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اطالعات شغلي
سابقه اشتغال در حوزه
آموزش :از تاريخ
87/8/14

نوع استخدام :قراردادي
تبصره 3
پست سازمانی:
کارشناس امور رايانه
سابقه کار 11:سال
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سمت سازماني فعلي :کارشناس مسئول امور آموزشي و تحصيالت تكميلي

تحصيالت
ميزان تحصيالت:
کارشناسی ارشد

رشته تحصيلی:
مهندسی کامپيوتر و
کارشناسی ارشد
MBA

مهارت هاي شغلي(سطح آشنايي)

شرح وظايف شغلي

مهارتهاي اختصاصی شغلی ( سامانه هاي مرتبط ،
پشتيبانی و برنامه ريزي درخصوص توسعه  ITدر معاونت آموزشی  -تنظيم و
برنامه ريزي سيستم سما به منظور ثبت نام ،انتخاب واحد ،ثبت نمرات و
دبيرخانه گام و  :)...تسلط به کليه نرم افزارهاي
سما ،دبيرخانه ،تسلط نسبی کليه نرم افزار مستقر ارزيابی اساتيد و کليه نواقص دانشجويان در سامانه-دريافت اطالعات سنجش
در معاونت مثل ارزيابی آزمون ها ،هيئت علمی و  ...و برنامه ريزي برگزاري ثبت نام دانشجويان جديدالورود-اصالح فرايندهاي
آموزشی و برنامه ريزي در خصوص اجراي هر چه بهتر فرايندهاي اجرايی
خدمات آموزشی-وضعيت آموزشی دانشجويان در سامانه و شوراها-اصالح
بانک سما و تعامل با وزارت-تنظيم سطح دسترسی و مديريت کاربران-تهيه
مهارتهاي عمومی (مكاتبات اداري، ICDL،
مهارتهاي ارتباطی ،دوره مديريتی و برنامه ريزي) Back up :برنامه -حفظ و حراست از اطالعات دانشجويان -آمار تفكيكی
تسلط در مكاتبات اداري مرتبط و  ،ICDLگذراندن دانشجويان-طراحی و پياده سازي فرمهاي مختلف تحصيلی-صدور کارت
دانشجويی-شرکت در جلسات وب و قراردادن اطالعات-تهيه فهرست فنی
دوره هاي مهارت هاي ارتباط و مديريت و بهره
گيري از اين مهارتها در پياده سازي برخی فرايندها قطعات به منظور پشتيبانی-کنترل کمی و کيفی کارها-ورو د داده ها و بازبينی
آنان-گزارش اشكاالت موجود در برنامه ها و رايانه و تجهيزات-شرکت در
جلسات -ITتشخيص و رفع اشكاالت کاربران-بكاربردن برنامه هاي پيش نياز
جهت راه اندازي سيستم –انجام امور مربوط به نگهداري وطبقه بندي و
حفاظت از منابع ضبط اطالعات -بهينه سازي وجمع نمودن رايانه ها-همكاري
در تدوين برنامه هاي آموزشی وارائه آموزشهاي الزم به کارکنان-نظارت بر
کارکرد تجهيزات ارتباط محلی وراه دور و اجراي کليه برنامه ها -انجام امور
مربوط به آماده سازي وراه اندازي دستگاههاي اصلی و جانبی-فراهم آوردن
بستر نرم افزار وسخت افزار و برطرف نمودن مشكالت آنان
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توضيحات:
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سمت هاي شغلی از ابتداي استخدام تا کنون :کارشناس  ITو خدمات آموزشی معاونت – کارشناس مسئول خدمات آموزشی
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سوابق مديريتی:

