شرح وظایف پست سازمانی
 -1وزارت  /مؤسسه :سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

 -2واحد سازمانی :حوزه ریاست

 -3محل جغرافیایی خدمت :استان تهران

 -4عنوان پست  /شغل :مسئول دفتر /مسئول دفتر

 -5نوع پست  /شغل:

ثابت /مستمر

موقت

 -6شماره پست  /شغل8-02 :

 -7وظایف پست  /شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح زیر تعیین میگردد.
-

تنظیم و هماهنگی جلسات،مالقاتها،بازدیدها و سفرهای کاری مدیر مربوط

-

بررسی مکتوبات و مرسوالت وارده به دفتر مدیر مربوط و ارجاع آنها به مراجع ذی ربط

-

برقراری تماس بین مدیر مربوطه با سایر اشخاص یا دستگاههای اجرایی حسب نیاز

-

پاسخگویی به مراجعان و راهنمایی آنها در خصوص نحوه پیگیری درخواست های قانونی

-

تبادل اطالعات الزم با سایر شخصیت های حقیقی و حقوقی ذی ربط حسب مورد و نیز ابالغ دستورات مدیر مربوطه به آنها

-

بررسی و پیگیری امور مرتبط با حوزه مدیریت ذی ربط حسب دستور مدیر مافوق

-

اطالالالع رسالالانی دقیالالن و بهنگالالام دربالالاره وقالالایع و امالالور مهالالم مالالرت بط بالالا واحالالد یالالا دسالالتگاه متبالالوع بالاله مالالدیر مربالالوط جهالالت اتخالالاذ موا الالع و
تصمیمات مقتضی

-

جمع آوری ،طبقه بندی ،تلخیص و ارائه مدارک وسوابن مورد نیاز مدیر مربوطه

-

انجام اقدامات الزم جهت ثبت ،بایگانی و نگهداری مناسب اسناد و مدارک مرتبط با حوزه عملکرد مدیر ذی ربط

-

تایپ و صفحه آرایی نامه ها یا سایر متون ارجاعی از سوی مدیر مربوط

-

ثبت و پیگیری درخواست اجناس مورد نیاز واحد مربوط ،دریافت و تحویل کاالهای تهیه شده به درخواست کنندگان

-

تنظیم و ارائه گزارش های الزم به مراجع ذی ربط

 -8شرایط احراز پست:
تحصیالت و معلومات

دارا بودن گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی:
علالالالوم ارتباطالالالات اجتمالالالاعی ،ارتباطالالالات اجتمالالالاعی (تحقین در ارتباطالالالات اجتمالالالاعیر ،معالالالار
مالالدیریت دو تالالی( همالاله گالالرایی هالالار مالالدیریت سالالازمان هالالای دو تالالی ( همالاله گالالرایی هالالار ،معالالار

اسالالالالمی و فرهنالالالد و ارتباطالالالات ،مالالالدیریت دو تالالالی،
اسالالالمی و مالالدیریت ( ،همالاله گالالرایی هالالار ،دکتالالرای

حرفالاله ای مالالدیریت( تصالالمیم گیالالری و سیاسالالتگراریر ،مالالدیریت دو تالالی و سیاسالالتگراری عمالالومی ،مالالدیریت سیاسالالتگراری عمالالومی ،مالالدیریت منالالابع
انسالالانی ،مالالدیریت منالالابع انسالالانی( همالاله گالالرایی هالالار  ،مالالدیریت نظالالارت و بازرسالالی ،مالالدیریت کسالالب و کالالار ،مالالدیریت کسالالب و کالالار( همالاله گالالرایی هالالار
 ،مالالدیریت بازرگالالانی ،مالالدیریت بازرگالالانی( همالاله گالالرایی هالالار مالالدیریت ،MBAمالالدیریت صالالنعتی ،مالالدیریت صالالنعتی( همالاله گالالرایی هالالار ،مالالدیریت
بازرگالالانی ،مالالدیریت بازرگانی(همالاله گالالرایی هارمالالدیریت مالالا ی ،مالالدیریت اجرایالالی ،مالالدیریت اجرایالالی (همالاله گالالراییهالالار ،کالالارآفرینی ،کالالارآفرینی(
همالاله گالال رایی هالالار ،مالالدیریت کالالارآفرینی ،مالالدیریت کالالارآفرینی( همالاله گالالرایی هالالار ،مالالدیریت تکنو الالو ی ،مالالدیریت تکنو الالو ی( همالاله گالالرایی هالالار
مالالدیریت بحالالران ،مهندسالالی صالالنایع ،مهندسالالی صالالنایع( همالاله گالالرایی هارمهندسالالی صالالنایع ،صالالنایع مهندسالالی سیسالالتم هالالای اقتصالالادی -اجتمالالاعی،
مهندسالالی صالالنایع -بهینالاله سالالازی سیسالالتم هالالا ،مهندسالالی صالالنایع -مد سالالازی سیسالالتم هالالای کالالالن مهندسالالی صالالنایع،آینده پ وهالالی -مهندسالالی صالالنایع-
مالالدیریت سیسالالتم و بهالالره وری ،مالالدیریت سی سالالتم و بهالالره وری ،مهندسالالی آینالالده پ وهالالی ،مالالدیریت آموزشالالی ،مالالدیریت فنالالاوری اطالعالالات ،مالالدیریت
فنالالاوری اطالعالالات( همالاله گالالرایی هالالار ،مالالدیریت خالالدمات اجتمالالاعی ،مالالدیریت اطالعالالات ،مالالدیریت راهبالالردی فرهنالالد ،مالالدیریت رسالالانه ،علالالوم
اجتماعی( مردم شناسیر مردم شناسی ،پ وهی علوم اجتماعی ،روان شناسی صنعتی و سازمانی ،زبان و ادبیات فارسی( ویرایی و نگارشر
و یا گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی:

