
 آقای عباسعلی مرادبیگی 

 واحد های تابعه : 

 اداره كارگزينی دانشگاه 

 اداره امور عمومی دانشگاه 

 اداره دبیرخانه مركزی دانشگاه 

  

 :بیوگرافی

در روستای چهرگان متولد شدند و تا دوره ابتدايی در همان روستا مشغول به تحصیل  1337عباسعلی مرادبیگی در سال 

تان جامی تسوج ادامه تحصیل داده و بعد به شهرستان ارومیه آمده و ديپلم خود را از بودند و تا كالس دهم در دبیرس

در  1359به خدمت سربازی اعزام شده و بعد از خدمت سربازی در سال  57دبیرستان امام خمینی اخذ نمودند. در سال 

صیل داده و از دانشگاه پیام نور دانشگاه ارومیه بعنوان تکنسین آزمايشگاه مشغول بکار شدند. در حین كار ادامه تح

سال به عنوان كارشناس آزمايشگاه فعالیت نمودند  17ارومیه موفق به دريافت مدرک كارشناسی شیمی شدند. حدود 

سال به عنوان مسئول آموزش دانشگاه ارومیه  9و سپس توسط مسئولین محترم به حوزه آموزش دعوت شدند. حدود 

از دانشگاه ارومیه بازنشسته و بالفاصله در همان سال از  88و آموزش شدند. در سال مشغول به فعالیت در حوزه علم 

به مدت شش سال در حوزه های مختلف  .دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آذربايجانغربی دعوت به همکاری شدند

د و بعد از شش سال خدمت مسئول فارغ التحصیالن و مدير كل آموزش ادامه فعالیت داشتن -به عنوان كارشناس آموزش

بعنوان كارشناس مسئول امور اداری در دانشگاه آفاق مشغول به  94در آن دانشگاه قطع همکاری نموده و از سال 

 .همکاری می باشند

 :وظايف و اختیارات

  اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی 

  نظارت بر حسن انجام فعالیت های واحدهای تابعه 

  تهیه و تنظیم آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری الزم جهت ارائه به مقامات ذيربط براساس

 مصوبات دانشگاه و ابالغ آن به كلیه واحدها پس از تايید    ضوابط و

 تی و اداری كلیه پرسنل دانشگاهايجاد و نگهداری بانک اطالعاتی پرسنلی و سوابق خدم 

  برنامه ريزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح ها و پیشنهادهای الزم و همچنین

 انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی 

 وط پیش بینی ترفیع و تغییر گروه ساالنه كاركنان با كمک واحدهای مرب 



 برنامه ريزی و نظارت بر روش های مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه 

 هماهنگی جهت عقد قراردادهای همکاری های علمی آموزشی با دانشگاهها و مراكز علمی پژوهشی 

  نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمايی های الزم همکاری در امر تهیه و تنظیم و اصالح

 شرح وظايف، نمودار و پست های سازمانی دانشگاه با مديريت برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه مجموعه 

  نظارت بر امور حضور و غیاب، ورود و خروج و انتظامات دانشگاه و طرح تمام وقت كاركنان، اضافه كاری و

 انتصاب كاركنان )هیات علمی و غیر هیات علمی(

 ی مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات الزم مشاركت در جلسات و كمیسیون ها 

  رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی كاركنان و اتخاذ تصمیمات الزم 

 انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق 

 


