شرح وظايف مسئول فرمانذه حادثه
مبموريت:
ؾبظٔب٘سٞي ٞ ٚسايت ٔطوع ّٖٕيبت ايُطاضي) ، ( Emergency Operation Centerضٞجطي ربٕٔ فٗبِيت ٞبي ثيٕبضؾتبٖ ٚ
زضنٛضت ٘يبظ اربظ ٜترّي ٝثيٕبضؾتبٖ

قبل از حبدثه:
تٗييٗ  ٚايزبز ٔؿئِٚٛيت ثطاي ّٖٕىطز وّي ٝوبضوٙبٖ  ٚاضائ ٝآٟ٘ب ثهٛضت قطح ْٚبيف ذالن.ٝ
تٗييٗ زؾتٛضإُِٗ  ٚضٚقٟبي ارطايي ثطاي فٗبَ وطزٖ ٔطوع فطٔب٘سٞي ٚربثزبيي پطؾ ُٙزضچبضت تكىيالتي ؾيؿتٓ ٔسيطيت ثحطاٖ
قٙبؾبيي وّيٚ ٝاحسٞب  ٚثرف ٞبي لبزض ث ٝپصيطـ ٔهسٔٚيٗ.
يٕبضؾتبٖ نحطايي ثب وٕه ؾبظٔبٖ ٞبي  ٚزيٍط ٔمبٔبت ٔحّي.
ٕٞبٍٙٞي  ٚثط٘بٔ ٝضيعي ثٕٛٓٙض ثطپبيي ة
ٕٞبٍ٘ ٜي  ٚايزبز اضتجبَبت ثيط٘ٚي ثب وّي ٝؾبظٔبٖ ٞب ،ازاضات ٔ ٚمبٔبت ثط ٖٚؾبظٔب٘ي رٟت اذص وٕه ثٗس اظ ٚل ٔٛثحطاٖ.
ثط٘بٔ ٝضيعي ثطاي آٔٛظـ پطؾ ٚ ُٙثطٌعاضي ٔب٘ٛضٞبي تٕطيٙي .
٘ٓبضت ثط حؿٗ ّٖٕىطز وّيٚ ٝاحسٞبي ظيط ٔزٕٖٝٛ

مسئوليت هبی فوری:
قط ٔٚضاٜا٘ساظي ؾيؿتٓ فطٔب٘س ٜي حٛازث ايُطاضي ثيٕبضؾتبٖ
تٗييٗ ؾُح ٚاوٙف ثيٕبضؾتبٖ زض ثطاثط حبزح ٝثب ثطآٚضز زليك رٛا٘ت حبزحٝ
اَالٔ ضؾب٘ي ث ٝؾتبز ٔطوعي ثحطاٖ  ٚزض نٛضت ِع ْٚؾبظٔبٖ ٞبي ٔطتجٍ ٔ ٚطزْ
ذٛا٘سٖ وبُٔ ثطٌ ٝقطح ٔؿئِٛيت
ث ٝتٗ وطزٖ رّيمٔ ٝكره ٝايٗ ٔؿئِٛيت
ا٘تربة تٕبْ ضٚؾبي ثرف ٞب  ٚتٛظيٕ ثؿتٞٝبي ٔطث ٌٛثٞ ٝط ثرف و ٝحبٚي ٔٛاضز ظيط ٔيثبقٙس:

~~1

ثطٌ ٝقطح ٔؿئِٛيت ٞط يه اظ ربيٍبٞ ٜب
رّيمٔ ٝكرم ٞطيه اظ ربيٍبٞ ٜب
فطْ ٞبي ٔطتجٍ ثب ٞط ثرف  ٚربيٍبٜ
ا٘تربة اضقس ضٚاثٍ ْٖٕٛي  ٚاضقس أٙيت  ٚا٘تٓبٔبت  ٚتٛظيٕ ثطٌٞٝبي قطح ٔؿئِٛيت ثيٗ افطاز ( ايٗ افطاز ٕٔىٗ اؾت اظ لجُ تٗييٗ قسٜ
ثبقٙس(
ي ٔٛلٗيت ثب قطوت تٕبٔي ضؤؾبي ثرف ٞب ٔٚسيطٔطالجت ٞبي پعقىي ْطف ٔست  5تب  10زليم ٝثٗس اظ
اٖالْ ثطٌعاضي رّؿ ٝاضظيبة
تكىيُ ٔطوع فطٔب٘سٞي
تٗييٗ فطزي ثٖٛٙ ٝاٖ ٔؿئ/َٛزؾتيبض ٔؿتٙسؾبظي ٌعاضقبت  ٚتهٕيٕبت
زضيبفت ٌعاضـ ٔٛلٗيت  ٚثحج پيطأ ٖٛثط٘بّٕٖٔ ٝيبت اِٚي ٝثب ضؤؾبي ثرف ٞب  ٚتٗييٗ ؾُح ٔٙبؼة اضائ ٝذسٔبت َي ٔطحّ ٝپبؾد فٛضي
زضيبفت ٌعاضـ اِٚئ ٝيعاٖ تدضيت تأؾيؿبت اظ ضئيؽ ثرف پكتيجبٖي  ٚزضنٛضت ِع ،ْٚاضظيبثي ٘يبظ ث ٝترّي ٝثيٕبضؾتبٖ  ٚنسٚض ٔزٛظ
ترّي ٝثيٕبضؾتبٖ زض نٛضت ٘يبظ
ٖساز ٚ ٚيٗيت ثيٕبضاٖ اظ ضئيؽ ثرف ثط٘بٔٝضيعي ،تأويس ثط ّٖٕيبت پيفٌيضا٘ ٝزاذُ ثرف ثط٘بٔٝضيعي ،زضذٛاؾت ٌعاضـ تفهيّي
زضيبفت ت
وُ ثيٕبضؾتبٖ  48 ٚ16،24، 8، 4ؾبٖت پؽ اظ ٚل ٔٛحبزح، ٝزضنٛضت ٘يبظٔ ،يعاٖ رعئيبت ٌعاضـ ضا تٗييٗ ٕ٘بئيس.
اضائٔ ٝزٛظ ثطضؼي اِٛٚيت رٟت َطاحي ٔٙبؼة تطذيم ظٚز ٍٙٞبْ ثيٕبضاٖ زضنٛضت ٘يبظ ث ٝترت ثيكتط
إَيٙبٖ اظ ثطلطاضي اضتجبٌ  ٚا٘تمبَ اَالٖبت ٔطث ٌٛثٙٔ ٝبثٕ ث ٝزيٍط ؾبظٔبٖ ٞب اظ َطيك اضقس ضٚاثٍ ٖٕٔٛي
اٖالْ ٞكساضٞبي يطٚضي زض حيٗ ّٖٕيبت آٖ اظ تىطاض ؾب٘ح ،ٝأٙيتي ،زضٔب٘ي ...ٚ
٘ٓبضت ثط حؿٗ ّٖٕىطز وّيٚ ٝاحسٞبي ظيط ٔزٕٖٝٛ

مسئوليت هبی ميبن مذت:
اضائٔ ٝزٛظ اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثٕ زضنٛضت ٘يبظ َجك زضذٛاؾت ضؤؾبي ثرف ٞب
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َطاحي يه رّؿ ٝتٛريٟي ثب ضٚؾبي ثرف ٞب ثطاي زضيبفت ٌعاضـ ٞبي ٔٛلٗيت  ٚث ٝضٚظوطزٖ ثط٘بّٕٖٔ ٝيبت ثٙٗٔ ٝي ازأ ٝيب تٛلف
ّٖٕيبت
ٔسي ثيٕبضؾتبٖ
حفّ اضتجبٌ ٔؿتٕط ثب ض
ٔكبٚض ٜثب ضؤؾبي ثرف ٞب زض ٔٛضز٘يبظٞبي پطؾ ،ُٙپعقىبٖ  ٚافطاز زاَّٚت اظ٘ٓط غصا  ٚؾطپٙبٜ
زض٘ٓط ٌطفتٗ ٘يبظٞبي ثؿتٍبٖ ،پطؾ ٚ ُٙزاَّٚجبٖ
٘ٓبضت ثط حؿٗ ّٖٕىطز وّيٚ ٝاحسٞبي ظيط ٔزٕٖٝٛ

 مسئوليت هبی دراز مذت:
نسٚض ٔزٛظ ا٘تكبض اذجبض  ٚاَالٖبت تٟي ٝقس ٜتٛؾٍ اضقس ضٚاثٍ ٖٕٔٛي
ظيط٘ٓط زاقتٗ تٕبٔي پطؾ ،ُٙافطاز زاَّٚت  ٚثيٕبضاٖ زض ٔٛضز ٖاليٓ اؾتطؼ  ٚيب ضفتبض ٘بٔٙبؾتٌ ،عاضـ ٔٛاضز ٔطث ٌٛثٔ ٝؿئٚ َٛاحس
پكتيجب٘ي ضٚاٖي
زض٘ٓط ٌطفتٗ زٚضٜٞبي اؾتطاحت  ٚثبظتٛاٖي ثطاي پطؾُٙ
ثط٘بٔ ٝضيعي ثطاي ا٘تمبَ اظ ٚيٗيت ايُطاضي ثٚ ٝوٖيت ٖبزي
٘ٓبضت ثط حؿٗ ّٖٕىطز وّيٚ ٝاحسٞبي ظيط ٔزٕٖٝٛ
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شرح وظايف ارشذ ايمنی

مبموريت:
٘ٓبضت ٞ ٚسايت أٙيت ّٖٕيبت أساز ٘ ٚزبت ٛٔ ٚلٗيت ٞبي ذُط٘بن ،ؾبظٔب٘س ٜي  ٚث ٝارطاء زضآٚضزٖ حفبْت اظ تأؾيؿبت ٖ ٚطنٝ
ّٖٕيبت  ٚأٙيت تطافيه

قبل از حبدثه:
 ايزبز زؾتٛضإِّٗي ثطاي ٔحسٚز ٖٔٛزٖ زؾتطؼي افطاز غيطٔزبظ.
َ طاحي  ٚچبح وبضت ٞبي قٙبؾبيي ٔٛضز ٘يبظ ثطاي افطاز زاَّٚت.
 تسٚيٗ ثط٘بٔ ٝاي ثطاي ايٕٗ ؾبظي ٔٙبَك ترّي ٝقسٔ ٚ ٜحبفٓت اظ آٖ ٞب زضٔمبثُ ذطاثىبضي.
 تسٚيٗ ثط٘بٔ ٝوٙتطَ تطافيه
 تسٚيٗ ثط٘بٔ ٝزؾتٍيطي قٟط٘ٚساٖ ٔترّف  ٚتحٛيُ آ٘بٖ ث٘ ٝيطٚي اٖتٓبٔي.
ي زاَّٚت ثب ٕٞىبضي ٘يطٚي ا٘تٓبْي ُٔٙم.ٝ
ِ حبِ ٕ٘ٛزٖ ٘يطٞٚبي أٙيت
 تأٔيٗ ،ؾبظٔب٘س ٜي  ٚآٔٛظـ پطؾ ُٙرٟت تهٕيٓ ٌيطي زضٔٛالٕ ثحطاٖ.
 ارطاي ٔب٘ٛضٞبي زٚض ٜاي آٔٛظـي ثطاي افطاز زضٌيط زضّٖٕيبت.
ؾي ثطا ي تٕبؼ ثب ٔؿئٛالٖ ٔطث َٝٛزضؾُح ٌؿتطز.ٜ
 تسٚيٗ ثط٘بٔ ٝثىبضٌيطي زؾتٍبٞ ٜبي ٌيط٘سٚ ٜفطؾتٙس ٜثي ْ
 تسٚيٗ ثط٘بٔ ٝاي ثطاي حفّ أٙيت أٛاَ ارؿبز ٌٟٖٚساض ي آٟ٘ب رٟت تحٛيُ ث٘ ٝيطٞٚبي ا٘تٓبٔي.
 تٟي ٝپطٚتىُ حُٕ ٘ ٚمُ ٚتطافيه زاذُ ثيٕبضؾتبٖ ثطاي وٙتطَ ٚيٗيت ضفت  ٚآٔس ذٛزضٞٚب پؽ اظ حبزح. ٝ
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مسئوليت هبی فوری:
 زضيبفت ٔؿئِٛيت اظ فطْا٘س ٜحٛازث ايُطاضي
ُٔ بِٗ ٝوبُٔ ثطي قطح ٔؿئِٛيت ٔ ٚطٚض چبضت ؾبظٔبٖي زض پكت آٖ
 ث ٝتٗ وطزٖ رّيمٔ ٝكره ٝايٗ ٔؿئِٛيت
 زضيبفت اَالٖبت تٛريٝي اظ فطٔب٘س ٜحٛازث ايُطاضي
 ارطاي پطٚتىُ اظ لجُ تٟي ٝقس ٜحُٕ ٘ ٚمُ  ٚتطافيه زض زاذُ ثيٕبضؾتبٖ
 ايزبز ٔحسٚزيت وبُٔ زض ٔاللبت ٞب
ٞ سايت ٕٞطاٞبٖ  ٚذجطٍ٘بضاٖ ثٔ ٝحُ ٞبي اظ پيف تٗييٗ قسٜ
 تًٕيٗ أٙيت پطؾ ،ُٙثيٕبضاٖ ،وٛزوبٖ  ،تزٟيعات ،أٛاَ ٕٞطا ٜارؿبز
 وٙتطَ تطزز پطؾٖٛ ،ُٙأُ أسازي ،ارٙبؼ  ٚوبالٞب  ٚحجت وّي ٝتطززٞب ٘ ٚمُ  ٚا٘تمبالت
ٔ حهٛض وطزٖ ُٔٙم ٚ ٝتكريم ٛٞيت پطؾ ُٙقبغُ زض ْحُ
 ايزبز پؿت فطٔب٘سٞي أٙيت  ٚا٘تٓبٔبت
 ذبضد وطزٖ افطاز غيطٔؿئ َٛاظ ٔٙبَك ٕٖٔٝٛٙ
 تٗييٗ ٔؿيط ٚضٚز  ٚذطٚد آٔجٛال٘ؽٞب ثب ٕٞىبضي ٔؿئٚ َٛاحس تطاثطي
 حفبْت اظ ٔطوع فطٔب٘س ٜي ّٖٕيبت ،فًبٞبي تطيبغ ،زضٔبٖ ثيٕبضاٖ ،ؾطزذب٘ٙٔ ،ٝبَك ٕٔٔ ،ٔٛٙتطٚن ،ترّي ٝقس ٚ ٜزيٍط ٘مبٌ
حؿبؼ اظ زؾتطؾي افطاز غيطٔؿئَٛ

مسئوليت هبی ميبن مذت:
ي  ٚوٙتطَ آؾيت رٟت حفبْت ٘ ٚهت ٖاليٓ ذُط زض ٔحّٟبي ٘ب أٗ ،آٌبٕٛ٘ ٜزٖ پطؾ ُٙأٙيت ٚ
 ثطلطاضي اضتجبٌ ثب اضقس اضظيبة
ي  ٚوٙتطَ آؾيت
ا٘تٓبٔبت رٟت تكريم ٌ ٚعاضـ ٞطٌ ٝ٘ٛذٍض ٛٔٚلٗيت ذُط٘بن ث ٝاضقس اضظيبة
 حفبِت اظ فًب ي ترّي ٝقس ٜثيٕبضؾتبٖ  ٚذٛز ثيٕبضؾتبٖ ثطاي ٔحسٚز ٕ٘ٛزٖ زؾتطؾي افطاز غيطٔؿئَٛ
 ثطلطاضي اضتجبٌ ثب آتف٘كب٘ي  ٚپّيؽ اظ َطيك اضقس ضٚاثٍ ٖٕٔٛي زضنٛضت ٘يبظ
 ضإٙٞبيي فٛضي فطٔب٘س ٜحٛازث ايُطاضي  ٚضؤؾبي ثرف ٞب زض ٔٛضز ٞطٌٛٔ ٝ٘ٛلٗيت ٘ب أٗ ٚذُط٘بن ٔطتجٍ ثب أٙيت  ٚا٘تٓبٔبت
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 وٕه وطزٖ ثٔ ٝؿئٚ َٛاحس پطؾّٙي زض ظٔي ٝٙثطضؾي نالحيت  ٚغطثبٍِطي افطاز زاَّٚت ،آٔبز ٜقسٖ ثطاي ٔسيطيت تٗساز ظيبز
ٔتمبييبٖ فٗبِيت ٞبي زاَّٚجب٘ٝ
 تجبزَ ٘ٓط ثب اضقس ضٚاثٍ ٖٕٔٛي رٟت اٖتربة ٔحُ اؾتمطاض پطؾ ُٙضؾب٘ٞٝبي رٕٗي
ضٔبٖز ٜحٛازث ايُطا ضي
 تجبزَ ٘ٓط ٔ ٓٓٙثب ف
 وٙتطَ تطافيه اتٔٛجيُٞب ٖٚبثطيٗ
ٔ حبفٓت اظ ٔٙبثٕ غصا ،آة  ،تزٟيعات پعقىي  ٚذٖٛ
 آٌبٕٛ٘ ٜزٖ پطؾ ُٙاْ٘يت  ٚا٘تٓبٔبت زض ٔٛضز حجت تٕبْي فٗبِيت ٞب ٔ ٚكبٞسات
 ثطلطاضي رّؿبت تٛريٝي ٔ ٓٓٙثب پطؾ ُٙأٙيت  ٚا٘تٓبٔبت
 ظيط٘ٓط زاقتٗ تٕبٔي پطؾ ،ُٙافطاز زاَّٚت  ٚثيٕبضاٖ اظ ٘ٓط ٖالئٓ اؾتطؼ يب ضفتبض ٘بٔٙبؾت ٌعاضـ ٔٛاضز ٔطث ٌٛثٔ ٝؿئٚ َٛاحس
پكتيجب٘ي ضٚا٘ي
 فطا ٓٞوطزٖ زٚضٜٞبي اؾتطاحت  ٚثبظتٛاٖي ثطاي پطؾُٙ
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شرح وظايف ارشذ روابط عمومی

مبموريت:


اضائ اَالٖبت ثُٔ ٝجٖٛبت  ٚضؾب٘ٞ ٝبي ذجطي
ٜ



ضاثٍ ٔطوع فطٔب٘س ٜي حبزح ٝثب ٕ٘بيٙسٌبٖ زيٍط ٔإؾؿبت  ٚؾتبز ٔطوعي ثحطاٖ

قبل از


حبدثه:
تسٚيٗ يه ؾيؿتٓ ثطاي ا٘تمبَ اَالٖبت ث ٝضؾب٘ٞ ٝب .تسٚيٗ َطح ٞبي ٔطث ٌٛث ٝتٛا٘بيي زضيبفت  ٚنسٚض ٞكساض زضؾُٛح افكي ٚ
ٖٕٛزي.



