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 شرح وظایف رئیس دفتر حوزه مدیریت پردیس

 پردیس رئیسکار از  هماهنگی دریافت دستور و برنامه 

  برای ارائه به مقام مافوقتهیه و تنظیم گزارشات پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه 

  به اشخخصاو و موسخخزخخات زیربح و واتدهای تابحه بر تزخخب  ح م خخی  رئیسابالغ تمهیدات محوله از

 از آن اداراتصورت لزوم پیگیری تحیین شده و در 

 پردیس رئیستوزه های و ن زتها جهت طرح در کمیزیونها و پروندهها آماده سازی پی ینه 

 مدیریت پردیستوزه های و ن زتها دعوت از اعضای مدعو در هر یک از کمیزیون 

  پردیس و هدایت آنها به واتدهای مربوط رئیسراهنمایی ارباب رجوع توزه 

  امور ویژه پردیس تا تصول نتیجهپیگیری 

  پردیس برتزب موضوع و در واست مراجحات رئیستحیین وقت برای ارباب رجوعان توزه 

  پردیس  رئیسرسخخمی برای های صخخورت جازخخات و نامه  - اداریهای پیش نویس برنامهو تنظیم تهیه

 تزب ضرورت

 پردیس با ادارات شخخخهرسخخختان و اسخخختان و سخخخایر  رئیسمالقات دا ای و  ارجی های هماهنگی برنامه

 هادان گاه
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 ارائه گزارش به صورت تافنی به تماس گیرنده و همچنین دریافت پیغام وگزارش آن به مقام مافوق 

 تفکیک نامه و گزارشات و سایر مکاتبات و ارائه به مقام مافوق 

  پردیسابالغ مصوبات هیات رئیزه پردیس به محاونین و روسای ادارات 

 زیربح برای رسیدن به اهداف دان گاه تهران و پردیس ابوریحانهای ارتباط مطاوب با سازمان 

 تحیین وقت مالقات و مصاتبه با مطبوعات و رسانه مای با تضور رئیس پردیس 

 پردیس در جازات و ن زت ها رئیسسصنرانی های مدیریت زمان 

 ن گاه تهراندا محرمانه پردیس ابوریحانهای مزئول ثبت نامه 

 

 در حال حاضرها ولیتئسایر مس

 دان گاه تهران عضو کمیته ایمنی و بهداشت در توزه مدیریت پردیس ابوریحان 

 مزئول پیگیری امور ویژه پردیس ابوریحان 

  نجات و آموزش همگانی و جمحیت هالل اتمر شخخهرسخختان   - عضخخو کارگروه تصصخخصخخی عمایات امداد

 پاکدشت

      پژوه ی و پارک عام و فناوری در  موسزات    - عضو کمیته برگزاری نمای گاه دستاوردهای دان گاه ها

 توزه مدیریت سبز

 و پارک عام و فناوریها مزئول پ تیبانی کمیته سبز در نمای گاه دستاوردهای اجرای دان گاه 

 محرمانه پردیس ابوریحانهای مزئول دبیر انه نامه 

 م ورتی ک اورزی و منابع طبیحی دان گاه تهران -مزئول دبیر انه کمیزیون تصصصی 

 

 احکام

  1375 –متصدی امور دفتری مدیریت پژوهش های کاربردی دان گاه تهران. 

 1377 – تهران دان گاه پژوه ی شورای دبیر انه عمومی امور و دبیر انه محاون. 

 1378 – تهران دان گاه کاربردی پژوه های امور دبیر انه مزئول. 

  1379 –مزئول دفتر محاونت پژوه ی دان گاه تهران. 

 1387 – تهران دان گاه فناوری و پژوه ی محاونت دفتر رئیس. 
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 1392 – تهران دان گاه ابوریحان پردیس ویژه امور پیگیری مزئول. 

 1393 – تهران دان گاه ابوریحان پردیس مدیریت توزه دفتر رئیس. 

 1393 – تهران در توزه مدیریت دان گاه ابوریحان پردیس ایمنی و بهداشت کمیته عضو. 

 1394 – پاکدشت شهرستان همگانی آموزش و نجات - امداد عمایاتی تصصصی کارگروه عضو. 

