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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
 سرايدار خدمتگزار 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  

  
 با مدير واحدآموزشي در چارچوب پست مورد تصدي ؛الزم همكاري  و هماهنگي  -
 ؛تصدي در زمينه شغل مورد واحد آموزشي مربوط همكاري با ساير كاركنان  -
 ؛روزي در محل كار حضور مستمر و شبانهو سكونت دائمي  -
 درطول شبانه روز ؛ سيساتأساختمان و تازمراقبت و بازديد  -
 ؛ها و محوطه در تمام اوقات مقرر تنظيف كامل اتاق -
 ؛حضور در محل خدمت حداقل يك ساعت قبل از شروع كار رسمي و خروج پس از پايان كار -
در صورت لزوم گزارش الزم به مسئول مربوط و جلوگيري از خـروج امـوال بـدون    مراقبت در حفظ و نگهداري لوازم و اثاثيه و  -

 ؛ مجوز
    ؛ اضافي در پايان ساعات اداري يها شيرهاي آب وخاموش بودن المپ ،درها  ،ها  حصول اطمينان از بسته بودن كليه پنجره -
 ،كه ازحيث تعميرات نيازفوري به اصـالح   يتسيساأبه موقع به مسئولين مربوط درمورد اماكن وتشفاهي  كتبي و گزارشارائه  -

 ؛ يا ترميم دارند تعمير
 ؛ نظاير آن در ساعات غير اداري به ساختمان وسائط نقليه و ممانعت از ورود وخروج غير مجاز كليه افراد و -
هـاي   آب وخرابـي  هـاي  لولـه ، حـوادث ناشـي از خرابـي بـرق     ازگيـري   مطلع نمودن مسئوالن امر به منظور پيش مراقبت و -

   تجهيزات مرتبط با واحد آموزشي ؛ وسايل اداري و ساختماني و يا اموال و
، نظيـر سـرقت   مختلف حوادث  اتفاقات ودر مورد و مسئولين واحد آموزشي  و امداديمامورين انتظامي به دادن اطالع فوري  -

 مربوط ؛ پيشگيرانه با هماهنگي مسئول انجام اقدامات احتياطي... و وآتش سوزي 
 انجام اقدامات الزم در مورد پذيرايي ، دادن چاي و امور مشابه با نظر مسئول مربوط و در چارچوب وظايف محوله ؛ -
 پاسخگويي مناسب به تماس هاي تلفني و مراجعان در چارچوب پست مورد تصدي ؛ -
 انجام ساير امور ارجاعي در چارچوب پست مورد تصدي در صورت لزوم. -

 

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي عنوان پست سازماني مربوطهمسئول 

     تعيين كننده :

     يد كننده :أيت

اهيمي صيقالن    مسئول واحدتشكيالت:  مهدي ابر
 
 
 
 
 
 
 