تٟي ٝثط٘بٔٞ ٝبي پرف ٞكساضزضؾُح ربٔٗ ٝتٛؾٍ ضؾب٘ٞ ٝب ،آغيط ،ثّٙسٌ… ٚ ٛ



تسٚيٗ ثط٘بٔٞ ٝبي آٔٛظقي ثطاي ثبال ثطزٖ آٌبٞي ٔطزْ زضٔٛضز ٘حّٕٖ ٜٛىطز زض ٍٙٞبْ ثحطاٖ.



تٟي ٝثط٘بٔٞ ٝبيي ثٓ٘ٓٛض ث ٝحسالُ ضؾب٘سٖ فبنّ ٝظٔبٖي ثيٗ ثطٚظ ؾب٘ح ٚ ٝاٖالْ ٞكساض.



تٗييٗ ثط٘بٔٞ ٝب ٚذٍ ٔكي اؾتب٘ساضز ثطاي ؾيؿتٓ ٞكساض .تٟي ٝثط٘بٔ ٚ ٝارطاي ٔب٘ٛضٞبيي ثطاي أتحبٖ ؾيؿتٓ ٞكساض.



تسٚيٗ ثط٘بٔ ٝضإٙٞبيي ٔطارٗيٗ زضٔٛضز يبفتٗ ٌٕكسٌبٖ  ٚالٛاْ ٔهسٔٚيٗ .تسٚيٗ يه ؾيؿتٓ ثطاي ا٘تمبَ اَالٖبت اظٔإؾؿبت
ْٖٕٛي پبؾد زٙٞس ٜث ٝحبزح.ٝ



تٟي ٚ ٝتسٚيٗ ثط٘بٔٞ ٝبي آٔٛظقي زضظٔي٘ ٝٙمف ْٚٚبيف ثرف ٞب ٚ ٚاحسٞبي ٔرتّف پؽ اظ ٚل ٔٛحبزح ٝثطاي آٌبٞي وّيٝ
پطؾ .ُٙتٟي ٚ ٝتسٚيٗ ثط٘بٔٞ ٝبي آٔٛظقي ترهمي ثطاي پطؾ ُٙوّي ٝثرف ٞب ٚ ٚاحسٞب.



تٟي ٚ ٝتساضن وتت٘ ،كطيبت ،پٛؾتطٞب  ٚثطٚقٛضٞبي آٔٛظـي زضظٔيٞ ٝٙبي ٔرتّف .

مسئوليت هبی فوری:


زضيبفت ٔؿئِٛيت اظ فطٔب٘س ٜحٛازث ايُطاضي ُٔ ٚبِٗ ٝوبُٔ ثطي قطح ٔؿئِٛيت ٔ ٚطٚض چبضت ؾبظٔب٘ي پكت آٖ



پٛقيسٖ رّيمٔ ٝكره ٝايٗ ٔؿئِٛيت  ٚزضيبفت اَالٖبت تٛريٟي اظ فطٔب٘س ٜحٛازث ايُطاضي ٚزضيبفت يه ٘فط ( يب ثيكتط )
٘يطٚي وٕهي اظ ٚاحس پطؾّٙي ،زضنٛضت ٘يبظ
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تٗييٗ ٔحسٚزيت ٔحتٛاي اذجبض اٖالْ قس ٜاظ رب٘ت فطٔب٘س ٜحٛازث ايُطاضي  ٚا٘تربة يه ٔىبٖ ٔٙبؾت ث ٝزٚض اظ ٔطوع ّٖٕيات
ايُطاضي  ٚثرف زضٔبٖ ثيٕبضاٖ ثطاي اَالٔضؾب٘ي ٖٕٔٛي ٞ ٚسايت ذجطٍ٘بضاٖ ث ٝآٖ ٔىبٖ



ٔطٚض چبضت ؾبظٔب٘ي ٔطوع فطٔب٘سٞي ثحطاٖ قٟطؾتبٖ رٟت ا٘تربة فطز ٚپيبْ ٔٙبؾت ثطاي ثطلطاضي اضتجبٌ



ثسؾت آٚضزٖ اَالٖبت الظْ ثطاي ايزبز قجى ٝاَالٖبت اٚضغا٘ؽ ثيٗ ثيٕبضؾتب٘ي ،قٟطي  ٚيب اؾتب٘ي ٔٙبؾت زضنٛضت زضذٛاؾت
اَالٖبت شيُ رٟت تٛظيٕ ثبيس رٕٕآٚضي ق٘ٛس :تٗساز ثيٕبضأٖ ،هسٔٚيٗ  ٚارؿبزي و ٝث ٝثيٕبضؾتبٖ ا٘تمبَ زاز ٜقس ٜا٘س .



تٗساز ثيٕبضا٘ي و ٝثهٛضت فٛضي  ٚتأذيطي لبثُ پصيطـ  ٚزضٔبٖ ؾطيٕ ٞؿتٙس ْطفيت زضٔبٖ ثيٕبض



لبة پيف ثيٙي پطؾ ، ُٙتساضوبت ٚ ٚيٗيت ؾبذتٕبٖ  ٚلبثّيت ٞبي فّٗي ثيٕبضؾتبٖ (ٚيٗيت ٖٕٔٛي
ٞطٌ ٝ٘ٛوٕجٛز ٔٛرٛز يب َ
ثيٕبضؾتبٖ)



تٗساز ثيٕبضا٘ي و ٝتٛؾٍ ٚيّچط يب ثطا٘ىبضز ث ٝثيٕبضؾتبٖٞبي زيٍط ا٘تمبَ يبفتٝا٘س ٜ .ضٌٙٔ ٝ٘ٛبثٕ و ٝتٛؾٍ زيٍط ٚاحسٞب زضذٛاؾت
قس ٜاؾت (ٔب٘ٙس پطؾ، ُٙتزٟيعات ،تساضوبت ... ٚ



و ٝاضتجبَبت ثيٗ ثيٕبضؾتب٘ي ،قٟط ي  ٚاؾتب٘ي ٔ ٚؿئ َٛؾتبز ٔطوعي ثحطاٖ اؾتبٖ ثب اؾتٙبز ثٚ ٝيٗيت ربضي
ثطلطاضي اضتجبٌ ثب قت
ؾبي ٔإؾؿبت شيطثٍ (ٔب٘ٙس ؾتبز ٔطوعي ثحطاٖ) ،ث ٝضٚظ ٍ٘ب ٜزاقتٗ
ثيٕبضؾتبٖ  ،ثطلطاضي اضتجبٌ ثب ٔؿئِٛيٗ ضٚاثٍ ْٖٕٛي ض
ٔؿئِٛيٗ ضٚاثٍ ٔٔ ْٛي ٔبفٛق زضٔٛضز تغييطات  ٚپيكطفت ٞب ٚ ٚيٗيت پبؾرسٞي ثيٕبضؾتبٖ ث ٝحبزحٝ



ٕٞبٍٙٞي ثب ضؾب٘ٞ ٝب ثطاي اٖالْ تغييطات زض ثط٘بٔٞ ٝبي ٖبزي ثيٕبضؾتبٖ  ٚاضائ ٝايٗ اَالٖبت ثٔ ٝطزْ زض ٔحُ ثيٕبضؾتبٖ

مسئوليت هبی ميبن مذت:


ضٔب٘س ٜحٛازث ايُطاضي ضؾيس ٜاؾت.
إَيٙبٖ اظ ايٙى ٝتٕبٔي اذجبض اضائ ٝقس، ٜث ٝتبئيس ف



تٟيٌ ٝعاضـ اِٚي ٝاظ حبزح ٝثطاي ضؾب٘ٞٝب  ،آٌبٕٛ٘ ٜزٖ ضؾب٘ٞٝبي حبيط زض ُٔٙم ٝاظ ٔىبٖ ٞبيي و ٝاربظٚ ٜضٚز زاض٘س  ٚيب ٘ساض٘س ٚ
ٕٞبٍٙٞي الظْ زض ايٗ ظٔي ٝٙثب اضقس أٙيت  ٚا٘تٓبٔبت



تٕبؼ ثب ٔإؾؿبت حبيط زض ُٔٙم ٝثطاي ٕٞبٍٙٞي زض ٔٛضز اَالٖبت اضائ ٝقس ، ٜزضذٛاؾت وٕه  ٚاَالٖبت ٔٛضز ٘يبظ اظ قجىٝ
اَالٖبت ثيٗ ثيٕبضؾتبٖي  ٚيب ؾتبز ٔطوعي ثحطاٖ



پبؾد ث ٝزضذٛاؾت ٞب ٔ ٚكىالت پطؾ ُٙحبيط زض نح ٝٙزض ٔٛضز ٔكىالت زض ٖٚؾبظٔبٖي ،وٕه ثٔ ٝؿئٚ َٛاحس پطؾِٗي زض
ظٔي ٝٙتبئيس نالحيت ٘يطٞٚبي زاَّٚت  ٚپبؾرٍٛيي ث ٝالٛاْ ثيٕبضاٖ ٔ ٚهسٔٚيٗ  ٚثبِٗىؽ
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مسئوليت هبی دراز مذت:


ُّٕٔ وطزٖ ضؾب٘ٞ ٝبٔ ،طزْ  ٚپعقىبٖ زض ٔٛضز پيكطفت ٞبي ثسؾت آٔس ٜزض احيبي ذسٔبت ثيٕبضؾتبٖ



آٌبٜؾبظي ضؾب٘ٞٝب اظ ٚيٗيت ٔزطٚحيٗ  ٚوكت ٝقسٌبٖ ،ا٘تمبَ زضذٛاؾت ٞبي افطاز زاَّٚت ثٚ ٝاحس پطؾُٙي  ٚتٓاؼ ثب ٔؿئَٛ
ٚاحس پطؾّٙي ثطاي تٟي ٝزضذٛاؾت ٖٕٔٛي اظ َطيك ضؾب٘ٞٝب



تٟي ٝفٟطؾت الالْ ٙٔ ٚبثٕي ؤٕ ٝىٗ اؾت ثٙب ث ٝزضذٛاؾت ؾبيط ٚاحسٞب  ،ث ٝؾتبز ٔطوعي ثحطاٖ  ٚيب زيٍط ٔٛؾؿبت اضؾبَ
ٞبي آ٘بٖ؛ تٗساز
ٌطزز ا٘تمبَ اَالٖبت لطثب٘يبٖ ثٔ ٝؿئِٛيٗ شيطثٍ ثب تٟي ٝحسالُ اَالٖبت شيُ :تٗساز ٔهسْٚيٗ ٔٛرٛز  ٔٛ٘ٚآؾيت
ثؿتطي قسٌبٖ  ٚتٗساز تطذيمقسٌبٖ  ٚيب اٖعاْ قسٌبٖ  ٚتٗساز وكت ٝقسٌبٖ



اطالعبت شخصی مصذومين شبمل ٘ :بْ يب ٔكرهبت ْبٞطي آ٘بٖ ،رٙؽ ،ؾٗ  ،آزضؼ ٔ،يعاٖ ٚذبٔت حبَ يب ٚيٗيت
ٔهسْٚ



ظيط٘ٓط زاقتٗ وّي ٝپطؾ، ُٙزاَّٚجبٖ  ٚثيٕبضاٖ اظ ْٖط ٖاليٓ اؾتطؼ  ٚضفتبضٞبي ٘بٔٙبؾت.



ٌعاضـ ٔٛاضز ٔطث َٝٛثٔ ٝؿئٚ َٛاحس پكتيجب٘ي ضٚا٘ي  ٚفطإٛ٘ ٓٞزٖ زٚضٜٞبي اؾتطاحت  ٚثبظتٛا٘ي پطؾُٙ

~~9

شرح وظايف متخصص فنی و پسشکی

مبموريت:
ثطحؿت ٔٛلٗيت ثٖٛٙ ٝاٖ ٔكبٚض ترههي فطٔب٘س ٜي حبزح ٚ ٝتبٔيٗ ثبالتطيٗ ؾُح ؾرت افعاضي ذسٔبت ظيط ؾبذت ٞب ثطاي ٘يبظٞبي فٙي
پعقىي.

قبل از حبدثه:
 تسٚيٗ زفٕ آِٛزٌي اظ ٔهسٔٚيٗ قيٕيبيي ،ثيِٛٛغيهٔ ،يىطٚثيٞ ،ؿت ٝاي  ٚاٖهبة ثب ٕٞبٍٙٞي ٔسيط ٔٛاز ذُط٘بن لجُ اظ آِٛز ٜؾبذتٗ
ثيٕبضؾتبٖ  ٚثط٘بٔٓ٘ ٝبفت  ٚپبوؿبظي ثيٕبضؾتبٖ زض ٔٛالٕ ثحطاٖ.


ثطضؾي وبُٔ ثيٕبضؾتبٖ  ٚتٗييٗ وب٘ٞ ٖٛبي ثبِمٖ ٜٛف٘ٛت.



تٗييٗ ٘ٔ ٚ ٔٛيعاٖ ٚؾبيُ ،تزٟيعات ٛٔ ٚاز ٔٛضز ٘يبظ رٟت تبٔيٗ ؾُح ثٟساقت ثيٕبضؾتبٖ زض قطايٍ ثحطاٖ.

مسئوليت هبی فوری:
 زضيبفت ٔؿئِٛيت  ٚقطح ْٚبيف  ٚاَالٖبت تٛريٟي اظ فطٔب٘س ٜحبزح.ٝ
ُٔ بِٗ ٝوبُٔ ثطي قطح ٔؿئِٛيت ،ثربَط ؾپبضي چبضت ثحطاٖ چبح قس ٜزض پكت ثطٌ ٝثب تٛر ٝث ٝربيٍبٞي و ٝزض چبضت ٔكرم قسٜ
اؾت
 وٙتطَ ذُطات ٘بقي اظ ٘كت ٌبظٞب ثب وٕه اضقس ايٕٙي ٔ ٚسيط ٔٛاز ذُط٘بن.
ٔ حهٛض وطزٖ ٔحُ ٞبي ٘بأٗ ثب وٕه اضقس ايٕٙي.

مسئوليت هبی ميبن مذت:
 ارطاي ثط٘بٔ ٝاظ پيف تٗييٗ قس ٜرٕٕ آٚضي  /زفٕ ٔٛاز ظايس فٙي پعقىي.
 ا٘زبْ السأبت الظْ زض رٟت وٙتطَ ثيٛتطٚضيؿٓ  ٚثيٕبضي ٞبي لبثُ ا٘تمبَ ذ٘ٛي  ٚغيط ذ٘ٛي  ٚثي ٛٞاظي ،رٕٕ آٚضي  ٚزفٕ ربيٍعيٗ
ظثبِٛٔ ٚ ٝاز ظايس ٔيىطٚثي  ٚقيٕيبيي ،آِٛزٌي ظزايي  ٚؾٕپبقي ٔٙبَك آِٛز.ٜ
 ثبظزيس اظ ٔىبٖ ٞبيي وٌ ٝعاضـ ترطيت اظ آٖ ٞب اضائ ٝقس ٜاؾت  ٚثب ٖىؽ ثطزاضي اظ آٖ ٞب ٌعاضـ ٔؿتٙس تٟي ٝقٛز.
 زاقتٗ آٔبزٌي الظْ ثطاي ترّي ٝاحتٕبِي  ٚيب تغييط ٔىبٖ ذسٔبت پعقىي ث ٝذبضد اظ ؾبذتٕبٖ و٘ٛٙي زض نٛضت ِعْٚ

~ ~ 10

شرح وظايف ارشذ و رابط هماهنگی

مبموريت :
ٍٟ٘ ساضي اَالٖبت ربضي ضارٕ ثٚ ٝيٗيت ثحطاٖ
إَيٙبٖ اظ حجت ٍٟ٘ ٚساضي ٘ٛقتٞ ٝبي ٔطث ٌٛث ٝثط٘بٔ ٝضيعي  ٚپبؾد زٞي اٚضغا٘ؽ ثيٕبضؾتبٖ.
 تٛؾٗ ٝقجى ٝاَالٖبت زاذّي ثيٕبضؾتبٖ ٓ٘ ٚبضت ثط ٍٟ٘ساضي  ٚحفّ پبيساضي قجى ٝزض تٗبُٔ ثب ٔسيط اؾتٕطاض ّٖٕىطز.

مسئوليت

فوری:



زضيبفت ٔؿئِٛيت  ٚقطح ْٚبيف  ٚاَالٖبت تٛريٟي اظ فطٔب٘س ٜحبزح.ٝ



ذبَط ؾپبضي چبضت ثحطاٖ چبح قس ٜزض پكت ثطٌ ٝثب تٛر ٝث ٝربيٍبٞي و ٝزض چبضت
َْبِٗ ٝوبُٔ ثطي قطح ٔؿئِٛيت ،ة
ٔكرم قس ٜاؾت.





پٛقيسٖ رّيمٔ ٝكره ٝايٗ ٔؿئِٛيت  ٚحًٛض زض ٖطنّٕٖ ٝيبت.



زضيبفت ٌعاضـ ٚيٗيت قجى ٝاَالٖبت  ٚؾيؿتٓ  HISثيٕبضؾتبٖ.
ٔكرم ٕ٘ٛزٖ فطزي ثطاي حجت ٔىبِٕبت تّفٙي زض ٔطوع فطٔب٘سٞي ٌ ٚعاضـ ٞبي ذطٚري اظ ضازي ٚ ٛضفت  ٚآٔسٞبي ربضي زض
ٔطن فطٔب٘سٞي.
ظ

مسئوليت هبی ميبن مذت:
 ا٘تكبض ثطٌ ٝاَالٔ ضؾب٘ي ٚيٗيت زاذّي ٔطوع زض ظٔبٖ ثحطاٖ ثطاي وبضٔٙساٖ حسالُ ٞط  6-4ؾبٖت يىجبض.
 زضد ٕٞىبضي ٞبي اضقس ضٚاثٍ ٖٕٔٛي ،ضئيؽ ٚاحسپكتيجب٘ي  ٚضئيؽ ٚاحس ثط٘بٔ ٝضيعي زض  ٕٝٞظٔيٞ ٝٙبي ٔطتجٍ ثب قطح
ْٚبيف آٖ ٞب.

 إَيٙبٖ اظ أٙيت  ٚرٌّٛيطي اظ ٔفمٛز قسٖ ضٛ٘ٚقت ٞبي اَالٖبت پعقىي.
ٔ اللبت ٔ ٓٓٙثب اضقس ضٚاثٍ ٖٕٔٛي رٟت تجبزَ اَالٖبت  ٚآٔبض.

~ ~ 11

مسئوليت هبی دراز مذت:
 ثطضؾي ٔ ٚطٚض تهٕيٕبت  ٚفٗبِيت ٞبي ا٘زبْ قس ٚ ٜاضؾبَ ضٛ٘ٚقت ثٔ ٜ ٝطأ ٜؿتٙسات آٖ ث ٝفطٔب٘س ٜحبزح.ٝ
 تسٚيٗ ثط٘بٔ ٝاؾتطاتػيه ثطاي ثطلطاضي اضتجبٌ ٕٞ ٚبٍٙٞي ثب ؾبيط اضٌبٟ٘بي زضٌيط زض ثحطاٖ زض ذبضد ثيٕبضؾتبٖ ثٕٛٓٙض أساز
ضؾب٘ي يب رّت ٕٞىبضي ٖٕٔٛي ٚترههي آٟ٘ب ثب تٛر ٝث ٝحفّ اؾتمالَ ّٖٕىطز فطٔب٘س ٜحبزح ٝثط اؾبؼ قطح ْٚبيف آٖ.

~ ~ 12

شرح وظايف واحذ عملیات

مبموريت:
ؾبظٔب٘س ٜي ٞ ٚسايت تٕبٔي رٙجٞٝبي ٔطتجٍ ثب ثرف ّٖٕيبت ،ثٝارطا زضآٚضزٖ فطأيٗ فطٔب٘س ٜحبزح ٝايُطاضي ٕٞ،بًٙٞي ٓ٘ ٚبضت ثط
ظيطٔزٕٞ ٖٝٛبي ٔٙبَك ثيٕبضاٖٙٔ ،بَك زضٔبٖ ،ذسٔبت پبضاوّيٙيه  ٚذسٔبت ا٘ؿب٘ي

قبل از حبدثه:


ثط٘بٔ ٝضيعي ثطاي ترّي ٝثيٕبضؾتبٖ  ٚثطپبيي زضٔبٖ نحطايي



ٔكرم وطزٖ ٔىبٖ ٞبي ٔرتّف ربيٍعيٗ ثطاي لؿٕت ٞبي ٔرتّف زضٔبٖ نحطايي



تٗييٗ ٔىب٘يعْ  ٚتٟي ٝزؾتٛضإُِٗ اضتمبء اذتيبضات پعقىي ث ٝيه ؾُح ثبالتط اظ تحهيالت



ثطٌعاضي زٚضٞ ٜبي آٔٛظقي ٔ ٚب٘ٛضٞبي تٕطيٙي زض ثطپبيي ٍٟ٘ٚساضي ٔٙبَك زضٔبٖ نحطايي ٚاضائٔ ٝطالجتٟبي زضٔب٘ي



تسٚيٗ زؾتٛضإُِٗ تطذيم ؾطيٕ  ٚتٗٛيك ثط٘بٔٞ ٝبي اِىتي ٛثٍٟٙبْ ثطٚظ حبزحٝ



ؾبظٔب٘سٞي ،آٔٛظـ  ٚثطٌعاضي ٔب٘ٛض تيٓ ٞبي أساز ايُطاضي

مسئوليت هبی فوری:


زضيافت ٔؿئِٛيت اظ ضئيؽ ثرف پكتيجب ٘ي



ُٔبِٗ ٝوبُٔ ثطٌ ٝقطح ٔؿئِٛيت ٔ ٚطٚض چبضت ؾبظٔب٘ي زض پكت آٖ



ث ٝتٗ وطزٖ رّيمٔ ٝكره ٝايٗ ٔؿئِٛيت



زضيبفت اَالٖبت تٛريٟي اظ ضئيؽ ثرف پكتيجب٘ي



ثطٌعاضي رّؿ ٝتٛريٟي ثب پطؾٚ ُٙاحس تزٟيعات  ٚثرفCSR



ا٘ت
ذف ّٖٕيبت ٔ ٚؿئٚ َٛاحس وبضپطزاظي زض ظٔيٚ ٝٙيٗيت ٔٛرٛزي اض
ثطلطاضي اضتجبٌ ثب ضئيؽ ثرف پكتيجب٘ي  ،ضئيؽ ة
تزٟيعات

~ ~ 13



اضؾبَ وبضٖ ٞبي اظ پيف َطاحي قس ٜتبٔيٗ ٔٛاز ٔحُ تطيبغ ٔ ،حُ زضٔبٖ فٛضي ٔ ،حَ زضٔبٖ تبذيط ي  ُٔ ٚزضٔبٖ تبذيطي ٚ

ٔحُ زضٔبٖ ٞبي ٔحسٚز ثالفبنّ ٝپؽ اظ تٗييٗ فًبٞب


زضذٛاؾت وٕه اظ ٔؿئٚ َٛاحس تطاثطي



اضائ ٝثؿتٞ ٝبي تزٟيعات تيٓ ٞبي رؿتز٘ ٛزبت ث ٝتيٓ ٞبيي و ٝتٛؾٍ اضقس اضظيبثي  ٚوٙتطَ آؾيت تٗييٗ ٔي ٌطز٘س.



تٗييٗ ٔٛاز ٕ٘هطفي  ٚتزٟيعات ٔٛضز ٘يبظ فٛضي ثرف ٞب  ٚآٔجٛال٘ؽ ٞب ثب تٛر ٝث٘ ٝيبظٞبي ا٘حهبضي ٞط ثرف



ي  ٚتٕٗيط تزٟيعات)
رٕٕ آٚضي  ٚآٔبز ٜؾبظي تزٟيعات ٛٔ ٚاز يطٚضي پعقهي (آٔبٌي ثطاي وٕه ث ٝفٗبِيتٟبي ثبظيبة



تٟي ِيؿت ٔٛرٛز ي تزٟيعات پعقهي قبُٔ ٔٛاض ظيط (ٔ ٝ٘ ٚحسٚز ث ٝآٖ ٞب :ثب٘س ٌ ،بظ اؾتطيُ  ،وٕپطؼ ٚ ٚؾبيُ ثري ، ٝا٘ٛأ
ٜ
ؾطً٘  ٚؾت ؾطْ )



ثطؼ اؾتطيُ اؾىطاح  ،ؾطْ قؿتك ٚ ٛثتبزيٗ  ،چؿت ٞبي پب٘ؿٕبٖ



زؾت ٞب  ٚزؾتىف ٞبي ذكه



حبثت وٗ٘س ٜقىؿتٍي  ،اتُ ٚ ٚؾبيُ ٌچ ٌيط ي



ثه ثٛضز ف ثطا٘ىبضزٞبي غيط لبثُ اُ٘ٗبف  ٚلبثُ اُ٘ٗبف



تزٟيعات اوؿيػٖ  ،ؾبوكٗ ٘ ٚ ،تيالتٛض  ،تزٟيعات  ، CPRچؿت تيٛح  ،ايطٚي  ٚؾت ثريٝ

مسئوليت هبی ميبن مذت:


نسٚض زؾتٛض ثطپبيي زضٔبٖ نحطايي ثب ٕٞبٍٙٞي فطٔب٘س ٜحبزحٝ



تٗييٗ ظٔبٖ رّؿبت تٛريٟي  ٚث ٝضٚظ ضؾب٘سٖ اَالٖبت ثب ٔسيطاٖ ثرف ّٖٕيبت رٟت ايزبز  /ث ٝضٚظ ضؾب٘ي ثط٘بّٕٖٔ ٝيبت ثرف

 حه َٛإَيٙبٖ اظ ايٙى ٝتٗساز پطؾٙٔ ٚ ُٙبثٕ ٔٛرٛز زض ظيطٔزٕ ٖٝٛذسٔبت پعقىي ،ظيطٔزٕ ٖٝٛذسٔبت پبضاوّيٙين ٚ
ي ٞؿتٙس.
ظيطٔزٕ ٖٝٛذسٔبت ا٘ؿب٘ي وبف
 تٛرئ ٝطتت فطٔب٘س ٜحٛازث ايُطاضي زض ٔٛضز ٚيٗيت ثرف ّٖٕيبت

~ ~ 14

مسئوليت هبی دراز مذت:
 حه َٛإَيٙبٖ اظ ايٙى ٝتٕبْي اضتجبَبت ثطاي ٔؿئٚ َٛاحس اضتجبَبت ضٛ٘ٚقت قس ٚ ٜتٕبْ فٗبِيت ٞب  ٚتهٕيٓييطيٞب حجت ٔيق٘ٛس
.
 ظيط٘ٓط زاقتٗ تٕبْي پطؾ ،ُٙافطاز زاَّٚت  ٚثيٕبضاٖ زض ٔٛضز ٖالئٓ اؾتطؼ  ٚيب ضفتبض ٘بٔٙبؾت.
ٌ عاضـ ٔٛاضز ٔطث َٝٛثٔ ٝؿئٚ َٛاحس پكتيجب٘ي ضٚا٘ي .
 زض ٘ٓط ٌطفتٗ زٚضٜٞبي اؾتطاحت  ٚثبظتٛا٘ي ثطاي پطؾُٙ

~ ~ 15

شرح وظايف مذير شاخه آمادگاه

مبموريت:



قبل از


إَيٙبٖ اظ زضٔبٖ ثيٕبضاٖ ٚضٚزي ٔ ٚسيطيت ٔٙبَك ثيٕبضاٖ َ،طاحي تطذيم وٙتطَ قس ٜثيٕبضاٖ
ؾبظٔب٘س ٜي ٞ ٚسايت ارطاي  ٕٝٞرب٘جٔ ٝطالجت ٞبي پعقىي زض تٕبْ ٔٙبَك ثيٕبضؾتبٖ
حبدثه:
پيف ثيٙي ٔٙبثٕ الظْ ثطاي تٕبٔي ٔٙبَك ٔطالجت اظ ثيٕبضاٖ



تسٚيٗ زؾتٛضإُِٗ تطذيم ثيٕبضاٖ ثطحؿت اِٛٚيت ٘يبظ ث ٝذسٔبت زضٔب٘ي



تٗييٗ أىب٘بت ٔطالجت اظ ثيٕبضاٖ ٘ ٚمُ  ٚا٘تمبَ آ٘بٖ زض ٍٙٞبْ ترّي ٝثيٕبضؾتبٖ

ض٘بٔ ٝثطاي ثيٕبضا٘ي وٕ٘ ٝي تٛا٘ٙس فٛضا ٔٙتمُ ق٘ٛس(ثيٕبضاٖ ثؿتطي زض ثرف ٞبي ٚيػ، ٜاتبق ُٖٕ ...)ٚ
تٗييٗ ة

مسئوليت هبی


فوری:

زضيبفت ٔؿئِٛيت اظ ضئيؽ ثرف ّٖٕيبت  ٚزضيبفت ثطٌٞٝبي قطح ْٚبيف ٔؿئِٛيٗ ٚاحسٞبي اٖعاْ  /تطذيمٔ ،تٛفيبٖ،
پطؾتبضي ،ثيٕبضاٖ ذطٚدي  ٚپيٍيطي  ٚاَالٖبت ثيٕبضاٖ



ذٛا٘سٖ ثطٌ ٝوبُٔ قطح ْٚبيف ٔ ٚطٚض چبضت ؾبظٔبٖي پكت آٖ

 ث ٝتٗ وطزٖ رّيمٔ ٝكره ٝايٗ ٔؿئِٛيت


ٔاللبت ثب ضئيؽ ثرف ّٖٕيبت ٔ ٚسيطاٖ زيٍط ثرف ٞبي ّٖٕيبت ثطاي تٟي ٚ ٝتٛري٘ ٝمك ٝاِٚيّٕٖ ٝيبت



تٗييٗ ٔؿئ َٛثطاي ٚاحسٞبي:

•اٖعاْ  /تطذيمٔ ،تٛفيبٖ  ،ذسٔبت ثيٕبضاٖ ذطٚري  ،پطؾتبضي ،پيٍيطي  ٚاَالٖبت ثيٕبضاٖ


تٛظيٕ ثطٌٞٝبي قطح ْٚبيف ،زضذٛاؾت يه زؾتيبض اظ ٚاحس پطؾّٙي ثطاي ٔؿئِٛيٗ ٞط ٚاحس رٟت ٔىتٛة ٕ٘ٛزٖ



ٕٞىبضي زض ضاٜا٘ساظي ٔطوع ثرف ّٖٕيبت زض ٘عزيهي ٔطوع فطٔب٘سٞي



تٛريْ ٝؾئِٛيٗ ٚاحسٞب پيطأٚ ٖٛيٗيت ربض ي ،تٗييٖ ظٔبٖ رّؿبت پيٍيطي

~ ~ 16

 زضنٛضت ِع ، ْٚوٓن ث ٝاؾتمطاض ٔٙبَك ثيٕبضاٖ ٚضٚز ي زض ربٞبي رسيس
 آٔٛظـ ٔؿئِٛيٗ ٚاحسٞب ثطاي آغبظ اضظيبثي اِٛٚيتثٙسي ثيٕبضاٖ لجّي رٟت تطذيم ظٚزٍٙٞبْ  ،تٗييٗ ثيٕبضاٖ زاضاي قطايٍ
تطذيم ظٚزضؼ
 يبزآٚضي ايٙى ٝتطذيم وّي ٝثيٕبضاٖ اظ َطيك ٚاحس تطخيم نٛضت ٔيٌيطز ثٔ ٝؿئِٛيٗ وّيٚ ٝاحسٞب


اضظيبثي ٔكىالت ٘ ٚيبظٞبي زضٔبٖ زض ٞط ُٔٙمٝ

يٗ پطؾّٔ ٚ ُٙعٔٚبت ٞط ُٔٙم ٝثطاي ٔكبٞس٘ ٜيبظٞب
 ايزبز ٕٞبًٙٞي ة


٘يط ٚچيٗي زض وّيٙٔ ٝبَك ثيٕبضاٖ ٚضٚزي



زضيبفت ٕٞ،بٍٙٞي  ٚاضؾبَ زضذٛاؾت پطؾّٔ ٚ ُٙعٔٚبت ثٔ ٝؿئٚ َٛاحس پطؾّٙي  ،ضئيؽ ثرف ّٖٕيبت ٔ ٚؿئٚ َٛاحس
تساضوبت

 ضٛ٘ٚقت وطزٖ وّي ٝاضتجبَبت ث ٝؾطپطؾت ٚاحس اضتجبَبت

مسئوليت هبی ميبن مذت:


تٕبؼ ثب اضقس أٙيت  ٚا٘تٓبٔبت ثطاي ٞطٌ٘ ٝ٘ٛيبظٞبي أٙيتي



اَالٔ زازٖ وّيّٕٖ ٝىطزٞب  ٚتمبيبٞب ث ٝضئيؽ ثرف ّٖٕيبت



تٛري ٓٓٙٔ ٝضئيؽ ثرف ُٖٕيبت پيطأٚ ٖٛيٗيت  ٚويفيت ٔطالجت ٞبي پعقىي ٚ ٚيٗيت پطؾ ُٙپعقىي



ي ثٔ ٝؿئٚ َٛاحس تساضوبت
ٌعاضـ ٘يبظٞبي تزٟيعات



ثطلطاضي ز ٚضا ٜاضتجبٌي (ضازيٛيي – پيه) ثب ضئيؽ ثرف ّٖٕيبت



اضظيبثي ٘يبظٞبي ذسٔبت ٔحيُي (أٛض ٖٕٔٛي) زض وّيٙٔ ٝبَك ٔطالجت اظ ثيٕبضاٖ



تٕبؼ ثب ٔؽئ َٛؾيؿتٓ ثٟساقت ثطاي زضيبفت ٕٞىبضي



اِٛٚيت ثٙسي ٘مُ  ٚا٘تمبَ ثيٕبضاٖ ث ٝاتبق ُٖٕ ،ثرف ٞبي ٚيػ ٚ ٜؾبيط ثرف ٞب

مسئوليت هبی دراز مذت:


وٕه ثٔ ٝؽئٚ َٛاحس پيٍيطي  ٚاَالٖبت ثيٕبضاٖ زض ثسؾت آٚضزٖ اَالٖبت ثيٕبضاٖ



ةي تحت ٘ٓط زاقتٗ ٔٛلٗيت
ٌعاضـ ٔىطض  ٓٓٙٔ ٚث ٝضئيؽ ثرف ّٖٕيبت ضا

~ ~ 17



ٔىتٛة ٕ٘ٛزٖ وّي ٝفٗبِيت ٞب  ٚتهٕيٕبت ثب اضؾبَ ضٛ٘ٚقت ث ٝضئيؽ ثرف ّٖٕيبت



إَيٙبٖ اظ ٍٟ٘ساضي تبيٕىؽ پطؾ ُٙپعقىي



زضذٛاؾت پطؾ ُٙازاضي اظ ٚاحس پطؾّٙي زضنٛضت ِعْٚ



ي قطايٍ ربضي
حساوخط ٔاللبت الظْ ثب ضئيؽ ثرف ّٖٕيبت ثطاي حفّ اضظيبة



حه َٛإَيٙبٖ اظ ايٙى ٝتٕبْي اضتجبَبت ثطاي ٔؿئٚ َٛاحس اضتجبَبت ضٛ٘ٚقت قس ٚ ٜتٕبْ فٗبِيت ٞب  ٚتهٕيٌٓيطي ٞب حجت ٔيق٘ٛس



ظيط٘ٓط زاقتٗ تٕبٔي پطؾ ،ُٙافطاز زاَّٚت  ٚثيٕبضاٖ زض ٔٛضز ٖالئٓ اؾتطؼ  ٚيب ضفتبض ٘بٔٙبؾت.

ٌعاضـ ٔٛاضز ٔطث َٝٛثٔ ٝؿئٚ َٛاحس پكتيجب٘ي ضٚا٘ي .


زض ٘ٓط ٌطفتٗ زٚضٜٞبي اؾتطاحت  ٚثبظتٛا٘ي ثطاي پطؾُٙ

~ ~ 18

شرح وظايف مذير شاخه مواد خطر ناك

مبموريت:
ي  ٚفبيالة ٔٛرٛز  ،پيبز ٜوطزٖ ضٚـ اظ پيف تٗييٗ قس ٜربيٍعيٗ ثطاي زفٕ
ي ٓ٘ ٚبضت ثط فٗبَ ثٛزٖ ؾيؿتٓ ثٟساقت
 اضظيبة
فبيالة زضنٛضت ِعْٚ
 آِٛزٌي ظزايي اظ أبوٗ ،تزٟيعات  ٚافطاز  ٚحفّ  ٚتبٔيٗ ثٟساقت ثيٕبضؾتبٖ

قبل از حبدثه:
 تسٚيٗ ثط٘بٔ ٝثطاي تهفي ٝآة آقبٔيس٘ي.
 تسٚيٗ ثط٘بٔ ٝاؾتطيّيعاؾي ٖٛزض ٔٛالٕ ذطاثي زؾتٍبٞ ٜبي ٔٛرٛز.
 تسٚيٗ ثط٘بٔ ٝثطاي ٔٛالٕ ترطيت ؾيؿتٓ زفٕ فبيالة.
 تسٚيٗ ثط٘بٔ ٝرٕٕ آٚضي ٔٛلت ،تفىين  ٚزفٕ ظثبِٞ ٝب ٘ ٚيع ٖذبِٞ ٝب ي حبنُ اظ ترطيت ؾبذتٕبٖ زضنٛضت ترطيت ؾيؿتٓ ٔٛرٛز.
 تسٚيٗ ثط٘بٔ ٝزفٕ آِٛزٌي اظ ٔمزٔٚيٗ قيٕيبيئ ،يىطٚةي ٞ ٚؿت ٝاي لجُ اظ آِٛز ٜؾبذتٗ ثيٕبضؾتبٖ.
 ثطضؾي وبُٔ ثيٕبضؾتبٖ ٚتٗييٗ وبٟ٘٘ٛبي ثبِمٖ ٜٛف٘ٛت.


تٟي ٝزؾتٛضإُِٗ ٘ٓبفت  ٚپبوؿبظي ثيٕبضؾتبٖ زضٔٛالٕ ثحطاٖ رٟت افعايف زفٗبت ٘ٓبفت  ٚزضنٛضت ِع ْٚيسٖف٘ٛي وطزٖ ثيٕبضؾتبٖ.

 تسٚيٗ َطح وٙتطَ ثٟساقتي ٔٛاز غصايي  ٚآة آقبٔيس٘ي ثب ٕٞىبضي ٔؿئٚ َٛاحس پكتيجب٘ي تغصي.ٝ
 تسٚيٗ َطح ثٟساقت فطزي ٔهسٔٚيٗ ثؿتطي ،پطؾ ٚ ُٙثؿتٍبٖ آٖ ٞب  ٚثٟساقت ٔحيٍ ظيؿت زض قطايٍ ثحطاٖ.
 تٟي ٝثط٘بٔٞ ٝبي اپيسٔيِٛٛغيه دٞت ٔمبثّ ٝثب ثيٕبضي ٞبي ٖف٘ٛي ٚاٌيطزاض زضقطايٍ ثحطاٖ.
 تٗييٗ ٘ٔ ٚ ٔٛيعاٖ ٚؾبيُ ،تزٟيعات ٛٔ ٚاز ٔٛضز ٘يبظ رٟت تأٔيٗ ثٟساقت ثيٕبضؾتبٖ زضقطايٍ ثحطاٖ.
 تٟي ٝفطْ ٞبي ٚيػ ٜريط ٜثٙسي  ٚتٛظيٕ ٔٛاز ثٟساقتي.
 تٟئ ٝسَ ٞبي زؾتكٛيي  ٚتٛاِت ٞبي نحطايي  ٚپيـ ثيٙي ٘يبظٞب زضايٗ ظٔي. ٝٙ
ٕٞ بٍٙٞي ثبؾبظٔبٖ ٞبي شيطثٍ رٟت ا٘تمبَ ظثبِٛٔ ٚ ٝاز ظائس زضقطايٍ ثحطاٖ .

~ ~ 19

مسئوليت هبی فوری:
 زضيبفت ٔؿئِٛيت  ٚثطٌ ٝقطح ٔؿئِٛيت اظ ضئيؽ ثرف پكتيجب٘ي
ُٔ بِٗ ٝوبُٔ ثطٌ ٝقطح ٔؿئِٛيت ٔ ٚطٚض چبضت ؾبظٔب٘ي زض پكت آٖ
ٔكرم ايٗ ٔؿئِٛيت
ٜ
 ث ٝتٗ وطزٖ رّيمٝ
 زضيبفت اَالٖبت تٛريٟي اظ ضئيؽ ثرف پكتيجب٘ي
ٕٞ بٕٛ٘ ًٙٞزٖ ثبظضؼي ؾيؿتٓ فبيالة ثيٕبضؾتبٖ تٛؾٍ اضقس اضظيبثي  ٚوٙتطَ آؾيت
 ثبظضؾي اظ ٔحُ رٕٕآٚضي ظثبِٛٔ ٚ ٝاز ظايس ذُط٘بن ثطاي إَيٙبٖ اظ وفبيت فٗبِيت ٞبي ا٘زبْ قسٜ
ٔ حهٛضوطزٖ ٔحُ ٞبي ٘ب أٗ ثب وٓن اضقس أٙيت  ٚا٘تٓبٔبت
اضظيبة  ٚوٙتطَ آؾيت
ي
 وٙتطَ ذُطات ٔكبٞس ٜقس٘، ٜكت يب آِٛزيي ثب وٕه اضقس أٙيت  ٚا٘تٓبٔبت  ٚاضقس
ٌ عاضـ زٞي تٕبٔي يبفتٞٝب ّٕٖ ٚيبت ث ٝضئيؽ ثرف پكتيجبٖي  ٚحجت تٕبْي ٔكبٞسات  ٚفٗبِيت  ٜا
 وٙتطَ ٚيٕ ثٟساقتي آة آقبٔيس٘ي ،غصاٞبي وٙؿطٚي  ٚغيط وٙؿطٚي لجُ اظ تٛظيٕ  ٚزض نٛضت ِع ْٚارطاي ثط٘بٔ ٝتهفيٚ ٝ
يسٖف٘ٛي ٕ٘ٛزٖ آة
 ضا ٜا٘ساظي ؾيؿتٓ آِٛزٌي ظزايي اظ ثيٕبضاٖ ،تزٟيعات  ٚأبوٗ زض نٛضت ِعْٚ

مسئوليت هبی ميبن مذت:
 پيبز ٜوطزٖ ثط٘بٔ ٝاظ پيف تٗييٗ قس ٜرٕٕآٚضي/زفٕ ربيٍعيٗ ظثبِٞٝب ٛٔ ٚاز ظايس زض نٛضت ِعْٚ
 إَيٙبٖ اظ ايٙى ٝتٕبٔي ثرف ٞب  ٚلؿٕتٟبي ثيٕبضؼتبٖ اظ پيبز ٜقسٖ ثط٘بٔ ٝرٕٕآٚضي /زفٕ ربيٍعيٗ ظثبِٞ ُّٕٔ ٝؿتٙس.
 ثطپبوطزٖ تٛاِت ٞبي ؾيبض زض ٔحُ لبثُ زؾتطؼ ث ٝزٚض اظ ٔحُ زضٔبٖ ثيٕبضاٖ ٔ ٚحُ تٟي ٝغصا
 إَيٙبٖ اظ تٗساز وبفي ضٚقٛييٞبي ؾبِٓ زض ٘عزيىي ٔحُ زضٔبٖ ثيٕبضاٖ ٔ ٚحُ تٟي ٝغصا ٔ ٚتٗبزَ ٕ٘ٛزٖ آٖ ثب تٛاِت ٞبي ؾيبض
 اَالٔ زازٖ ّٖٕيبت نٛضت ٌطفت ٝث ٝپطؾُٙ
 السأبت الظْ زض رٟت وٙتطَ ٖف٘ٛت  ٚفٟطؾت ٕ٘ٛزٖ وٕه ٞبي الظْ زض ٔٙبَك ٔٛضز ٘يبظ
 الساْ زض رٟت آِٛزٌي ظزايي  ٚزض نٛضت ٘يبظ ،ؾٕپبقي ٔٙبَك آِٛزٜ
 رٕٕ آٚضي غصاٞبي ايبفي ٔ ٚكىٛن رٟت ا٘تمبَ ثٔ ٝىبٖ ٞبي زٚض اظ رٕٗيت  ٚزفٕ آٟ٘ب
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 ارطاي ثط٘بٔٞ ٝبي اپيسٔيِٛٛغيه رٟت ٔمبثّ ٝثب ثب ثيٕبضي ٞبي ٖف٘ٛي ٚاٌيطزاض

مسئوليت هبی دراز مذت:
ي
ٓ٘ بضت ثط ؾُح فٗبِيت تٕبْي ٔٙبثٕ  ٚتزٟيعات ٘ ٚيبظٞبي ٔطتجٍ ثب ّٖٕيبت ثٟساقت
ي  ٚث ٝاَالٔ ضؾب٘يسٖ پيكبپيف ٘يبظٞب
ٚريٟي ٔطتت ثب ضئيؽ ثرف پكتيجب٘ي زض ٔٛضز ٚيٗيت ربضي ّٖٕيبت ثٟساقت
 تكىيُ رّؿبت ت
 زضيبفت ٘يطٞٚبي وٕهي اظ ٔؿئٚ َٛاحس پطؾُٙي زض نٛضت ٘يبظ
 ظيط٘ٓط زاقتٗ تٕبٔي پطؾ، ُٙافطاز زاَّٚت  ٚثيٕبضاٖ زضٔٛضز ٖاليٓ اؾتطؼ  ٚيب ضفتبض ٘بٔٙبؾتٌ .عاضـ ٔٛاضز ٔطث َٝٛثٔ ٝؿئَٛ
ٚاحس پكتيجب٘ي ضٚا٘ي
 زض٘ٓط ٌطفتٗ زٚضٜٞبي اؾتطاحت  ٚثبظتٛا٘ي ثطاي پطؾُٙ
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مذير استمرار عملکرد

مبموريت :
زضذٛاؾت الالْ  ٚتزٟيعات ٔٛضز ٘يبظ ٍٝ٘ ،زاضي  ٚتطٔيٓ تزٟيعات ٔطتجٍ ثب فٙبٚضي اَالٖبت تٛؾٍ ٔسيط قبذ ٝي اؾتٕطاض ّٖٕىطز  ٚثب

حٕبيت ٔؿئ َٛظيطـاذ ٝي فٙبٚضي اَالٖبت ا٘زبْ ٔي قٛز.

مسئوليت هبی فوری :


زضيبفت ٔؿئِٛيت اظ ضئيؽ ٚاحس ّٖٕيبت



ُٔبِٗ ٝوبُٔ ثطٌ ٝقطح ٔؿئِٛيت ٔ ٚطٚض چبضت ؾبظٔب٘ي زض پكت آٖ  ٚث ٝتٗ وطزٖ رّيمٔ ٝكره ٝايٗ ٔؿئِٛيت



زضيبفت اَالٖبت تٛريٟي اظ ضئيؽ ٚاحس ّٖٕيبت  ٚوٕه ث ٝارطاي ثط٘بّٕٖٔ ٝهضز ٚاحس



زضذٛاؾت  ٚتٟي ٝالالْ  ٚتزٟيعات ٔٛضز ٘يبظ



فٗبِؿبظي چبضت ظيطٔزٕ ٖٝٛثب تٛر ٝث ٝؾُح آٔبزٌي اٖالْ قسٜ

مسئوليت هبی ميبن مذت


آٌب ٜوطزٖ ٔؿئٚ َٛاحس اظ تٕبٔي فٗبِيت ٞب



حف اؾٙبز )
زضيبفت ٌعاضـ اظ ٚاحسٞبي ظيطٔزٔ ( ٖٝٛؿئ َٛفٙبٚضي اَالٖبت ٔ ،ؿئ َٛتساْ ذسٔبت ٔ ،ؿئِ َٛ



ٔحبفٓت اظ اؾٙبز ٔ ٚساضن پعقىي ثب ٕٞبٍٙٞي ٚاحس ثبيٍب٘ي  ٚحجت اؾٙبز ٚ ٚاحس أٙيت ٚا٘تٓبٔبت زض ظٔبٖ ثحطاٖ

مسئولت هبی درازمذت :


فٗبِيت قبذ ٝي تسإّٖ ْٚىطز ث ٝتٕبٔي لؿٕت ٞبيي و ٝتحت تأحيط حٛازث  ٚثاليب لطاض ٌطفت ٝا٘س وٕه ٔي وٙس تب يٕٗ حفّ،
ٍ٘ ٝزاضي اي اضتمبء ّٖٕىطزٞبي ذٛز زض رطيبٖ پبؾد ث ٝحٛازث ،السأبت الظْ رٟت زؾتيبثي ث ٝاٞساف  ٚثبظٌكت ثٚ ٝيٗيت
ٖبزي ٕٞ ٚچٙيٗ ثط٘بٔ ٝي قطٔ ٔٚزسز وبضٞب ضا نٛضت زٙٞس.
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تؿٟيُ فطايٙس ثطضؾي  ٚزؾتيبثي ثٙٔ ٝبثٕ ٔٛضز ٘يبظ ثٛٓٙٔ ٝض ثبظٌكت ثٚ ٝيٗيت ٖبزي ،قبُٔ ٌعاضقبت وبضي ٘ٓيط ٌعاضقبت
پعـوي ثيٕبضاٖ ،لطاضزازٞبي ذطيس.



