
 (97ماه خرداد)  شرح وظايف کارشناسان  مديريت تحصيالت تکميلي  دانشگاه شيراز

 ساير  وظايف  محوله   انجام امور آموزشي دانشکده های  کارشناس مربوطه

 احمدرضا صمدی

 آموزشهاي الکترونيکي -1

 اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي -2

 دامپزشکي  -3

 

اد اقتص -حقوق -الهيات و معارف  -ادبيات و علوم انساني -دامپزشکي-پايان نامه دانشکده هاي علومو صدور مجوز صحافي  کارشناس بررسي

ل امور اداري تحصيالت تکميلي، کارشناس کارگروه مسئو -روانشناسي و علوم تربيتي و آموزش هاي الکترونيک  -مديريت و علوم اجتماعي

دانشگاه و رابط اين مديريت در جلسات مربوط به اين کميته در سطح دانشگاه، همکاري خانه و دانشگاه، کارشناس کارگروه کميته راهبردي 

 با مديريت در انجام امور محوله 

 فاطمه طالبان زاده

 علوم تربيتي و روان شناسي -1

 ادبيات و علوم انساني -2

 الهيات و معارف اسالمي -3

 پرديس بين الملل -4

انتقال از خارج به داخل، کميسيون موارد خاص دانشگاه، مسؤول امور آزمونهاي زبان  کارشناس دانشجويان ايراني و غير ايراني متقاضي 

 انگليسي ويژه کارشناسي ارشد و بسندگي زبان دکتري، همکاري با مديريت در انجام امور محوله 

 ليال کامروان

 مهندسي برق و کامپيوتر -1

 علوم -3   مهندسي شيمي، نفت و گاز -2

 هنر و معماري -5حقوق  و علوم سياسي  -4

سازمان  ، همکاري در ورود نتايج دکتري در پرتالسازمان سنجشهمکاري در ورود ظرفيت هاي کارشناسي ارشد و دکتري در پرتال 

 همکاري با مديريت در انجام امور محوله  -سنجش

 رزا آل ياسين 

 مهندسي دانشکده -1

 مهندسي مکانيک - -2

 فنآوري هاي نوين دانشکده -3

همکاري در ورود ظرفيت هاي کارشناسي ارشد و  ،رشته/ گرايشها و بازبيني برنامه هاي درسي کارشناسي ارشد و دکتريکارشناس نوگشايي 

 همکاري با مديريت در انجام امور محوله  ، سازمان سنجش، همکاري در ورود نتايج دکتري در پرتال ، سازمان سنجشدکتري در پرتال 

 طاهره مبرهن

 -يميمهندسي ش –بين الملل  -فناوري نوين مهندسي -و کامپيوتر مهندسي برق-مهندسي مکانيک -مهندسي-مجوز صحافي پايان نامه ها دانشکده هاي کشاورزيکارشناس بررسي و صدور 

 با مديريت در انجام امور محولههمکاري  -نفت و گاز

 

            


