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 :شرح وظبیف

 اداري اهَر ادارُ رئيس اس كبر بزًبهِ ٍ دستَر دريبفت .1

 كبركٌبى بزاي گزٍُ ارتمب هبهَريت، اًتمبل، استعفبء، ببسخزيذي، ببسًطستگی، استخذاهی، احکبم بزرسی ٍ پبراف .2

 (.اي حزفِ غيز ٍ اي حزفِ كبرهعيي اًجبم)  لزاردادي

 ببسًطستگی هذكَر، ّبي درخَاست بب هَافمت عذم يب ٍ هبهَريت اًتمبل، هَرد در اداري هکبتببت ًَيس پيص تْيِ .3

 (.اي حزفِ غيز ٍ اي حزفِ كبرهعيي اًجبم)  لزاردادي كبركٌبى

آدرس هٌشل، آدرس الکتزًٍيکی  ( اعن اس ضوبرُ ٍ سزيبل ضٌبسٌبهِ،502كبهل استخذاهی) فزم  تْيِ خالصِ پزًٍذُ .4

 كبركٌبى لزاردادي )اسبرت، تطَيمی ّب، تذريس ّبٍ... در سيستن جبهع پزسٌلی هزبَط بِ  حضَر در جبِْ، بسيج،

 (.اًجبم كبرهعيي حزفِ اي ٍ غيز حزفِ اي

 (.اي حزفِ غيز ٍ اي حزفِ كبرهعيي اًجبم)لزاردادي كبركٌبى.... ٍ ببسًطستگی گزٍُ، ارتمب لحبظ بِ ّب پزًٍذُ دليك بزرسی .5

رييس بِ اًجبم كبرهعيي حزفِ اي ٍ غيز حزفِ اي(  )تْيِ ٍ ارائِ آهبرّبي هبّبًِ، فصلی، سبالًِ ٍ درخَاستی لزاردادي  .6

 ادارُ اهَر اداري.

 ثبت اطالعبت اعضبء ّيبت علوی در سيستن پزسٌلی. .7

 بِ هَلع در هَرد ٍضعيت استخذاهی كبركٌبى بِ كويتِ طزح طبمِ بٌذي هطبغل. پيطٌْبد .8

 (.اًجبم كبرهعيي حزفِ اي ٍ غيز حزفِ اي لزاردادي )اًجبم اهَر ببسًطستگی،ببسخزيذي كبركٌبى  .9

 ٍ هطکالت جْت هبفَق. تْيِ گشارش اس فعبليت ّب، پيطزفت ّب .10

 ٍ گشارش ّبي السم جْت استحضبر همبم هبفَق. ضزكت در كويتِ ّب ، سويٌبرّب ٍ جلسِ ّبي هختلف .11

 (. اهَر ًمل ٍ اًتمبالت كبركٌبى ) هأهَر، اًتمبل، استعفبء ٍ غيزُ .12

 پبيص هستوز توبهی فزآيٌذّبي كبري هزبَطِ ٍ اًجبم الذاهبت اصالحی هَرد ًيبس. .13

 اًجبم ديگز اهَر هحَلِ بزابز دستَر همبم هبفَق. .14
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 وظبیف شرح

 هسئَل كبرگشيٌی.دريبفت دستَر ٍ بزًبهِ كبر اس  .1

 .حمَلی احکبم یتوبه صذٍر .2

 ،یکيالکتزًٍ آدرس هٌشل، آدرس ضٌبسٌبهِ، بليسز ٍ ضوبرُ اس اعن( 502 فزم) یاستخذاه كبهل پزًٍذُ خالصِ ِيتْ .3

 .علوی تبّي اعضبي بِ هزبَط یپزسٌل جبهع ستنيس در... ٍ ّب سيتذر ّب، یميتطَ اسبرت، ج،يبس  جبِْ، در حضَر

 .هزبَطِ احکبم ٍ علوی تبّي اعضبي پبيِ تزفيع بِ هزبَط اهَر اًجبم .4

 .هزبَطِ احکبم ٍ تطَيمی پبيِ تزفيع ليست تْيِ جْت جغزافيبيی ٍلت توبم علوی تبّي اعضبء پزًٍذُ بزرسی .5

 .علوی تبّي اعضبء خذهت تعْذات ٍلتی، توبم طزح ّب، بَرسيِ بِ هزبَط اهَر اًجبم .6

 .علوی ّيئت اعضبء آهَسضی هبهَريت اهَر اًجبم .7

 .(پيوبًی) علوی تبّي اعضبي لزارداد توذيذ بِ هزبَط اهَر اًجبم .8

 (.غيزُ ٍ استعفبء اًتمبل، هبهَر،) علوی تبّي اعضبي اًتمبالت ٍ ًمل اهَر اًجبم .9

 .علوی  تبّياعضبء اًجبم اهَر هزبَط بِ لزاردادّبي توبم ٍلت جغزافيبيی  .11

 .علوی تبّياعضبء اًجبم اهَر هزبَط بِ ببسًطستگی  .11

 (. سبل دٍم ٍ اٍل هبِّ ضص) علوی تبّي اعضبء سَابك سبالًِ ليست تْيِ .12

 ثبت اطالعبت اعضبء ّيبت علوی در سيستن پزسٌلی. .13

 بِ هسئَل كبرگشيٌی. بِ تفکيک ٍاحذ ٍ ضغل علوی تبّي اعضبءّبي هبّبًِ، فصلی، سبالًِ ٍ درخَاستی آهبر تْيِ ٍ ارائِ .14

 .داًطکذُ تببعِ ٍاحذّبي تفکيک بِ بالتصذي ّبي پست آهبر داري ًگِ ٍ تْيِ .15

 بزٍس رسبًی تطکيالت سبسهبًی. .16

 (.غيزُ ٍ استعفبء اًتمبل، هأهَر،) علوی ّيبت اعضبء اًتمبالت ٍ ًمل اهَر .17

 ٍ هطکالت جْت هبفَق. تْيِ گشارش اس فعبليت ّب، پيطزفت ّب .18

 هستوز توبهی فزآيٌذّبي كبري هزبَطِ ٍ اًجبم الذاهبت اصالحی هَرد ًيبس.پبيص  .19

 . هبفَق همبم دستَر بزابز اهَر هحَلِ  ديگز اًجبم .21
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