ي  ٚلؿٕت ٞبي زيٍط ٚاحس ّٖٕيبت زض نٛضت ٘يبظ
ي  ٚأٙيت
حٕبيت  ٚوٕه ث ٝقبذٞ ٝبي ظيطؾبذت



ٕٞبًٙٞي ثب ٔؿئٛالٖ ظيطقبذٞ ٝبي اضتجبَبت زض ٚاحس پكتيجب٘ي  ٚفٙبٚضي اَالٖبت زضضاؾتبي ثبظٌكت ث ٝؾُح ّٖٕىطزٞبي
لجُي  ٚثطضؾي ٘يبظٞبي تىِٛٛٙغيهي



وٕه ث ٝقبذٞ ٝبي زيٍط ُٙٔ ٚم ٝي آؾيت زيس ٜثٛٓٙٔ ٝض احيبي فٗبِيت ٞبي ٖبزي
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شرح وظايف مذير خذمات پسشکی

مبموريت:
ٕٞ ىبضي زض تطذيم وٙتطَ قس( ٜأىبٖ تحت ٘ٓطٍ٘ب ٜزاقتٗ  ٚيب تطذيم) ثيٕبضا٘يى ٝاظ وّيٙٔ ٝبَك ثيٕبضؾتبٖ ٔي ضؾٙس.
 تؿٟيُ فطايٙس اؾتمطاض ٟ٘بيي ثيٕبضاٖ ثب إَيٙبٖ اظ ٚرٛز پطؾ ٚ ُٙتساضوبت وبفي زض ُٔٙم ٝتطذيم
 اٖعاْ ثيٕبضاٖ ث ٝؾبيط ثيٕبضؾتبٟ٘ب ثط اؾبؼ زضذٛاؾت ٔؽئِ ٛيٗ ٚاحسٞب

مسئوليت هبی فوری:
 زضيبفت ٔؿئِٛيت اظ ٔسيطٔٙبَك ثيٕبضأُٖ ،بِٗ ٝوبُٔ ثطٌ ٝقطح ٔؿئِٛيت ٔ ٚطٚض چبضت ؾبظٔب٘ي زض پكت آٖ
 ث ٝتٗ وطزٖ رّيمٔ ٝفذه ٝايٗ ٔؿئِٛيت ،زضيبفت اَالٖبت تٛريٟي اظ ٔسيط ٔٙبَك ثيٕبضاٖ ثٕٟطا ٜؾبيط ٔسيطاٖ ٚاحسٞبي ٔٙبَك ثيٕبضاٖ
 وٕه ثٔ ٝسيط ٔٙبَك ثيٕبضاٖ زض ثطپبيي ُٔٙم ٝتطذيم ثب ٕٞبٍٙٞي ٔسيط ذسٔبت ا٘ؿب٘ئ ،ؿٚ َٛاحس تطاثطي  ٚاضقس أٙيت  ٚا٘تٓبٔبت
 اضظيبثي ٚيٗيت ُٙٔ ٚم ٝاظ ٘ٓط ٘يبظٞبي پطؾّٙي  ٚتساضوبتي ،تمبيبي پطؾ ٚ ُٙتساضوبت اظ ٔؿِٚٛيٗ ٚاحسٞبي پطؾّٙي  ٚتساضوبت .
 زضذٛاؾت پكتيجب٘ي پطؾ ُٙپعقىي اظ َطيك ٔسيطٔٙبَك ثيٕبضاٖ .آٔبز ٜوطزٖ ُٔٙم ٝثطاي زضٔبٟ٘بي پعقىي ٔحسٚز  ٚتحت ٘ٓط لطاضزازٖ
ٌؿتطز ٜثيٕبضاٖ.
 اٖعاْ ٔهسٔٚيٗ ٘يبظٔٙس ذسٔبت غيط ٔٛرٛز زض ثيٕبضؾتبٖ ثب ٕٞبٍٙٞي ٚاحس تطاثطي ثط اؾبؼ زضذٛاؾت ٔؽئِٚيٗ ٚاحسٞبي ظيط
ٔزٕ ٖٝٛثرف ّٖٕيبت

مسئوليت هبی ميبن مذت:
 زضذٛاؾت اٖالْ ٘ٓط ٔسيط ذسٔبت ا٘ؿب٘ي ثطاي تٗييٗ ٔحُ اؾتمطاض ٔٙبؾت ثيٕبضاٖ
 اضتجبٌ ٔ ٓٓٙثب ٔؿٚ َٚٛاحس تطاثطي ٔ ٚؿٚ َٚٛاحس پيٍيطي  ٚاَالٖبت ثيٕبضاٖ
 حه َٛإَيٙبٖ ٘ؿجت ث ٝا٘تمبَ  ٚحجت السأبت ا٘زبْ قس ٜثطاي ثيٕبضا٘ي و ٝاظ ُٔٙم ٝتطذيم ٔي ق٘ٛس .
 حه َٛإَيٙبٖ ٘ؿجت ث ٝاضؾبَ ضٛ٘ٚقت اظ ذالن ٝپط٘ٚس ٜثيٕبض ثٕٟطا ٜثيٕبضثط .زضنٛضت ٟٔيب ٘جٛزٖ زؾتٍب ٜفتٛوپي ،قٕبض ٜپط٘ٚسٜ
ثيٓاض ٔ ٚحُ اٖعاْ ٚي ضا ثطاي ٔٛالٕ الظْ حجت وٙيس.
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 زض نٛضتيى ٝزيٍط ٔٙبَك ثيٕبضؾتبٖ ٘ؿجت ث ٝتطذيم ثيٕبضاٖ الساْ ٔي وٗٙز ،رٟت حجت پط٘ٚس ٚ ٜوٙتطَ زليك ايٗ فطايٙس الساْ ٕ٘بييس.
فطايٙس تطذيم ثيٕبضاٖ ضا زض ُٔٙمٔ ٝتٛفيبٖ ثطلطاض وٙيس .ثُٛض ٔٔ ٚ ٓٓٙتٛاِي ثٔ ٝسيطٔٙبَك ثيٕبضاٖ ٚيٗيت ضا ٌعاضـ وٙيس.

مسئوليت هبی دراز مذت:
ٔ طٚض  ٚتبييس ٌعاضـ السأبت  ٚتهٕيٕبت ُٔٙم ٝتطذيم .اضؾبَ ضٛ٘ٚقت ثٔ ٝسيطٔٙبَك ثيٕبضاٖٞ ،سايت پطؾ ُٙثال اؾتفبز ٜثٚ ٝاحس
ضفت ٘بٔٙبؾت .
پطؾّٙي ،ظيط٘ٓط زاقتٗ تٕبٔي پطؾ ،ُٙافطاز زاَّٚت  ٚثيٕبضاٖ زض ٔٛضز ٖالئٓ اؾتطؼ  ٚيب اض
ٌ عاضـ ٔٛاضز ٔطث ٌٜٛثٔ ٝؿئٚ َٛاحس پكتيجب٘ي ض ٚاٖي


زض ٘ٓط ٌطفتٗ زٚضٜٞبي اؾتطاحت  ٚثبظتٛا٘ي ثطاي پطؾُٙ
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شرح وظايف رئیس واحذ برنامه ريسی

مبموريت:
 ؾبظٔب٘سٞي ٕٞ ٚبٍٙٞي ٘مُ  ٚا٘تمبَ ظٔيٙي ٛٞ ٚايي وّئ ٝهسٔٚيٗ ف آٖ اظ آٖ ٞبيي و ٝلبزض ث ٝضا ٜضفتٗ ٞؿتٙس يب ٘يؾتٙس  ،ؾبظٔب٘سٞي
٘مُ  ٚا٘تمبَ افطاز ٙٔ ٚبثٕ ٔبزي ث / ٝاظ ثيٕبضؾتبٖ

قبل از حبدثه:
ٓ٘ بضت ثطتسٚيٗ زؾتٛضإُِٗ ٞبي وّيٚ ٝاحسٞب رٟت ارطاء پؽ اظ ٚل ٔٛحبزح.ٝ
 قٙبؾبيي ؾٛاثك حجت قسٞ ٜط ثرف ٚايزبز يه ثط٘بٔ ٝشذيط ٜايٕٗ ؾٛاثك(Back up).
 ثط٘بٔ ٝضيعي رٟت شذيط ٜؾٛاثك ثيٕبضؾتب٘ي تٛؾٍ ٔطوع زيٍطي زضذبضد اظ ثيٕبضؾتبٖ.
 ثطضؾي ُٔٙم ٝاظ ٘ٓط رٕٗيت  ٚذُطات ٔحتُٕ اِٛل ٔٛرٟت ثط٘بٔ ٝضيعي ٞبي پؽ اظ ٚل ٔٛحبزح.ٝ
 تسٚيٗ پطٚتىُ ترّي ٝثيٕبضؾتبٖ  ٚثطپبيي زضٔبٖ نحطايي.
 زض٘ٓط ٌطفتٗ ٔىبٖ ٞبي ربيٍعيٗ ثطاي وّي ٝأبوٗ ٔٛضز ٘ياظ پؽ اظ حبزح. ٝ
 ثط٘بٔ ٝضيعي ثطاي ٔٛالٕ اذتالَ ؾيؿتٓ ضايب٘ ٝاي.
ي ثب تٛر ٝث ٝتغييطات تىِٛٛٙغيهي  ٚثبظٍ٘طي ثط٘بٔ ٝپؽ اظ ا٘زبْ ٔب٘ٛضٞب.
 ث ٝضٚظ ضؾبٖي ثط٘بّٕٖٔ ٝيبت
 قٙبؾبيي  ٚتٗييٗ ٔىبٟ٘بي ُّٔٛة ثطاي ثطپبيي زضٔبٖ نحطايي.
 ثطٌعاضي آٔٛظـ ٞب ٔ ٚب٘ٛض ٜا ي زٚض ٜاي رٟت آقٙبيي وبُٔ وبضوٙبٖ وّي ٝثرف ٞب ثب ثط٘بٔ.ٝ
 تزعي ٚ ٝتحّيُ اَالٖبت  ٚآٔبض ؾٛا٘ح ٌصقت ٝرٟت اؾتفبز ٜزض ثط٘بٔ ٝضيعي ٞبي ٔمبثّ ٝثب حبزح ٝثيٕبضؾتبٖ .

مسئوليت هبی فوری:
 زضيبفت ٔؿئِٛيت اظ فطٔب٘س ٜحٛازث ايُطاضي
 زضيبفت ثؿتٞٝبي حبٚي ثطٌٞٝبي قطح ٔؿئِٛيت ٔطث ٌٛث ٝايٗ ثرف
ُٔ بِٗ ٝوبُٔ ثطٌ ٝقطح ٔؿئِٛيت ٔ ٚطٚض چبضت ؾبظٔب٘ي زض پكت آٖ
 ث ٝتٗ وطزٖ رّيمٔ ٝكره ٝايٗ ٔؿئِٛيت

~ ~ 26

 زضيبفت اَالٖبت تٛريٟي اظ فطٔب٘س ٜحٛازث ايُطاضي
 زضذٛاؾت ٘يطٚي وٕىي رٟت حجت اَالٖبت اظ ٚاحس پطؾّٙي
 ا٘تربة ٔؿئِٛيٗ ٚاحسٞبي ثرف ثط٘بٔٝضيعئ :ؿئٚ َٛاحس ٔٛلٗيت – ٚيٗيت ٔ،ؿئٚ َٛاحس پطؾِٗي
 تٛظيٕ ثطٌٞٝبي قطح ٔؿئِٛيت ٔطث ٚ َٝٛرّيمٞٝبي ٔكرهٔ ٝؿئِٛيت (ايٗ افطاز ٕٔىٗ اؾت اظ لجُ ا٘تربة قس ٜثبقٙس (.
 تكىيُ رّؿ ٝتٛريٝي ثطاي ٔؿئِٛيٗ ٚاحسٞب ثٗس اظ ثطٌعاضي رّؿ ٝثب فطٔب٘س ٜحٛازث ايُطاضي
 تكىيُ ٔطوع ثط٘بٔٝضيعي /اَالٖبت
 اضظيبثي ْطفيت زضٔب٘ي ثب زض٘ٓط ٌطفتٗ تٗساز پطؾ ،ُٙثيٕبضاٖ ٚ ٚيٗيت ثيٕبضؾتبٖ
 نسٚض زؾتٛض آٔبز ٜؾبظي  ٚضظض ٚؾبيط اتبق ٞبي ثيٕبضؾتبٖ زض نٛضت ِعْٚ
 إَيٙبٖ اظ تسٚيٗ ٍ٘ ٚبضـ ثط٘بّٕٖٔ ٝيبت ثيٕبضؾتبٖ (ٚيػ ٔٛ٘ ٜحبزح، )ٝتٛظيٕ ٘ؿرٞٝبي ثط٘بٔ ٝثيٗ فطٔب٘س ٜحٛازث ايُطاضي  ٚتٕبٔي
ضؤؾبي ثرف ٞب
 زضذٛاؾت اٖالْ ٌعاضـ (ثط٘بّٕٖٔ ٝيبت) اظ تٕبٔي ٔؿئِٛيٗ ٚاحسٞبي ثط٘بٔٝضيعي  ٚضؤؾبي ثرف ٞب ثطاي ؾٙبضيٞٛبي 48 ٚ 24، 8، 4
ؼ اظ آغبظ حبزح، ٝتٗييٗ ظٔبٖ ثطا ي زضيبفت ٌعاضقبت زضنٛضت ِعْٚ
ؾبٖت ح
 ضإٙٞبيي ٔؿئِٛيٗ ٚاحسٞبي ٔٛلٗيت – ٚيٗيت  ٚپطؾّٙي رٟت حجت  ٚث ٝضٚظ ضؾب٘ي ٌعاضقبت اظ تٕبٔي ضؤؾبي ثركٟبي حٛازث غيطٔتطلجٝ
ضلج ٚ ٝاؾتفبز ٜزض ّٖٕيبت ثبظؾبظي
ٔ ٚؿئِٛيٗ ٚاحسٞب  ،رٟت اؾتفبز ٜزض تهٕيٌٓيطي ٘ ٚيع ثٖٛٙ ٝاٖ ٔٙبثٕ زض اضظيبثي پؽ اظ حبزح ٝغيطٔت

مسئوليت هبی ميبن

مذت:

 زضيبفت اَالٖبت تٛريٟي  ٚاذجبض تبظ ٜث ٝتٙبؾت ،تسا ْٚث ٝضٚظ ضؾب٘ي  ٚتٛظيٕ ثط٘بّٕٖٔ ٝيبت ثيٕبضؾتبٖ
َ طحضيعي رّؿبت ثط٘بٔٝضيعي ثب حًٛض ٔؿئِٛيٖ ٚاحسٞب ي ثرف ثط٘بٔٝضيعي ،ضٚؾبي ثرف ٞب  ٚفطٔب٘س ٜحٛازث ايُطاضي رٟت تساْٚ
ث ٝضٚظ ضؾب٘ي ثط٘بّٕٖٔ ٝيبت ثيٕبضؾتبٖ
 ثط٘بٔ ٝضيعي قيفت ٞبي وبضي پطؾ ُٙوّي ٝثرف ٞب ٚ ٚاحسٞبي ثيٕبضؾتبٖ

~ ~ 27

مسئوليت هبی دراز مذت:
 تسا ْٚزضيبفت ٌعاضـ فٗبِيت ٞب اظ ضؤؾبي ثرف ٞب ٔٚؿئِٛيٗ ٚاحسٞبي ثرف ثط٘بٔٝضيعي ثب فبنّ ٝظٔب٘ي ٔٙبؾت
 إَيٙبٖ اظ ايٙى ٝتٕبٔي تمبيبٞب اظ َطيك ٔؿئٚ َٛاحس اضتجبَبت اضؾبَ ،حجت قس ٜثبقس.
 ظيط٘ٓط زاقتٗ تٕبٔي پطؾ ،ُٙافطاز زاَّٚت  ٚثيٕبضاٖ زضٔٛضز ٖاليٓ اؾتطؼ  ٚيب ضفتبض ٘بٔٙبؾتٌ ،عاضـ ٔٛاضز ٔطث َٝٛثٔ ٝؿئٚ َٛاحس
پكتيجب٘ي ضٚا٘ي .
 زض٘ٓط ٌطفتٗ زٚضٜٞبي اؾتطاحت  ٚثبظؾبظي ثطاي پطؾُٙ

~ ~ 28

شرح وظايف مذير ارزيابی وضعیت

مبموريت:


٘ٓبضت زض ثىبضٌيطي زازائيٟبي ٔبِي



٘ٓبضت ثط تٟي ٝتساضوبت  ٚذسٔبت ٔٛضز ٘يبظ رٟت ا٘زبْ ٔبٔٛضيت پعقىي ثيٕبضؾتبٖ



٘ٓبضت ثط ٔؿتٙس ؾبظي ٞعيٞ ٝٙبي ٔطث ٌٛث ٝحبزح ٝغيط ٔتطلجٝ

قبل از حبدثه:


اؾتفبز ٜاظ يه ٘فط ٟٔٙسؼ ؾبذتٕبٖ ثطاي ثطضؾي ايٕٙي ؾبظ ٜاي ثيٕبضؾتبٖ لجُ  ٚثٗس اظ ٚل ٔٛحبزح.ٝ



تٗييٗ وٕيت  ٚويفيت ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٔٛضز ٘يبظ  ٚتٟي ٝثط٘بٔٞ ٝبي آٔٛظقي ثطاي آٟ٘ب.



ٔكرم وطزٖ آؾيت پصيطي ؾبظ ٜاي ٚغيطؾبظ ٜاي ثيٕبضؾتبٖ ٔٚيعاٖ ذُط ؾبظٞ ٜب ثطاي أٙيت ٖٕٔٛي.

ٔ كرم وطزٖ أىبٖ تمٛيت ؾبذتٕب٘ي ٞ ٚعيٞ ٝٙبي آٖ.


تٟي٘ ٝكقٞ ٝبي ؾبظ ٜاي  ٚتأؾيؿبت ٔ ٚكرم وطزٖ ٘مبٌ ذُط ثط ضٚي آٖ.



آٔبز ٜؾبظي فٟطؾت ؾبظٞ ٜب ي زضٔٗطو ذُط ثطاي اؾتفبز ٜزض ثط٘بٔ ٝضيعي ترّي ٚ ٝثطضؾي آؾيت.



ثطضؾي ايٕٙي غيطؾبظ ٜاي ثيٕبضؾتبٖ  ٚثط٘بٔ ٝضيعي ثطاي ضفٕ وّي ٝذُطات قبُٔ وذ قسٖ ،قىؿتٗ ،ؾطذٛضزٖ  ٚؾمٌٛ
تزٟيعات ،ائٙي تأؾيؿبت ثطق ،آةٌ ،بظ ،تّفٗ ،ايٕٙي ٔٛاز قيٕيبيي ٌ ٚبظٞبي ذُط٘بن .

