
 

 

 

 واحد امور اداریمسئول شرح وظبیف 

 ِسشپشستی تحت کبسکٌبى فعبلیتْبی ًوَدى ّوبٌّگ جْت الصم ّبی ثشًبهِ تٌظین ٍ تْی 

   ِگضاسش ثِ هسئَل هبفَقًظبست ثش حسي عولکشد کبسکٌبى تحت سشپشستی ٍ اسصشیبثی عولکشد آًْب ٍ اسائ 

   اًجبم ًظبست کلی ثش الذاهبت پشسٌلی اص لجیل استخذام آصهبیشی ، اًتصبة ،تشفیع،هشخصی ّب ٍ سبیش اهَس

 هشبثِ هطبثك آئیي ًبهِ ّبی هصَة

  ثشسسی سٍشْبی هٌبست سبدُ کشدى هشاحل اًجبم اهَس اداسی اص طشیك حزف هشاحل صائذ ٍ اسائِ ًتبیج حبصل

 ل هبفَقثِ هسئَ

  ثشسسی ٍ هطبلعِ گضاسش ّبی اداسی ٍاصلِ اص کبسکٌبى تحت سشپشستی ٍ اعالم ًظش کبسشٌبسی دس هَسد آًْب 

  ثشسسی ٍ کٌتشل فشهْبی هَجَد هَسد استفبدُ دس ٍاحذ ٍ طشاحی فشم ّبی جذیذ ثب تَجِ ثِ ًیبصّبی پشسٌلی 

  اسائِ ًظشات کبسشٌبسی دس صَست لضٍمششکت دس جلسبت ٍ کویسیًَْبی هختلف اداسی ٍ 

 آى ًتبیج پیگیشی ٍ ٍاحذ اداسی هکبتجبت اهَس اًجبم یب ًظبست اعوبل 

  پیشٌْبد اًتصبة ، اًتمبل ، تشفیع، تشَیك ٍ یب تٌجیِ کبسکٌبى ٍاحذ ثِ همبم هبفَق جْت اتخبر تصوین الصم

 هطبثك همشسات ٍ لَاًیي هشثَطِ

 وین دس هَسد دسخَاست هشخصی ، هأهَسیت ّبی اداسی یب آهَصش کبسکٌبى ٍ سبیش هَاسد ثشسسی ٍ اتخبر تص

 هشبثِ ثب تَجِ ثِ لَاًیي ٍ همشسات اسائِ پیشٌْبدات الصم ثِ هسئَل هب فَق دس هَاسد فَق الزکش

 سفع هَاًع ٍ  تْیِ گضاسشبّی الصم دس هَسد فعبلیتْب ٍ عولکشد ٍاحذ سشپشستی ٍ اسائِ ساُ حلْبی هٌبست ثشای

 هشکالت هَجَد دس جْت اًجبم ثْیٌِ اهَس

 ًظبست الصم ثش اًجبم حضَس ٍ غیبة کبسکٌبى ٍ اسائِ پیشٌْبدات دس ایي هَسد 

 ّوکبسی ٍ ًظبست الصم جْت تْیِ آهبسّبی دسخَاستی اص ٍاحذ ٍ اًجبم هکبتجبت دس ایي هَسد 

 گضیٌی ،خذهبت ،دثیشخبًِ ،هبشیي ًَیسی ،اًجبس،تذاسکبت، ًملیِ ٍ ًظبست ثش حسي اًجبم کبس اهَس ٍاحذّبی کبس

 پیگیشی ًتبیج الذاهبت ثعول آهذُ ٍ ایجبد ّوبٌّگی ثیي ٍاحذّبی فَق الزکش

 ثشسسی ٍ سسیذگی ثِ پیشٌْبدات ٍ دسخَاستْبی ٍاصلِ اص کبسکٌبى ٍ الذام الصم هطبثك همشسات 

 َسالعولْب ٍ آئیي ًبهِ ّب ی هَسد ًیبص ثب هشَست ٍ تأییذ همبم هب فَقّوکبسی دس تٌظین ثخشٌبهِ ّب ، دست 

 ًظبست ثش تٌظین سبعت کبس اداسی کبسکٌبى ثب ّوبٌّگی هسئَلیي ٍاحذّب ٍ تأییذ همبم هب فَق 
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 گَاّی حمَق ٍ اشتغبل کبسکٌبى هحل خذهت جْت اسائِ ثِ ثبًکْب یب سبیش سبصهبًْبی ریشثط صذٍس ٍ تأییذ 

 تمسین کبس ثیي کبسکٌبى تحت سشپشستی ٍ کٌتشل ٍ ًظبست ثش عولکشد آًْب 

  ٍ ششکت فعبل دس دٍسُ ّبی کبس آهَصی، هْبستی ٍ آهَصشی دس جْت استمبء هعلَهبت ٍ تَاًوٌذیْبی شغلی

 ثکبسگیشی ًتبیج آًْب دس اًجبم ٍظبیف هحَلِ

   همشساتاًجبم سبیش اهَس هشثَطِ طجك دستَس هبفَق هطبثك  

 ِآًْب هَسد دس ًظش اعالم ٍ ًظش هَسد ّبی صهیٌِ دس ٍاحذ پشسٌلی ّبی پشًٍذُ ثشسسی ٍ هطبلع  
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