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 کارکنان تحت اثراز 

  کد:
تاریخ 

 بازنگری:

 

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.................................................... 

توزیع و اکمال وسایط و پرزه مربوط به  سازماندهی امورمدیریت و   هدف وظیفه:

، روغنیات، تشخیص مشکالت وسایط وارسال آنها به بخش های ثقیله و خفیفه جات

 جهت ترمیم.

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.................................................. 

 صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:
 وظایف تخصصی:

و تخنیکی ورکشاپ مرکزی غرر   ترمیماتیکنترول همه جانبه از تمام امور .1

 اطمینان از صحت اجراات کاری.

 .به بخش های مربوطه غر  ترمیم تشخیص مشکالت وسایط و ارجاع آنها .2

نماینده گری مرکزی وتوزیع و اکمال پرزه جات و وسایط ضرورت قدمه های  .3

 .مقامات ذیصالح والیتی نظر به فورم درخواست و احکامهای 

تهیه پرزه جات و روغنیات مطراب  فرورم بررای ضررورت هرای سراالنه آمریررت  .4

 مربوطه.
 وظایف مدیریتی:

طرح وترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن  .5

 استراتیژیک اداره.عمومی جهت بدست آوردن اهداف 

کارمندان تحت اثر غر  حصول اطمینان از مؤثریت، شعبات و مدیریت  .6

 جهت پیشبرد بهتر امور مطاب  به قانون. تشوی  و انظباط کاری شان

 های بودجودی و وسایل ترمیماتی ورکشاپ مرکزی.تشخیص نیازمندی .7

اره مدیریت از دریافت درخواست های ترمیم وسایط  واحد های مختلف اد .8

 وارسال آن جهت طی مراحل به شعبات مربوطه.

ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطاب  قانون  .9

 کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری؛



ارایه گزارش کاری ماهوار ربعوار ساالنه عندالضرورت غر  آگاهی به رئیس  .10

 مربوطه از فعالیت ها و دست آورد ها.

اجرای سایر وظایف برحسب هدایات مقامات رهبری مطاب  قوانین, مقررات  .11

 ادارهوزارت /و اهداف 
 وظایف هماهنگی:

تامین ارتباط و هماهنگی با ارگانهای امنیتی به خصوص وزارت داخله  .12

مختلف ورکشاپ      پوسته های امنیتی در بخش های  به منظور ایجاد

 ماشین آالت.وسایط و حفظ ونگهداری  جهتمرکزی 

به و سایر دونر های همکار وزارت  مبا مقا و هماهنگی تأمین ارتباط .13

 تکنالوژی جدید. برای استفاده ازافراد  آموزش دهیمنظور 
-------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- 

 استخدام )سطح تحصیلی و تجربه کاری(:شرایط 

قانون کارکنان خدمات ملکی با  34و  7این الیحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 

 حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 در یکی از رشته های حداقل درجه تحصیل لیسانس رشته تحصیلی: .1

تحصیلی باالتر در  اتبه درج و  الکترومیخانیک، انجنیری برق، اتوموبیل

و یا سایر رشته های مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین رشته های فوق 

 ؛ارجحیت داده میشودالمللی از داخل و یا خارج کشور 

 

برای دارنده سند لیسانس از موسسات سال  دومرتبط حد اقل  :تجربه کاری .2

 ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

آشنایی های رسمی )دری یا پشتو( و  لسانتسلط به یکی از  مهارت های الزم: .3

در برنامه های  یمهارتهای کامپیوتر، و انگلیسی )تحریر و تکلم( به لسان

 ؛مرتبط به وظیفه

 موارد تشویقی: .4

( 3( نمررره امتیررازی برررای بسررت هررای سرروم و  هررارم، و )5الررف(  )

ل نمررره امتیررازی برررای بسررت هررای اول و دوم برره اسررا  طرزالعمرر

 استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

( نمرررره امتیرررازی بررررای قشرررر انررراع بررره اسرررا  طرزالعمرررل 5) ب(

 استخدام؛
نرروت: افررراد دارای معلولیررت واجررد شرررایط فرروق میتواننررد در صررورتیکه 

معلولیررت شرران مررانع انجررام کررارنگردد، برررای احررراز ایررن بسررت درخواسررت 

 نمایند.

 

 

 

 

 


