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 شرح وظايف پست سازماني
                          

 معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهور     ۲) ت  ۷٤-٤( ۲۳فرم ع 

 
 
 
 

 واحد هاي آموزشي   واحد سازماني :  -2 آموزش و پرورش  وزارت /موسسه : -1
 مسئول تداركات،انباردار و امور مالي عنوان  پست/ شغل : -4 شهرستان ها و مناطق      محل جغرافيايي خدمت : -3

   موقت     ثابت / مستمر        نوع پست / شغل : -5
 انجام مي دهد :      ريمدشاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و طبق مقررات اداري و مالي،وظايف زيررا تحت نظارت     

 همكاري با رئيس و معاون و حسابدار و جمعدار در انجام امور مربوطه •
 واسترداد آن طبق مقررات با نظر رئيس اخذ تنخواه گردان الزم براي خريد وسائل و لوازم و انجام ساير امور  •
 طبق دستور رئيس  نيازمورد  مواد مصرفي و غيرهخريد نوشت افزار و لوازم اداري و  •
 انجام تشريفات الزم از قبيل تنظيم استعالم بهاء و غيره با رعايت كامل آيئن نامه ها و قوانين مربوطه •
 هنرستاني شده به انبار حمل اجناس و لوازم خريدار برايانجام اقدامات الزم  •
انجام اقدامات الزم براي تعمير وسائل و لوازم اداري و آموزشي طبق درخواستهاي رسيده براساس دستور رئيس  •

 مركز
دستمزد و غيره و تحويل آنها  ،امكانات،تجهيزات مربوط و همچنينتنظيم اسناد هزينه خريد وسائل و لوازم اداري •

 طبق نظر مدير با اخذ رسيد و تنظيم صورتجلسهبر اساس مدارك مربوط  موز،سرپرست بخش يا هنر آبه جمعدار
اقدامات الزم در جهت حفظ و حراست كليه وسائل موجود در انبار و انجام اقدامات احتياطي به منظور پيشگيري  •

 از حوادث احتمالي مانند سرقت و آتش سوزي
بخشنامه ها و دستورالعمل هاي رسيده در خصوص اموال انجام وظايف مبتني بر مقررات مربوط با توجه به مفاد  •

 هنرستان از مراجع ذيربط
 اقدام براي تعيين شماره اموال و نصب برچسب هاي مربوط(شماره برچسب اموال منطبق بر دفتر اموال باشد) •
مچنين ه ورسيدگي به وضع اموال و دفاتر مربوط و تنظيم فرم هاي مربوط به اموال ثابت در اماكن هنرستان  •

 اسناد انتقال اموال زائد به آموزش وپرورش مربوط با هماهنگي مدير 
 انجام اقدامات الزم در مورد تنظيم اسناد هزينه ها و همچنين ليست هاي مالي ديگر با توجه به نظر مدير •
 تهيه پيش نويس مكاتبات مربوط ،پاسخگويي به سئواالت مراجعين ذيربط •
 لزومانجام ساير امور ارجاعي عندال •

 

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي عنوان پست سازماني مسئول مربوطه

     تعيين كننده :

     يد كننده :أيت

اهيمي صيقالن    مسئول واحدتشكيالت:  مهدي ابر
 
 
 
 
 
 
 


