
 

 
 داوشگاٌ علًم پششکی ي خذمات بهذاشتی ي درماوی استان خزاسان شمالی

 معايوت تًسعٍ مذیزیت ي مىابع داوشگاٌ 

 مذیزیت تًسعٍ ساسمان ي مىابع اوساوی

 شزح يظایف پست ساسماویفزم 
 ساسمان مذیزیت ي بزوامٍ ریشی کشًر 3( ت  74-4)  32فزم ع 

 ياحذ ساسماوی :  -3 ي خذمات بهذاشتی ي درماوی استان خزاسان شمالیداوشگاٌ علًم پششکی يسارت/ مؤسسٍ:  -1

 تذارکات کارشىاس امًر عىًان پست/ شغل:  -4 ستاد محل جغزافيای خذمت:  -2

 - شمارٌ پست/ شغل: -6 مًقت      ثابت/ مستمز   وًع پست/ شغل:         -5

 امًر تذارکاتکارشىاس  رشتٍ شغلی:  -8 اداری ي مالیرستٍ:   -7

 الذکز بز اساس يظایف ياحذ ساسماوی کٍ در تاریخ                         بٍ تایيذ معايوت تًسعٍ مذیزیت ي سزمایٍ اوساوی  رئيس جمهًر يظایف پست/ شغل فًق -9

 .گزدد رسيذٌ است، بٍ شزح سیز تعييه می

 ی با ّواٌّگی ٍاحذّای تخصصی هشبَعِ ـ هذیشیت اسائِ خذهات عوَهی ٍ پشتیباًی بِ پشسٌل دفتش هشوض1

 ـ هذیشیت اهَس ًظافت، آبذاسخاًِ، دبیشخاًِ، بایگاًی، اًباس، واسپشداص2

 ـ هذیشیت ٍ ًگْذاسی اص ساختواى ّا ٍ اهَال ساصهاى3

 ـ ّوواٌّگی دس خصَص ٍاگزاسی اهَس پشتیباًی ٍ خذهات عوَهی بِ پیواًىاساى خاسج اص هجوَع4ِ

 عولىشد پیواًىاساى هتَلی اهَس پشتیباًی ٍ خذهات عوَهی دس حَصُ ستاد ـ وٌتشل ٍ ًظاست بش5

 ـ ّوىاسی دس اسائِ خذهات سفاّی ٍ تسْیالت ٍ ووه ّای غیش ًمذی بِ واسوٌاى دفتش هشوضی6

 ـ ًظاست دس اهَس ًمل ٍ اًتماالت ٍسایل ٍ لَاصم ٍ جوع آٍسی اثاثیِ اسماط ٍ غیش لابل استفادُ ٍ تحَیل آى بِ اًباس7

 ـ ًظاست بش اهَس هشبَط بِ آبذاسخاًِ ٍ پزیشایی واسوٌاى دفتش هشوضی8

 ـ بشًاهِ سیضی تاهیي فضا ٍ تذاسن تجْیضات ٍ اهىاًات ٍ ٍسایل اداسی ٍ سفاّی هَسد ًیاص با ّوىاسی اداسُ اهَس اداسی ٍ خذهات سفاّی9

 لفـ ًظاست بش اهَس ًگْذاسی ساختواى ّا ٍ ٍسایل ٍ تاسیسات ٍاحذّای هخت11

 ـ باصدیذ اص اداسات ٍ ٍاحذّای تابعِ ستاد دفتش هشوضی ٍ بشسسی ٍ ًظاست بش حسي اسائِ خذهات عوَهی ٍ پشتیباًی11

ٍ تششیفات سٍابظ  ـ هذیشیت بش اهَس پزیشایی هیْواًاى داخلی ٍ خاسجی ٍ اًجام اهَس تششیفات، ایاب ٍ رّاب، هحل جلسات ٍ اهثالْن با ّواٌّگی اداسُ هشاسن12

 ی ٍ اداسُ تذاسوات ٍ اًباسعوَه

 ـ اجشای ًظام بْذاشت ٍ ایوٌی هحیظ واس با ًظاست ٍ هشاسوت اداسُ هٌابع اًساًی13
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 امضاء تاریخ وام ي وام خاوًادگی عىًان پست ساسماوی مسؤيل مزبًطٍ

خ
س

و
ٍ:  

  حميذ حسيه پًر امًر عمًمیمذیز  تعييه کىىذٌ يظایف
 

 

  دکتز محمًد عباسی معاين تًسعٍ مذیزیت ي مىابع  تایيذ کىىذٌ يظایف
 

 

 مسؤيل ياحذ تشکيالت
مذیز تًسعٍ ساسمان ي مىابع اوساوی 

 داوشگاٌ
  محمذ شاکزی

 

 

 


