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 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي عنوان پست سازماني مسئول مربوطه

     تعيين كننده :

     يد كننده :أيت

اهیمی صیقالن    مسئول واحدتشكيالت:  مهدی ابر

 

 و مشاوره در سطح استان ، منطقه و مدرسه یحوزه پرورش یانسان یروین یسامانده ندیو نظارت بر فرا یزیبرنامه ر .1

 و مشاوره در سطح مدرسه ، منطقه و استان ییبه منظور استقرار نظام جامع راهنما یساز نهیزم .2

 بهنگام و مستمر یها در سطح استان ، منطقه و مدرسه و ارائه راهکار و رهنمودها تیو نظارت كامل بر برنامه ها و فعال ی، سامانده تیهدا .3

 آموزش نمودن سو¬ان ، منطقه و مدرسه و همدر سطح است یانسان یروین یحرفه ا یو ارتقا ی، به روز آور یتوانمندساز یو اقدام برا یزیر برنامه .4

 آنان یحرفه ا یازهایبا ن یتخصص یها

و ... در جهت  یانسان یرویو آموزش ن  یزی، مركز برنامه ر یعال آموزش مراكز و ها¬مانند دانشگاه یدرون و برون سازمان یها تیاز ظرف استفاده .5

 مرتبط یبرنامه ها نیتدو نیو مشاوره و همچن یتیه تربحوز یانسان یروین یحرفه ا یها¬و مهارت یسطح علم یارتقا

و ..  ی، آموزش مجاز یتخصص – یها ، جشنواره ها ، مجالت علم شی، هما یتخصص یها¬كارگاه لیمتنوع از قب یروش ها یریو بکارگ نی، تدو هیته .6

  یانسان یروین یدر توانمند سا

 یها افتهی جیو كاربست نتا یپیشگیرانه، مراقبتی و مشاوره ا ،یتیترب یها تیمرتبط با فعال یدر حوزه  یكاربرد یمطالعات و پژوهش ها انجام .7

  نهیزم نیدر ا یكاربرد قاتیتحق

  نیمدارس و مشاور یپرورش انیمعاونان و مرب یها تیفعال یساالنه اجرا میو نظارت بر تقو نیتدو .8

  یبهره ور شیمحوله به منظور افزا فیها و وظا تیاز فعال ییاجرا میتقو میو تنط هیته .9

كاركنان مدرسه ، خدمات  ینقش مشاوره ا یفایمدرسه ، ا یعوامل انسان ریسا یتینقش ترب یایو اح میمثل تعم ییطرح ها یها تیاز ظرف استفاده .11

  یوزارت یها استیمصوب و س یو مشاوره ا یتیتحقق اهداف ترب یدر راستا ،یمشورت

  یمرتبط با حوزه كار یها تیبرنامه ها و فعال یو استاندارد ساز یشناس بی، آس یسنج ازین .11

 ، مراقبتی و پیشگیرانه ی، مشاوره ا ی، فرهنگ یفعال در حوزه پرورش یبه منظور بهره گیری از ظرفیت تشکل ها یزیو برنامه ر یطراح .12

 و ...  ادیمشاغل ، هفته بهداشت روان ، هفته مبارزه با اعت ی، هفته معرف یاسالم تیترب یهفته  گاهیو اقدام در جهت توسعه و تبیین جا یزیر برنامه .13

  یبه حوزه های ذیربط ستاد جیو پیشگیرانه و اعالم نتا ی، مشاوره ا یپرورش کردیبا رو یكتب درس یمحتوا یو بازنگر لیتحل .14

 و مشاور پژوهنده  یتربیت مرب یدر راستا انیمشاوران و فرهنگ ،یپرورش انی، مرب نیمعاون ی ژهیو یو فرهنگ یپرورش یمحتوا دیو تول لیتحل .15

  یصیساعت تخص زانیبرابر م یو مشاوره ا یپرورش یآموزش یها¬گروه یها تیبر برنامه ها و فعال نظارت .16

  یهسته ها و مراكز مشاوره و خدمات روان شناخت یها تیفعال یفیو ك یبه منظور گسترش كم یزیر برنامه .17

 لوح فشرده و.. (  لم،یف ات،یهمکاران شاغل در مناطق و مدارس)مجالت، کتب، نشر ازیو انتشار منابع متناسب با ن دیجهت تول ربطیذ یدهابا واح یهمکار .81

و مشکالت  ها¬بیبه منظور سنجش استعداد، عالقه، آس یشناخت¬روان یابزارها ریو سا یا¬مشاوره یها¬آزمون یو نظارت براجرا یزیر برنامه .19

 در مدارس ، هسته ها و مراكز مشاوره  یزیو برنامه ر حیجهت استفاده صح یاررفت–یروان
 ربطیذ یها یكارشناس یبا هماهنگ یو منطقه ا یمحل طیمطابق با شرا یمرتبط با حوزه كار یها تیالزم در خصوص فعال یها¬دستورالعمل نیو تدو هیته .21

  یو شغل یلیبانک اطالعات تحص لیو تشک "هدایت تحصیلی"،  "نماد"جهت استفاده كامل و بهینه از سامانه های مرتبط با حوزه كاری مانند  یزیر برنامه .21

  یو استان ی، منطقه ا ی، مدرسه ا ی، كالس یو اجتماعی دانش آموزان به صورت فرد  یرفتار – یمشکالت روان مرخین میبه منظور ترس یزیر برنامه .22

 یو استان ی، منطقه ا ی، مدرسه ا ی، كالس یدانش آموزان   به صورت فرد یاستعداد مرخین میبه منظور ترس یزیر برنامه .23

 دانش آموزان  یلیو تحص یاجتماعی ، رفتار یمشکالت روان وعیاز بروز و ش یریالزم به منظور جلوگ اقدام .24

 یمشاوره ا یها تیاز فعال یابیو ارز یمشاوره و مدارس و بررس یمستمر بر مراكز و هسته ها نظارت .25

 خدمات  ازمندی، درمان ، ارجاع و مددكاری به موقع دانش آموزان ن صی، تشخ یی، شناسا ینظام غربالگر یساز ادهیبه منظور پ یزیر برنامه .26

 ر كشورمشاور  سراس یدانش آموزان دارا یتمام یبرا یمشاوره ا یکیپرونده الکترون لیبه منظور تشک یزیر برنامه .27

  یلیتحص تیهدا یندیفرا یمطلوب برنامه ها یروند اجرا یریگیاستان و منطقه و پ یلیتحص تیهدا تهیمستمر كم لیبه مظور تشک یزیر برنامه .28

و  زهیانگ جادیتمركز حواس ، ا یمانند ) روش ها یعمل یآموزش مهارتها قیدانش آموزان از طر یلیتحص یها بیبه منظور كاهش آس یزیر برنامه .29

 و ... (  یلیتحص یزی، برنامه ر یلیتحص یدی، ناام یاز افسردگ یریشگیپ

 ( در سطح استان 1571نماد ) یبه منظور استقرار و عملکرد خط مل یزیر برنامه .31

 در سطح استان ، منطقه و مدرسه  یاجتماع – یروان یها تیبرنامه فور قیبه منظور انجام دق یزیر برنامه .31

 مدارس سراسر كشور  یمشاور در تمام اریتشکل هم تی، آموزش و استفاده از ظرف یبه منظور راه انداز یزیر برنامه .32
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 طرح رابطان مدارس در مدارس فاقد مشاور  تیبه منظور استفاده از ظرف یزیر برنامه .33

 هسته ها و مراكز مشاوره سراسر كشور  یانسان یروین یبه منظور سامانده یزیر برنامه .34

  یانتخاب رشته كنکور سراسر یهاگاهیپا یبه منظور راه انداز یزیر برنامه .35

  یو استان یمنطقه ا یشغل شیآما یبه منظور طراح یزیر برنامه .36

 مددكاری و ارتقایی های¬پرخطر، مهارت یو رفتارها یاجتماع یها بیاز آس یریشگیكالن پ یجهت اجرا و پیاده سازی راهکارها یزیر برنامه .37

 مدارس و دانش آموزان استان نیب در اجتماعی

 یاز خطر ، آموزش مهارت ها یمدارس عار یطرح ها ژهیدر مدارس استان ) به و هیاول یریشگیپ یو كیفی طرح ها یتوسعه كم یبرا یزیر برنامه .38

 ( محور –مدرسه  یریشگیو طرح پ یاجتماع یها بیو آس ادیاز اعت یریشگیپ کردیبا رو یزندگ

پرخطر، توانمندسازی  یو رفتارها یاجتماع یها بیاز آس یریشگیپ نهیدر زم یآموزش – یفرهنگ یبسته ها نیو تدو هیته یبرا یزیر برنامه .39

 اجتماعی مددكاری و ارتقایی های¬همزمان والدین، دانش آموزان و فرهنگیان، مهارت

 بیاز آس یریشگیپ نهیدر زم یجیترو – یفرهنگ یبرنامه ها یو فوق برنامه  و اجرا یفرهنگ یبرنامه ها یجهت طراح ربطیذ یبا واحدها یهمکار .41

 پرخطر ، مهارتهای ارتقایی و مددكاری اجتماعی، همچنین برگزاری جشنواره نوجوان سالم یو رفتارها یاجتماع یها

 ها  آن یها تیو استفاده از ظرف یدانش آموز یو تشکل ها یمحل نفعانیجلب مشاركت خانواده ها ، ذ یبرا یزیر برنامه .41

 یو رفتارها یاجتماع یها بیدر جهت مراقبت از دانش آموزان در برابر آس یو اجتماع ینوآورانه جهت مداخالت فرهنگ یشنهادهایو ارائه پ یطراح .42

 پرخطر  ) مهارتهای ارتقایی و مددكاری اجتماعی(

های، مدیریت -پرخطر ، ارتقای مهارت یو رفتارها یاجتماع یها بیو مراقبت در برابر آس یریشگیپ نهیدر زم یمل یبا دستگاه ها و شوراها یهمکار .43

 مورد و مددكاری اجتماعی دانش آموزان  

 ها تیدر انجام فعال یو تخصص یشغل ینامه و ضوابط ابالغ نیآئ تیرعا .44

 .یبهره ور شیمحوله به منظور افزا فیها و وظا تیاز فعال ییاجرا میتقو میو تنظ هیته .45

 محوله. فیشغل و ظا نهیدر زم یادار ونیت و ارتباطات و اتوماساطالعا یاز فناور استفاده .46

 مافوق. نیمحوله با نظر مسئول فیوظا طهیدر ح یكار یها تهیو كم یآموزش یها و دوره ها ونیسیكم ،ییدر جلسات، گردهما شركت .47

 ی راهکارهای مناسب در زمینه شغل مورد تصدی ، مطالعه ، تحقیق و پژوهش به منظور كسب مهارت های الزم و ارتقاء علمی جهت ارایه بررسی .48

 ها و دستورالعمل های الزم در زمینه شغل مورد تصدی و ابالغ به واحدهای ذیربط و دقت الزم جهت حسن اجرای آنها ؛ و تنظیم بخشنامه تهیه .49

 های الزم؛ نویس مکاتبات و گزارش پیش تهیه .51

 های تلفنی و سؤاالت حضوری مراجعان در چارچوب وظایف مربوط به پست مورد تصدی ؛ مناسب به تماس پاسخگویی .51

 سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم.    انجام .52
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 مورد تصدي؛ هاي ابالغي در زمينه شغلاهتمام الزم جهت حسن اجراي ضوابط ومقررات و دستورالعمل  .1

 هاي ابالغي از حوزه ستادي؛و بخشنامه هاهاي الزم جهت حسن اجراي نامهتهيه طرح .2

 هاي الزم جهت ايجاد تسهيالت رفاهي با توجه به فراواني جمعيت فرهنگي استان؛تهيه طرح .3

 رفاهي و درماني؛ –اقدام الزم در راستاي حفظ و نگهداري و توسعه و تجهيز مراكز آموزشي  .4

 رفاهي و درماني  و طرح اسكان فرهنگيان؛ –مراكز آموزشي  يريزي الزم در راستاي اجراي كامل و دقيق شيوه نامهبرنامه .5

 هاي الزم در خصوص ايجاد تسهيالت سفر براي همكاران استان در سفرهاي درون  و برون استاني؛ها و برنامهارائه طرح .6

هاي ها و تعاونيزان و اتحاديهآموهاي موردنيازدرخصوص اموررفاهي، درماني و بيمه كاركنان و دانشتهيه و تدوين بخشنامه ودستورالعمل .7

 مسكن و مصرف فرهنگيان؛

هاي الزم براي كاهش آمار فاقدين تالش جهت تأمين مسكن كاركنان اداري و آموزشي با همكاري ساير نهادهاي استان و ايجاد ظرفيت .8

 مسكن؛

 هاي مربوط؛انواده آنها بر اساس دستورالعملريزي جهت ايجاد تسهيالت الزم در كليه امور مربوط به رفاه كاركنان، معلمان و خبرنامه .9

 ها براي كاركنا ن طبق مقررات مربوط؛هاي وام ضروري و ايجاد تسهيالت الزم براي اخذ وام از بانكتالش به منظور ايجاد صندوق .11

 آموزان؛اهتمام الزم در مورد بيمه كاركنان، معلمان و دانش .11

هاي الزم در زمينه ايجاد تسهيالت درماني و بيمه اجتماعي، تكميل، حوادث، اماكن اداري و هاو برنامهارائه و نظارت بر حسن اجراي طرح .12

 مسكوني كاركنان طبق قوانين و مقررات؛

 گيرند؛هاي سازماني كه مورد استفاده معلمان و كاركنان آموزش و پرورش قرار مينظارت برانجام امور مربوط به خانه .13

 هاي سازماني؛فروش خانه نظارت بر مفاد قانون واگذاري و .14

 هاي تعاوني مسكن و مصرف كاركنان و معلمان و نظارت برانجام امور مربوطه؛اهتمام الزم جهت تشكيل شركت .15

 هاي وابسته )ليزينگ، ساختماني معلم و شركت تأمين مسكن(؛هاي الزم در مورد صندوق ذخيره فرهنگيان و شركتهماهنگي .16

ها و واحدهاي مختلف به منظور نان واحدهاي ذيربط جهت صدور گذرنامه و همچنين معرفي آنها به سازماناقدام الزم در مورد معرفي كارك .17

 هاي الزم از مراكز تفريحي سياحتي و زيارتي؛استفاده از تسهيالت رفاهي و غيره با  نظرمسئولين مربوط و تالش براي اخذ تخفيف

 ن استان؛نظارت برمراكزآموزشي و رفاهي درماني و ستاد اسكا .18

 نظارت برتهيه وارائه فهرست الزم جهت كسر حقوق بيمه كاركنان به حسابداري مربوط؛ .19

 اقدام الزم در خصوص تسويه حساب كاركنان منتقلين و بازنشسته و غيره با هماهنگي واحدهاي ذيربط؛ .21

هاي اعتباري استفاده بهينه همكاران از كارتهاي غيرنقدي كاركنان با هماهنگي واحدهاي ذيربط و تالش براي پيگيري امورمربوط به كمك .21

 خريد؛

 تدوين برنامه جامع آموزشي موارد مورد نياز همكاران جهت ارائه خدمات مطلوب تر به فرهنگيان در طول سال؛ .22

 تقسيم كار بين كاركنان اداره تداركات و نظارت بر حسن انجام وظايف آنان؛ .23

 ارات تفويض شده؛هاي صادره از اداره كل طبق اختيامضاء نامه .24

 ريزي و ارائه برنامه و نظارت بر عملكرد نيروهاي خدماتي )سرايدار، نظافتچي، حمل و نقل و فضاي سبز(برنامه .25

 نظارت بر تهيه لباس خدمتگزاران، سرايداران، و نگهبانان؛ .26

 اهتمام الزم جهت نگهداري اسناد مالكيت و شناسنامه وسايل نقليه موجود در اداره كل با همكاري واحدهاي ذيربط؛ .27

ها، ادارات، شهرستانها و هاي ساالنه اداره كل آموزش و پرورش استان در سطح آموزشگاهها، نمايندگيبيني و تهيه نيازمندينظارت، پيش .28

زم، ملزومات و وسايل نقليه و سوخت مورد لزوم و ساير موارد براساس تقاضاها و پيشنهادهاي مربوط با مناطق از نظر تدارك وسايل، لوا

 رعايت مقررات و تصويب مسئولين مافوق؛

 بيني و اخذ اعتبار الزم از اداره امور مالي و تحصيل اجازه خرج براي تهيه و خريد وسايل و لوازم مورد نياز؛اقدام به پيش .29

 تنخواه گردان براي خريد احتياجات و انجام كارهاي فوري و ضروري؛ اقدام به اخذ .31



 شرح وظايف پست سازماني
 معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهور  3( ت  44-4) 32فرم ع 

 

 اداره كل آموزش و پرورش استان     :      واحد سازماني -2 آموزش و پرورش  وزارت /موسسه : -1

 رئيس اداره امور رفاهي و پشتيباني    شغل : عنوان  پست/ـ   4    محل جغرافيايي خدمت : -3

     شماره پست / شغل : - 6 موقت     ثابت / مستمر        نوع پست / شغل : -5

 شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و طبق مقررات اداري و مالي وظايف زيررا تحت نظارت مسئول مربوطه انجام مي دهد :

 

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي وان پست سازمانيعن مسئول مربوطه

     تعيين كننده :

     يد كننده :أيت

اهیمی صیقالن    مسئول واحدتشكيالت:  مهدی ابر

 

 

 جهت كاركنان ذيربط در اداره كل و واحدهاي تابعه؛ …هاي آموزشي مسايل ايمني، انبارداري و ريزي جهت برگزاري دورهبرنامه .31

 ا از طريق اداره امور مالي؛ها و تعميرات و غيره و اقدام به واريز آنهبررسي و امضاء كليه اسناد مربوط به هزينه .32

 ها و جلسات مربوط به امور تداركات و خدمات از قبيل كميسيون مناقصه و تحويل كاال و لوازم و غيره؛شركت در كميسيون .33

 جويي و انضباط مالي در خريد وسايل و امكانات مورد نياز؛مراقبت الزم جهت رعايت اصل صرفه .34

 سيسات واحدهاي اداري و آموزشي؛مراقبت الزم در جهت حفظ و نگهداري تأ .35

هاي نظارت بر تهيه دستورالعملهاي الزم به منظور رعايت كليه مسايل ايمني در واحدهاي آموزشي و اداري شركت در جلسات و كميسيون .36

ي شغل مينهي راهكارهاي مناسب در زهاي الزم و ارتقاء علمي جهت ارائهمربوط؛بررسي، مطالعه،تحقيق. پژوهش به منظور كسب مهارت

 مورد تصدي؛

 شركت در جلسات مناقصه، مزايده، ترك تشريفات مناقصه و مزايده و ساير جلسات مالي؛ .37

 بيني و نيازسنجي خريد اقالم مصرفي و غيرمصرفي مورد نياز ادارات كل و مناطق تابعه بر اساس اعتبارات تخصيص يافته؛پيش .38

سازي و صرفه و صالح و كاهش نه تداركات الكترونيك دولت )ستاد( در جهت شفافتهيه كليه ملزومات )كاال و خدمات( از طريق ساما .39

 ها؛هزينه

 تهيه بانك اطالعات از فروشندگان و پيمانكاران جهت جايگزيني مطمئن براي عرضه كاالهاي انحصاري؛ .41

مناطق تابعه؛تهيه وتنظيم بخشنامه ها و هاي فرآيند خريد كاال به كارپردازان اداره كل و ريزي جهت آموزش مستمر اصول و روشبرنامه .41

 هاي الزم در زمينه شغل مورد تصدي و ابالغ به واحدهاي ذيربط ودقت الزم جهت حسن اجراي آنها؛دستورالعمل

ري و هاي ادامهندسي اعم از تأسيسات، برق، مخابرات، آسانسور و امور ابنيه و ساختمان -نظارت بر اجراي قراردادهاي مربوط به امور فني  .42

 آموزشي؛

 تشريفات مناقصه به منظور انتخاب پيمانكار؛برگزاري مناقصه عمومي، محدود و ترك .43

 تشكيل جلسات كميسيون مناقصه، مزايده جهت بررسي اسناد و تعيين برنده؛ .44

 هاي الزم و نظارت بر مراحل تهيه و صدور مكاتبات كارشناسان؛نويس مكاتبات و گزارشتهيه پيش .45

 به تماس هاي تلفني وسواالت حضوري مراجعان در چهارچوب وظايف مربوط به پست مورد تصدي؛پاسخگويي مناسب  .46

 استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و اتوماسيون اداري در زمينه شغل و وظايف محوله؛ .47

 انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم .84



 شرح وظايف پست سازماني
 رئيس جمهور معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني  2( ت  4-74) 23فرم ع 

 

 اداره كل آموزش و پرورش استان     :      واحد سازماني -2 آموزش و پرورش  وزارت /موسسه : -1

 آموزش دوره اول متوسطه و دوم نظریرئیس اداره     عنوان  پست/ شغل :ـ   4    محل جغرافيايي خدمت : -3

     ماره پست / شغل :ش - 6 موقت     ثابت / مستمر        نوع پست / شغل : -5

 شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و طبق مقررات اداری و مالي وظايف زيررا تحت نظارت مسئول مربوطه انجام مي دهد :

 

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي عنوان پست سازماني مسئول مربوطه

     تعيين كننده :

     يد كننده :أيت

اهیمی صیقالن    دتشكيالت:مسئول واح  مهدی ابر

 

 

 حوزه معاونت متبوع یسازمان يهمكاري با معاون آموزش متوسطه و ساير واحد ها .1

 وظايف بين كارشناس مسووالن و كارشناسان زير مجموعه و نظارت بر حسن اجراي وظايف آنان. تقسيم .2

 و تنظيم برنامه ساالنه آموزش  در راستاي كيفيت بخشی     تهيه .3

 توسطه و ارائه راهكارهاي مناسب در اين زمينه به مسئولين مافوقمسائل و مشكالت آموزشی  مدارس م شناسايی .4

 ريزي در جهت افزايش پوشش تحصيلی به منظور تحقق عدالت آموزشی برنامه .5

 هاي الزمالعملهاي كلی به منظور سازماندهی مناسب نيروي انسانی در سطح استان از طريق تهيه دستورها و برنامهطرح ارائه .6

 هاي مرتبطاي و كاردانش به منظور وحدت رويه در انجام فعاليتموزش و پرورش فنی و حرفهبا گروه آ همكاري .7

 هاي ذيربطهاي پرسنلی و تجهيزات دبيرستانها  با همكاري و هماهنگی واحدنيازمندي بررسی .8

 با كارشناسان اداره سنجش  در مورد برگزاري امتحانات نهايی والمپيادها  در سطح استان همكاري .9

 مسئوالن متوسطه اول و دوم  ادارات آموزش و پرورش مناطق تابعه استان در خصوص وظايف آنان نمايیراه .10

 هاي كارآموزي و بازآموزي دبيران  در سطح استان با همكاري واحدهاي ذيربط در راستاي ارتقاء سطح علمی آنانبر تهيه و تنظيم برنامه نظارت .11

بندي مصوب در سطح استان و تهيه گزارشهاي الزم جهت ارائه به ل و دوم با توجه به ضوابط و درجههاي متوسطه اوبر تاسيس دبيرستان نظارت .12

 مسئولين مافوق

هائی كه توسط مسئوالن آموزش متوسطه  ادارات آموزش و پرورش مناطق به اداره كل  آموزش و پرورش و اظهار نظر در مورد گزارش بررسی .13

 آموزش متوسطه شود با نظر معاون استان ارائه می

 هاي رسيده در مورد آموزش متوسطه  در سطح استانالعملدقيق در اجراي صحيح مقررات و دستور مراقبت .14

 بر تنظيم دفاتر آماري نيروي انسانی در دبيرستانهاي متوسطه  با همكاري كارشناس مربوط نظارت .15

 مافوق هاي مربوط با نظر مسئولينهمايیها و گرددر جلسات و كميسيون شركت .16

 هاي آنهاريزي جهت رفع نيازهاي شبانه روزي و مدارس نيازمند  و برنامهبر امور مربوط به دبيرستان نظارت .17

از ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق مدارس  به منظور بررسی مسائل آموزشی  متوسطه نظري  ) نمونه ، شبانه، غير دولتی  بازديد .18

 ،آموزش از راه دور( وارائه راهنمايی هاي الزم به كارشناسان ذيربط

 هاي آموزش و پرورش در دوره مربوطالزم به منظور تلفيق فعاليت اهتمام .19

 هاي ذيربطهاي الزم جهت حسن اجراي مسابقات علمی، ادبی  دوره مربوط با هماهنگی واحدحطر ارائه .20

 طرح وبرنامه هاي ساالنه آموزشی ادارات آموزش وپرورش مناطق  تاييد .21

 با كارشناسان گروه هاي آموزشی در مورد فعاليت هاي پژوهشسرا هاي دانش آموزي همكاري .22

 ايی دوره متوسطه با همكاري كارشناسان مربوطبر برگزاري امتحانات غير نه نظارت .23

 از فناوري اطالعات وارتباطات واتوماسيون اداري در زمينه شغل ووظايف محوله  استفاده .24

 در جلسات ، گرد همايی ، كميسون ها ودوره هاي آموزشی وكميته هاي كاري در حيطه وظايف محوله با نظر مسئولين مافوق  شركت .25

 ي راهكارهاي مناسب در زمينه شغل مورد تصدي؛و پژوهش به منظور كسب مهارتهاي الزم و ارتقاء علمی جهت ارايهمطالعه، تحقيق  بررسی، .26

 هاي ذيربط و دقت الزم جهت حسن اجراي آنها؛هاي الزم در زمينه شغل مورد تصدي و ابالغ به واحدالعملها و دستورو تنظيم بخشنامه تهيه .27

 هاي الزم؛شنويس مكاتبات و گزارپيش تهيه .28

 هاي تلفنی و سؤاالت حضوري مراجعان در چارچوب وظايف مربوط به پست مورد تصدي؛مناسب به تماس پاسخگويی .29

 ساير امور ارجاعی در رابطه با شغل مورد تصدي انجام .30



 شرح وظايف پست سازماني
 معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهور  3( ت  44-4) 32فرم ع 

 

 اداره كل آموزش و پرورش استان     :      واحد سازماني -2 آموزش و پرورش  وزارت /موسسه : -1

   تکنولوژی،گروه های آموزشی  و رررسی  موتیوا    رئیس اداره     عنوان  پست/ شغل :ـ    4    محل جغرافيايي خدمت : -3

 ارتدای دوره 

     شماره پست / شغل : - 6 موقت     ثابت / مستمر        نوع پست / شغل : -5

 شاغل این پست را رعایت موازین شرع  و طبق مقررات اداری و مال  وظایف زیررا توت نظارت مسئول مرروطه انجام م  دهد :

 

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي عنوان پست سازماني مسئول مربوطه

     تعيين كننده :

     يد كننده :أيت

اهیمی صیقالن    مسئول واحدتشكيالت:  مهدی ابر

 

 وزارت متبوع یمتناسب بابرنامه ساالنه ابالغ یبخش تیفیک یطرح ها و برنامه ها ییاجرا میو تقو یاتیبرنامه عمل نیتدو .1

 استان  یآموزش  یدر گروه ها یانمند و متخصص و دعوت به همکارتو یروهاین ییبه منظور شناسا یزیر برنامه .2

 وهیو ش یساعات ابالغ زانیموظف برابر م ریدر قالب ساعات موظف و غ یآموزش یگروه ها یاعضا یبرا یصدور ابالغ همکار یریگیپ .3

  یآموزش یگروه ها ینامه سامانده

و مناطق تابعه و حصول  یدر نواح یآموزش یگروه ها یاعضا تیو نظارت بر نحوه اختصاص ساعات فعال نییجلسات تب یبرگزار .4

  یآموزش یمتخصص در گروه ها یها روین یریاز به کارگ نانیاطم

  یو برنامه ساالنه ابالغ یبخش تیفیک یها تیفعال نیمتناسب با عناو یتخصص یکارگروه ها لیتشک .5

 یو ارائه طرح ها یو اقتضائات منطقه ا یو محل یبوم طیمتناسب با شرا یریادگیآموزش و  یندهایفرآ لیجهت تسه یزیر برنامه .6

 خالقانه 

 استان  یآموزش  یدر گروه ها یتوانمند و متخصص و دعوت به همکار یروهاین ییبه منظور شناسا یزیر برنامه .7

عملکرد دانش  یفیور ارتقا کالزم به منظ یراهبردها نییکسب شده دانش آموزان و تع یها یستگیشا یفیو سطح ک یریادگی شیپا .8

 آموزان 

و تدوین  هیمربوط در ته یبا سایر واحدها یمعلمان و همکار یتوانمندساز یطرح ها یمقدمات و مشارکت فعال در اجرا دیتمه .9

 کارکنان و مدیران  یآموزش یهاو دوره یدروس آموزش یمحتوا

محالت، کانون  یاز جمله پژوهشسراها، سرا یو محل یارتباط و تعامل سازنده با نهادها، انجمن ها، دانشگاه ها و محافل علم یبرقرار .11

 یآموزش یگروه ها یطرح ها و برنامه ها یبخش تیفیکودکان و نوجوانان، کتابخانه ها و ....مرتبط با موضوعات ک یپرورش فکر یها

ذیربط و دقت الزم جهت اطالع  یو ابالغ به واحدها یشغل مورد تصد نهیالزم در زم یهاستورالعملها و دبخشنامه میو تنظ هیته .11

 ها                            آن یبهنگام و حسن اجرا    یرسان

ضائات متناسب با سن و اقت یو کالس یمدرسه ا یجشنواره ها یبرگزار نهیدر زم یآموزش یواحدها یو نظارت بر فعالساز یراهبر .12

 ییو مسابقات در دوره ابتدا یرقابت یفضاها جادیاز ا زیو پره یدوران کودک

و مناطق تابعه و  یطرح ها و برنامه ها در نواح ،یآموزش یها تیفعال یاز حسن اجرا نانیو حصول اطم یابیارزش ندیفرآ یراهبرب .13

نامه ها و دستورالعمل ها و  وهیبر اساس ش یآموزش یروهایعملکرد ن تیفیک یابیو ارز یآموزش یینامه راهنما وهیش یاجرا

 و ارائه خدمات الزم به آنان یحرفه ا یها تیصالح تیبه تقو ازمندین یروهاینخبه و توانمند و ن یروهاین ییشناسا

 ایزان و اولمعلمان و  دانش آمو ازیمتنوع و مورد ن یمکمل در قالب ها یو آموزش یعلم یو محتواها یدانش حرفه ا میو تسه دیتول .14

 مربوطه یمناطق و حوزه ها نیستاد در ب یواحدها یارسال شده از سو یآموزش یمحتوا ریو نظارت بر توزیع و تکث

و به روز  یمعلمان و فعالساز یبرا دیو مف یاز نظر انتشار مطالب علم  یآموزش یو سایت های گروه ها یمجاز یبر فضا نظارت .15

 شاد یمجاز یکانال ها و گروه ها ت،یاز جمله سا یتعامل یدر فضاها یمطالب کاربرد یرسان

 یکشور یبا قطب ها و کارگروه ها یو همکار  ییدوره ابتدا یمحتوا دیو نظارت بر هر گونه تول یزی، برنامه ر تیریمد .16

 یو شغل یحرفه ا یها یستگیو توسعه شا تیو ترب میدرحوزه تعل قیو تحق مطالعه .17

 یادگیری -ج استفاده از روشهای فعال ومناسب تدریس  وارشیابی در فرآیند یاددهیریزی جهت توسعه وتروی برنامه .18

 تابعه استان  یابتدای یآموزش یدر واحدها یآموزش یها یو فناور یالزم جهت گسترش کاربرد تکنولوژ یریزبرنامه .19

 یها شگاهیآزما زاتیو فضا و تجه یو کمك آموزش یوسایل و مواد آموزش یفیو ک یتوسعه و کاربست کم یزیو برنامه ر دیتمه .21

 استان یهاآموزشگاه

 درسی و اعالم نظرات به مراجع ذیربط یو برنامه ریزی در زمینه نقد و بررسی کتب و محتواها نظارت .21

 



 شرح وظايف پست سازماني
 معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهور  3( ت  44-4) 32فرم ع 

 

 اداره كل آموزش و پرورش استان     :      واحد سازماني -2 آموزش و پرورش  وزارت /موسسه : -1

   تکنولوژی،گروه های آموزشی  و رررسی  موتیوا    رئیس اداره     عنوان  پست/ شغل :ـ    4    محل جغرافيايي خدمت : -3

 ارتدای دوره 

     شماره پست / شغل : - 6 موقت     ثابت / مستمر        نوع پست / شغل : -5

 شاغل این پست را رعایت موازین شرع  و طبق مقررات اداری و مال  وظایف زیررا توت نظارت مسئول مرروطه انجام م  دهد :

 

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي عنوان پست سازماني مسئول مربوطه

     تعيين كننده :

     يد كننده :أيت

اهیمی صیقالن    مسئول واحدتشكيالت:  مهدی ابر

 

 

 

   یمراجعان در چارچوب وظایف مربوط به پست مورد تصد یو سؤاالت حضور یتلفن یهامناسب به تماس یپاسخگوی .22

رشد،  كیالکترون یمحتوا دیجشنواره تول یاجرا تیریسازمان پژوهش از جمله مد یآموزش یها تیفعال نهیدر زم یهمکار .23

معلمان و ارتباط با مولفان و  یعلم یتوانمندساز لیاز قب یخدمات آموزش یو تسر افتیرشد، مجالت رشد و ... و در لمیجشنواره ف

 سازمان نیا یدرس یگروه ها

وارائه      ییابتدا یتعامل با اعضای گروه های آموزشی، کارشناسان استانی ومنطقه ای در مورد طرح ها و برنامه ها نهیزم جادیا .24

 وزارت یآموزش یگزارش الزم به معاونت و گروه ها

ستان، مطلوب در سطح ا یو نظارت بر اجرا یطرح ابتکار یو اجرا یزیوزارت در خصوص برنامه ر یآموزش یبا گروه ها یهماهنگ .25

 استانها و مناطق ریسا یمنطقه و مدارس و انتشار دستاوردها جهت بهره مند

و ارائه بازخورد و  یآموزش ندیفرآ یو بررس ایاز مدارس مشکل دار طبق گزارش واصله از اول دینظارت و بازد یبرا یزیر برنامه .26

 الزم یها ییراهنما

و  رنامهیاهدا تقد دیو تمه افتیان شرکت کننده در دوره ها و کارگاه ها و درمدرسان و معلم یصدور ابالغ و گواه یبرا یزیر برنامه .27

 طرح ها و برنامه ها انیمعلمان و مجر یالزم برا یمشوق ها

بینی اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح ها وفعالیت های مربوط به حوزه کارشناسی مربوطه وتالش برای جذب وتخصیص  پیش .28

