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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
 متصدي آزمايشگاه عنوان  پست/ شغل : -4 شهرستان ها و مناطق      محل جغرافيايي خدمت : -3

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

 شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسالمي زير نظر مدير و معاون مدرسه وظايف مشروحه زير را انجام مي دهد :
 رعايت تقوي واصول وموازين شرعي واسالمي  درانجام وظايف مربوطه  ♦
 بعهده گرفتن وظايف معلم مربوط در آزمايشگاه درغياب او ♦
 همكاري با معلم مربوطه در تنظيم ثبت گزارشها  ♦
يلي وگزارش تهيه وتنظيم صورت وسايل ومواد مورد نياز  آزمايشگاه در آغاز سال تحصيلي وعنداللزوم در جريان هر سال تحص ♦

 مرتب به مدير مدرسه
 آماده نمودن لوازم ووسايل الزم براي انجام  آزمايش طبق دستور  ♦
 همكاريهاي الزم با  معلمان مربوط درزمينه تدريسهاي عملي در محيط آزمايشگاه ♦
افـت آزمايشـگاه   و نظارت بر نظ جمع آوري وتنظيف وسايل ولوازم آزمايشگاه ومرتب نمودن آنها پس از خاتمه هر جلسه عملي ♦

 توسط خدمتگزار
آماده نگهداشتن آزمايشگاه بطور جاري براي انجام آزمايشها وفعاليتهاي دروس عملي (بـدليل ايمنـي وجلـوگيري از خطـرات      ♦

 احتمالي )
 تهيه وتنظيم فهرست الزم از وسايل ومواد موجود درآزمايشگاه   ♦
ام هرگونه اقدامات احتيـاطي بـراي پيشـگيري حـوادث ازطريـق      مواظبت ونگهداري از وسايل ومواد موجود در آزمايشگاه وانج ♦

 دادن گزارش به معلمان مربوط ومدير مدرسه  
 همكاري در خريد تجهيزات ولوازم آزمايشكاهي با مدير مدرسه  ♦
 پاسخگوئي به سئواالت مراجعان در ارتباط با امور ذيربط  ♦
 برداري دانش آموزان از فضاي (امكانات) آزمايشگاهفراهم نمودن مقدمات (امكانات) الزم جهت حضور و بهره  ♦
 پيگيري مسابقات آزمايشگاهي منطقه اي و استاني ♦
 آموزان ارائه گزارش از نحوه استفاده معلمان و دانش ♦
افزايش  امكان دسترسي به منابع اطالعاتي و منـابع علمـي معتمـد و نـرم افزارهـاي آموزشـي از طريـق گسـترش و توسـعه           ♦

 مكاري مدير مدرسه.آزمايشگاه با ه

 انجام ساير امور ارجاعي مربوط عنداللزوم ♦

 

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي عنوان پست سازماني مسئول مربوطه

     تعيين كننده :

     يد كننده :أيت

اهيمي صيقالن    مسئول واحدتشكيالت:  مهدي ابر
 
 
 
 
 
 
 


