معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی
الیحه وظـــــــــایف
:هذیش عوْهی سْق ّ اداسٍ (سی تْ)
عنىان بست
5
:
بست
– سیاست عوْهی عولیاتی
بخص هشبْطَ  :آهشیت سْق ّ اداسٍ
اداسٍ هشبْطَ  :هعیٌیت هذافظت عاهَ ّ تصذی اهٌیتی
هْلعیت اداسٍ  :ضِشآساء
گضاسش دُی بَ  :بَ آهش هشبْطَ
لذهَ ُای تذت اثش
گضاسضگیشی اص :
هدف وظـــیفه  :سُبشی ّ هذیشیت اهْس لطاسُا ّ تاهیي استباط با هذیشیت ُای هشکضی ّ سادْی جِت اجشای اهْس بَ ّجَ
ادسي آى.

شرح وظایف:
 .1تِیَ ّ تشتیب گضاسش اص ّالعات لطاسُا ّ اسائَ فْسم ّالعات بَ آهشیت سْق ّ اداسٍ.
 .2کٌتشّل ّ ًظاست دلیك اص سْق ّ اداسٍ هشکضی ّ سادْی هطابك طشصالعول هٌظْس ضذٍ همام هعیٌیت
هذافظت عاهَ ّ تصذی اهٌیتی.
ً .3ظاست ّ کٌتشّل اص ساپْس دلیك دشکت ّ سسیذ لطاسُا اص ساک ُا ّ هشکض عولیاتی سی تْ.
 .4اضتشاک دس جلسات ُفتَ ّاس آهشیت سْق ّ اداسٍ ،اخزُذایات ّ اسایَ گضاسش ُای کاسی.
 .5ایجاد سیستن ضفافیت ّدسابذُی جِت پاسخگْیی.
 .6کٌتشّل ّ ًظاست دلیك اص عولکشد کاسهٌذاى صیش دست دس سْق ّاداسٍ لطاسُا دسصْست بشّص تخطی
ّتخلف اص یک کاسهٌذ ،هعشفی ضخصی هزکْس بَ هشاجع ریشبظ.
 .7جوع آّسی گضاسش دلیك ُش بذسلَ لطاس ّاسایَ آى بادالیل همٌع ّ اسٌاد بَ هماهات ریصالح.
 .8کٌتشّل ّ ًظاست دلیك اص اجشاأت هذیشیت ُای سْق ّ اداسٍ سادْی.
 .9داضتي پالى کاسی یْهیَُ ،فتَ ّاس ،هاُْاس ،سبع ّاس ،ضص هاَُ ،ساالًَ ّ اسایَ گضاسش بَ هشاجع ریشبظ.
 .10سعایت لْاًیي ًافزٍ ،فشاهیي ،همشسات ،ادکام ،دمْق بطش ،جٌذس ّ سلسلَ هشاتب.
 .11جلْگیشی اص فساد اداسی ّ اخاللی.
 .12اجشای سایش ّظایفیکَ اص طشف هماهات ریصالح غشض بِبْد اهْس هذْل هیگشدد.

تحصیالت  ,تجارب و مهارت های ال زم :
همتضیات ایي بست هطابك لاًْى کاسکٌاى خذهات هلکی رکش گشدیذٍ است.
 -1دسجَ تذصیل

 :لیساًس دس بخص التصاد ّ بَ دسجَ تذصیل باالتش اصآى تشجیخ دادٍ هیطْد.

 -2تجشبَ کاسی  :یک سال هشتبظ بَ ّظیفَ ّبَ بیطتش اص آى تشجیخ دادٍ هیطْد.
کوپیْت هطابك ضشّست اداسٍ.
س
 -3هِــــــــاست ُا  :آضٌایی بالساى اًگلیسی ّ ،بشًاهَ ُای هکول