 منابع

محتوا  یو بررس یآموزش یگروه ها ،یطرح ها و برنامه ها اداره تکنولوژ یاجرا یمستندات الزم در راستا یبر بارگذار نظارت .29

 تسما وزارت تیدر سا ییابتدا

کاربست فناوری های نوین در فرآیند آموزش و  نهیدر زم ییمعاونت آموزش ابتدا یکردهایریزی جهت توسعه وترویج رو برنامه .31

توسعه سواد  تال،یجید یستگیشا ،یریادگیو  یباز ،یمعلم یمهارت محور،پژوهش ها فی،تکالیدانش آموز یهش هایادگیری، پژو

 و ... نهخواندن و نوشتن، آموزش در مناطق دو زبا

 یدر رابطه با شغل مورد تصد یسایر امور ارجاع انجام .31

 



 شرح وظايف پست سازماني
 معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهور  3( ت  44-4) 32فرم ع 

 

 اداره كل آموزش و پرورش استان     :      واحد سازماني -2 آموزش و پرورش  وزارت /موسسه : -1

 دوره متوسطه   رئیس اداره تکنولوژی،گروه های آموزشی و بررسی محتوا     عنوان  پست/ شغل :ـ   4    غرافيايي خدمت :محل ج -3

     شماره پست / شغل : - 6 موقت     ثابت / مستمر        نوع پست / شغل : -5

 ررا تحت نظارت مسئول مربوطه انجام می دهد :شاغل اين پست با رعايت موازين شرعی و طبق مقررات اداری و مالی وظايف زي

 

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي عنوان پست سازماني مسئول مربوطه

     تعيين كننده :

     يد كننده :أيت

اهیمی صیقالن    مسئول واحدتشكيالت:  مهدی ابر

 

 

 هامقررات و دستورالعمل ن،یقوان ینظارت بر اجرا .1

 یابالغ یها طرح و برنامه یو نظارت بر اجرا یزیر¬برنامه .2

 معلمان نیو نشر آن در ب یعلم یها افتهی نیو به دست آوردن آخر یقیمطالعات تطب انجام .3

 متناسب با اقتضائات و مسائل روز یریادگیآموزش و  یها¬روش ییشناسا .4

 بینی، برآورد و سازماندهی نیروی انسانی مورد نیاز گروه های آموزشی منطبق بر مفاد شیوه نامه اجرایی گروه های آموزشی  پیش .5

ضمن خدمت،  یآموزش یها دوره برگزاری طریق از( مهارت و نگرش دانش،) معلمان ای¬حرفه یها¬تیصالح و ها و برنامه ریزی برای توسعه شایستگی یازسنجین .6

  گیرییاد -ا، كارگاه ها، گردهمایی ها، نشست های علمی و تخصصی و وبینارها واستفاده از تكنولوژی آموزشی در فعالیت های یاددهیهمایش ه

 و معلمان  مدارس  یآموزش یها گروه یدر بین  اعضا یدر جهت گسترش فرهنگ درس پژوه یزیر برنامه .7

 یآموزش تیفیبق با وظایف محوله به منظور افزایش بهره وری و بهبود كمطا ها، تهیه برنامه ساالنه و تقویم اجرایی فعالیت  .8

 هامعلمان و تالش در جهت اشاعه و نشر آن یها تیو ظرف ها یتوانمند ییشناسا .9

 مدارس رانیسواد سنجش معلمان و مد یدر جهت ارتقا یزیر برنامه .11

 درسی های برنامه ارزشیابی و تدوین بخشی، اعتبار اعتبارسنجی، های در اجرای پروژه همكاری .11

 مربوط سامانه در ثبت و معلمان ای بر عملكرد حرفه یآموزش ییجهت حسن اجرای نظارت و راهنما ریزی برنامه .12

 الزم های نظارت بر حسن اجرای وظایف كارشناسان زیر مجموعه و ارائه راهنمایی  .13

 و ارزیابی از عملكرد آنان  و ارائه بازخورد الزم در طول سال تحصیلی یدرس یها¬گروه و مناطق آموزشی های گروه و تكنولوژی كارشناسی های فعالیت بر نظارت .14

ه و همچنین تجهیزات رایان های¬كارگاه درس، های¬و توسعه هوشمندسازی كالس یآموزش نینو یها یگسترش كاربرد تكنولوژی آموزشی  و فناور یبرا ریزی برنامه .15

  نواحی و مناطق در مدارس  های آزمایشگاه و ها¬كارگاه

ل آمده و گزارش های بررسی و بازدید مستمر از وسایل و مواد كمك آموزشی موجود در مدارس نواحی و مناطق و تهیه لیست نیازهای آنها از طریق بازدیدهای به عم  .16

 واصله

 معلمان ریشده توسط معلمان، متناسب با محتوای دروس و اشاعه آنها در بین سا دیتول یمحتواها ایواهای مكمل آموزشی محت تولید برای نظارت و ریزی برنامه  .17

 با جلب مشاركت حداكثری معلمان یكشور یا ، نظارت بر اجرای جشنواره ها، مسابقات علمی، آزمایشگاهی و حرفه ریزی برنامه .18

 نتایج امتحانات و ارائه راهكارهایی برای بهبود وضعیت آموزشی  برای بررسی و تجزیه و تحلیل ریزی برنامه .19

 و اعالم نظر به مراجع ذی ربط یریادگی یو نظارت برای نقد و بررسی كتب درسی , بسته ها ریزی برنامه .21

 محتوای پورتال ها، كانال ها و سایر سامانه های مربوط یساز یو نظارت بر غن ریزی برنامه .21

 یریادگیو  یاددهی ندیفرآ نهیبه یاجرا در هاو استفاده از نظرات آن تیو ترب میمتخصصان تعل و نظران صاحب ییشناسا .22

 دروس  یكشور یراهبر یها رخانهیاستان با دب یدرس یسرگروه ها نیتعامل مناسب و مطلوب ب جادیا .23

 در آن اشاعه و هاآن بررسی و نقد پرورشی، و آموزشی های رسانه رشد، مجالت تولید زمینه در آموزشی ریزی تعامل و همكاری سازنده با سازمان پژوهش و برنامه  .24

 مدارس

 معاون آموزش متوسطه  رنظریاداره كل ز های یمختلف كارشناس یهمكاری با واحدها  .25

 مرتبط و هماهنگی با دفاتر ستادی همكاری .26

 هاآن تیپژوهش سراها و ... و استفاده از ظرف ،یو آموزش یعلم یها انجمن ان،یدانشگاه فرهنگ ژهیبو یعال آموزش مراكز و ها سازنده و مؤثر با دانشگاه ارتباط .27

 مافوق مسئولین نظر با محوله وظایف حیطه در كاری های كمیته و آموزشی های شركت در جلسات، گردهمایی، دوره  .28

 وظایف محوله از اطالعات وارتباطات واتوماسیون اداری در زمینه شغل و  استفاده .29

 ی راهكارهای مناسب در زمینه شغل مورد تصدی مطالعه، تحقیق وپژوهش به منظور كسب مهارتهای الزم و ارتقاء علمی جهت ارایه بررسی، .31

 های ذیربط و دقت الزم جهت حسن اجرای آنهاهای الزم در زمینه شغل مورد تصدی و ابالغ به واحدالعملها و دستورظیم بخشنامهو تن تهیه .31

 های الزمنویس مكاتبات و گزارشپیش تهیه .32

 های تلفنی و سؤاالت حضوری مراجعان در چارچوب وظایف مربوط به پست مورد تصدیمناسب به تماس پاسخگویی .33

 سایر امور ارجاعی در رابطه با شغل مورد تصدی انجام .43



 شرح وظايف پست سازماني
 و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهور معاونت توسعه مديريت  3( ت  44-4) 32فرم ع 

 

 اداره كل آموزش و پرورش استان     :      واحد سازماني -2 آموزش و پرورش  وزارت /موسسه : -1

 رئيس اداره ساماندهي دوره هاي سوادآموزي و آموزش هاي داوطلبانه عنوان  پست/ شغل :ـ   4    محل جغرافيايي خدمت : -3

     شماره پست / شغل : - 6 موقت     ثابت / مستمر        نوع پست / شغل : -5

 شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و طبق مقررات اداري و مالي وظايف زيررا تحت نظارت مسئول مربوطه انجام مي دهد :

 

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي عنوان پست سازماني مسئول مربوطه

     : تعيين كننده

     يد كننده :أيت

اهیمی صیقالن    مسئول واحدتشكيالت:  مهدی ابر

 

 

 همكاری با ساير روسای ادارات و كاركنان اداره كل در انجام وظايف محوله ؛ .1

 تقسیم كار بین كاركنان زير مجموعه و نظارت بر حسن اجرای وظايف آنان ؛ .2

 برآورد حجم فعالیت آموزشی استان و شهرستان های تحت پوشش .3

 مطالعه در زمینه جذب و نگهداری سواد آموزان .4

 ی تبلیغاتی سواد آموزی و تحكیم سوادمطالعه و شناسايی نیازها .5

 تالش جهت بهبود كیفیت آموزشی فعالیت های سواد آموزی و تحكیم سواد .6

 تدوين برنامه های عملیاتی سوادآموزی شهرستانها .7

 برنامه ريزی ، اجراء و ارزيابی فعالیت های تشكل های دولتی و غیر دولتی  سواد آموزی .8

 مردمی  همكاری در جهت جلب مشاركت نهاد های .9

 همكاری درجهت اجرای مصوبات ستاد راهبردی .11

 فراهم نمودن فرصتهای يادگیری برای آموزشیاران، ناظران آموزشی و كارشناسان سواد آموزی .11

 همكاری و مشاركت در نظارت و ارزشیابی از میزان اثر بخشی طرح های مشاركتی .12

 شی همكاری در اجرای برنامه های توسعه وترويج مسايل معنوی و ارز .13

 مستند سازی فعالیت ها و عملكرد حوزه سواد آموزی و تحكیم سواد .14

 نظارت وپیگیری بر حسن اجرای مقررات و دستورالعمل ها و آيین نامه های آموزشی  .15

 تشكیل جلسات ، گرد همايی ، كارگاههای آموزشی ، نشست های تخصصی در عرصه سواد آموزی .16

 واد آموزی ) نیروهای مسلح، زندانها ، عشاير ، كاركنان ، كارگران و اصناف ، كمیته امداد ، بهزيستی و...(پیگیری و اجرای طرح ها و توافق نامه های س .17

 پیگیری اجرای پژوهش های ملی و استانی سواد آموزی .18

 اد آموزینظارت بر شناسايی و پااليش اسمی بیسوادان ) فرايند ثبت نام ، نگهداری ، ارزيابی و بهبود كیفیت( از طريق سامانه سو .19

 نظارت بر فعالیت های مجتمع های آموزشی و مراكز يادگیری محلی سواد آموزی .21

 برنامه ريزی جهت توسعه فعالیت های فرهنگی ، مهارتهای اساسی زندگی ، جشنواره های تدريس ، اقدام پژوهی ، خواندن با خانواده و... .21

 رايط منطقه ای و محلی مطالعه و تدوين مدل های نظارت و راهنمايی آموزشی بر اساس ش .22

 برنامه ريزی جهت توسعه و شتاب بخشی فعالیت های سواد آموزی و تحكیم سواد .23

 اجرای تعهدات ملی و منطقه ای بین المللی ) آموزش اتباع بیگانه، آموزش برای همه و....( .24

های آموزشی بدوخدمت ،ضمن خدمت ،تخصصی،عمومی ی از قبیل ساماندهی كلیه دورههای جامع توسعه وتامین منابع انسانی در حوزه نیازهای ساختار اداری /آموزشتهیه برنامه .25

 ،اختیاری  كاركنان 

 هماهنگی و رايزنی با دستگاه های داخل كشور به منظور گسترش همكاری های بین بخشی .26

 های مذهبی و ملی نزد كلیه كاركنان و ارزشهای مربوط به توسعه و تعمیق فرهنگ و معارف اسالمی ريزی،هدايت و نظارت بر اجرای فعالیتبرنامه .27

