امور خدمات
مسئول امور خدمات :مجید حاتمی
تلفن 61054559 – 61054512 :و  66927171داخلی 559 - 512
فاکس61054506 :
ایمیل:

mahatami53@yahoo.com

شرح وظایف :
 .1دريافت دستور و برنامه كار از معاونت اداري و مالي دانشكده
 .2نظارت بر حسن جريان امور واحدهاي تحت سرپرستي
 .3صدور دستورهاي الزم و راهنمايي كاركنان تحت سرپرستي و سازماندهي فعاليتهاي مربوطه و تقسيم كار و تعيين
وظايف و حدود اختيارات و مسئوليت واحدهاي تحت سرپرستي
 .4نظارت و رسيدگي به واحد امور قراردادها و واگذاري ها
 .5نظارت و رسيدگي به واحد كارپردازي
 .6نظارت و رسيدگي به امور مربوط به حضور و غياب كاركنان خدمات
 .7نظارت و رسيدگي به واحد نامه رساني داخلي و خارجي
 .8نظارت و رسيدگي به واحد تأسيسات
 .9نظارت و رسيدگي به واحد خدمات
 .10نظارت و رسيدگي به واحد باغباني و فضاي سبز
 .11نظارت و رسيدگي بر واحد نقليه و سرويس هاي كارورزي دانشجويان
 .12نظارت و رسيدگي به واحد تلفنخانه
 .13نظارت و رسيدگي به امور تعميرات ساختماني و عمراني دانشكده
 .14پايش مستمر تمامي فرآيندهاي كاري مربوطه و انجام اقدامات اصالحي مورد نياز
 .15انجام ديگر امور محوله برابر دستور مقام مافوق

امور عمرانی و ساختمانی
مسئول امور خدمات
( امور عمرانی و ساختمانی ) :مجید حاتمی
تلفن 61054559 – 61054512 :و  66927171داخلی 559 ، 512
فاکس61054506 :
ایمیلmahatami53@yahoo.com :

شرح وظایف:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

دريافت دستور و برنامه كار از معاونت اداري و مالي دانشكده
هماهنگي جهت امور عمراني با پيمانكاران
دريافت نظرات و ارائه پيشنهادات جهت امور عمراني با پيمانكاران
ارائه گزارش و شركت در جلسات بابت امور عمراني مكان مورد نظر
انتقال نظرات نهايي به پيمانكاران و ارائه راهكار جديد
تنظيم درخواست خريد و هماهنگي جهت خريد مصالح و لوازم مورد نياز پيمانكار
پيگيري ميزان پيشرفت كار و ارائه گزارش به معاون اداري و مالي
تنظيم و تائيد كاركرد و فاكتور خريد از پيمانكاران
پايش مستمر تمامي فرآيندهاي كاري مربوطه و انجام اقدامات اصالحي مورد نياز
انجام ديگر امور محوله برابر دستور مقام مافوق

واگذاری و قراردادها
مسئول امور خدمات
( واگذاری و قراردادها ) :مجید حاتمی
تلفن 61054559 – 61054512 :و  66927171داخلی 559 ، 512
فاکس61054506 :
ایمیلmahatami53@yahoo.com :

شرح وظايف :
 .1دريافت دستور و برنامه كار از معاونت اداري و مالي دانشكده.
 .2صدور دستورهاي الزم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحد ها تحت سرپرستي .
 .3تهيه و تنظيم قراردادهاي منعقده با شركتهاي طرف قرارداد براساس فرم مصوب هيئت وزيران و دستورالعمل 14/4
 .4هماهنگي با امور قراردادهاي دانشگاه در رابطه با چگونگي برگزاري مناقصات.
 .5پي گيري مكاتبات ارسالي به سازمان ها و شركت هاي پيمانكاري.
 .6تهيه و تنظيم قرارداد اجاره موقت برخي از واحدهاي قابل واگذاري.
 .7تهيه و تنظيم كاركرد ماهانه پرسنل خدمات.
 .8تهيه گزارشهاي الزم براي مقام مافوق.
 .9پايش مستمر تمامي فرآيندهاي كاري مربوطه و انجام اقدامات اصالحي مورد نياز.
 .10انجام ديگر امور محوله برابر دستور مقام مافوق.

کارپردازی
کارپردازی :جناب آقای ابوالفضل متولی
تلفن تماس 61054513 :و و  66927171داخلی 513

شرح وظايف:
 1.دريافت دستور و برنامه كار از مسئول خدمات.
 2.رسيدگي به درخواست هاي واصله در سازمان مجازي و سيستم نجات  2و راهنمايي همكاران.
 3.بررسي هاي الزم براي شناخت بازار و آگاهي از نوسانات قيمت ها جهت خريد.
 4.دريافت استعالم بها قبل از تأمين اعتبار و ارائه به مقام مافوق.
 5.تنظيم سند هزينه از اجناس خريداري شده برابر فاكتور و رسيد انبار و مدارک مثبته.
 6.ارائه اسناد و دريافت تنخواه گردان مجدد.
 7.خريداري اجناس درخواستي پس از موافقت معاونت اداري و مالي دانشكده.
 8.تحويل كاالهاي خريداري شده به انبار و دريافت رسيد جهت ارائه به حسابداري.
 9.تهيه برگ استعالم بها و تكميل جدول مقايسه اي مربوطه.
 10.كوشش در انتخاب بهترين نوع كاال و مواد خريداري شده.
 11.تهيه نمونه كاالي درخواستي و ارائه آن به سرپرست مربوطه در صورت لزوم.
 12.آگاهي دقيق از مشخصات فروشندگان كاالهاي مورد نياز درخواستي دانشكده و ارائه راهكارهاي جديد جهت پيشبرد
اهداف و وظايف.
 13.تنظيم صورت جلسه مربوط به لوازم پذيرايي جلسات دانشكده و نيز اهدايي جهت ارائه به حسابداري.
 14.پرداخت كليه قبوض پس از تاييد مسئول مربوطه.
 15.پايش مستمر تمامي فرآيندهاي كاري مربوطه و انجام اقدامات اصالحي مورد نياز.
 16.انجام ساير امور محوله برابر دستور مقام مافوق.

