانه سما -گام دبيرخانه
 دانشجویان استعداد درخشان

تسهيالت درخصوص رساني اطالع 
 استعداد دانشجویان ویژه وامکانات
   درخشان

دانشجویان ویژه علمي منابع تهيه 
 درخشان استعداد

سمينارهاي و ها کارگاه ها، دوره برگزاري 
 دانشجویان ویژه سازي توانمند و علمي

 زبان کامپيوتر، شامل درخشان استعداد
    انگليسي

وسمينارهاي ها ها،کارگاه دوره برگزاري 
 درخشان استعداد دانشجویان ویژه علمي

 دانشگاه EDC المپياد واحد با باهماهنگي
   گروهي کارگاه مسئله، حل شامل

در پژوهشي معاونت با تعامل و همکاري 
 استعداد دانشجویان هدایت راستاي

 پژوهشگر دانشجوي سمت به درخشان
  برتر

 همکاري و تعامل با معاونت دانشجویي و
فرهنگي در راستاي هدایت دانشجویان 

استعداد درخشان به سمت پرورش دانشجوي 
 نمونه

 

در دانشجویي المپياد واحد با تعامل و همکاري 
 درخشان استعداد دانشجویان هدایت راستاي

   دانشجویي المپيادهاي سمت به
دانشجویان ویژه تسهيالت تصویب پيگيري 

  دانشجویي معاونت حوزه در درخشان استعداد
 :شامل

اختصاص  ...و علمي برنامه ریزي تورهاي1.
سهميه ویژه جهت برخورداري از امکانات 

خوابگاهي، وام دانشجویي و نيز تخفيف در 
 هزینه بليط امکانات رفاهي

 کتاب خرید بن اختصاص2.

دانشجویان ویژه تسهيالت تصویب و پيگيري 
 پژوهشي معاونت در درخشان استعداد
   :شامل دانشگاه

 دانشجویان شرکت هاي هزینه تامين1.
 و سمينارها ها، ها،کنگره درجشنواره
 علمي همایشهاي

 دانشجویان هاي نامه پایان از مالي حمایت2.
   درخشان استعداد

 دانشجویان تکثير و چاپ هزینه تامين3.
   درخشان استعداد

 دانشجویان شرکت هزینه نمودن رایگان4.
   دانشگاهي درون آموزشي هاي درکارگاه

 از استفاده جهت ویژه سهمیه اختصاص5.
  اینترنتی خدمات

 

2 
 :نوع استخدام

 رسمي آزمایشي

 :رشته تحصيلي
 محيط مهندسي بهداشت

، مهارتهاي  ICDLمکاتبات اداري،)مهارتهاي عمومي 
 (:ارتباطي، دوره مدیریتي و برنامه ریزي

  ICDLمهارتهاي هفتگانه  -مکاتبات اداري

3 
 :پست سازماني

کارشناس بهداشت 
 محيط
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 :سابقه کار
 سال17

 شرح وظايف شغلي

مرکز با همکاري EDC 
واحد و اهداف تعيين و ریزي برنامه   
استعداد دانشجویان هدایت و شناسایي 

 آنها ویژه اطالعات بانک طراحي  و درخشان

دانشجویان نمایندگان با نشست برگزاري 
 و مشکالت شناسایي براي درخشان استعداد

   دانشجویان آموزشي مسائل
گزارش فصلي عملکرد 
فراهم نخبگان ملی بنیاد با ارتباط برقراری 

 دانشجویان مشارکت امکان نمودن
 تحقيقات مراکز در استعداددرخشان

 دانشگاه

 :توضيحات 5

6 
-کارشناس دفتر استعدادهاي درخشان-آموزشکارشناس واحدپژوهش در -خبرنگار وبدا-کارشناس روابط عمومي –و بودجه  کارشناس تشکيالت-کارشناس بهداشت محيط: سمت هاي شغلي از ابتداي استخدام تا کنون

 کارشناس واحد المپياد

 سردبير ماهنامه حيات –دانشگاه  معاون روابط عمومي: سوابق مدیریتي 7

 درخشانکارشناس دفتر استعدادهای :سمت سازماني فعليلیال سحرخوان          :  نام و نام خانوادگي