 ای  ها بصورت كلیشهها باهدف ارتقا سطح كیفی اين جلسات و پرهیز از برگزاری مناسبتهاومناسبتريزی مناسب و مطلوب در برگزاری نشستبرنامه .28

 فراهم نمودن زمینه های مشاركت همكاران به منظور تحقق اهداف سوادآموزی وارائه پیشنهادات الزم  .29

 سالمت جسمانی  و...كاركنان   -گردآوری و جمع بندی آمار نیروی انسانی و اطالعات اداری و مديريتی    .31

 حوزه معاونت سوادآموزی و نظارت بر اجرای آن بر اساس برنامه های مصوب. بودجه ای استانی و ملی  همكاری درانجام امور مربوط به تهیه و تنظیم بودجه و تبادل موافقتنامه های  .31

 های اجرايی)امانی وپیمانی( و نظارت،كنترل،رسیدگی آنريزی و انجام امور مربوط به قراردادهای حجمی طرحبرنامه .32

گردد( مورد نیاز بینی و برآورد احتیاجات سالیانه و ساير ملزومات ) كه بصورت متمركز تهیه میوش برای پیشاخذ اطالعات الزم مربوط به  كتب آموزشی و كمك آموزشی از حوزه آم .33

 كالس ها، برنامه ها وطرح های سوادآموزی 

 تامین ونظارت برنگهداری وتوزيع تجهیزات ، وسايل آموزشی و كمك آموزشی كالسها با رعايت استانداردها .34

 .یبهره ور شيمحوله به منظور افزا فيها و وظا تیاز فعال يیاجرا ميتقو میو تنظ هیته .35

 محوله. فيشغل و ظا نهیدر زم یادار ونیاطالعات و ارتباطات و اتوماس یاستفاده از فناور .36

 مافوق. نیمحوله با نظر مسئول فيوظا طهیدر ح یكار یها تهیو كم یآموزش یها و دوره ها ونیسیكم ،يیشركت در جلسات، گردهما .37

 ی راهكارهای مناسب در زمینه شغل مورد تصدی ، مطالعه ، تحقیق و پژوهش به منظور كسب مهارت های الزم و ارتقاء علمی جهت ارايه بررسی .38

 ها و دستورالعمل های الزم در زمینه شغل مورد تصدی و ابالغ به واحدهای ذيربط و دقت الزم جهت حسن اجرای آنها ؛ و تنظیم بخشنامه تهیه .39

 های الزم؛ نويس مكاتبات و گزارش پیش تهیه .41

 های تلفنی و سؤاالت حضوری مراجعان در چارچوب وظايف مربوط به پست مورد تصدی ؛ مناسب به تماس پاسخگويی .41

 ساير امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم.    انجام .42



 شرح وظايف پست سازماني
 معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهور  3( ت  44-4) 32فرم ع 

 

 اداره كل آموزش و پرورش استان     :      واحد سازماني -2 آموزش و پرورش  وزارت /موسسه : -1

   تکنولوژی،گروه هاای آموزشاو و رررساو ماتاوا      شناس كار    عنوان  پست/ شغل :ـ    4    محل جغرافيايي خدمت : -3

 ارتدایودوره 

     شماره پست / شغل : - 6 موقت     ثابت / مستمر        نوع پست / شغل : -5

 شاغل این پست را رعایت موازین شرعو و طبق مقررات اداری و مالو وظایف زیررا تات نظارت مسئول مرروطه انجام مو دهد :

 

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي عنوان پست سازماني مسئول مربوطه

     تعيين كننده :

     يد كننده :أيت

اهیمی صیقالن    مسئول واحدتشكيالت:  مهدی ابر

 

 

 ییاجرا میو تقو یاتیبرنامه عمل میجهت تنط یمتناسب با برنامه ساالنه وزارت یاستان یشرح برنامه ها میو تنظ هیته .1

 یآموزش یبا گروه ها یتوانمند عالقمند به همکار یروهاین یو مهارت ها و تخصص ها یرزومه شغل یو بررس افتیدر مصاحبه و در یهمکار .2

 تابعه یاستان و مناطق و نواح یآموزش یگروه ها یاعضا  تیساعات فعال عیجدول توز میتنظ .3

 یروهایو سنوات ن یلیو رشته تحص التیاز تحص یلیو مناطق تابعه و ارائه گزارش تحل یاستان نواح یآموزش یگروه ها یبانک اطالعات جامع از آمار و مشخصات اعضا هیو ته افتیدر .4

 یآموزش یگروه ها

انجام شده  یها تیکارگروه ها و  ارائه گزارش و مستندات مربوط به فعال یاعضا یها تیمطلوب مامور یو نظارت بر اجرا یتخصص یمستمر جلسات کارگروه ها لیجهت تشک یهماهنگ .5

 مدون یبه صورت ماهانه در قالب صورتجلسه و گزارش ها

 خالقانه یو ارائه طرح ها یمنطقه ا یازهایمتناسب با ن یریادگیآموزش و  یندهایفرآ لیهو اقدامات الزم جهت تس نیو اعالم عناو ییشناسا .6

 یآموزش یبا گروه ها یتوانمند عالقمند به همکار یروهاین یو مهارت ها و تخصص ها یرزومه شغل یو بررس افتیدر مصاحبه و در یهمکار .7

 دانش آموزان یابیارش جیسطوح عملکرد دانش آموزان متناسب با نتا لیو تحل یطبقه بند افت،یدر .8

 یتخصص یکارکنان و مدیران در کارگروه ها یآموزش یهاو دوره یدروس آموزش یو تدوین محتوا هیته یمعلمان و راهبر ازیمورد ن یآموزش یدوره ها یازسنجین یاجرا .9

 یآموزش یگروه ها تیفعال طهیمرتبط با ح یو .... و تعامل با واحدهامتخصص  یروهایبانک اطالعات استادان، مدرسان، ن میتنظ .11

بهنگام و  یذیربط و دقت الزم جهت اطالع رسان یو و ارجاع به مقام مافوق جهت ابالغ به واحدها یشغل مورد تصد نهیالزم در زم یهاها و دستورالعملبخشنامه سیشنویپ میو تنظ هیته .11

 ها  آن یحسن اجرا

 جشنواره ها یبرگزار تیفیو ارائه گزارش ک یو مجاز یحضور یواره هادر جشن شرکت .12

نقاط  ییو شناسا یابینحوه ارز نییو مدارس تابعه و تب  یمناطق و نواح یابیانجام شده و ارزش یدهایو مناطق و مدارس تابعه و ارائه گزارش بازد یاز نواح دیبازد یجدول زمان بند میتنظ .13

 یآموزش یکارشناسان مناطق وسرگروه ها یمدارس برا یآموزش یها طیو مح روهایقوت و قابل بهبود ن

 یمناطق و حوزه ها نیستاد در ب یواحدها یارسال شده از سو یآموزش یمحتوا ریو اقدام جهت توزیع و تکث یآموزش یسرگرو ها یبا همکار یو تخصص یریادگی یبسته ها هیته .14

 مربوطه

 شاد یمجاز یکانال ها و گروه ها ت،یتعامل از جمله سا یدر فضاها یمطالب علم یو به روز رسان یفعالساز .15

 ییدوره ابتدا یمحتوا دیو و نظارت بر هر گونه تول یکشور یسازنده  و مطلوب و بهنگام با قطب ها و کارگروه ها ارتباط .16

 یو شغل یحرفه ا یها یستگیو توسعه شا تیو ترب میدرحوزه تعل قیو تحق مطالعه .17

اعضا و سرگروه  قیو توسعه وترویج استفاده از روشهای فعال و مناسب تدریس  وارزشیابی در فرآیند آموزش و یادگیری از طر یریادگیو اثربخش آموزش و  نینو یوش هاو اشاعه ر احصا .18

 و مدرسان و  متخصصان یعلم یها

 تابعه استان یآموزش یدر واحد ها یآموزش یها یو فناور یکاربرد تکنولوژ زانیجداول گزارش م میتنظ .19

 یریآنها از طریق بازدید و گزارشگ یازهاین ستیل هیاستان و ته یهاموجود در آموزشگاه یو کمک آموزش یوسایل و مواد آموزش یبررس .21

 درسی و اعالم نظرات به مراجع ذیربط یبه منظور نقد و بررسی کتب و محتواها یتخصص یکارگروه ها یو راهبر لیتشک .21

   یمراجعان در چارچوب وظایف مربوط به پست مورد تصد یو سؤاالت حضور یتلفن یهامناسب به تماس یپاسخگوی .22

خدمات  یو تسر افتیرشد، مجالت رشد و ... و در لمیرشد، جشنواره ف کیالکترون یمحتوا دیجشنواره تول یاجرا تیریمرتبط سازمان پژوهش از جمله مد یآموزش یها تیفعال یریگیپ .23

 سازمان نیا یدرس یمعلمان و ارتباط با مولفان و گروه ها یعلم یتوانمندساز لیقب از یآموزش

 یاداره تکنولوژ سیوارائه گزارش الزم به رئ  ییابتدا یپیشنهاد های اعضای گروههای آموزشی، کارشناسان استانی ومنطقه ای در مورد طرح ها و برنامه ها بررسی .24

استانها و  ریسا یمطلوب در سطح استان، منطقه و مدارس و انتشار دستاوردها جهت بهره مند یو نظارت بر اجرا یاداره تکنولوژ سیبه رئ یشنهادیپ یطرح ابتکار  نیو تدو یآور جمع .25

 مناطق

 یآموزش یگروه ها یسرگروه و اعضا یالزم با همکار یها ییو ارائه بازخورد و راهنما یآموزش ندیفرآ یو ... و  بررس ایاز مدارس مشکل دار طبق گزارش واصله از اول دیو بازد نظارت .26

 طرح ها و برنامه ها انیمعلمان و مجر یالزم برا یو مشوق ها رنامهیاهدا تقد دیو تمه افتیمدرسان و معلمان شرکت کننده در دوره ها و کارگاه ها و در یصدور ابالغ و گواه یریگیپ .27

 برای اجرای طرح ها وفعالیت های مربوط به حوزه کارشناسی پیش بینی اعتبارات مورد نیاز نهیدر زم یهمکار .28

 تسما وزارت تیدر سا ییمحتوا ابتدا یو بررس یآموزش یگروه ها ،یطرح ها و برنامه ها اداره تکنولوژ یاجرا یمستندات الزم در راستا یبارگذار .29

مهارت محور،پژوهش  فی،تکالیدانش آموز یکاربست فناوری های نوین در فرآیند آموزش و یادگیری، پژوهش ها نهیدر زم ییمعاونت آموزش ابتدا یکردهایتوسعه وترویج رو یریگیپ .31

 توسعه سواد خواندن و نوشتن، آموزش در مناطق دو زبانه و ... تال،یجید یستگیشا ،یریادگیو  یباز ،یمعلم یها

 یدر رابطه با شغل مورد تصد یسایر امور ارجاع انجام .31

 



 شرح وظايف پست سازماني
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 اداره كل آموزش و پرورش استان     :      واحد سازماني -2 آموزش و پرورش  وزارت /موسسه : -1

 دوره متوسطه   تکنولوژی،گروه های آموزشی و بررسی محتوا  كارشناس     عنوان  پست/ شغل :ـ   4    محل جغرافيايي خدمت : -3

     شماره پست / شغل : - 6 موقت     ثابت / مستمر        نوع پست / شغل : -5

 ربوطه انجام می دهد :شاغل اين پست با رعايت موازين شرعی و طبق مقررات اداری و مالی وظايف زيررا تحت نظارت مسئول م

 

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي عنوان پست سازماني مسئول مربوطه

     تعيين كننده :

