
 دفتر همایش ها، همکاری های علمی و امور بین المللکل عنوان سمت: مدیر -1

 اهم شرح وظایف پست:-2

  شناسایی و برقراری ارتباط با مراکز علمی،سازمان ها و مجامع داخلی و خارجی مرتبط با فعالیت های مرکز  -

مرتبط با فعالیت های مرکزبرنامه ریزی جهت عضویت مرکز در مجامع و سازمان های بین المللی   -  

-جلب همکاری سازمان ها و مجامع بین المللی مرتبط با فعالیت های مرکز در اجرای پروژه های مشترک علمی  -
 تخصصی

موسسات علمی و حوزه های علمیه در داخل و خارج کشور توسعه همکاری های متقابل با دانشگاه ها،  -  

سب جهت تبادل اطالعات واحد های ذیربط با موسسات خارجی و داخلیفراهم نمودن زمینه های ارتباطی منا  -  

 هاتبط با موضوعات خاص و دعوت از آنشناسایی اندیشمندان، صاحبنظران و موسسات پژوهشی داخلی و خارجی مر  -
 جهت همکاری با مرکز

المللی جهت تدوین برنامه  تعیین اولویت های موضوعی از مسایلو مشکالت مبتالبه در سطح ملی، منطقه ای و بین  -
 همایش های تخصصی

شناسایی و دعوت از گروه های هدف، موسسات و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج ، جهت شرکت در همایش های   -
 ملی و بین المللی حسب موضوع

و جمع آوری منابع و اطالعات علمی مربوط به موضوع و محتوای همایش های تخصصی شناسایی  -  

ی امکانات و تمهید مقدمات جهت برگزاری همایش های ملی و بین المللیپیش بین  -  

طراحی و اجرای همایش های تخصصی ملی و بین المللی، به منظور افزایش ظرفیت های معرفتی، علمی و روش   -
 شناختی و پاسخگویی به نیاز های اداره امور عمومی

ینار های آموزشیهمکاری با دفتر برنامه ریزی آموزشی جهت طراحی سم  -  

تدوین مجموعه مقاالت و نتایج حاصل از همایش های برگزار شده در مرکز و آماده کردن برای چاپ  -  

مستندسازی، حفظ و نگهداری سوابق و مستندات مربوط به همایش ها  -  

نظرسنجی از شرکت کنندگان به منظور استفاده از نتایج آن در بهبود کیفیت همایش های آتی  -  

مبتنی بر پژوهش های انجام شده در مرکز برای مدیران نظام برنامه ریزی و اجرای سمینار های آموزشی -  

طراحی روش های بومی برای اجرای سمینارها، منطبق با نیاز های جامعه مدیران کشور  -  



ش های همکاری با مدیریت آموزش های حرفه ای تخصصی جهت صدور گواهینامه برای شرکت کنندگان همای  -
 تخصصی

تهیه گزارش های عملکرد برنامه ای ماهانه و ارسال آن به واحد ذیربط  -  

تهیه و ارائه گزارش های مورد نیاز مرکز به صورت ادواری و موردی   -  

انجام سایر امورمحوله مرتبط با وظایف دفتر  -  

 

 مدرک تحصیلی-3

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت  های رشته از یکی در لیسانس فوق یا و دکتری دانشنامه دارای که داوطلبانی

تربیتی، مدیریت آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، تحقیقات آموزشی، برنامه ریزی درسی، علوم 

، آموزش بزرگساالن، تعلیم و تربیت اسالمی، فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت، تاریخ و فلسفه آموزش و آموزش عالی

شناسی تربیتی، آمار و سنجش آموزش، مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گیری، روانرش، سنجش و اندازهپرو

)مدیریت، سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت  گرایش

شی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت ریزی آموزمالی(، مدیریت اجرائی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه

، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، MBAوری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت سیستم و بهره

تصاد و اقتصاد، اق -ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسالمیریزی، برنامهاسالمی، توسعه اقتصادی و برنامه اقتصاد

 .باشندمی انتخاب اولویت در هستند، ریزی و تحلیل سیستمهابرنامه ،معارف اسالمی

 .پایه مدیریتی های سمت در تجربه سال 3 و مرتبط دولتی خدمت تجربه سال 6 حداقل: خدمت سنوات

 عالی شورای 30/05/1396 مورخ 1351824 شماره تصویبنامه( 1) بند 7 تبصره اجرایی نامه آیین اجرای در :تبصره

 در نیاز مورد تجربه میزان مدیریتی های پست برای کشور توانمند جوانان و زنان ظرفیت از گیری بهره منظور به اداری

 .است سال دو حداقل قبلی سمت

 طی را دولت کارکنان آموزش نظام اساس بر مدیران و شغلی آموزش های دوره که افرادی: نیاز مورد های آموزش

 .شد خواهند مند بهره مربوطه امتیازات از باشند نموده

 

 

 

 



 شرایط اختصاصی )کارکردی(: -4

ارایه برنامه پیشنهادی مرتبط با سمت مورد تقاضا بر اساس فرم ثبت نام.-  

برنامه ریزی و  -تعهد و تعلق سازمانی -تفکر تحلیلی و حل مساله -مسئولیت پذیریدارا بودن مهارت های: -

 -نوجویی و تفکر خالق-تفکر تحلیلی و حل مساله -نظارت و کنترل -هدف گرایی و هدایت عملکرد -هماهنگی

 دارا بودن توانایی کار تیمی. -های ارتباطیمهارت

انطباق روانشناختی شغل و شاغل: تطبیق تیپ شخصیتی مورد نیاز با سمت مورد نظر بر اساس مدل های شایستگی -

 طراحی شده هر سمت.

سایر موارد: )به تشخیص مرکز(-  

 