 1395 – سبز مدیریت توزه درها دستاوردهای دان گاه نمای گاه اولین برگزاری کمیته عضو. 

  موسزات پژوه ی و پارک عام و     - دان گاهها  دستاوردهای  نمای گاه  دومین برگزاری پ تیبانی  مزئول

 .1396 – سبز مدیریت توزه در فناوری

 

 آموزشیهای کارگاهبرگزاری 

 1393 – ن انی آتشهای کپزول از استفاده آموزشی کارگاهاجرایی  تیمل مزئو. 

  اجرایی کارگاه آموزش  روج اضخخطراری از آپارتمان هنگام زلزله و رعایت نکات ایمنی  تیممزخخئول– 

1394. 

  1395 –، بهداشت فردی و توانمندی های امداد و نجات سالمت روزه یک کارگاه اجرایی تیممزئول. 

  1396 –اجرایی طرح مانیتورینگ مصرف آب در دان گاه رازی کرمان اه  تیمعضو. 

   ضو شبکه مانیتورینگ مصرف در         تیمع صال به  سازی مصرف آب و ات اجرایی فاز مطالحاتی طرح بهینه 

 .1396 –دان گاه رازی کرمان اه 

   کارگاه آموزشی شرایح و نحوه دریافت طرح های بین الماای    اجرایی تیممزئولHorizon 2020 – 

1396. 

            سبز ضای  زتم های آبیاری و مدیریت بهره برداری آب در ف سی شنایی با طراتی  ضو تیم آموزش آ ع

 .1397 –زتان دان گاه ها در دان گاه سیزتان و باوچ

  1397 –مدیریت اجرایی برگزاری دومین نمای گاه گل و گیاهان زینتی پاکدشت  تیمعضو. 

  ساتید،        تیمول مزئ ستفاده از کپزول های آتش ن انی و اطفای تریق برای ا اجرایی کارگاه آموزشی ا

 .1396 –کارمندان و دان جویان پردیس ابوریحان 

  1397 –اجرایی کارگاه آمادگی در برابر زلزله و مانور آن  تیممزئول. 

  تیم اجرایی در برگزاری کارگاه آموزشخخخی تمایت های تیاتی برای اتیاگران حیرترفه ای مزخخخئول– 

1397. 
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  آموزشیهای کارگاه یا همایش در شرکت

 1388 – دان گاهیهای در محیح اعتیاد از پی گیری آموزشی کارگاه. 

 1390 – ایل از برگزیدگان پژوه یشرکت در مراسم بیزتمین ج نواره پژوهش دان گاه به منظور تج. 

 1392 – انزانی عاوم درتوزه نوآوری و  القیت - پروری ایده - کارآفرینیهای فرصت با آشنائی کارگاه. 

 ورشیدی انرژی الماای بین نمای گاه و کنفرانس دراولین شرکت  ICESE – 1393. 

 1393 – ن انی آتشهای کپزول از استفاده آموزشی کارگاه. 

 کنترل و پی گیری آموزشی کارگاه HIV – 1393. 

 1393 – نویزی  بر آموزشی کارگاه. 

  1394 –کارگاه آموزش  روج اضطراری از آپارتمان هنگام زلزله و رعایت نکات ایمنی. 

  1394 –شرکت در همایش پنجمین سال تاسیس دان گاه فنی و ترفه ای دان گاه نزل سوم. 

 1395 – جهانهای مدیریت سبز در دان گاه و وضحیتها کارگاه آشنایی با شا ص. 

 1395 – و نجات ، بهداشت فردی و توانمندی های امدادسالمت روزه یک کارگاه. 

  کارگاه آموزشی شرایح و نحوه دریافت طرح های بین الماایHorizon 2020 – 1396. 

      و دان جویان   اساتید، کارمندان کارگاه آموزشی استفاده از کپزول های آتش ن انی و اطفای تریق برای

 .1396 –پردیس ابوریحان 

 

 اداری خدمت ضمنهای دوره گواهینامه

 عامل سیزتم و مبانی گواهینامه DOS – 1381. 

