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هذيشيت ثشًبهِ ،ثَدجِ ٍ تحَل اداسی ،ثب ّذف سبهبًذّي ثِ ٍضعيت ثَدجِسيضی ،تٌظين ٍ هجبدلِ هَافقتًبهِّب ثش
اسبع ثشًبهِّب ،عشحّب ،پشٍطُّب ٍ فػَل ،پي گيشی جْت اخز اعتجبسات اص هشاجع ریسثظ ،اسصيبثي عولکشد ٍاحذّبی
سبصهبًي ثش اسبع ثشًبهِّبی هػَة ٍ تْيِ گضاسشّبی الصم ،اٍلَيتثٌذی عشحّب ٍ ثشًبهِّبی هَسدًيبص ثخصّبی
هختلف ٍ اخز هجَصّبی الصم جْت اجشای آى ،هغبلعِ ٍ ثشسسي دسصهيٌِ اسصيبثي آهَصضي ٍ سٍشّبی افضايص کوي
ٍکيفي آهَصشّبی ثذٍ ٍ حيي خذهت کبسکٌبى،جوعآٍسی آهبس ٍ اعالعبت اسبسي داًطگبُ ثِ فعبليت هيپشداصد .ايي
هذيشيت عْذُ داس هسئَليت هغبلعِ ،عشاحي ،اجشا ،هطبٍسُ ٍ استقشاس سيستنّبی هشثَط ثِ ثشًبهِ ٍ ثَدجِ ،آهبس ٍ
اعالعبت ٍ تطکيالت ،تحَل اداسی ٍ اجشای فشآيٌذ هشثَط ثِ آهَصش کبسکٌبى دس داًطگبُ گيالى است .گضاسش عولکشد
سبل  7931ايي هذيشيت ثِ ضشح ريل هيثبضذ.
 اقذاهبت الصم دس جْت غشفِجَيي ،ضفبفيت ،اًضجبط هبلي ٍ هذيشيت ّضيٌِّبی داًطگبُ
 هطبسکت دس تْيِ ٍ تذٍيي اليحِ ثَدجِ 39
 پيگيشی ثشای تخػيع حذاکثشی اعتجبسات سبل 31
 ضٌبسبيي ٍ پيگيشی سديفّبی هتوشکض قبًَى ثَدجِ سبل  31اص سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ کطَسٍ ،صاست علَم،
تحقيقبت ٍ فٌبٍسی ،سبصهبى داًطجَيبى ،هعبًٍت علوي ٍ فٌبٍسی سيبست جوَْسی ثشای استفبدُ ٍ
ثْشُثشداسی حذاکثشی اص ظشفيتّبی قبًًَي ثَدجِ
 اًجبم اهَس هشثَط ثِ پبداش پبيبى خذهت ثبصًطستگبى ثِ تعذاد ً 24فش دس سبل
 ثشسسي دسخَاست ّب ٍ تخػيع اعتجبس ثِ ٍاحذّبی داًطگبُ هتٌبست ثب تخػيع اثالغي سبصهبى
ثشًبهٍِثَدجِ کطَس
 ضشکت دس جلسبت ٍ کبسگشٍُّبی هختلف ثَدجِای دس سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ کطَسٍ ،صاست علَم ،تحقيقبت
ٍ فٌبٍسی ،داًطگبُّبی هٌغقِ  ،4استبًذاسی گيالى ،سبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِسيضی استبى ٍ...
 تْيِ ٍ تٌظين هَافقتًبهِّبی عشحّبی تولک داساييّبی سشهبيِای هلي ٍ استبًي
 تْيِ ٍ تٌظين ثَدجِ تفػيلي
 ثشگضاسی جلسبت ثَدجِای هطتشک ثب هعبًٍتّب ٍ داًطکذُّب دس ساستبی استفبدُ ثْيٌِ اص هٌبثع داًطگبُ ٍ
حزف ّضيٌِّبی غيشضشٍسی
 اختػبظ پستّبی سبصهبًي هتٌبست ثب ضشايظ احشاص ثِ اعضبی ّيئتعلوي ٍ غيش ّيئتعلوي
 ضشکت دس اسصيبثي عولکشد سبل ٍ 31صاست علَم ٍ ٍسٍد اعالعبت دس سبهبًِ تسوب
 پبيص ثشًبهِ عوليبتي جْت آسيتضٌبسي ثشًبهِ ٍ اسائِ دس ّيبت اهٌب
 تذٍيي گضاسش جبهع اجشای حقَق ضْشًٍذی کِ هٌجش ثِ استقب ستجِ داًطگبُ اص لحبػ اجشای ضبخعّبی
حقَق ضْشًٍذی دس ثيي  42دستگبُ استبًي گشديذ.
 تْيِ ٍ تذٍيي کتبثچِ ثشًبهِ ساّجشدی ٍ عوليبتي داًطگبُ
 ثشگضاسی  44هَسد دٍسُ ٍ کبسگبُ آهَصضي دس قبلت  924سبعت
 تکويل ٍ اسسبل اعالعبت پشسٌلي دس سبهبًِ سْبم(هَسسِ پظٍّص ٍ ثشًبهِسيضی آهَصش عبلي)
 تْيِ ٍ تذٍيي گضاسشّبی آهبسی هَسد ًيبص
 تْيِ ٍ تذٍيي سبلٌبهِ آهبسی سبل  ٍ 39گضاسش عولکشد داًطگبُ دس سبلّبی  34تب 39
 عشاحي عشح اٍليِ هيضخذهت الکتشًٍيک ٍ سبيت هعبًٍت اداسی ،هبلي ٍ هذيشيت هٌبثع