 تأٔيٗ غ٘طاتٛض  ٚؾٛذت ثطاي ٔٙبَك حيبتي  ٚوبٔپيٛتطٞبي ثيٕبضؾتبٖ.
 وٙتطَ ٔساٚ ْٚؾبيُ  ٚتزٟيعات اَفبء حطيك  ٚؾبيطتأؾيؿبت.


وٙتطَ ٔسا ْٚشذبيط ؾٛذت .آةٙٔ ،بثٕ ا٘طغي  ٚغ٘طاتٛض ٞب ،زيٍٟبي ثربض  ٚؾبيط تأؾيؿبت ٚحجت ثبظزيسٞب.



آٔٛظـ ؾبال٘ ٝوّي ٝوبضوٙبٖ پيطأ ٖٛآتف ٘كب٘ئ ،حُ ٘ ٚح ٜٛلُٕ ثطق ،آةٌ ،بظٞبي ؾٛذتٙي َ ٚجي.



تسٚيٗ ثط٘بٔ٘ ٝح ٜٛزفٕ فبيالة زضنٛضت ترطيت ؾيؿتٓ فبيالة.



قٙبؾبيي وبضذب٘زبت ٔ ٚإؾؿبت اَطاف ثيٕبضؾتبٖ زضٔٛضز ذُطات ٔحتُٕ اِٛل ٚ ٔٛتسٚيٗ ثط٘بٔ ٝپبؾد ث ٝآٖ ذُطات.



ثط٘بٔ ٝضيعي ثبظيبثي ؾطيٕ ذسٔبت ثيٕبضؾتبٖ ،ذهٛنبً اظ وبضافتبزٖ غ٘طاتٛض ثيٕبضؾتبٖ.

~ ~ 29



تٗييٗ ٖ ٚالٔتٍصاضي ضاٟٞبي ذطٚد ايُطاضي ( حساوخط تٗساز ضاٟٞبي ٕٔىٗ)



تسٚيٗ پطٚتىُ ذطٚد ايُطاضي  ٚترّي ٝثيٕبضؾتبٖ.

 تٗييٗ اِٛٚيت ٔٙبَك حيبتي ثيٕبضؾتبٖ ثطاي اَفبء حطيك .أساز ٘ ٚزبت ،اتهبَ ثٟػ٘طاتٛض  ٚثبظؾبظي .


آٔٛظـ وبضوٙبٖ  ٚثطٌعاضي ٔب٘ٛضٞبي زٚض ٜاي پيطأ٘ ٖٛح ٜٛثىبضٌيطي زؾتي ( ثس ٖٚثطق ) تزٟيعات ٘ ٚيع ؾبيطلؿٕتٟبي ّٖٕيبت.


ثط٘بٔ ٝضيعي ربثزبيي ثيٕبضاٖ ،پطؾٛٔ ٚ ُٙاز ٚتزٟيعات ثٍٟٙبْ لُٕ  ٚيب ذطاثي آؾب٘ؿٛضٞب.



تسٚيٗ زؼتٛضإُِٗ ٘حٔ ٜٛحسٚزٕ٘ٛزٖ زؾتطؾي ثٙٔ ٝبَك ٘ب أٗ.



اذص  ٚاضائ٘ ٝمكٞ ٝبي ٟٔٙسؾي ٕٗٔ ٚبضي ث ٝپطؾٔ ُٙؿئ َٛا٘زبْ تٕٗيطات.



ؾبظٔب٘سٞي ،تزٟيعات  ٚآٔٛظـ تيٕٟبي پبوؿبظي ٘ ٚزبت  ٚتسٚيٗ زؾتٛضإُِٗ آ٘بٖ.



تسٚيٗ َطح ّٖٕيبت أساز ٘ ٚزبت .

مسئوليت هبی فوری:



زضيبفت ٔؿئِٛيت  ،ثطٌٞ ٝبي قطح ْٚبيف  ٚفطْ ٞبي ٌعاضـ ٚييت ؾيؿتٓ تبؾيؿبت اظ ضئيؽ ثرف پكتيجب٘ي
ُٔبِٗ ٝوبُٔ ثطٌ ٝقطح ْٚبيف ٔ ٚطٚض چبضت ؾبظٔبٖي زض پكت آٖ



ث ٝتٗ وطزٖ رّيمٔ ٝكره ٝايٗ ٔؿئِٛيت



زضيبفت اَالٖبت تٛريٟي اظ ضئيؽ ثرف پكتيجب٘ي



اتربش تهٕيٕي رٟت اضظيبثي وّي ٝارعاء ؾيؽتٓ تبؾيؿبت ٌ ٚعاضـ آٖ زض َي  5زليمٝ



تٗييٗ ذُطات ٔب٘ٙس آتف ؾٛظي



ي  ٚا٘تمبَ فٗبِيت ٞب ثٙٔ ٝبَك ٘بأٗ
تٗييٗ ٔٙبَك ٘بأٗ ثيٕبضؾتبٖ  ٚاٖالْ ث ٝپطؾ ُٙرٟت ترّي٘ ٝؿت



تٟيٌ ٝعاضـ اِٚي ٝاضظيبثي آؾيت ثط ضٚي ٘مك ٝثيٕبضؾتبٖ  ٚاؾتٙبز ث ٝاٖ زض رّؿ ٝتٛريٟي ثب قطوت فطٔب٘س ٜحٚازث ايُطاضي  ٚضئيؽ
ثرف پكتيجبٖي  ٚاضائٌ ٝعاضـ ٔىتٛة پيط ٚآٖ



اَالٔ زازٖ ث ٝاضقس أٙيت  ٚا٘تٓبٔبت زض ٔٛضز ٔحُ ٞبي ٘بأٗ  ٚزيٍط ٔكىالت أٙيتي



ؾبظٔب٘سٞي تيٓ رؿتز٘ ٚ ٛزبت ثب ٔؿئِٛيت ؾجه )  ( Light – dutyثطاي يبفتٗ لطثب٘يبٖ  ٚؾب٘سٖ اٟ٘ب ثُٙٔ ٝم ٝتطيبغ



زضيافت ثؿت ٚ ٝتزٟيعات تيٓ رؿتز٘ ٚ ٛزبت اظ ٔؿئٚ َٛاحس تزٟيعات



اَالٔ زازٖ ثٔ ٝؿئٚ َٛاحس پطؾّٙي زض ٔٛضز پطؾٛٔ ُٙضز ٘يبظ

~ ~ 30



ن ّٖٕيبت تٕٗيط فٛضي ثطاي ثبظؾب ظي ذسٔبت حيبتي ثبيس زض آٟ٘ب ث ٝارطا زض آيس .
تٗييٗ ٔحُ ٞبيي ٜ

مسئوليت ه ای ميبن مذت:


تبئيس ٌعاضـ ٞعيٞ ٝٙبي ضٚظا٘ٚ ٝيٗيت ٔبِي حبزح ٝو ٝتٛؾٍ ٔؿئٚ َٛاحس ٔبِي ٞ ،ط  8ؾبٖت تٟي ٝقس ٚ ٜثُٛض ذالن ٝاَالٖبت

ٔبِي ضا زض ضاثُ ٝثب ٞعيٞ ٝٙبي پطؾ ، ُٙتزٟيعات ٔ ٚربضد ٔتفطل ٝاضائٔ ٝي زٞس.


زضيبفت تٛريٟبت  ٚاَالٖبت رسيس اظ فطٔب٘س ٜحبزح ٝغيط ٔتطلج ٝثهٛضت ٔٙبؾت



ا٘ٗىبؼ ٌعاضقبت ٚيٗيت ٔبِي  ٚضؤؾب ٔ ٚؿئِٛيٗ ثرف ٞبي ٔطثَٝٛ



تساضن رّؿبت ثط٘بٔ ٝضيعي يب ٔؿئِٛيٗ ٚاحس ٞبي ظيط ٔزٕٔ ٖٝٛبِي _ ازاضي رٟت تٛييح ٖلكّٕٖ ٝىطز رسيس ٚاحس ٞب ٚ
ضٚـ ٞبي پبيبٖ زازٖ ثٚ ٝيٗيت ثحطاٖ



رصة وٕه ٞبي اٞسايي  ٚؾبظٔب٘سٞي آٖ ٞب



آٌب ٜوطزٖ ٔسا ْٚافطازي ؤ ٝؿئِٛيت تبٔيٗ ثٛزر ٝثيٕبضؾتبٖ ضا ثٟٗس ٜزاض٘س اظ ٚيٗيت ٔبِي ربضي ٞ ٚعيٞ ٝٙبي ا٘زبْ قسٜ

مسئوليت هبی دراز مذت:


إَيٙبٖ اظ ضٛ٘ٚقت وّي ٝزضذٛاؾت  ٜاي ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ّٔ ٚعٔٚبت ثٔ ٝؿئٚ َٛاحس اضتجبَبت ثَٛ ٝض ٔٓٓٙ



اَالٔ ث ٝضئيؽ ثرف ثط٘بٔ ٝضيعي ث ٝزفٗبت ٔٛضز ٘يبظ زض ٔٛضز تٗساز ٖيطٚي ا٘ؿب٘ي  ٚتطويت آٖ ٞب



تٛرئ ٝسا ْٚضئيؽ ثرف ثط٘بْ ٜضيع ي پيطأ ٖٛتٗساز  ٚتطويت پطؾ ُٙپعقىي



ثطپبيي ُٔٙم ٝاؾتطاحت  ٚتغصي ٝپطؾَٗ ثب ٕٞبٍٙٞي ٔؿئٚ َٛاحس پكتيجبٖي پطؾٔ ٚ ُٙؿئٚ َٛاحس پكتيجب٘ي تغصيٝ



ٔؿتٙس وطزٖ فٗبِيت ٞب  ٚتهٕيٕبت ثُٛض ٔساْٚ



وٕه ث ٝضئيؽ ثرف ّٔٔيبت زض تٟي ٝرسا َٚتٗٛيى قيفت  ٚ ٚاٌصاضي ٔبٔٛضيت ٞبي پطؾ ُٙپعقىي



تٗييٗ وٕه ٞبي ٔبِي  ٚاؾٙبز ْٚضز ٘يبظ رٟت اضائ ٝث ٝؾتبز ٔطوعي ثحطاٖ



ظيعض ٘ٓط زاقتٗ تٕبٔي پطؾ ُٙافطاز زاَّٚت  ٚثيٕبضاٖ زض ٔٛضز ٖالئٓ اؾتطؼ  ٚيب ضفتبض ٘ب ٔٙبؾت ٌ ،عاضـ ٔٛاضز ٔطث َٝٛثٝ
ٔؿئٚ َٛاحس پكتيجب٘ي ضٚا٘ي .



زض ٘ٓط ٌطفتٗ زٚض ٜاؾتطاحت  ٚثبظتٛاٖي ثطاي پطؾُٙ

~ ~ 31

شرح وظایف مدیر بایگانی و ثبت اسناد

ماموريت :


فطا ٓٞوطزٖ اَالٖبت رٟت ٔاللبتوٙٙسٌبٖ  ٚثؿتٍبٖ ثيٕبضاٖ زض ذهٛل ٚيٗيت ٔ ٚحُ آٖ ٞب



رٕٕآٚضي اَالٖبت ٔٛضز٘يبظ رٟت وبُٔ وطزٖ فطآيٙس تحميك  ٚثطضؾي ثطاي اؾىبٖ آؾيتزيسٌبٖ اةٕٞىبض ي ٞالَاحٕط



پيٍيطي ٔحُ ٍٟ٘ساضي اظ ثيٕبضاٖ زض تٕبْ اٚلبت زض ؾيؿتٓ ٔٗبِز ٝثؿتطي ثيٕبضؾتب٘ي

قبل از حبدثه:


تسٚيٗ ؾيؿتٓ پيٍيطي  ٚتٗميت ٔحُ اٖعاْ ٍٟ٘ ٚساضي ثيٕبضاٖ رٟت ٌعاضـ ث ٝپعقىبٖ  ٚالٛاْ ٔهسٔٚيٗ

مسئوليت هبی فوری:


زضيبفت ٔؿئِٛيت اظ ٔسيط ٔٗاَك ثيٕبضاٖ



ذٛا٘سٖ ثطٌ ٝوبُٔ قطح ْٚبيف ٔ ٚطٚض چبضت ؾبظْاٖي پكت آٖ



ث ٝتٗ وطزٖ رّيمٔ ٝكره ٝايٗ ٔؿئِٛيت



زضيبفت اَالٖبت تٛريٟي زض ضاثُ ٝثب حبزحٞ ٚ ٝطٌ ٝ٘ٛزؾتٛضإُِٗٞبي اذتهبني اظ ٔسيط ٔٙبَك ثيٕبضاٖ



ايزبز يه ٔطوع اَالٔضؾب٘ي زض ضاثُ ٝثب ثيٕبضاٖ ،زض ٘بحيٝاي زٚضتط اظ ٔطوع فطٔب٘سٞي اٚضغا٘ؽ



زضيبفت آٔبض ثيٕبضاٖ اظ ٔؿئٚ َٛاحس پطؾتبضي  ،پطؾ ُٙپصيطـ يب ٔٙبثٕ زيٍط



پطؾ ُٙوٕىي الظْ  ٚوبفي ضا زض ٔىتٛة وطزٖ ٛ٘ ٚقتٗ اَالٖبت نحيح  ٚرسيس ثيٕبضاٖ اظ ٚاحس پطؾّٙي زضذٛاؾت وٙيس.



إَيٙبٖ اظ اؾتفبز ٜنحيح اظ ٕ٘ٛزاض حٛازث غيطٔتطلج ٝثيٕبضؾتبٖ  ٚؾيؿتٓ حُٕ ٘ ٚمُ ثطاي تٕبْ پصيطـقسٌبٖ رسيس



حجت ٔحُ ا٘تمبَ  ٚاٖعاْ ثيٕبضاٖ ،زاذُ  ٚذبضد ثيٕبضؾتبٖ ،رٟت اَالٔ ضؾب٘ي ث ٝپعقىبٖ  ٚالٛاْ ٔهسٔٚيٗ

مسئوليت هبی ميبن مذت:


ٔاللبت ٔ ٓٓٙثب اضقس ضٚاثٍ ٖٕٔٛي رٟت ث ٝضٚظ وطزٖ ٔ ٚجبزِ ٝاَالٖبت  ٚآٔبض



زضيبفت ٍٟ٘ ٚساضي زضذٛاؾتٞبي ٔطث ٌٛثٚ ٝيٗيت فطزي ثيٕبضاٖ  ،ث ٝزؾت آٚضزٖ اَالٖبت ٔٙبؾت  ٚاٖالْ آٖ ٞب ثٝ

لؿٕتٞبيي و ٝذٛاؾتبض ايٗ اَالٖبت ٞؿتٙس
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زضذٛاؾت اپطاتٛضٞبي اضتجبٌي اظ ٚاحس پطؾّٙي اظ ثيٗ ٘يطٞٚبي زٚض ٜزيس ٜيب زاَّٚت ،زض نٛضت ٘يبظ

مسئوليت هبی دراز مذت:
ٍٟ٘ ساضي رساِٚي رٟت ٔؿتٙس وطزٖ ٔحُ  ٚظٔبٖ ٚضٚز تٕبْ ثيٕبضا٘ي و ٝث ٝثيٕبضؾتبٖ ا٘تمبَ زاز ٜقسٜا٘س.
ٕٞ ىبضي ثب ٕ٘بيٙسٞ ٜالَاحٕط زض ضاثُ ٝثب ٌؿتطـ تحميمبت رٟت اؾىبٖ آؾيتزيسٌبٖ
 ظيط٘ٓط زاقتٗ تٕبْي پطؾ ،ُٙافطاز زاَّٚت  ٚثيٕبضاٖ زض ٔٛضز ٖالئٓ اؾتطؼ  ٚيب ضفتبض ٘بٔٙبؾتٌ .عاضـ ٔٛاضز ٔطث َٝٛثٔ ٝؿئٚ َٛاحس
پكتيجب٘ي ضٚاٖي
. زض ٘ٓط ٌطفتٗ زٚضٜٞبي اؾتطاحت  ٚثبظتٛا٘ي ثطاي پطؾُٙ

شرح وظايف مذير پشتیبانی
مبموريت:
ؾبظٔب٘سٞي  ٚتأٔيٗ تزٟيعات ٛٔ ٚاز پعقىي  ٚغيطپعقىي

قبل از

حبدثه:

پيف ثيٙي ٘يبظٞبي پطؾ ُٙزاضٛٔ ،ٚاز ٔهطفي ،تزٟيعات پعقىي ،تزٟيعات أسازيٚ ،ؾبيُ ٘زبت ،حُٕ ٘ ٚمُ  … ٚحسالُ ثطاي 72
ؾبٖت ا َٚپؽ اظ ٚل ٔٛحبزح ٝثب زض٘ٓط ٌطفتٗ تٗساز ٔهسٔٚيٗ احتٕبِي.
وٙتطَ زضزؾتطؼ ثٛزٖ ٚؾبيُ يطٚضي زاذُ ا٘جبض  ٚإَيٙبٖ اظ ايٕٙي ا٘جبض.
تٗييٗ يه ٘فط زضٞطقيفت ثطاي تحٛيُ ّٔعٔٚبت زضنٛضت ٚل ٔٛحبزح.ٝ
ضٌٞ ٝبي قطح ْٚبيف  ٚؾبيطثطٌٞ ٝب ي الظْ  ٚذٛزوبض.
تٟي ٝرّيمٞ ٝبي ٔرهٛل اًٖبي ؾيؿتٓ ٔسيطيت ثحطاٖ ٚثؿت ٝثٙسي آٖ ثب ة
تسٚيٗ ثط٘بٔ ٝريط ٜثٙسي زاضٛٔ ٚ ٚاز ٔهطفي رٟت ارطاء زضٔٛالٕ ِع.ْٚ
قٙبؾبيي ٕٞ ٚبٍٙٞي لجّي ثب ٔإؾؿبت  ٚوبضذب٘زبت رٟت زضيبفت زاضٛٔ ،ٚاز ٔهطفي  ٚتزٟيعات پعقىي ،ؾٛذت ،تساضوبت
غيطپعقىي ( پت ،ٛچبزض ) … ٚزضٍٙٞبْ حبزح ٚ ٝزضنٛضت ِعٖ ْٚمس لطاضزازٞبي الظْ زضايٗ ظٔي.ٝٙ
َطاحي فطٟٔبي تحٛيُ  ٚضؾيس وبال ثطاي وٙتطَ ٔحٕٞ ِٝٛبي زضيبفتي اٞسايي.
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َطاحي ؾيؿتٓ تٛظيٕ ٔبيحتبد ظ٘سٌي ثيٗ ثيٕبضاٖ ،پطؾ ٚ ُٙثؿتٍبٖ آٟ٘ب.
تٗييٗ ٔحُ رٕٕ آٚضي وٕه ٞبي ٔطزٔي  ٚپيف ثيٙي اؾتمطاضتيٓ ٞبي رّت وٕه ٞب .