     يد كننده :أيت

اهیمی صیقالن    مسئول واحدتشكيالت:  مهدی ابر

 

 

 هامقررات و دستورالعمل ن،یقوان یاجرا .1

 یابالغ یها طرح و برنامه یدر اجرا یهمکار .2

 معلمان نیو نشر آن در ب یعلم یها افتهی نیو به دست آوردن آخر یقیمطالعات تطب انجام .3

 متناسب با اقتضائات و مسائل روز یریادگیآموزش و  یها¬روش ییشناسا .4

 در پیش بینی، برآورد و سازماندهی نیروی انسانی مورد نیاز گروه های آموزشی منطبق بر مفاد شیوه نامه اجرایی گروه های آموزشی  یهمکار .5

 یآموزش یها¬دوره برگزاری طریق از( مهارت و نگرش دانش،) معلمان یا حرفه یها تیصالح و ها و برنامه ریزی برای توسعه شایستگی یازسنجیدر ن یهمکار .6

 یادگیری  -اددهیضمن خدمت، همایش ها، كارگاه ها، گردهمایی ها، نشست های علمی و تخصصی و وبینارها واستفاده از تکنولوژی آموزشی در فعالیت های ی

 و معلمان  مدارس  یآموزش یها¬گروه یدر بین  اعضا یدر جهت گسترش فرهنگ درس پژوه یهمکار .7

 یآموزش تیفیك بهبود و وری بهره افزایش منظور به محوله وظایف با مطابق ها،¬اجرایی فعالیتدر تهیه برنامه ساالنه و تقویم  یهمکار .8

 ها¬معلمان و تالش در جهت اشاعه و نشر آن یها¬تیو ظرف ها¬یتوانمند ییشناسا .9

 مدارس رانیسواد سنجش معلمان و مد یارتقا .11

 درسی های¬برنامه ارزشیابی و تدوین بخشی، اعتبار اعتبارسنجی، های¬در اجرای پروژه همکاری .11

 مربوط سامانه در ثبت و معلمان ای¬بر عملکرد حرفه یآموزش ییدر جهت حسن اجرای نظارت و راهنما یهمکار .12

و ارزیابی از عملکرد آنان  و ارائه بازخورد الزم در  یدرس یها¬گروه و مناطق آموزشی های¬گروه و تکنولوژی كارشناسی های¬در نظارت بر فعالیت یهمکار .13

 طول سال تحصیلی

 همچنین و رایانه های¬كارگاه درس، های¬و توسعه هوشمندسازی كالس یآموزش نینو یها¬یدر جهت گسترش كاربرد تکنولوژی آموزشی  و فناور یهمکار .14

  نواحی و مناطق در مدارس  های¬آزمایشگاه و ها¬كارگاه تجهیزات

ل آمده و گزارش بررسی و بازدید مستمر از وسایل و مواد كمك آموزشی موجود در مدارس نواحی و مناطق و تهیه لیست نیازهای آنها از طریق بازدیدهای به عم  .15

 های واصله

 معلمان رینها در بین ساشده توسط معلمان، متناسب با محتوای دروس و اشاعه آ دیتول یمحتواها اینظارت بر تولید محتواهای مکمل آموزشی   .16

 با جلب مشاركت حداكثری معلمان یكشور یا بر اجرای جشنواره ها، مسابقات علمی، آزمایشگاهی و حرفه نظارت .17

 در جهت بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج امتحانات و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت آموزشی  یهمکار .18

 و اعالم نظر به مراجع ذی ربط  یریدگای ینقد و بررسی كتب درسی , بسته ها یهمکار .19

 مربوط های سامانه سایر و ها كانال ها، محتوای پورتال یساز یبه غن كمك .21

 یریادگیو  یاددهی ندیفرآ نهیبه یاجرا در هاو استفاده از نظرات آن تیو ترب میتعل متخصصان و نظران صاحب ییشناسا .21

 در آن اشاعه و هاآن بررسی و نقد پرورشی، و آموزشی های رسانه رشد، مجالت تولید زمینه در آموزشی ریزی و همکاری سازنده با سازمان پژوهش و برنامه تعامل .22

 مدارس

 دروس  یكشور یراهبر یها¬رخانهیاستان با دب یدرس یسرگروه ها نیتعامل مناسب و مطلوب ب جادیا .23

 رئیس اداره تکنولوژی، گروه های آموزشی و بررسی محتوا   رنظریاداره كل ز های یكارشناسمختلف  یبا واحدها همکاری .24

 و هماهنگی با دفاتر ستادی مرتبط همکاری .25

 هاآن تیفپژوهش سراها و ... و استفاده از ظر ،یو آموزش یعلم یها¬انجمن ان،یدانشگاه فرهنگ ژهیبو یعال آموزش مراكز و هاسازنده و مؤثر با دانشگاه ارتباط .26

 مافوق مسئولین نظر با محوله وظایف حیطه در كاری های كمیته و آموزشی های شركت در جلسات، گردهمایی، دوره  .27

 از فناوری اطالعات وارتباطات واتوماسیون اداری در زمینه شغل ووظایف محوله استفاده .28

 های ذیربط و دقت الزم جهت حسن اجرای آنهاهای الزم در زمینه شغل مورد تصدی و ابالغ به واحدالعملستورها و دو تنظیم بخشنامه تهیه .29

 های الزمنویس مکاتبات و گزارشپیش تهیه .31

 های تلفنی و سؤاالت حضوری مراجعان در چارچوب وظایف مربوط به پست مورد تصدیمناسب به تماس پاسخگوی .31

 ر رابطه با شغل مورد تصدیسایر امور ارجاعی د انجام .23



 شرح وظايف پست سازماني
 معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهور  2( ت  4-74) 23فرم ع 

 

 اداره كل آموزش و پرورش استان     :      واحد سازماني -2 آموزش و پرورش  وزارت /موسسه : -1

 و اموراداری مدیرمنابع انسانی    شغل : عنوان  پست/ـ   4    محل جغرافيايي خدمت : -3

     شماره پست / شغل : - 6 موقت     ثابت / مستمر        نوع پست / شغل : -5

 شاغل این پست با رعایت موازین شرعی و طبق مقررات اداری و مالی وظایف زیررا تحت نظارت مسئول مربوطه انجام می دهد :

 

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي وان پست سازمانيعن مسئول مربوطه

     تعيين كننده :

     يد كننده :أيت

اهیمی صیقالن    مسئول واحدتشكيالت:  مهدی ابر

 

 همكاری با ساير روسای ادارات و كاركنان اداره كل در انجام وظايف محوله ؛ .1

 تقسیم كار بین كاركنان زير مجموعه و نظارت بر حسن اجرای وظايف آنان ؛ .2

رت براجرای برنامه های بلند هماهنگی طرح ها و برنامه های بخش های مختلف در چارچوب برنامه های ستادی  آموزش و پرورش و تهیه و تنظیم، ابالغ، راهبری و نظا .3

ه بخش در قالب برنامه مدت استانی در چارچوب نظام برنامه ريزی برنامه های پنج ساله توسعه آموزش و پرورش و تكالیف مقرر از سوی ستاد و عملیاتی نمودن برنام

 های اجرايی هريك از حوزه ها و مناطق.

 و پرورش در استان برای تنظیم پیش نويس آيین نامه های اجرايی مربوط به برنامه های بلند مدت.مشاركت با بخش های ذی ربط در درون و بیرون آموزش  .4

 تهیه ، تنظیم و ابالغ برنامه های توسعه سنواتی آموزش و پرورش استان به واحدهای اجرائی و استانی. .5

ب عناوين سفارش تربیت معلم ، آموزش های بلند مدت كاركنان، جذب سرباز معلم و تهیه ، تنظیم و ابالغ برنامه های توسعه كمی منابع انسانی آموزش و پرورش در قال .6

 نیروهای قراردادی و موقت براساس نیازهای برآورد شده.

ريان برنامه ان و مجتدوين و اجرای طرح های ارزيابی عملكرد برنامه های مصوب با مشاركت بخش های ذی ربط و تنظیم گزارش های الزم جهت انعكاس به ستاد، مدير .7

 ها.

 پیش بینی تعداد الزم التعلیمان و برآورد تغییرات عوامل آموزشی) دانش آموز ، كالس ، فضای آموزشی و نیروی انسانی( در سالهای آتی. .8

 برآورد نیاز آموزش و پرورش استان در منابع انسانی و برنامه ريزی برای رفع كمبودها و تعديل نیروهای مازاد. .9

و پرورش مه ريزی در سطوح عملیاتی استان و تالش برای فراهم ساختن زمینه های تحرك و پويايی نهادها و شوراهای برنامه ريزی در اداره كل آموزش اشاعه تفكر برنا .10

 استان و نظارت برعملكرد استان در اين خصوص.

ات چهارگانه ) دانش آموز، كالس، آموزشگاه و نیروی انسانی( و در قالب تجزيه و تحلیل اطالعات و استخراج نكات مهم و برجسته از وضعیت آموزش و پرورش در موضوع .11

 گزارش های مديريتی و تخصصی جهت استحضار و بهره برداری مديران ارشد و اجرائی و حوزه های مرتبط.

نیرو در فعالیت های مختلف كه به تصويب مراجع  ابالغ و اجرای برنامه های ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش براساس شاخص ها ودستورالعملهای بكارگیری .12

 ذيربط رسیده است و نظارت برنحوه به كارگیری نیرو در مناطق آموزشی استان. 

تايج اقدامات نسانی و انعكاس نراهبری و پشتیبانی اجرائی) غیرفنی( سیستم برنامه ريزی و كنترل فرآيند آموزشی)بكفا( و ساير سیستم های مربوط به برنامه ريزی نیروی ا .13

 صورت گرفته به مراجع ذی ربط.

 طراحی و ساخت گزارش های كنترلی در سیستم مربوط به برنامه ريزی نیروی انسانی و انعكاس آن به مراجع ذيربط برای لحاظ نمودن در سیستم. .14

لفه های آموزشی و پرورشی براساس شاخص ها و معیارهای سنجش میزان توسعه كمی آموزش و پرورش استان و تعیین رتبه و جايگاه مناطق آموزشی در هريك از مؤ .15

 مربوط.

 عكاس آن به مراجع ذی صالح.تعیین اقالم آماری مورد انتظار كه بايد از سطح مدرسه تا ستاد در مقوله دانش آموز، كالس، آموزشگاه و نیروی انسانی گردآوری شود و ان .16

 .ربطيذ یواحدها ريسا یدر سطح استان با همكار یانسان یروین یشآموز یدوره ها هیكل یابیاجرا و ارزش ،یزيبرنامه ر- .17

 .یمنابع انسان یبه منظور ارتقاء سطح علم یو فرهنگ یپژوهش ،یآموزش یبا دانشگاه ها و موسسه ها یمستمر و همكار ارتباط .18

 وزارت متبوع. یمنطبق با اصول و ضوابط موجود از سو یحرفه ا تیصالح یو صدور گواه یانسان یروین یو مهارت یعلم تیبه منظور سنجش صالح یزير برنامه .19

 در اداره كل. ربطيذ یواحدها یبا همكار یمنطقه ا یازهایمتناسب با سطح ن یآموزش یبرنامه ها نيو تدو یزي، برنامه ر مطالعه .20

 در سطح استان. یع انسانمناب یادار ،یو پرورش یآموزش یازهایبانك اطالعات جامع ن یالزم به منظور بروز آور یطرح ها ارائه .21

 .یمنابع انسان یارتقاء علم یها تیمربوط به فعال یو مال یادار ،یفرهنگ ،یانضباط ،یآموزش ینامه ها و دستورالعمل ها نيیآ یبه منظور نظارت و اجرا یزير برنامه .22

و ضوابط  یكل یها و برنامه ها استیآنها در چارچوب س ديیو تا یبررس كوتاه مدت از ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق و یآموزش یاطالعات دوره ها افتيدر .23

 موجود.