 1381 – دفاتر ومزئولیت ریگمن ی هایبامهارت آشنایی گواهینامه. 

 1383 – اداری تحول با مرتبح مباتث با آشنایی آموزش دوره. 

 1383 – وارتباطات اطالعات گواهینامه. 

 1383 – اداری ومکاتبات نگارش نامه آئین دوره گواهینامه. 

 1383 –  دمت بدو توجهی دوره گواهینامه. 

 1383 – اطالعات فناوری پایه مفاهیم گواهینامه. 

 1383 – هافایل مدیریت و کامپیوتر از استفاده گواهینامه. 
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 1387 – مدیران دفاتر مزئوالن آموزش گواهینامه. 

 1390 – پی نهادها نظام با آشنائی گواهینامه. 

  1397 –گواهینامه آمادگی در برابر زلزله و مانور آن. 

  1397 –گواهینامه تمایت های تیاتی پایه برای اتیاگران حیرترفه ای. 

 

 خدمت در طول تشکر و تقدیر لوح

 رضا فرجی دانا؛ رئیس دان گاه تهران اهدای یک قطحه از ن ان یادبود هفتادمین سال       جناب آقای دکتر

 .1383 – تاسیس دان گاه تهران

 شیمی ایران       جناب آقای دکتر شمی آحچه بدی؛ دبیر هفتمین کنگره مای مهندسی  سیدجالل الدین ها

 .1383 – برای همکاری بی دریغ در برگزاری هفتمین کنگره مای مهندسی شیمی ایران

 محمد رتیمیان؛ محاون پژوه ی دان گاه برای همکاری در برگزاری مراسم بزرگداشت      جناب آقای دکتر

 .1384 – روز پژوهش

  آقای دکتر محمد رتیمیان؛ محاون پژوه ی دان گاه برای تزن همکاری و  دمات شایزته طی       جناب

 .1384 –دوره مزئولیت ای ان 

 مزئولیت   طیاتمد پوراتمد؛ مدیر کل امور پژوه ی دان گاه برای ت کر از همکاری     جناب آقای دکتر

 .1385 – ای ان

 ت خخکر از ژوهش و فناوری دان خخگاه برای عای اکبر موسخخوی موتدی؛ محاون پسخخید  جناب آقای دکتر

 .1385 – برگزاری مراسم گرامیداشت ج نواره پژوهشهمکاری در 

 عای اکبر موسوی موتدی؛ محاون پژوهش و فناوری دان گاه برای برگزاری مراسم سید  جناب آقای دکتر

 .1386 – گرامیداشت ج نواره پژوهش

   ناب حاون       ج باقری؛ رئیس دفتر م ندس امین  قای مه کل امور      آ مدیر  حاون  ناوری و م  پژوه خخخی و ف

 .1386 – دوران مزئولیت ای ان طیهای کاربردی دان گاه برای همکاری با ای ان پژوهش

  برای دان خخخگاه تهران  اتمد طباطبائی فر؛ دبیر کمیزخخخیون بین المال پی خخخبرد عام       جناب آقای دکتر

 .1387 – مزئولیت ای ان طیهمکاری 

 شی و پژوه ی دان گاه برای همکاری در        جناب آقای دکتر بهزاد م یری؛ مدیرکل دفتر تجهیزات آموز

 .1387 – مزئولیت ای اندوران  طیهای این توزه ا ذ موفقیت
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 سوی موتدی؛ محاون پژوهش و فناوری دان گاه    سید   جناب آقای دکتر  طیبرای همکاری عای اکبر مو

 .1387 – مزئولیت ای اندوران 

 ستاوردهای       جناب آقای دکتر محمد جحفری؛ محاون پژوهش و فناوری دان گاه برای برپایی نمای گاه د

سم هفدهمین          –عامی  شکی تهران و همچنین برگزاری مرا پژوه ی دان گاه تهران و دان گاه عاوم پز

 .1387 – ج نواره پژوهش

 صباح باباالر؛ مدیر کل امور پژوهش  جناب آقای دکتر بیش از  طیهمکاری کاربردی دان گاه برای  های م

 .1387 – یک دهه مزئولیت ای ان

  1387آقای مزحود یوسفی؛ رئیس دفتر محاون پژوه ی دان گاه تهران برای همکاری طی سال جناب. 

