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بخشدددىبمٍ بدددٍ  الکتزيویکدددی داوشدددگبٌ سارسدددب مدددذیزیت تًسدددؼٍ سدددبسمبن ي سدددزمبیٍ اوسدددبوی   .1

 ریبست داوشکذٌ )در مبٌ َبي پبیبوی سب (.

 .یيمبل يس داوشکذٌس دستًر اقذام بٍ مؼبين ادارییر .2

 .يس ادارٌ امًر ادارییي اقذام بٍ ر یدستًر بزرس یسي مبل يادار مؼبين .3

 . مسئً  کبرگشیىی ي مسئً  ارسشیببیسارجبع بٍ يادارٌ امًر ادار ییسر .4

فددزم َددبي ارسشددیببی بددٍ مسددئًلیه  بالفصددل کبرکىددبن داوشددکذٌ        ارسددب   سددئً  کددبرگشیىیس م .5

 جُت اظُبر وظز.

مسددئًلیه بالفصددل کبرکىددبن ستکمیدددل يامتیددبس دَددی ارسشددیببی کبرکىدددبن يارسددب  بددٍ مسدددئً           .6

 کبرگشیىی.

 یىیس بزرسی فزم َب ي ارسب  بٍ دبیزخبوٍ.مسئً  کبرگش .7

 امضبء ارسشیببی شًوذٌ .دبیزخبوٍس ارسب  فزم ارسشیببی جُت  .8

 .دبیزخبوٍ بٍ ارسشیببی فزم ارسب  تبییذ صًرت در شًوذٌس ارسشیببی .9

مؼدددبين  بدددٍ ارسشدددیببی فدددزم ارسدددب  اػتدددزا س ي تبییدددذ ػدددذم صدددًرت در شدددًوذٌس ارسشدددیببی .10

 اداري ي مبلی.

 مؼبين اداري ي مبلیس طزح در َیبت رییسٍ داوشکذٌ. .11

 ارسب  بٍ مسئً  کبرگشیىی.  ي َیبت رییسٍ داوشکذٌس پذیزفته اػتزا  .12

 فزم ي ارسب  بٍ ارسشیببی شًوذٌ. اصالح مجذدمسئً  کبرگشیىیس .13

 .دبیزخبوٍ بٍ اصالح شذٌ فزم ي ارسب  تبییذ شًوذٌس ارسشیببی .14

 ارسب  بٍ مؼبين اداري ي مبلی .ي اػتزا  پذیزفتهو داوشکذٌس رییسٍ َیبت .15

 .يامًر ادارس ادارٌ ییدستًر اقذام بٍ رمؼبين اداري ي مبلیس  .16

 رییس ادارٌ امًر اداريس ارجبع بٍ مسئً  کبرگشیىی. .17

دبیزخبوددٍس ارسددب  فددزم َددبي ارسشددیببی بددٍ مسددئًلیه مزبًطددٍ ي جُددت تبییددذ ي امضددب        مسددئً   .18

 وُبیی بٍ مؼبين اداري ي مبلی ي ریبست داوشکذٌ 

 یببی ي چبرگًن.ثبت ومزات در شىبسىبمٍ ارسش یزخبوٍسدبمسئً   .19

 ي اػتددزا  کىىددذگبن بددٍ ومددزات ارسشددیببیس     فددزم َددبي ارسشددیببی  ارسددب   مسددئً  کددبرگشیىیس  .20

 بٍ مذیزیت تًسؼٍ سبسمبن ي سزمبیٍ اوسبوی داوشگبٌ.

ٌ س بزرسدددی س تبییدددذ وُدددبیی ي ارسدددب  داوشدددگب یاوسدددبو یٍتًسدددؼٍ سدددبسمبن ي سدددزمب یزیتمدددذ .21

 مجذد بٍ مؼبين اداري ي مبلی داوشکذٌ.

ارسشدددیببی در پزيودددذٌ َدددبي اسدددتخذامی     مؼدددبين اداري ي مدددبلی س دسدددتًر در  فدددزم َدددبي    .22

 کبرکىبن بٍ رییس امًر اداري .

 ببیگبوی س در  فزم َبي ارسشیببی در پزيوذٌ َبي استخذامی کبرکىبن. .23
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 ػىًان سبسمبوی تؼزیف مسئًلیت ردیف

 ریبس  ي معبين اداری ي مبلی داوشكدٌ  رم َبی ار شیببی ییوُب ییدتب 1
 مسئًلیه ب  ص  کبرکىبن  رم َبی ار شیببی یٍايل ییدتب 2
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 َب:  پیًست -7
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 اکس  - مسئًل کبرگزیىی طًالوی ببوک  اط عبتی 2

 

 

 
 

 
 

 

  