 .ربطيذ یواحدها یو هماهنگ یبا همكار یانسان یرویمربوط به آموزش ن یآزمونها یبر اجرا نظارت .24

 .ربطيآن به مراجع ذ شنهادیطح استان و پدر س یانسان یروین یارتقاء علم یدر راستا یآموزش یدوره ها یجهت اجرا ازیمورد ن یاعتبارات مال ینیب شیپ .25

 .یو اقتصاد یو فرهنگ یتوسعه اجتماع یدر قالب برنامه ها یو استان یمدت منطقه ا انیبلند مدت، كوتاه مدت و م یبرنامه ها نيو تدو هیدر ته یزيو برنامه ر نظارت .26

 .یآموزش یدوره ها تیفیكنترل ك یابیو ارزش نظارت .27

 مقررات موجود. تيمربوط با رعا هیسهم عيسرباز معلم بر اساس دستورالعمل ها ، توز یبر جذب و بكار گبر نظارت .28

 .یآموزش لياستفاده از امكانات و وسا نهیآنان در زم یارتباط با نهادها و موسسات به منظور جلب همكار جاديا .29

 .یعلم یانجمن ها یها تیاز فعال یابیارزش .30

 زرگداشت مقام معلم.ستاد ب رخانهیو نظارت بر دب یزير برنامه .31

 كوتاه مدت كاركنان. یآموزش یدوره ها نامهیو امضاء گواه صدور .32

 سوابق. یآموزش كوتاه مدت كاركنان و نحوه ثبت و نگهدار یدوره ها یصدور گواه رامونیو نظارت پ یزير برنامه .33

 استان. یزيبرنامه ر یشورا رخانهیبر دب نظارت .34



 شرح وظايف پست سازماني
 معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهور  2( ت  4-74) 23فرم ع 

 

 اداره كل آموزش و پرورش استان     :      واحد سازماني -2 آموزش و پرورش  وزارت /موسسه : -1

 و اموراداری مدیرمنابع انسانی    شغل : عنوان  پست/ـ   4    محل جغرافيايي خدمت : -3

     شماره پست / شغل : - 6 موقت     ثابت / مستمر        نوع پست / شغل : -5

 شاغل این پست با رعایت موازین شرعی و طبق مقررات اداری و مالی وظایف زیررا تحت نظارت مسئول مربوطه انجام می دهد :

 

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي وان پست سازمانيعن مسئول مربوطه

     تعيين كننده :

     يد كننده :أيت

اهیمی صیقالن    مسئول واحدتشكيالت:  مهدی ابر

 

 

 در سطح استان. یو آموزش یكاركنان ادار یآموزش تيخدمت و مامور نيامور مربوط به متعهد یریگیو پ كنترل .35

 در سطح استان. یریخدمت دب نياطالعات و آمار جمع شده در خصوص متعهد یبررس .36

 مربوطه. یواحدها یخدمت با هماهنگ نيمتعهد یاستخدام یها فيرد یریگیپ .37

 .ربطيذ یحدهاجهت اشتغال به وا لیفارغ التحص انيدانشجو یجهت معرف یزير برنامه .38

 خدمت. نيمعتهد انيامور دانشجو ريرشته، انصراف، اخراج و سا رییانتقال ؛ تغ نیداوطلبان و همچن یدر خصوص امور مربوط به مصاحبه اختصاص یزيو برنامه ر نظارت .39

 مربوطه. یواحدها یبا همكار انیبه فرهنگ یآموزش تيمامور یدر خصوص اعطا یزير برنامه .40

 مستندات مورد نظر هیعملكرد ساالنه و ته یابيارز یعموم یمتناسب با شاخص ها یمنابع انسان ید سازبرنامه توامن یاجرا .41

 خدمت استان. نيو ادارات تابعه به منظور پرداخت حقوق معتهد یبا اداره امور مال یو همكار یهماهنگ .42

 خدمت. نيمعتهد یاستان در خصوص استخدام قطع نشيبا هسته گز یهماهنگ .43

 ريزی طرح جامع ساماندهی و سازماندهی نیروی انسانی استان ؛تدوين و برنامهدر  همكاری .44

 های صادره از اداره مطابق اختیارات تفويض شده؛نامه امضاء .45

 های الزم به آنها در انجام هر چه بهتر وظايف محوله؛های تهیه شده توسط كاركنان و ارايه راهنمائینويس، كنترل و پاراف پیش بررسی .46

های مربوط به ارتقاء طبقه و رتبه شغلی كاركنان اداری و آموزشی و انتصاب مديران اداره كل آموزش و پرورش استان و واحدهای تابعه آن و كنترل نهائی پرونده بررسی .47

 طبق اختیارات تفويض شده؛

 دارد و ارايه نظرات و پیشنهادات الزم در خصوص آنها ؛های مربوط و ساير اموری كه به نحوی با وظايف اداره مربوط ارتباط در جلسات و كمیسیون شركت .48

 مصوبات كمیسیون تحول اداری آموزش و پرورش استان تا حصول نتیجه با همكاری عوامل ذيربط در صورت صالحديد مسئول مافوق؛ پیگیری .49

 ين زمینه؛و امضاء احكام انتصاب و تائید آنها با توجه به مقررات مربوط و ارايه نظرات الزم در ا بررسی .50

 هايی الزم در اين زمینه؛از ادارات آموزش و پرورش تابعه استان به منظور رفع اشكاالت مربوط به امور اداری اين واحدها و ارايه راهنمائی بازديد .51

 گیری نهايی؛نقل و انتقاالت در استان جهت تصمیمكمیسیون مربوط به های مربوط به نقل و انتقال كاركنان اداری و آموزشی در زمان تعیین شده و ارايه آنها بهفرم بررسی .52

 و مقررات مربوط؛نظرات و پیشنهادات الزم در خصوص انتصاب ، تغییر سمت ، نقل و انتقاالت ، استخدام و بازنشستگی كاركنان به مسئولین ذيربط طبق قوانین  ارايه .53

 طبق اختیارات تفويض شده؛ های مربوط به بازنشستگی كاركنان اداری و آموزشیبه درخواست رسیدگی .54

 و صدور احكام مأموريت كاركنان به خارج از محل خدمت آنها با نظر مسئولین مافوق و بر طبق اختیارات تفويض شده؛ بررسی .55

 مقدمات انتخاب كاركنان نمونه در مشاغل مختلف و انجام نظارت الزم ؛ تهیه .56

 مربوط؛ هایهای ماهانه وساالنه از فعالیتبر تهیه گزارش نظارت .57

های خاص ، نقل و انتقاالت و ...( در سطح استان و تايید خالصه العادهو كنترل كلیه احكام صادره از نظر انطباق با مقررات ) استخدام ، ارتقاء طبقه ، مزايا و فوق بررسی .58

 پرونده كاركنان اداره كل ؛

 یابالغ برابر ضوابط يیو تمركز زدا یسازمان یدر خصوص اصالح ساختار ها تالش .59

 های حقوق و مزايای اداره كل از نظر انجام وظايف آنان؛وضعیت حضور و غیاب كاركنان اداره كل و تائید لیست بررسی .60

 آرای صادره از هیات رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص كاركنان اداری و آموزشی ؛ اجرای .61

 معلمان و كاركنان به مدارس خارج از كشور با هماهنگی مسئولین ذيربط ؛ الزم جهت ثبت نام ، بررسی مدارك ، معرفی و پیگیری اعزام اقدامات .62

 .یبهره ور شيمحوله به منظور افزا فيها و وظا تیاز فعال يیاجرا ميتقو میو تنظ هیته .63

 محوله. فيشغل و ظا نهیدر زم یادار ونیاطالعات و ارتباطات و اتوماس یاستفاده از فناور .64

 مافوق. نیمحوله با نظر مسئول فيوظا طهیدر ح یكار یها تهیو كم یآموزش یها و دوره ها ونیسیكم ،يیشركت در جلسات، گردهما .65

 ی راهكارهای مناسب در زمینه شغل مورد تصدی ، مطالعه ، تحقیق و پژوهش به منظور كسب مهارت های الزم و ارتقاء علمی جهت ارايه بررسی .66

 در زمینه شغل مورد تصدی و ابالغ به واحدهای ذيربط و دقت الزم جهت حسن اجرای آنها ؛  ها و دستورالعمل های الزمو تنظیم بخشنامه تهیه .67

 های الزم؛ پیش نويس مكاتبات و گزارش تهیه .68

 های تلفنی و سؤاالت حضوری مراجعان در چارچوب وظايف مربوط به پست مورد تصدی ؛ مناسب به تماس پاسخگويی .69

    ت لزوم.ساير امور ارجاعی مربوط در صور انجام .70
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 رح وظايف پست سازمانيش
معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهور  3( ت  44-4) 32فرم ع  

                                                

 اداره كل آموزش و پرورش استان     :      واحد سازماني -2 آموزش و پرورش  وزارت /موسسه : -1

 امور رفاهي   معاون   عنوان  پست/ شغل :ـ   4    محل جغرافيايي خدمت : -3
  پست / شغل :شماره  - 6 موقت     ثابت / مستمر        نوع پست / شغل : -5

 شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و طبق مقررات اداري و مالي وظايف زيررا تحت نظارت مسئول مربوطه انجام مي دهد :
 

 مورد تصدي؛ هاي ابالغي در زمينه شغلاهتمام الزم جهت حسن اجراي ضوابط ومقررات و دستورالعمل .1

 و نظارت بر حسن انجام وظايف آنان؛تقسيم كار بين كاركنان  .2

 هاي ابالغي از حوزه ستادي؛ها و بخشنامههاي الزم جهت حسن اجراي نامهتهيه طرحدر همكاري  .3

 هاي الزم جهت ايجاد تسهيالت رفاهي با توجه به فراواني جمعيت فرهنگي استان؛تهيه طرح .4

 رفاهي و درماني؛ –در راستاي حفظ و نگهداري و توسعه و تجهيز مراكز آموزشي  اقدام الزم .5

 رفاهي و درماني  و طرح اسكان فرهنگيان؛ –ي مراكز آموزشي ريزي الزم در راستاي اجراي كامل و دقيق شيوه نامهبرنامه .6

 ن در سفرهاي درون  و برون استاني؛هاي الزم در خصوص ايجاد تسهيالت سفر براي همكاران استاها و برنامهارائه طرح .7

هاي ها و تعاونيآموزان و اتحاديههاي موردنيازدرخصوص اموررفاهي، درماني و بيمه كاركنان و دانشتهيه و تدوين بخشنامه ودستورالعمل .8

 مسكن و مصرف فرهنگيان؛

هاي الزم براي كاهش آمار فاقدين جاد ظرفيتتالش جهت تأمين مسكن كاركنان اداري و آموزشي با همكاري ساير نهادهاي استان و اي .9

 مسكن؛

 هاي مربوط؛ريزي جهت ايجاد تسهيالت الزم در كليه امور مربوط به رفاه كاركنان، معلمان و خانواده آنها بر اساس دستورالعملبرنامه .11

 راي كاركنا ن طبق مقررات مربوط؛ها بهاي وام ضروري و ايجاد تسهيالت الزم براي اخذ وام از بانكتالش به منظور ايجاد صندوق .11

 آموزان؛اهتمام الزم در مورد بيمه كاركنان، معلمان و دانش .12

هاي الزم در زمينه ايجاد تسهيالت درماني و بيمه اجتماعي، تكميل، حوادث، اماكن هاو برنامهو نظارت بر حسن اجراي طرح همكاري .13

 اداري و مسكوني كاركنان طبق قوانين و مقررات؛

 گيرند؛هاي سازماني كه مورد استفاده معلمان و كاركنان آموزش و پرورش قرار ميانجام امور مربوط به خانهنظارت بر .14

