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

 -2واحد سازمانی :حوزه ریاست سازمان

 -3محل جغرافیایی خدمت :استان تهران

 -4عنوان پست  /شغل :مشاور/کارشناس راهبری
برنامه و بودجه کشور

 -5نوع پست  /شغل:

ثابت  /مستمر

موقت

 -6شماره پست  /شغل:

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

بررسی و ارائه مشورتی درباره برنامه های حوزه و برنامه های کالن سازمان بر حسب ارجاع رییس سازمان استان.

-

تهیه گزارش ها و متن سخرانی های مورد نیاز رییس سازمان بر حسب ارجاع.

-

شرکت در سمینارها ،کمیسیون ها و نمایندگی از طرف رییس سازمان.

-

بررسی و اظهارنظر در خصوص گزارش های تهیه شده برای ریاست سازمان از سوی دفاتر مختلف.

-

شناسایی و شیوه های بهبود و ارتقاء عملکرد سازمان و هدایت فرآیند اصالح الگوی مصرف.

-

تهیه و تدوین گزارش های تحلیلی در زمینه های مختلف اجتماعی ،اقتصادی و فناوری.

-

شناسایی راهکارهای مناسب برای تعامل سازنده مدیران ،دانشگاهیان ،نخبگان و تشکل های بخش خصوصی و عمومی غیردولتی با رئیس
سازمان.

-

انجام سایر امور ارجاعی از سوی ریاست سازمان.

-8شرایط احراز:
تحصیالت و معلومات

دارا بودن گواهینامه دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مدیریت توسعه ،علوم اقتصادی ( همه گرایش ها ) ،فلسفه اقتصاد اسالمی ،اقتصاد سالمت ،اقتصاد ( اقتصاد سالمت ) ،اقتصاد کشاورزی ( سیاست و توسعه
کشاورزی  /اقتصاد منابع طبیعی  /اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست ) ،مهندسی اقتصاد کشاورزی ( سیاست و توسعه کشاورزی و اقتصاد منابع طبیعی و
محیط زیست ) ،مالی ( مهندسی مالی ) ،مدیریت دولتی ( همه گرایش ها ) ،مدیریت سازمان های دولتی ایران ( همه گرایش ها ) ،مدیریت ( مدیریت
سیاستگذاری بخش عمومی  /مدیریت مالی ) ،مدیریت صنعتی ( مالی ) ،مدیریت راهبردی ،مدیریت آموزشی ،جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،جغرافیا و
برنامه ریزی روستایی ( همه گرایش ها ) ،توسعه کشاورزی ،جامعه شناسی ( جامعه شناسی اقتصادی و توسعه  /توسعه اجتماعی – روستایی ) ،محیط
زیست ( آمایش محیط زیست ) ،مهندسی صنایع ( سیستم های مالی  /سیستم های کالن  /مدیریت پروژه ) ،مدیریت پروژه و ساخت ،آینده پژوهی ( همه
گرایش ها ) ،آینده پژوهی.

و یا گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته ای تحصیلی:
علوم اقتصادی ،علوم اقتصادی ( همه گرایش ها ) ،توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ،برنامه ریزی سیستم های اقتصادی ،معارف اسالمی و اقتصاد ،اقتصاد
اسالمی ،اقتصاد کشاورزی ،اقتصاد کشاورزی ( سیاست و توسعه کشاورزی  /اقتصاد منابع طبیعی  /اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست ) ،مهندسی اقتصاد
کشاورزی ( سیاست و توسعه کشاورزی و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست ) ،مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی ( سیاست و توسعه کشاورزی )،
اقتصاد مسکن ،اقتصاد انرژی ،اقتصاد بهداشت (همه گرایش ها ) ،اقتصاد و تجارت الکترونیک ،اقتصاد نفت و گاز ( مدیریت مالی نفت و گاز ) ،آمار
اقتصادی ،آمار اجتماعی و اقتصادی ،برنامه ریزی توسعه منطقه ای ،برنامه ریزی و سیاستگذاری منطقه ای ،برنامهریزی منطقهای ،طراحی و برنامه ریزی
شهری و منطقه ای ،برنامه ریزی آمایش سرزمین ،برنامه ریزی رفاه اجتماعی ،توسعه روستایی ،توسعه روستایی ( همه گرایش ها ) ،توسعه محلی ،توسعه
محلی ( همه گرایش ها ) ،مالی ( مهندسی مالی و مدیریت ریسک ) ،مدیریت مالی ،حسابداری مدیریت ،مدیریت دولتی ( همه گرایش ها ) ،مدیریت دولتی
و سیاستگذاری عمومی ،مدیریت سیاستگذاری عمومی ،معارف اسالمی و مدیریت ( مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی  /مالی ) ،مدیریت سازمان های
دولتی ( همه گرایش ها)
دکتری حرفه ای مدیریت ( تصمیم گیری و سیاستگذاری ) ،مدیریت نظارت و بازرسی ،مدیریت بازرگانی ( مدیریت استراتژیک  /مدیریت مالی) ،مدیریت
کسب و کار ( ( )MBAمالی ) ،مدیریت  ( MBAاقتصاد مدیریت /مدیریت مالی ) ،مدیریت اجرایی ،مدیریت آموزشی ،مدیریت صنعتی ( مالی  /مدیریت

پروژه  /مدیریت عملکرد  /مدیریت کیفیت و بهره وری ) ،مدیریت پروژه( تحقیق توسعه و فناوری  /مهندسی ساخت و احداث)  ،مدیریت پرژه و ساخت،
جغرافیای طبیعی ( اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی ) ،ژئومورفولوژی ( ژئومورفولوژی و آمایش محیط ) ،محیط زیست ( ارزیابی و آمایش سرزمین )،
علوم و مهندسی محیط زیست ( ارزیابی و آمایش سرزمین ) ،مهندسی مالی ،مهدسی سیستمهای اقتصادی – اجتماعی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مهندسی
صنایع – مدیریت سیستم و بهروه وری ،مهندسی صنایع ( سیستم های مالی  /سیستم های کالن  /سیستم های اقتصادی و اجتماعی  /مهندسی سیستم های
اقتصادی – اجتماعی  /مدیریت پروژه  /مهندسی مدیریت  /مدیریت مهندسی  /آینده پژوهی ) ،مهندسی آینده پژوهی
 -9مهارت ها

-

توانایی درک و تحلیل مسائل کالن اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

-

توانایی تعامل و برقراری ارتباط موثر

-

توانایی بکارگیری نرم افزارهای تخصصی مالی و اقتصادی

 -10دوره های آموزشی

-

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

-

اصول و روش های برنامه ریزی توسعه

-

بودجه ریزی دولتی

-

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

 -11ویژگی های شخصیتی و رفتاری:تفکر تحلیلی و استنباطی ،تفکر سیستمی ،کلی نگری ،درستکاری ،قاطعیت ،امانت داری ،دقت نظر،
مشارکت جویی ،عالقه مندی به مطالعه و پژوهش ،هوشمندی.

