عل م
ی
كارانمك ي و ارجا ي

محل عکس

الف -مشخصات فردي
نام و نام خانوادگي :زهره قنادزاده کرماني پور
تاريخ تولد15/1/51 :
آخرين مدرك تحصيلي:

کارشناسي ارشد

محل اخذ مدرك :دانشگاه آزاد اسالمي

رشته :مديريت آموزشي

تخصص :امور اداری
حوزه کاری در مرکز نظارت :گروه تامين هيات علمي
واحد سازماني :مرکز نظارت و ارزابي و تضمين کيفيت -گروه نظارت و ارزيابي دانشگاههای دولتي

ب -سوابق شغلی


همکاري با وزارت کار به عنوان مشاور ویزاهاي بین المللی چون

work& holiday- skill worker-student-

)2831 – 2831( permanent


مدرس زبان انگلیسی در دبیرستان گلبانگ تهران و موسسات مربوطه ()2831- 2831



کارشناس نظارت و ارزیابی ()2831 – 2831



کارشناس گروه تامین هیات علمی(مجوز مربی) ()2831 – 2832



همکار با امور اداري به عنوان ناظر رستوران ()2831 – 2831



کارشناس گروه تامین هیات علمی(بورس و جایابی) ( - 2831تا کنون)



مربی گري ورزشی ( - 2831تا کنون)

ج -اهم شرح وظایف

انجام فامور مربوط به جذب بورسيه هاي متعهد خدمت به وزارت علوم شامل :معرفي به دانشگاههاي مجري رشته  ،پيگيري

نامه معرفي از دانشگاهها صدور ابالغ جايابي و يا تعيين محل خدمت

 ارائه گزارش پرونده بورسيه ها براي لغو تعهدات و يا اجراي تعهدات بورس افراد
اقدام براي انتقال افراد بورسيه پيماني در زمان تعهدات ايشان به ساير دانشگاهها و سازمان ها در صورت دريافت اعالم نياز

احتساب سنوات خدمت حق التدريس و يا پاره وقت افراد بورسيه به عنوان انجام تعهدات بورس ايشان براي لغو تعهدات و يا
تبديل وثيقه ملكي به كارمندي ايشان

د -افتخارات علمی و اجرایی



تقديرنامه از مديركل دفتر نظارت و ارزيابي و دبير شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي در سال 9831

 تقديرنامه از مديركل دفتر نظارت و ارزيابي و دبير شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي در سال 9811
 تقدير نامه از مديركل امور اداري و پشتيباني وزارت علوم در سال 9313
 داراي مدرک  ieltsزبان انگليسي

 مدرک مربي گري آمادگي جسماني از فدراسيون ورزش هاي همگاني وزارت ورزش و جوانان
 گواهينامه شيوه هاي نوين كاهش وزن

 گواهينامه طراحي تمرينات مقاومتي و سيستم هاي تمريني با توجه به تيپ هاي بدني
 گواهينامه كوهپيمايي از فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي جمهوري اسالمي ايران