مسئوليت هبی فوری:
زضيبفت ٔؿئِٛيت اظ ضئيؽ ثرف پكتيجب٘ي
ُٔبِٗ ٝوبُٔ ثطٌ ٝقطح ٔؿئِٛيت ٔ ٚطٚض چبضت ؾبظٔب٘ي زض پكت آٖ
ث ٝتٗ وطزٖ رّيمٔ ٝكره ٝايٗ ٔؿئِٛيت
زضيبفت اَالٖبت تٛريٟي اظ ضئيؽ ثرف پكتيجب٘ي
ثطٌعاضي رّؿ ٝتٛريٟي ثب پطؾٚ ُٙاحس تزٟيعات  ٚثرف CSR
ثطلطاضي اضتجبٌ ثب ضئيؽ ثرف پكتيجب٘ي ،ضئيؽ ثرف ّٖٕيبت ٔ ٚؿئٚ َٛاحس وبضپطزاظي زض ظٔيٚ ٝٙيٗيت ٛٔ ٚرٛزي ا٘جبض تزٟيعات
اضؾبَ وبضت ٞبي اظ پيف َطاحي قس ٜتأٔيٖ ٔٛاز ٔحُ تطيبغ ٔ،حُ زضٔبٖ فٛضي ٔ ،حُ زضٔبٖ تأذيطي ٔ ٚحُ زضٔبٖ ٞبي ٔحسٚز
ثالفبنّ ٝپؽ اظ تٗييٗ فًبٞب
زضذٛاؾت وٕه اظ ٔؿئٚ َٛاحس تطاثطي
اضائ ٝثؿتٞٝبي تزٟيعات تيٓٞبي رؿتز٘ ٚ ٛزبت ث ٝتيٓ ٞبيي و ٝتٛؾٍ اضقس اضظيبثي  ٚوٙتطَ آؾيت تٗييٗ ٔيٌطز٘س.
تبٔيٗ ٔٛاز ٔهطفي  ٚتزٟيعات ٔٛضز ٘يبظ فٛضي ثرف ٞب  ٚآٔجٛال٘ؽ ٞب ثب تٛر ٝث٘ ٝيبظٞبي ا٘حهبضي ٞط ثرف
رٓٔ آٚضي  ٚآٔبز ٜؾبظي تزٟيعات ٛٔ ٚاز يطٚضي پعقىي (آٔبزٌي ثطاي وٕه ث ٝفٗبِيت ٞبي ثبظيبثي  ٚتٕٗيط تزٟيعات)
تٟيِ ٝيؿت ٔٛرٛزي تزٟيعات پعقىي قبُٔ ٔٛاضز ظيط (ٔ ٝ٘ ٚحسٚز ث ٝآٖ ٞب ) :ثب٘س ٌ،بظ اؾتطيُ ،وٕپطؼ ٚ ٚؾبيُ ثري ،ٝا٘ٛأ ؾطً٘
 ٚؾت ؾطْ )
ثطؼ اؾتطيُ اؾىطاة ،ؾطْ قؿتك ٚ ٛثتبزيٗ ،چؿت ٞبي پب٘ؿٕبٖ
زؾتٕبِٟب ٚزؾتىفٞبي ذكه
حبثتوٙٙس ٜقىؿتٍي ،آتُ ٚ ٚؾبيُ ٌچٌيطي
ثه ثٛضز ،ثطا٘ىبضزٞبي غيطلبثُ اُ٘ٗبف  ٚلبثُ اُ٘ٗبف
رٟيعات اوؿيػٖ ،ؾبوكٗ٘ٚ ،تيالتٛض ،تزٟيعات ، CPRچؿت تيٛة ،ايطٚي  ٚؾت ثريٝ
ت
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مسئوليت هبی دراز مذت:
تٗييٗ تىّيف ٞسايبي غيط لبثُ ٔهطف ثب ٘ٓبضت ضئيؽ ثرف ازاضي ٔبِي
رٕٕ آٚضي  ٚثؿت ٝثٙسي وٕه ٞبي اٞسايي پؽ اظ حجت تٛؾٍ ٚاحز ٔبِي
ْقرم وطزٖ ٘يبظٞب ي ايبفي تزٟيعات  ٚتساضوبت .زض رطيبٖ لطاضزازٖ ضئيؽ ثرف پكتيجب٘ي زضٔٛضز تمبيبٞب٘/يبظٞب
دِت ٕٞىبض ي ٔؿئٚ َٛاحس وبضپطزاظي زض ٔٛاضز الظْ
تٗييٗ ٘يبظٞبي زاضٚيي لبثُ پيفثيٙي ثب وٕه ٔسيط ٔٙبَك زضٔب٘ي ٔ ٚؿئٚ َٛاحس زاضٚذب٘ ٝرٟت زضيبفت  ٚزضذٛاؾت ٔٛاضز
ارطاي ثط٘بٔ ٝريط ٜثٙسي زاضٛٔ ٚ ٚاز ٔهطفي زض نٛضت ِعْٚ
ٕٞبٍٙٞي ثب اضقس أٙيت  ٚأٙيت  ٚا٘تٓبٔبت ثطاي حفبْت اظ ٔٙبثٕ
ظيط٘ٓط زاقتٗ تٕبٔي پطؾ، ُٙافطاز زاَّٚت  ٚثيٕبضاٖ زضٔٛضز ٖاليٓ اؾتطؼ  ٚيب ضفتبض ٘بٔٙبؾت ٌ،عاضـ ٔٛاضز ٔطث َٝٛثٔ ٝؿئَٛ
ٚاحس پكتيجب٘ي ضٚا٘ي.
زض٘ٓط ٌطفتٗ زٚضٜٞبي اؾتطاحت  ٚثبظتٛا٘ي ثطاي پطؾُٙ
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شرح وظايف مذير خذمات ارتباطی

مأموريت:
ؾبظٔب٘س ٜي ٕٞ ٚبٍٙٞي اضتجبَبت زاذّي  ٚذبضري ؛ فٗبِيت ثٖٛٙٝاٖ ؾطپطؾت وّي ٝاضتجبَبت قفبٞي  ٚوتجي نٛضت ٌطفتٝ

قبل از

حبدثه:

 ثطضؾي ايٕٙي ؾيؿتٓ ٔربثطاتي اظ ٘ٓط ذُ ٌٛاضتجبَي ٙٔ ٚبثٕ ا٘طغي ربيٍعيٗ.
 تسٚيٗ َ ٚطاحي ؾيؿتٓ فطاذٛاٖ زضذتي ثب اذص اَالٖبت الظْ اظ وّي ٝپطؾ ُٙثيٓاضؾتبٖ  ٚآٔٛظـ  ٚثطٌعاضي ٔب٘ٛضٞبي زٚض ٜاي فطاذٛاٖ.
َ طاحي  ٚتسٚيٗ ؾيؿتٓ ٞكساض  ٚآٔٛظـ وّي ٝپطؾ ُٙزضٔٛضز ؾّؿّٔ ٝطاتت ٘ ٚح ٜٛاٖالْ ٞكساض.
 تٟيِ ٝيؿت تّفٗ ٞبي ايُطاضي ٔطث ٌٛث ٝؾتبزٞبي ثحطاٖ  ٚؾبظٔبٟ٘بي ٖٕٔٛي اضائ ٝزٙٞس ٜذسٔبت ثٍٟٙبْ ٚل ٔٛحبزح.ٝ
َ طاحي  ٚتٝي ٝؾيؽتٓ ٞبي ٔربثطات ثي ؾيٓ ثطاي اضتجبَبت زاذّي  ٚذبضري ثيٕبضؾتبٖ.
 تٟي ٝثط٘بٔ ٝتجبزَ ذجط ؾالٔت پطؾ ٚ ُٙذب٘ٛازٞ ٜبي آ٘بٖ .

مسئوليتهبی فوری:
 زضيبفت ٔؿئِٛيت اظ ضئيؽ ثرف پكتيجب٘ئُ ،بِٗ ٝوبُٔ ثطٌ ٝقطح ٔؿئِٛيت ٔ ٚطٚض چبضت ؾبظٔب٘ي زض پكت آٖ
 ثٝتٗ وطزٖ رّيمٔ ٝكره ٝايٗ ٔؿئِٛيت  ،فٗبَ وطزٖ ؾيؿتٓ ٞكساض ثالفبنّ ٝپؽ اظ زؾتٛض فطٔب٘س ٜحبزحٝ
 زضيبفت اَالٖبت تٛريٟي اظ فطٔب٘س ٜحٛازث ايُطاضي  ٚضئيؽ ثرف پكتيجب٘ي
 ثطپبيي يه ٔطوع اضتجبَبت زض٘عزيىي ٔطوع فرمبنذهي ّٖٕيبت
 زضذٛاؾت پبؾد اظ پطؾ ُٙضاثٍ اذتهبل زاز ٜقس ٜث ٝثرف ٞب ( ثيؿيٓ ٞب يب پيزطٞبيي و ٝزض ؾبذتٕبٖ وبض ٌصاقت ٝقس ٜاؾت)
 فٗبَ ؾبظي ؾيؿتٓ فطاذٛاٖ پطؾ ُٙثط اؾبؼ ؾُح ٚاوٙف اٖالْ قس ٜاظ ؾٛي فطٔب٘س ٜحبزحٝ
 اضظيبثي ٔٛلٗيت ربضي ؾيؿتٓ تّفٗ زاذّي  ٚذبضري ٌ ٚعاضـ آٖ ث ٝضئيؽ ثرف پكتيجب٘ي ٔ ٚؿئٚ َٛاحس اضظيبثي  ٚوٙتطَ
آؾيت
 ايزبز اضتجبٌ ثيٖ ثيٕبضؾتبٖ  ٚديگر ٔطاوع ٔؽئ َٚاظ لجُ تٗييٗ قسٜ
 فطا ٓٞوطزٖ ٌط ٜٚي اظ افطاز ثٖٛٙ ٝاٖ پين  ٚإَيٙبٖ اظ ثىبضٌيطي ضازيٞٛب ي زٚؾٛي ٝيب ثيؿيٓ (زض نٛضت ٚرٛز)زض ٔٙبَك اظ پيف
تٗييٗ قسٜ
 اؾتفبز ٜاظ فطْ ٞبي اضؾبَ پيبْ اظ پيف َطاحي قس ٜرٟت حجت تٕبْي اضتجبَبت  ٚآٔٛظـ تٓأي زؾتيبضاٖ ثطاي اؾتفبز ٜاظ آٟ٘ب
 ثطلطاضي اضتجبٌ ثب اضقس ضٚاثٍ ٖٕٔٛي زضيبفت ٍٟ٘ ٚساضي تٕبْ ٔساضن ٔطث ٌٛث ٝاضتجبَبت زاذُ ٔزٕٖٝٛ
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ٓ٘ بضت ٔ ٚؿتٙس ٕ٘ٛزٖ تٕبٔي اضتجبَبتي و ٝاظ َطيك قجى ٝاضتجبَبت ايُطاضي ثيٗ ثيٕبضؾتب٘ي  ٚيب زيٍط اضتجبَبت ذبضري اضؾبَ
يب زضيبفت ْيقٛز.

مسئوليت هبی ميبن مذت:
 تٗييٗ ضاٞىبض اٖالْ ذُط ث ٝتيٓ وس ٚتيٓ اَفبء حطيك ثطاي پبؾد ث ٝثيٕبضاٖ زاذُ ثيٕبضؾتبٖ/يب اٚضغا٘ؽ ٞبي فيعيىي ٔب٘ٙس
ايؿت لّجي ،آتف ؼٚظي ..... ٚ
 تجبزَ ذجط ؾالٔت پطؾ ٚ ُٙذب٘ٛاز ٜآ٘بٖ ثط اؾبؼ ثط٘بٔ ٝاظ لجُ تٟي ٝقسٜ
 اؾتفبز ٜاظ ؾيؿتٓ ٞبي ٔربثطاتي ايُطاضي زض نٛضت آؾيت زيسٌي قجىٞ ٝبي ٔربثطاتي ٔٛرٛز

مسئوليت هبی دراز مذت:
 ظيط٘ٓط زاقتٗ تٕبٔي پطؾ، ُٙافطاز زاَّٚت  ٚثيٕبضاٖ زضٔٛضز ٖاليٓ اؾتطؼ  ٚيب ضفتبض ٘بٔٙبؾت .
ٌ عاضـ ٔٛاضز ٔطث َٝٛثٔ ٝؿئٚ َٛاحس پكتيجب٘ي ضٚا٘ي.
 زض٘ٓط ٌطفتٗ زٚضٜٞبي اؾتطاحت  ٚثبظتٛا٘ي ثطاي پطؾُٙ

~ ~ 37

مذير پشتیبانی هماهنگی منابع

مبموريت :
ٕٞبٍٙٞي ٞبي الظْ رٟت زضذٛاؾت ٚزضيبفت أىب٘بت اظ ٔٙبثٕ زاذّي ٚذبضري ثب اؾتفبز ٜاظ فطْ ٞبي اؾتب٘ساضز ٔطوع ٞسايت ّٖٕيبت
زا٘كٍبٜ

ٕٞ ٚبٍٙٞي حُٕ ٘ٚمُ زاذُي ٚذبضري  ٚاضظيبثي ؾالٔت حطف ٝاي وبضوٙبٖ ضا ثط ٖٟس ٜزاضز .

قبل از حبدثه :
 پيٍيطي ٓ٘ ٚبضت ثط ا٘ٗمبز تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب ؾبظٔبٟ٘بي ٕٞىبض زض رٟت زضيبفت ٔٙبثٕ زض ظٔبٖ ثحطاٖ
 تٟيِ ٝيؿت ٔٙبثٕ ٔٛرٛز زض ثيٕبضؾتبٖ

مسئوليت هبی فوری :
 زضيبفت اَالٖبت اظ ضئيؽ ٚاحس پكتيجب٘ي
 پٛقيسٖ وبٚض ٔرهٛل
 اضظيبثي ٚيٗيت ٔٙبثٕ زاذّي
 تٕبؼ اةؾبظٔبٖ ٞبي ٕٞىبض رٟت تٟيٙٔ ٝبثٕ ٔٛضز ٘يبظ

مسئوليت هبی ميبن مذت
ٌ عاضـ ث ٝضئيؽ ٚاحس پكتيجب٘ي
 تٟيٌ ٝعاضـ ثطاي ؾبظٔبٟ٘بي ٕٞىبض اظ ٘ٓط ٔٙبثٕ ٔٛضز ٘يبظ
 تبٔيٗ ؾالٔت وبضوٙبٖ  ٚثٟساقت ضٚا٘ي آٖ ٞب
 زضيبفت تؿٟيالت ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ؾالٔت ضٚا٘ي  ٚحطف ٝاي وبضوٙبٖ

~ ~ 38

شرح وظايف رئیس واحذ مالی  -اداری

مبموريت:


٘ٓبضت زض ثىبضٌيطي زاضائي ٞبي ٔبِي



٘ٓبضت ثط تٟي ٝتساضوبت  ٚذسٔبت ٔٛضز ٘يبظ رٟت ا٘زبْ ٔأٔٛضيت پعقىي ثيٕبضؾتبٖ



٘ٓبضت ثط ٔؿتٙسؾبظي ٞعيٞٝٙبي ٔطث ٌٛث ٝحبزح ٝغيطٔتطلجٝ

قبل از حبدثه:


وّي حٛازث غيط ٔتطلجٝ
الساْ زض رٟت ثيٕ ٝوطزٖ ثيٕبضؾتبٖ زض ٔمبثُ ٜ



ثط٘بٔ ٝضيعي ثطاي ٘ٓبضت ثط حجت وّي ٝالسأبت ا٘زبْ قس ٜزض پط٘ٚس ٜپعقىي ثيٕبضاٖ  ٚاضائٔ ٝؿتٙسات ث ٝؾتبز ٔطوعي ثحطاٖ رٟت

زضيبفت ٞعيٞ ٝٙب


تسٚيٗ ؾيؿتٕي ثطاي ٔؿتٙس وطزٖ تٗساز وبضوٙبٖ ،ؾبٖبت وبضوطز  ٚوبضٞبي ا٘زبْ قس ٜتٛؾٍ پطؾ ُٙپؽ اظ حبزحٝ



ثط٘بٔ ٝضيعي ضٚـ ٞبي پطزاذت حك اِعحٕ ٝوبضوٙبٖ پؽ اظ ٚل ٔٛحبزحٝ

ثط٘بٔ ٝضيعي ثطاي وبٞف ٞعيٞ ٝٙبي ٘بقي اظ ذؿبضات پؽ اظ ٚل ٔٛحبزحٝ

مسئوليت هبی فوری: :


زضيبفت ٔؿئِٛيت اظ فطٔب٘س ٜحبزح ٝغيطٔتطلجٌ ٝطفتٗ ثؿت ٝحبٚي ثطٌٞٝبي قطح ْٚبيف ثرف



ُٔبِٗ ٝوبُٔ ايٗ ثطٌ ٝقطح ٔؿئِٛيت ٔ ٚطٚض چبضت ؾبظٔب٘ي زض پكت آٖ



ث ٝتٗ وطزٖ رّيمٔ ٝكره ٝايٗ ٔؿئِٛيت



زضيبفت اَالٖبت تٛريٟي اظ فطٔب٘س ٜحبزح ٝغيطٔتطلجٝ



تٗييٗ ٔؿئٚ َٛاحس حًٛض ٚغيبة ٚ،احس وبضپطزاظي ٚ،احس ٔبِي(ايٗ افطاز ٕٔىٗ اؾت اظ لجُ تٗييٗ قس ٜثبقٙس)



تٛظيٕ ثطٌٞٝبي ـضح ْٚبيف ٔطث ٌٛثٞ ٝطوساْ  ٚرّيم ٝآٟ٘ب



ٔكٛضت ثب ٔؿئِٛيٗ ٚاحسٞب ،ثٗس اظ رّؿ ٝثب فطٔب٘س ٜحبزح ٝغيطٔتطلج ٚ ٝارطاي ْٚبيف ثرف



ثطپبئي يه ٔطوع ّٖٕيبت ثطاي ثرف ٔبِي.

