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 عناوين شغلي  :1شماره  جدول

 تعداد كدوعنوان شغلي
 جنسیت

 مهارت ها و توانايي ها * رشته های تحصیلي مجاز
 مرد زن

كارشناس 

خدمات 

 اموزشي

2 * * 

یا  کارشناسیدارابودن مدرک تحصیلی 

در رشته هاي علوم تربیتي،  ارشد کارشناسی

مدیریت اموزشي، مدیریت و برنامه ریزي 

اموزشي، برنامه ریزي اموزشي، مدیریت اموزش 

فلسفه و تاریخ عالي، برنامه ریزي درسی، 

 تكنولوژي اموزشي ،تعلیم و تربیت

توانایي طراحي 

اموزشي ، برنامه 

اموزشي و ریزي 

توانایي ارزیابي 

 اموزش

كارشناس 

خدمات 

 دانشجویي

1 * * 

یا  کارشناسیدارابودن مدرک تحصیلی 

در رشته هاي علوم  ارشد کارشناسی

، مدیریت مدیریت اموزشي،روانشناسي تربیتي)

برنامه ریزي  و برنامه ریزي اموزشي، 

برنامه ریزي  ،مدیریت اموزش عالي ، اموزشي

 ،فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت ،درسي

 ،روانشناسي تربیتي، تكنولوژي اموزشي

روانشناسي  ،وانشناسي بالیني  ،مشاوره

 عمومي

توانایي برقراري 

روابط انساني با 

دانشجویان، 

مهارتهاي 

مدیریتي، نظم، 

 سرعت عمل، انگیزش

کارشناس 

 امور مالی
1 * * 

در یکی از  کارشناسیدارابودن مدرک تحصیلی 

 ،مالی حسابرسی و امور ،های حسابداریرشته

 حسابداری مدیریت  ،مدیریت مالی

آشنایی با 

ها و سیستم

فزارهای انرم

مربوطه، آشنایی 

با قانون 

محاسبات، قوانین 

مین أکار و ت

اجتماعی، قانون 

 های مستقیممالیات

كارشناس 

امور 

 فرهنگي

1 * * 

یا   دارا بودن مدرك تحصیلي کارشناسی

در یكي از رشته هاي مدیریت  کارشناسی ارشد

امور فرهنگي، برنامه ریزي امور فرهنگي، 

فرهنگ و زبانهای باستانی، فرهنگ و 

زبان و ارتباطات، زبان و ادبیات فارسی، 

 ،رنامه ریزي علوم اجتماعيبادبیات عرب، 

اجتماعي، خدمات ، پژوهشگري علوم اجتماعي

، مردم شناسی، جمعیت شناسی، جامعه شناسي

روابط عمومی، تحقیق در ارتباطات اجتماعی، 

 ،ارتباطات اجتماعي علوم قرآنی و حدیث،

الهیات و  ،علوم سیاسي و روابط بین الملل

 فرهنگ و معارف اسالمي ،معارف اسالمي

مهارت هاي ارتباطي 

و توانایي برقراري 

ارتباط موثر، 

توانایي تحلیل 

مسائل فرهنگي، 

اشنایي با تشكل 

هاي دانشجویي، 

برنامه اشنایي با 

فعالیتهاي ها و 

 فرهنگي 
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