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عنىان بست
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:
بست
– سیبست ػوْهی ػولیبتی
بخص هشبْطَ  :آهشیت سْق ّ اداسٍ
اداسٍ هشبْطَ  :هؼیٌیت هذبفظت ػبهَ ّ تصذی اهٌیتی
هْلؼیت اداسٍ  :ضِشآساء
گضاسش دُی بَ  :سییس ع ػولیبتی
لذهَ ُبی تذت اثش
گضاسضگیشی اص :
هدف وظـــیفه  :کٌتشّل ّ ًظبست اص چگًْگی اًتمبل هذوْلَ ُب ّ هذیشیت توبهی اهْسات هشبْطَ سْق ّ ادسٍ(سی
تْ).
شرح وظایف:
 .1کٌتشّل ّ ًظبست دلیك اص سْق ّ اداسٍ هشکضی ّسبدْی هطببك طشصالؼول هٌظْس ضذٍ همبم هؼیٌیت هذبفظت
ػبهَ ّ تصذی اهٌیتی.
ً .2ظبست ّ کٌتشّل اص ساپْس دشکت ّ سسیذ لطبسُب اص ساک ُب ّ هشکض ػولیبتی سی تْ.
 .3اضتشاک دس جلسبت ُفتَ ّاس ُیئبت سُبشی هؼیٌیت هذبفظت ػبهَ ّ تصذی اهٌیتی ،اخزُذایبت ّ اسایَ
گضاسش ُبی کبسی.
 .4اضتشاک دس جلسبت کبسی سیبست ع ػولیبتی غشض بِبْد سًّذ کبسی.
 .5ایجبد سیستن ضفبف ّپبسخگْ بشای ُشکبسهٌذ ّ آهشیت سیتْی هشکضی ّسبدْی بَ همبهبت ریصالح.
 .6کٌتشّل ًّظبست دلیك اص ػولکشد کبسهٌذاى صیش دست بَ استببط سْق ّاداسٍ لطبسُب دسصْست بشّص تخطی
ّتخلف هؼشفی ضخصی هتخلف بَ هشاجغ ریشبظ ًِّبد ُبی ػذلی ّلضبیی.
 .7کٌتشّل ّ ًظبست دلیك اص اجشاأت هؼبًّیت سْق ّ اداسٍ ،هذیشیت ُبی سْق اداسٍ هشکضی ّ سبدْی.
 .8داضتي پالى کبسی یْهیَُ ،فتَ ّاس ،هبُْاس ،سبغ ّاس ،ضص هبَُ ،سبالًَ ّ اسایَ گزاسش بَ هشاجغ ریشبظ.
 .9سػبیت لْاًیي ًبفزٍ ،فشاهیي ،همشسات ،ادکبم ،دمْق بطش ،جٌذس ّ سلسلَ هشاتب.
 .10جلْگیشی اص فسبد اداسی ّ اخاللی.
 .11اجشای سبیش ّظبیفیکَ اص طشف همبهبت ریصالح غشض بِبْد اهْس هذْل هیگشدد.

تحصیالت  ,تجارب و مهارت های ال زم :
همتضیبت ایي بست هطببك لبًْى کبسکٌبى خذهبت هلکی رکش گشدیذٍ است
 -1دسجَ تذصیل

 :لیسبًس دس بخص التصبد ّ اداسٍ ػبهَ ّ بَ دسجَ تذصیل ببالتش اصآى تشجیخ دادٍ هیطْد.

 -2هذت تجشبَ کبسی  :یک سبل هشتبظ بَ ّظیفَ ّبَ بیطتش اص آى تشجیخ دادٍ هیطْد.
کوپیْت هطببك ضشّست اداسٍ.
س
 -3هِــــــــبست ُب  :آضٌبیی ببلسبى اًگلیسی ّ ،بشًبهَ ُبی هکول

