
 در واحدهاي سازمانی دانشگاه صنعتی اصفهان  هاي كارشناس مسئول شرايط احراز تصدي پستدستورالعمل  

 

( 2تبصره یک ماده ) "ب"( آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و با توجه به بند 22( ماده )2با عنایت به تبصره )

 ساماندهی ساختارهای مدیریت سازمانی،منظور به و آیین نامه سازماندهی و تشکیالت دانشگاه صنعتی اصفهان 

 ربه شرح زی  ی، پیمانی و قراردادی(ارکنان )رسمبرای کراز تصدی پست های کارشناس مسئول شرایط اح دستورالعمل

 تهیه و تدوین می گردد.

کارشناس  5نفر به ازای هر  1تا سقف  کارشناسی تصدی پستهای کارشناس مسئول با توجه به تعداد پستهای -(1ماده)

در دانشکده ها، پژوهشکده ها  کارشناس شاغل 6نفر به ازای هر  1تا سقف  )ستادی( ومعاونت ها حوزه ریاست و شاغل در 

بطور غیر تصویب در هیأت اجرائی کارشناس مسئول در هر واحد با  5و حداکثر  بنا به پیشنهاد مدیر واحد مربوطه و مراکز

 به اعضاء تعلق می گیرد که به صورت ساالنه مورد ارزیابی قرار می گیرد. دائم

 

شرایط احراز تصدی پست های کارشناس مسئول از لحاظ تحصیالت، سابقه خدمت و تجربه به شرح زیر می  -(2ماده)

 باشد.

 کارشناسی مدرك تحصیلی  حداقل -الف

بوطه در واحد سازمانی مورد تصدی پست در شغل مرتجربه  سالدر شغل مرتبط و دو  خدمت سابقه سال 5حداقل  -ب

 کارشناس مسئولی

سال قبل که کمتر از میانگین ارزیابی عملکرد در واحد مربوطه  2درصد امتیاز ارزیابی عملکرد  02میانگین کسب  -ج

 نباشد .

یا عهده دار مشاغل د داشته باشیا آموزشی آن واحد را بر عهده مدیریتی از مسائل اموالی،  یک بخشی از مسئولیت -د

 .باشدبه تشخیص هیأت اجرائی  حساس با پاسخگوئی زیاد

 .کارشناس انجام وظیفه نماید يک، حداقل کارشناس مسئولتحت نظر  -ه

 طی دوره های آموزشی مورد نیاز مصوب هیأت اجرائی  -و

 

ارشناس مسئول بر اساس جدول ذیل تبصره مبلغ فوق العاده سرپرستی و حق مسئولیت مربوط به تصدی پست ک -(3ماده)

درصد از مبلغ ریالی فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه  13درصد تا حداکثر  7( آیین نامه فوق الذکر حداقل 22( ماده )2)

 توسط هیأت اجرائی منابع انسانی دانشگاه بررسی و تعیین می گردد.

 

و  ءاعضا کارشناس مسئول نسبت به تغییر پست سازمانی با توجه به نحوه خدمتی و عملکرد می تواند دانشگاه -(4ماده

 واگذاری به غیر اقدام نماید.

 

مفاد آن مورد ح و مطر 20/12/1422انی مورخ تهیه و در هیأت اجرایی منابع انس ( ماده5این دستورالعمل در ) -(5ماده)

 تصویب قرار گرفت.