  زاجی؛ مدیر کل امور پژوه ی دان گاه برای همکاری        جناب آقای سری ن زئولیت   طیدکتر امیر نیا م

 .1387 – ای ان

 شتی م      جناب آقای دکتر سر زن   دیر کل تجهیزات و اطالعات عامی دان گاه در انجام موفق امور در ت

 .1389 – اداره کلهای مجموعه فحالیت

 محمد جحفری؛ محاون پژوه ی دان گاه و رئیس ستاد برگزاری نمای گاه برای برگزاری  جناب آقای دکتر

پژوه ی دان گاه تهران و دان گاه عاوم پزشکی تهران در       –موفق دومین نمای گاه دستاوردهای عامی   

 .1389آذر ماه 

 سزه انت ارات دان گاه برای             جناب آقای دکتر شتی؛ مدیر کل  دمات پژوه ی و رئیس مو سر تزن 

 .1390 – مزئولیت ای ان طیهمکاری 

   افتتاح  برگزاریقاسخخخم عموعابدینی؛ محاون پژوهش و فناوری دان خخخگاه تهران برای         جناب آقای دکتر 

 .1390 – تهران دان گاه پژوه گاه

 زتمین ج نواره          جناب آقای دکتر سم عموعابدینی؛ محاون پژوه ی دان گاه تهران برای برگزاری بی قا

 .1390 – پژوهش دان گاه

 قاسخخم عموعابدینی؛ محاون پژوه خخی دان خخگاه تهران برای برگزاری بیزخخت و یکمین    جناب آقای دکتر

 .1391 – ج نواره پژوهش دان گاه

 محمد رضائیان؛ رئیس پردیس ابوریحان برای برگزاری یادمان شصتمین سال تاسیس        جناب آقای دکتر

 .1391 – پردیس

 ن خخگاه تهران برای برگزاری بیزخخت و  قاسخخم عموعابدینی؛ محاون پژوهش و فناوری دا جناب آقای دکتر

 .1392 – دومین ج نواره پژوهش دان گاه

 1392قاسم عموعابدینی؛ محاون پژوه ی دان گاه تهران برای همکاری طی سال  جناب آقای دکتر. 
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 محمد  وانزخخاری؛ سخخرپرسخخت مرکز فناوری اطالعات و فضخخای مجازی دان خخگاه برای  جناب آقای دکتر

 .1392ال س همکاری با این مرکز طی

  محمد مهدی دهقان؛ مدیرکل برنامه ریزی و نظارت پژوه خخخی دان خخخگاه تهران برای        جناب آقای دکتر

 .1392ت کر و قدردانی در انجام امور محوله طی سال 

 قاسخخم عموعابدینی؛ محاون پژوه خخی دان خخگاه تهران برای همکاری در اجرایی نمودن   جناب آقای دکتر

 .1393پژوهش وفناوری دان گاه طی سال نظام جامع های برنامه

  دکتر ناصر محصومی؛ محاون پژوهش و فناوری دان گاه تهران برای همکاری در انجام شایزته جناب آقای

 .1393سال دو دهه گذشته پژوه ی و فناوری دان گاه طی های مزئولیت محول در توزه فحالیت

  صومی؛ محاون پژوهش و فناوری   جناب آقای صر مح  طیدان گاه تهران برای همکاری با ای ان     دکتر نا

 .1393 – مزئولیت ای ان

 1394حالمحباس اکبری؛ رئیس پردیس ابوریحان برای همکاری صمیمانه طی سال  جناب آقای دکتر. 