علالالوم ارتباطالالات اجتمالالاعی ،روابالالط عمالالومی ،مالالدیریت اطالعالالات و ارتباطالالات ،م ا عالالات ارتبالالاطی و فنالالاوری اطالعالالات ،مالالدیریت دو تالالی  ،مالالدیریت
امالالور فرهنگالالی ،امالالور فرهنگالالی( همالاله گالالرایی هالالار ،مالالدیریت فرهنگالالی هنالالری ،معالالار

اسالالالمی و مالالدیریت ،روابالالط سیاسالالی( روابالالط دی لماتیالال

ر،

علالالوم اجتمالالاعی ،علالالوم اجتمالالاعی( همالاله گالالرایی هالالار برنامالاله ریالالزی اجتمالالاعی و تعالالاون ،روان شناسالالی صالالنعتی و سالالازمانی ،روان ناسالالی( صالالنعتی و
سالالازمانیرمدیریت بازرگالالانی ،مالالدیریت بازاریالالابی ،مالالدیریت مالالا ی ،مالالدیریت صالالنعتی مهندسالالی صالالنایع ،مالالدیریت اطالعالالات و ارتباطالالات ،مالالدیریت
تبلیغالالات ،مالالدیریت تبلیغالالات( همالاله گالالرایی هالالار ،کارشالالناس حرفالاله ای حقالالوق اداری ،کارشناسالالی حرفالاله ای مالالدیریت دفتالالری ،کارشناسالالی حرفالاله ای ،
روابالالط عمالالومی -رفتالالار اجتمالالاعی و افکالالار سالالنجی ،کارشالالناس حرفالاله ای روابالالط عمالالومی -امالالور رسالالانه ،کارشالالناس حرفالاله ای روابالالط عمالالومی –
ا کترونی

،کارشناسالالالی حرفالالاله ای مالالالدیریت سالالالرمایه انسانی،کارشالالالناس حرفالالاله ای امالالالور تحالالالول و نوسالالالازی اداری ،کارشناسالالالی حرفالالاله ای مالالالدیریت

تبلیغالالات سیاسالالی ،کارشناسالالی حرفالاله ای مالالدیریت تبلیغالالات فرهنگالالی ،مالالدیریت کسالالب و کالالار ،کارشناسالالی حرفالاله ای مالالدیریت امالالور فرهنگالالی -برنامالاله
ریزی فرهنگی ،زبان و ادبیات فارسی( همه گرایی هار
 -9مهارت:
 توانایی هماهنگی و تنظیم امور جاری توانایی تعامل و برقراری ارتباط موثر توانایی تایپ حرفه ای و صفحه آرایی-10دورههای آموزشی:

 آشنایی با سامانه های اداری سازمان متبوع-

اصول رفتار اداری و برخورد با مراجعان

-

آئین نگارش و گزارش نویسی

 -11ویژگی های شخصیتی و رفتاری:
-

آراستتی،یخ خوشتتروییخ و تتت شناستتیخ رازدار خ د تتت نمتترخ مجتتارکت جتتوییخ مستت ولیت پتتذیر خ ستتازگار و
انعطاف پذیر