نقلیه
مسئول امور خدمات
( نقلیه ) :مجید حاتمی
تلفن 61054559 – 61054512 :و  66927171داخلی 559 ، 512
فاکس61054506 :
ایمیلmahatami53@yahoo.com :

شرح وظایف:
 .1دريافت دستور و برنامه كار از معاونت اداري و مالي دانشكده.
 .2نظارت و هماهنگي سرويس هاي روزانه كارورزي دانشجويان.
 .3تنظيم صورت حساب ماهانه سرويس هاي كارورزي جهت ارائه به شركت.
 .4نظارت و هماهنگي روزانه سرويس هاي تاكسي در اختيار.
 .5تنظيم كاركرد ماهانه خودرو هاي تاكسي در اختيار.
 .6پايش مستمر تمامي فرآيندهاي كاري مربوطه و انجام اقدامات اصالحي مورد نياز
 .7انجام ديگر امور محوله برابر دستور مقام مافوق

نامه رسانی
نامه رسان :جناب آقای احمدرضا شفقی
تلفن تماس 61054511 :و  66927171داخلی 511 :

شرح وظایف:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

دريافت دستور و برنامه كار از مسئول امور خدمات.
دريافت روزانه نامه از دبيرخانه اداري جهت توزيع داخلي.
دريافت نامه از دبيرخانه آموزش.
ارسال نامه هاي دريافتي به مقصد و واحد هاي تابعه دانشگاه.
ارسال نامه هاي دريافتي به مقصد و واحد هاي غير دانشگاهي داخل شهر.
ارسال نامه ها به اداره پست و سفارشي نمودن آنها جهت واحدهاي دانشگاهي شهرستان ها.
دريافت تعدادي از چک هاي مربوط به حوزه معاونت اداري و مالي از حسابداري و انجام امور بانكي آن ها و دريافت
رسيد مربوطه جهت تحويل به حسابداري.
پايش مستمر تمامي فرآيندهاي كاري مربوطه و انجام اقدامات اصالحي مورد نياز.
انجام ديگر امور محوله برابر دستور مقام مافوق.

تلفنخانه
اپراتور تلفن خانه  :محمود رشیدی زاد
تلفن تماس61054100 :و  66927171داخلی 100

شرح وظایف :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

دريافت دستور و برنامه كار از مسئول امور خدمات.
پاسخ گويي به مراجعين غير حضوري( تلفني افراد) .
برقراري ارتباط تلفني داخلي يا خارج دانشكده و بالعكس و دادن پيام.
جمع آوري شماره تلفن هاي مؤسساتي كه دانشكده با آن ها در ارتباط است .
تهيه ليست شماره تلفن هاي داخلي .
مراقبت از دستگاه تلفن و ساير دستگاه ها براي اطمينان از آماده بودن آن ها .
تهيه ليست شماره تلفن هاي تمامي همكاران و ارتباط با آن ها در صورت ضرورت.
بازديد ازدستگاه مركزي تلفن و ارائه گزارش به پيمان كار تلفن خانه (در صورت خرابي).
انجام ديگر امور محوله برابر دستور مقام مافوق.

ناظر تأسیسات
مسئول امور خدمات
(ناظر تأسیسات ) :مجید حاتمی
تلفن 61054559 – 61054512 :و  66927171داخلی 559 ، 512
فاکس61054506 :
ایمیلmahatami53@yahoo.com :

شرح وظایف :
.1

دريافت دستور و برنامه كار از مسئول امور خدمات.

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

نظارت بر نحوه انجام كار پرسنل تأسيسات و بازديد از موتورخانه ها و تابلوهاي برق دانشكده.
نظارت و سركشي به قسمتهاي مختلف دانشكده و رفع خرابيهاي موجود احتمالي.
ارائه ايده و راهكارهاي جديد در جهت پيشبرد هرچه بهتر اهداف.
نظارت و انجام امور سيم كشي و كابل كشي هاي ساده و تعويض سيم ها و قطعات فرسوده و ناسالم .
انجام امور نصب و تعمير و تعويض لوازم و قطعات الكتريكي مانند فيوز ،المپ ،پريز،و...
ارائه گزارش عملكرد ماهيانه واحد تاسيسات به مسئول مربوطه .
انجام ديگر امور محوله برابر دستور مقام مافوق.
تلفن تماس 61054549 :و و  66927171داخلي 549

گروه خدمات
تلفن تماس66927171 :

شرح وظایف:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

دريافت دستور و برنامه كار از مسئول امور خدمات.
نظافت روزانه اتاقها و ميزكار كاركنان.
آماده سازي آبدارخانه به منظور تهيه چاي براي اعضاء هيات علمي و كاركنان .
پذيرايي در هنگام برگزاري جلسات و همايش ها.
جابجايي اموال قسمتهاي مختلف دانشكده.
ورود كاال به انبار و جابجايي آن.
انجام ديگر امور محوله برابر دستور مقام مافوق.