إَيٙبٖ اظ ٚرٛز افطاز وبفي ثطاي حجت ٔ ٚؿتٙسؾبظي

~ ~ 39



اربظ ٜتطن ٔحُ وبض تٛؾٍ پطؾ ُٙثطاي ضفتٗ ث ٝذب٘ ٝزض نٛضت ِعْٚ



٘ٓبضت ثط ازإّٖٔ ٝىطز وّي ٝثرف ٞب ٘ ٚيع ٔؿتٙس ؾبظي وّي ٝالسأبت

مسئوليت هبی ميبن مذت:


تبئيس ٌعاضـ ٞعيٞٝٙبي ضٚظا٘ٚ ٝيٗيت ٔبِي حبزح ٝو ٝتٛؾٍ ٔؿئٚ َٛاحس ٔبِي ٞ،ط  8ؾبٖت تٟي ٝقس ٚ ٜثُٛض ذالن ٝاَالٖبت

ضؾ، ُٙتزٟيعات ٔ ٚربضد ٔتفطل ٝاضائٔ ٝيزٞس.
ٔبِي ضا زض ضاثُ ٝثب ٞعيٞٝٙبي ح


زضيبفت تٛريٟبت  ٚاَالٖبت رسيس اظ فطٔب٘س ٜحبزح ٝغيطٔتطلج ٝثهٛضت ٔٙبؾت



ا٘ٗىبؼ ٌعاضقبت ٚيٗيت ٔبِي ث ٝضؤؾب ٔ ٚؿئِٛيٗ ثرف ٞبي ٔطثَٝٛ



تساضن رّؿبت ثط٘بٔٝضيعي ثب ٔؿئِٛيٗ ٚاحسٞبي ظيط ٔزٕٔ ٖٝٛبِي – ازاضي رٟت تٛييح ٘مكّٕٖ ٝىطز رسيس ٚاحسٞب ٚ

ضٚـ ٞبي پبيبٖ زازٖ ثٚ ٝيٗيت ثحطاٖ


رصة وٕه ٞبي اٞسايي  ٚؾبٔب٘سٞي آٟ٘ب



آٌب ٜوطزٖ ٔسا ْٚافطازي ؤ ٝؿِٚٛيت تبٔيٗ ثٛزر ٝثيٕبضؾتبٖ ضا ثٟٗس ٜزاض٘س اظ ٚيٗيت ٔبِي ربضي ٞ ٚعيٞ ٝٙبي ا٘زبْ قسٜ

مسئوليت هبی دراز مذت:


إَيٙبٖ اظ ضٛ٘ٚقت وّي ٝزضذٛاؾت ٞبي ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ّٔ ٚعٔٚبت ثٔ ٝؽئٚ َٚاحس اضتجبَبت ثُٛض ٔٓٓٙ



اَالٔ ث ٝضئيؽ ثرف ثط٘بٔٝضيعي ث ٝزفٕات ٔٛضز ٘يبظ زض ٔٛضز تٗساز ٘يط ٚي ا٘ؿب٘ي  ٚتطويت آٖ ٞب



تٛرئ ٝسا ْٚضئيؽ ثرف ثط٘بٔٝضيعي پيطأ ٖٛتٗساز ٚتطويت پطؾ ُٙپعقىي



ضاحت  ٚتغصي ٝپطؾ ُٙثب ٕٞبٍٙٞي ٔؿئٚ َٛاحس پكتيجب٘ي پطؾٔ ٚ ُٙؿئٚ َٛاحس پكتيجب٘ي تغصيٝ
ثطپبيي ُٔٙم ٝاؾت



ٔؿتٙس وطزٖ فٗبِيت ٞب  ٚتهٕيٕبت ثُٛض ٔساْٚ



وٕه ث ٝضئيؽ ثرف ّٖٕيبت زض تٟي ٝرسا َٚتٗٛيى قيفت ٚ ٚاٌصاضي ٔأٔٛضيت ٞبي پطؾ ُٙپعقىي



تٗييٗ وٕه ٞبي ٔبِي  ٚاؾٙبز ٔٛضز ٘يبظ رٟت اضائ ٝث ٝؾتبز ٔطوعي ثحطاٖ



ظيط٘ٓط زاقتٗ تٕبٔي پطؾ ُٙافطاز زاَّٚت  ٚثيٕبضاٖ زض ٔٛضز ٖالئٓ اؾتطؼ  ٚيب ضفتبض ٘بٔٙبؾتٌ .عاضـ ٔٛاضز ٔطث َٝٛثٔ ٝؿئَٛ

ٚاحس پكتيجب٘ي ضٚا٘ي .


زض٘ٓط ٌطفتٗ زٚض ٜاؾتطاحت  ٚثبظتٛا٘ي ثطاي پطؾُٙ

~ ~ 40

شرح وظایف مذير حضور و غیاب

مبموريت:
ٔؿئْ َٛؾتٙسؾبظ ي ؾبٖبت وبضوطز افطازٓ٘ .بضت ٌ ٚعاضـ ؾبٖبت ٕٔٗ َٛوبضي  ٚؾبٖبت ايبفٝوبضي ا٘زبْ قس.ٜ

مسئوليت هبی فوری:
 زضيبفت ٔؿئِٛيت اظ ضئيؽ ثرف ٔبِي – ازاضي
ُٔ بِٗ ٝوبُٔ ايٗ ثطٌ ٝقطح ٔؿئِٛيت ٔ ٚطٚض چبضت ؾبظٔب٘ي زض پكت آٖ
 ث ٝتٗ وطزٖ رّيمٔ ٝكره ٝايٗ ٔؿئِٛيت
 زضيافت اَالٖبت تٛريٟي اظ ضئيؽ ثرف ٔبِي  -ازاضي  ٚوٕه ث ٝارطاي ثط٘بّٕٖٔ ٝىطز ثرف


إَيٙبٖ اظ حجت ؾبٖبت وبض ا٘زبْ قس ٜتٛؾٍ پطؾ ٚ ُٙزاَّٚجبٖ زض تٕبْ ٔٙبَك ثيٕبضؾتبٖ و ٝزضٌيط حبزحٞ ٝؿتٙس .

ضؾ ُٙزض حبزح ٝغيطٔتطلج ٝاظ ضٚؾبي ثرف ٞب يب ٔؿئِٛيٗ ٚاحس ٜا ثبٕٞبٍٙٞي ٔؿئٚ َٛاحس پطؾّٙي
 اذص تبئيس تبيٕىؽ ح

مسئوليت هبی ميبن مذت:
 رٕٕآٚضي تٕبْ ثطٌٞ ٝبي ؾبٖبت وبضوطز پطؾ ُٙزض حبزح ٝغيطٔتطقث ٝاظ ٞطوساْ اظ ٔحّٟبي وبضي ثطاي حجت  ٚرسَٚثٙسي زض ٞط
ٞكت ؾبٖت يب ث ٝتطتيجي و ٝضئيؽ ثرف ٔبِي ٔكرم ٔيوٙس.
 آٔبز ٜؾبظي  ٚرس َٚثٙسي ثطٌٞٝبي ؾبٖبت وبضنضز پطؾ ُٙزض حبزح ٝغيطٔتطلج ٝثطاي ٔؿئٚ َٛاحس ٔبِي زض ٞط  8ؾبٖت

مسئوليت هبی دراز مذت:
 آٔبز ٜوطزٖ ِيؿت وُ ؾبٖبت وبضي افطاز زض َ َٛحبزح ٝغيطٔتطلجٝ
 َٝٚثٔ ٝؿئَٛ
 ظيط٘ٓط زاقتٗ تٕبٔي پطؾ ،ُٙافطاز زاَّٚت  ٚثيٕبضاٖ زض ٔٛضز ٖالئٓ اؾتطؼ  ٚيب ضفتبض ٘بٔٙبؾتٌ .عاضـ ٔٛاضز ٔطة
ٚاحس پكتيجب٘ي ضٚا٘ي .زض ٘ٓط ٌطفتٗ زٚضٜٞبي اؾتطاحت  ٚثبظتٛا٘ي ثطاي پطؾُٙ

~ ~ 41

شرح وظايف مذير تامین هسينه ها

مبموريت:


ٔؿئِٛيت ازاض ٜحؿبة ٞبي لبثُ زضيبفت  ٚپطزاذت ث ٝفطٚقٙسٌبٖ َطف لطاضزاز  ٚغيط َطف لطاضزاز



ذطيساضي ٔبيحتبد ثيٕبضؾتبٖ زض َ َٛحبزحٝ

ور ی:
مسئوليت هبی ف


زضيبفت ٔؿئِٛيت اظ ضئيؽ ثرف ٔبِي – ازاضي



ُٔبِٗ ٝوبُٔ ثطٌ ٝقطح ٔؿئِٛيت ٔ ٚطٚض چبضت ؾبظٔب٘ي زض پكت آٖ



ث ٝتٗ وطزٖ رّيمٔ ٝكره ٝايٗ ٔؿئِٛيت



زضيبفت اَالٖبت تٛريٟي اظ ضئيؽ ثرف ٔبِي  -ازاضي  ٚوٕه ث ٝارطاي ثط٘بّٕٖٔ ٝىطز ثرف



إَيٙبٖ اظ يه حؿبثساضي رساٌب٘ ٝثطاي تٕبْ لطاضزازٞبي ٔرهٛل ث ٝحبزح ٝغيطٔتطلج ٚ ٝلطاضزاقتٗ وّي ٝذطيسٞب زض چبضچٛة

ثط٘بٔٔ ٝمبثّ ٝثب حبزح ٝغيطٔتطلج. ٝ


ثطلطاضي يه ذٍ اضتجبَي ثب ٔؿئٚ َٛاحس تساضوبت



وؿت اربظ ٜقط ٔٚذطيس ،اظ ضئيؽ ثرف ٔبِي – ازاضي يب رب٘كيٗ ٚي

مسئوليت هبی ميبن مذت:


اضائ ٝذالن ٝحؿبثساضي ذطيس زض ٞط ٞكت ؾبٖت ثٔ ٝؿئٚ َٛاحس ٔبِي

مسئوليت هبی دراز

مذت:



آٔبز ٜوطزٖ ٌعاضـ ذالنٝاي اظ تساضوبت ؤ ٝكرموٙٙس ٜوّي ٝلطاضزازٞبيي و ٝزضَ َٛحبزح ٝغيطٔتطلجٗٙٔ ٝمس ٌطزيس ٜثبقس.



ظيط٘ٓط زاقتٗ تٕبْ پطؾ، ُٙافطاز زاَّٚت  ٚثيٕبضاٖ ثطاي ٖالئٓ اؾتطؼ  ٚضفتبض ٘بٔٙبؾتٌ .عاضـ ٔٛاضز ٔطث َٝٛثٔ ٝؿئٚ َٛاحس

پكتيجب٘ي ضٚا٘ي .


زض٘ٓط ٌطفتٗ زٚضٜٞبي اؾتطاحت ٚثبظتٛا٘ي ثطاي پطؾُٙ

~ ~ 42

شرح وظايف مذير خسارات و مطالبات

مبموريت:
ٔؿئِٛيت زضيبفت ،ضؾيسٌي ٚحجت تٕبْ ُٔبِجبتي و ٝث ٝثيٕبضؾتبٖ زض َ َٛحبزح ٝغيطٔتطلجٌ ٝعاضـ قس ٜاؾت ْ ٚضث ٌٛث ٝحبزح ٝثٛز ٜاؾت.
ٔؿئِٛيت تٟي ٝآ٘بِيع زازٜٞبي ٞعئ ٝٙطث ٌٛث ٝحبزح ٝغيطٔتطلجٍٟ٘ ، ٝساضي ٔؿتٙسات نحيح ٞعيٞٝٙبي حبزحٝ

مسئوليت هبی فوری:


زضيبفت ٔؿئِٛيت اظ ضئيؽ ثرف ازاضي ٔ -بِي



ُٔبِٗ ٝوبُٔ ثطٌ ٝقطح ٔؿئِٛيت ٔ ٚطٚض چبضت ؾبظٔب٘ي زض پكت آٖ  ٚث ٝتٗ وطزٖ رّيمٔ ٝكره ٝايٗ ٔؿئِٛيت



زضيبفت اَالٖبت تٛريٟي اظ ضئيؽ ثرف ٔبِي – ازاضي  ٚوٕه ث ٝارطاي ثط٘بّٕٖٔ ٝىطز ثرف

 زضيبفت  ٚحجت ُٔبِجبت ثيبٖ قس ٜثٛؾيّ ٝوبضوٙبٖ  ٚغيطوبضوٗاٖ – ثىبضثطزٖ ٖىبؾي  ٚفيّٕجطزاضي ٚيسئٛيي زض نٛضت ِعْٚ


تٟي ٝنٛضتحؿبة زض حسالُ ظٔبٖ ٔٓوٗ اظ َّجىبضاٖ  ٚقبٞساٖ  ٚزضيبفت وٕه اظ اضقس أٙيت  ٚا٘تٓبٔبت زض ٔٛالٕ ِعْٚ

ٔاللبت ثب ٔؿئٚ َٛاحس حًٛض ٚغيبة ٔ ٚؿئ َٛوبضپطزاظي ثطاي ثط٘بٔٝضيعي ٌعاضـزٞي ٔٓٓٙ

مسئوليت هبی ميبن مذت:
آٌب ٜوطزٖ ضئيؽ ثرف ازاضي ٔبِي اظ تٕبْ ُٔبِجبت اْٟبض قسٕٞ ٜبُ٘ٛض وٌ ٝعاضـ قسٜا٘س.
حجت ُٔبِجبت زض فطْ ٞبي وبٞف ذؿبضت ثيٕبضؾتب٘ي  ٚآٔبز ٜوطزٖ فطْ ٌعاضـ ٞعي ٝٙث ٝضٚظ قس ٜثطاي اضائ ٝث ٝضئيؽ ثرف ٔبِي – ازاضي
ٞ،ط  8ؾبٖت يىجبض
اَالٔ ٞعيٞٝٙبي ٔطث َٝٛث ٝضؤؾبي وّي ٝثرف  ٜا ثب ٞسايت ضئيؽ ثرف ٔبِي – ازاضي يب فطٔب٘س ٜحبزحٝ
حجت وّي ٝوٕه ٞبي اٞسايي  ٚتحٛيُ آٟ٘ب ثٚ ٝاحسٞبي تساضوبت  / ٚيب پكتيجب٘ي تغصي ٝرٟت تٛظيٕ

مسئوليت هبی دراز مذت:


ٌعاضـ ث ٝضئيؽ ثرف ازاضي ٔ -بِي زض اؾطٔ ٚلت پيطأٞ ٖٛط ٞعيٝٙاي و ٝثٗٛٙاٖ ُٔبِجبت اضائٔ ٝيقٛز



آٔبز ٜوطزٖ ذالن ٝاي اظ ُٔبِجبت ٌعاضـ قس ٜزضَ َٛحبزحٝ



ظيط٘ٓط زاقتٗ تٕبْ پطؾ ،ُٙافطاز زاَّٚت  ٚثيٕبضاٖ ثطاي ٖالئٓ اؾتطؼ  ٚضفتبض ٘بٔٙبؾت.

~ ~ 43

ٌعاضـ ٔٛاضز ٔطث َٝٛثٔ ٝؿئٚ َٛاحس پكتيجب٘ي ضٚا٘ي .


زض٘ٓط ٌطفتٗ زٚضٜٞبي اؾتطاحت ٚثبظتٛا٘ي ثطاي پطؾُٙ

~ ~ 44