  شت برای برگزاری برنامه       جناب ستان پاکد شهر صادقی؛ فرماندار  و همکاری با  دهه فجرهای آقای عای 

 .1394 – کمیته بانوان

      شهرستان پاکدشت، جناب آقای مهندس ابراهیم تاجیک نوری صادقی؛ فرماندار  ؛ جناب آقای دکتر عای 

شت در  صوو  دمات موثر در برگزاری کارگره تصصصی           ستان پاکد شهر رئیس جمحیت هالل اتمر 

 .1394 –عمایاتی امداد و نجات و آموزش همگانی شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان 

  زن     دجناب آقای ساطانی؛ محاون اجرایی پردیس ابوریحان برای برگزاری ج ن میالد امام ت  کتر جابر 

 .1394 – )ع(مجتبی 

 حالمحباس اکبری؛ رئیس پردیس ابوریحان دان خخخگاه تهران و مزخخخئول برگزاری اولین  جناب آقای دکتر

عام و فناوری در های پژوه ی و پارک  - موسزات آموزشی    - نمای گاه دستاوردهای اجرایی دان گاه ها   

ستاوردهای اجرایی دان گاه ها        سبز برای همکاری موثر در برگزاری اولین نمای گاه د  - توزه مدیریت 

 .1395 – عام و فناوری در توزه مدیریت سبزهای پژوه ی و پارک - موسزات آموزشی

 سازمان برن      جناب آقای دکتر سحه امور عامی و فرهنگی  ضا واعظ مهدوی؛ محاون تو امه و بودجه محمدر

 .1395 – ک ور برای تقدیر و ت کر از همکاری موثر در برگزاری اولین نمای گاه مدیریت سبز

  شت پردیس ابوریحان    جناب آقای ساطانی؛ محاون اداری و مالی و رئیس کمیته ایمنی و بهدا دکتر جابر 

 .1395 – فحالیت در کمیته ایمنی و بهداشت پردیس طیارزنده های برای  دمات و تالش

 ستاوردهای    اولینحالمحباس اکبری؛ رئیس پردیس ابوریحان برای برگزاری  جناب آقای دکتر نمای گاه د

 .1396 – های عام و فناوری در توزه مدیریت سبزموسزات پژوه ی و پارک - هادان گاه
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   تحقیقات و   ،های عمرانی وزارت عاوم مهراله ر  خخخانی مهر؛ مدیر کل نظارت بر طرح      جناب آقای دکتر

زئول برگزاری    جناب آقای دکترفناوری و  حالمحباس اکبری؛ رئیس پردیس ابوریحان دان گاه تهران و م

دومین نمای خخگاه مدیریت سخخبز برای همکاری موثر در برگزاری دومین نمای خخگاه دسخختاوردهای اجرایی 

 .1396 – دیریت سبزعام و فناوری در توزه مهای پژوه ی و پارک - موسزات آموزشی - دان گاه ها

         برای همکاری در جناب آقای قاسم  واجه تزینی؛ مدیر عامل سازمان آتش ن انی شهرستان پاکدشت

زول های آتش ن انی و مانور اطفای تریق در پردیس ابوریحان       ستفاده از کپ شی ا برگزاری کارگاه آموز

 .1396 –دان گاه تهران 

          جناب آقای دکتر حالمحباس اکبری؛ رئیس پردیس ابوریحان دان خخخگاه تهران برای تبریک روز کارمند و

 .1397 –هفته دولت 

    جناب آقای مهندس بذراف خخان؛ رئیس جمحیت هالل اتمر شخخهرسخختان پاکدشخخت و جناب آقای دکتر

ای عضخخو تیم اجرایی عایرضخخا مزخخاح بوانی محاون پژوهش و فناوری پردیس ابوریحان دان خخگاه تهران بر

 .1397 –برگزار کننده کارگاه آموزشی آمادگی در برابر زلزله و مانور آن 

   جناب آقای دکتر عایرضخخا مزخخاح بوانی محاون پژوهش و فناوری پردیس ابوریحان دان خخگاه تهران برای

 –فه ای عضخخو تیم اجرایی برگزار کننده کارگاه آموزشخخی تمایت های تیاتی پایه برای اتیاگران حیرتر

1397. 

    جناب آقای مهندس محمد امامی محاون هماهنگی امور اقتصخخادی و توسخخحه منابع اسخختانداری تهران و

شخخهرسخختان پاکدشخخت برای کارمند نمونه پردیس ابوریحان  جناب آقای مهندس هادی تمهیدی فرماندار

 .1397 –دان گاه تهران 


