کد سند FM-1.031 :
شماره ..................................... :

فرم شرح و توصیف شغل
) Descriptions

مدیریت برنامه بودجه و تحول

تاريخ :

(Job

/

/

1.

پیوست ................................... :

اداری

الف) شناسنامه شغل

 -1عنوان پست سازمانی  :متصدی امور دفتری

 -2واحد سازمانی  :مديريت امور مالی

 -3رسته  :اداری و مالی

 -4رسته فرعی  :امور اداری

 -5عنوان سرپرست مستقیم  :مدير مالی

 - 6رشته شغلی  :مسئول دفتر

 -7تعداد مصاحبه شوندگان 1 :
 -8در تدوین این شرح شغل  ،شرایط احراز و شرح وظایف

همکاری فرمودند.

ب) خالصه شغل

شاغل اين پست به هماهنگی و تنظیم اموراداری مدير مافوق  ،رسیدگی به امور دفتری  ،تنظیم برنامه های مالقات  ،جلسات  ،ثبت تماس
های وارده و هماهنگی بین واحدی.

ج) هدف شغل

هدف تسريع و تسهیل در انجام امور اداری و دفتری  ،حفظ و نگهداری مکاتبات واصله  ،تنظیم وقت و ايجاد نظم اداری می باشد .

د) مسئولیتها

شاغل اين پست در چارچوب وظايف سازمانی درامور زير مسئول می باشد  :تنظیم وقت مالقات  ،پیگیری امور ارجاعی از سوی مقام مافوق ،
تهیه گزارش در زمینه فعالیت حوزه  ،ابالغ و ارجاع دستورات ما فوق به اشخاص

هـ) ارتباطات

شاغل اين پست به صورت حضوری  ،تلفنی با کارکنان واحد سازمانی و ساير حوزه ها در ارتباط کاری می باشد .

و) اختیارات

شاغل در تنظیم وقت جلسات و مراجعین و ثبت رايانه ای کار  ،اختیار الزم را داشته و از رئیس مربوطه دستور می گیرد.

فرآیندهای مرتبط

شرح وظایف اختصاصی

 -1تنظیم فهرست متقاضیان مالقات و راهنمايی در خصوص تعیین ساعات
مالقات و انجام درخواست های بدون مالقات با مقام مافوق
.1روش اجرايی مکاتبات اداری
 -2پیگیری امور ارجاعی وتهیه گزارش حوزه مربوط برای ارائه به مقام مافوق
 -.دريافت نامه ها و پرونده ها و ثبت خالصه مشخصات آن در دفاتر يا رايانه
 -4تفکیک و توزيع نامه و گزارشات بین افراد بصورت فیزيکی يا مجازی
 -5خالصه کردن گزارشات واصله و ارائه آن به مقام مافوق
 -6آماده کردن سوابق و پرونده های مربوطه به کمیسیون ها و جلسات و
سمینارها برای مطالعه و اطالع مقام مافوق
 -7ابالغ دستورات صادره مقام مافوق به اشخاص و موسسات ذيربط و واحدهای
تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده و در صورت لزوم پیگیری آن
 -8انجام اقدامات الزم در زمینه نگهداری و بايگانی پرونده ها  ،اوراق ،نامه ها ،
گزارشات و ساير اسناد و مدارک واحد مربوطه در محل مخصوص
اصلی

فرعی

ز ) شرح وظایف /فرآیندهای مرتبط

 .1روش اجرايی ضبط ،
نگهداری اسناد  ،مدارک و
مکاتبات

FM033.1

کد سند :

فرم شرح و توصیف شغل
) Descriptions

مدیریت برنامه بودجه و

(Job

شماره ..................................... :
/

تاريخ :

/

1.

پیوست ................................... :

تحول اداری

کار

ح)شرایط محیط

دشوارترين جنبه اين شغل  5تا  8ساعت توانايی فیزيکی انجام کار و توانايی تنظیم و برنامه ريزی مالقات ها و جلسات  ،رعايت دقت و نظم
اداری  ،پاسخگويی مناسب و صحیح به مراجعین حضوری و غیر حضوری و صبرو بردباری است .

احرازمورد نیاز شغل

ط)مدرک تحصیلی و شرایط

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس دررشته های مديريت و امور اداری – علوم اجتماعی – حقوق – روانشناسیی – امیور خیدمات اداری از
شرايط احراز اين پست می باشد .
پیشنهاد  :فوق ديپلم منشی گری و امور اداری
در صورت داشتن حداقل  5سال سابقه کار مفید  ،افراد (کارکنان) دارای م درک تحصیلی فوق ديیپلم میرتبط میی تواننید بیه ايین پسیت
منصوب گردند.
آشنايی با نرم افزار اداری مسئولین دفاتر و نحوه برقراری ارتباط با افراد از تجارب مورد نیاز اين شغل می باشد .

اختصاصی

ی) دوره های آموزش

جسمانی و روانی شاغل

ک) خصوصیات

ارتقاء مسیر شغلی

ل) دور نماو شرایط

آشنايی با اتوماسیون اداری ( مسئولین دفاتر ) -دوره وظايف اداری و دفتری مسئول دفتر – دوره خصوصیات شخصیتی و رفتاری
مسئوالن دفاتر – دوره فن بیان و آيین سخنوری

داشتن سالمت شنوايی  ،تکلم و بینايی  ،صبر و روابط عمومی قوی

شاغل شغل در صورت داشتن شرايط احراز  ،وجود پست و تجربه کافی قابلیت ارتقاء به پست رئیس دفتر را دارد .

دیگر

ویژگیهای الزم

م) خصوصیات و

امانت داری – راز داری – صبور بودن – منظم بودن و روابط عمومی قوی

مسئولیت
تهیه

اداره تشکیالت و روشها

تایید

مديريت برنامه  ،بودجه و تحول اداری

تصوبب

هیئت اجرايی منابع انسانی

تاریخ

نام و امضاء
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