 هاي سازماني؛نظارت بر مفاد قانون واگذاري و فروش خانهو همكاري  .15

 هاي تعاوني مسكن و مصرف كاركنان و معلمان و نظارت برانجام امور مربوطه؛اهتمام الزم جهت تشكيل شركت .16

 هاي وابسته )ليزينگ، ساختماني معلم و شركت تأمين مسكن(؛هاي الزم در مورد صندوق ذخيره فرهنگيان و شركتهماهنگي .17

ها و واحدهاي مختلف به اقدام الزم در مورد معرفي كاركنان واحدهاي ذيربط جهت صدور گذرنامه و همچنين معرفي آنها به سازمان .18

 هاي الزم از مراكز تفريحي سياحتي و زيارتي؛نظرمسئولين مربوط و تالش براي اخذ تخفيف منظور استفاده از تسهيالت رفاهي و غيره با 

 نظارت برمراكزآموزشي و رفاهي درماني و ستاد اسكان استان؛و همكاري  .19

 نظارت برتهيه وارائه فهرست الزم جهت كسر حقوق بيمه كاركنان به حسابداري مربوط؛ .21

 ين و بازنشسته و غيره با هماهنگي واحدهاي ذيربط؛اقدام الزم در خصوص تسويه حساب كاركنان منتقل .21

هاي غيرنقدي كاركنان با هماهنگي واحدهاي ذيربط و تالش براي استفاده بهينه همكاران از پيگيري امورمربوط به كمكو همكاري  .22

 هاي اعتباري خريد؛كارت

 نگيان در طول سال؛تدوين برنامه جامع آموزشي موارد مورد نياز همكاران جهت ارائه خدمات مطلوب تر به فره .23

 هاي الزم و نظارت بر مراحل تهيه و صدور مكاتبات كارشناسان؛نويس مكاتبات و گزارشتهيه پيش .24

 پاسخگويي مناسب به تماس هاي تلفني وسواالت حضوري مراجعان در چهارچوب وظايف مربوط به پست مورد تصدي؛ .25

 اداري در زمينه شغل و وظايف محوله؛ استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و اتوماسيون .26

 انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم .27
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 شرح وظايف پست سازماني
                          

 معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهور  3( ت  44-4) 32فرم ع 

 

 اداره كل آموزش و پرورش استان     :      واحد سازماني -2 آموزش و پرورش  وزارت /موسسه : -1

 آموزش نيروي انساني معاون  عنوان  پست/ شغل :ـ   4    محل جغرافيايي خدمت : -3
         شماره پست / شغل : - 6 موقت     ثابت / مستمر        نوع پست / شغل : -5

 شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و طبق مقررات اداري و مالي وظايف زيررا تحت نظارت مسئول مربوطه انجام مي دهد :
 

 تقسیم کار بین کارکنان و نظارت بر انجام وظایف محوله. .1

 نسانی در سطح استان با همکاری سایر واحدهای ذیربط.برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی کلیه دوره های آموزشی نیروی ا .2

 رتباط مستمر و همکاری با دانشگاه ها و موسسه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به منظور ارتقاء سطح علمی منابع انسانی.ا .3

 با اصول و ضوابط موجود از سوی وزارت متبوع.برنامه ریزی به منظور سنجش صالحیت علمی و مهارتی نیروی انسانی و صدور گواهی صالحیت حرفه ای منطبق در همکاری  .4

 مطالعه ، برنامه ریزی و تدوین برنامه های آموزشی متناسب با سطح نیازهای منطقه ای با همکاری واحدهای ذیربط در اداره کل. .5

 نی در سطح استان.ارائه طرح های الزم به منظور بروز آوری بانک اطالعات جامع نیازهای آموزشی و پرورشی، اداری منابع انسا .6

 تقاء علمی منابع انسانی.برنامه ریزی به منظور نظارت و اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی، انضباطی، فرهنگی، اداری و مالی مربوط به فعالیت های ار .7

 سی و تایید آنها در چارچوب سیاست ها و برنامه های کلی و ضوابط موجود.دریافت اطالعات دوره های آموزشی کوتاه مدت از ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق و برر .8

 ظارت بر اجرای آزمونهای مربوط به آموزش نیروی انسانی با همکاری و هماهنگی واحدهای ذیربط.ن .9

 استان و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط. پیش بینی اعتبارات مالی مورد نیاز جهت اجرای دوره های آموزشی در راستای ارتقاء علمی نیروی انسانی در سطح .11

 عی و فرهنگی و اقتصادی.ظارت و برنامه ریزی در تهیه و تدوین برنامه های بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت منطقه ای و استانی در قالب برنامه های توسعه اجتمان .11

 نظارت و ارزشیابی کنترل کیفیت دوره های آموزشی. .12

 ری سرباز معلم بر اساس دستورالعمل ها ، توزیع سهمیه مربوط با رعایت مقررات موجود.ظارت بر جذب و بکار گبو نهمکاری  .13

 ایجاد ارتباط با نهادها و موسسات به منظور جلب همکاری آنان در زمینه استفاده از امکانات و وسایل آموزشی. .14

 ای انجمن های علمی.هارزشیابی از فعالیت  .15

 برنامه ریزی و نظارت بر دبیرخانه ستاد بزرگداشت مقام معلم. .16

 .برنامه ریزی و نظارت پیرامون صدور گواهی دوره های آموزش کوتاه مدت کارکنان و نحوه ثبت و نگهداری سوابق .17

 استان. کارگروه توسعه مدیریتظارت بر دبیرخانه ن و مکاریه .18

 تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستور العمل های الزم در زمینه شغل مورد تصدی و ابالغ به واحدهای ذیربط و دقت الزم حسن اجرای کار آنها. .19

 در سطح استان.کنترل و پیگیری امور مربوط به متعهدین خدمت و ماموریت آموزشی کارکنان اداری و آموزشی  .21

 بررسی اطالعات و آمار جمع شده در خصوص متعهدین خدمت دبیری در سطح استان. .21

 پیگیری ردیف های استخدامی متعهدین خدمت با هماهنگی واحدهای مربوطه. .22

 رنامه ریزی جهت معرفی دانشجویان فارغ التحصیل جهت اشتغال به واحدهای ذیربط.ب .23

 خدمت. ینانتقال ؛ تغییر رشته، انصراف، اخراج و سایر امور دانشجویان معتهد مصاحبه اختصاصی داوطلبان و همچنین مور مربوط بهنظارت و برنامه ریزی در خصوص اهمکاری در  .24

 با همکاری واحدهای مربوطه. فرهنگیانبرنامه ریزی در خصوص اعطای ماموریت آموزشی به  .25

 ومی ارزیابی عملکرد ساالنه و تهیه مستندات مورد نظراجرای برنامه توامند سازی منابع انسانی متناسب با شاخص های عم .26

 هماهنگی و همکاری با اداره امور مالی و ادارات تابعه به منظور پرداخت حقوق معتهدین خدمت استان. .27

 هماهنگی با هسته گزینش استان در خصوص استخدام قطعی معتهدین خدمت. .28

 های الزم و ارتقاء علمی جهت ارانه راهکارهای مناسب در زمینه شغل مورد تصدی.ررسی، مطالعه، تحقیق و پژوهش به منظور کسب فعالیتب .29

 تهیه و تنظیم تقویم اجرایی از فعالیت ها و وظایف محوله به منظور افزایش بهره وری. .31

 استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و اتوماسیون اداری در زمینه شغل و ظایف محوله. .31

 مایی، کمیسیون ها و دوره های آموزشی و کمیته های کاری در حیطه وظایف محوله با نظر مسئولین مافوق.شرکت در جلسات، گرده .32

 انجام سایر امور ارجاعی عندالزوم. .33
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  امضاء  تاریخ  نام و نام خانوادگی  پست سازمانیعنوان   مسئول مربوطه
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 يبا مدیرکل مربوطه و سایر معاونین در چارچوب پست مورد تصد يو همکار یهماهنگ      .1
مربوط در درون و برون اداره کل و  جلسات ریو سا کارگروه توسعه مدیریت و کمیته هاي تخصصیشرکت مستمر در جلسات      .2

 .جهیمصوبات تا حصول نت يریگیپ
 مدیرکل ياز سو یدر موارد ارجاع... ، گروهها و  ریواحد ها ، دوا هیدر کل یهماهنگ جادیا       .3
 قیو ارائه طرح ها و برنامه ها جهت توسعه امر تحق ازیمورد ن يامور مربوط به انجام پژوهش ها یابیو ارز ت،نظارتی،هدايزیبرنامه ر       .4

 و پژوهش در سطح کشور
 یپژوهش يها افتهیو نظارت بر اشاعه و کاربست  يزیبرنامه ر      .5
سازمان  ياز سو یابالغ يبر اساس استانداردها یردولتیغ يو نظارت بر توسعه مشارکت مدارس ،مناطق وبخش ها يزیبرنامه ر      .6

 وپژوهشگاه مطالعات یآموزش يزیپژوهش و برنامه ر
 اتیو انتقال تجرب نینو يها يفناور یفرهنگ پژوهش ،معرف جیترو يدر راستا یو استان يجشنواره منطقه ا ينظارت بر برگزار      .7

 یپژوهش
 يحوزه ها هیکل یکارکنان و معلمان با هماهنگ ییارتقا يطرح ها ریکوتاه مدت و سا یآموزش يدوره ها يزیو برنامه ر یازسنجین      .8

 ربطیذ
مربوط برابر  يهانامه  یگواه دییکوتاه مدت معلمان و کارکنان و تا يو آموزش ها یپژوهش یعلم يتهایاز فعال یابینظارت و ارزش       .9

 ضوابط
آزاد،سرباز  يروهایخدمت ،ن نیاعم از متعهد(االستخدام  دیجد يروهاین عیها و ضوابط توز تیاولو نییدر تع یو نظارت فن يریگیپ        .10

 معلم و نقل و انتقال داخل و خارج از استان
در مناطق  یلیتحص يدوره ها نیاالستخدام ب دیجد یانسان يروین هیسهم عیها و توز تیاولو نییدر تع یو نظارت فن يریگیپ       .11

 .ربطیذ نیمعاون یاستان، با هماهنگ
 يتابعه بر حسب دوره ها یدر سطح استان و مناطق آموزش ازیمورد ن یانسان يرویمصوب ن يشاخص ها تیکنترل و نظارت بر رعا      .12

 .یلیمختلف تحص
مربوط  يها تیبهبود فعال نهیو جلب مشارکت آنها در زم یو خصوص یدولت یبا موسسات آموزش يالزم جهت همکار يارائه طرح ها     .13

 .در سطح استان یانسان يرویبه آموزش ن
 يازهایآن با ن يها تیاستان به منظور هماهنگ ساختن فعال یانسان يروین یمراکز آموزش گریارتباط با دانشگاه ها و د جادیا       .14

 .آموزش و پرورش
 یشغل يبه منظور ارتقاء سطح معلومات و مهارتها یو پرورش ی، آموزش يارتقاء آموزش کارکنان ادار نهیزم در زمال يارائه طرح ها      .15

 .آنان
اعتبار  دیجد یمال يمتناسب با برنامه ها یانسان يرویبه منظور آموزش ن یآموزش يزیمستمر با سازمان پژوهش و برنامه ر يهمکار      .16

 .نهاآ یبخش یفیک یابی، ارزش یبخش
 لیو تحل هیاز تجز یناش جیبر اساس نتا یاستان با توجه به امکانات و منابع انسان يها در برنامه ها تیاولو نییو تع یهماهنگ جادیا      .17

 .آنها و اطالعات بدست آمده
 یانسان يروین يآموزش هامربوط به  یآموزش يدستور العمل ها، مقررات و برنامه ها ،ينامه ها نیو آئ نیقوان ينظارت بر حسن اجرا    .18

 .استان
هاي تأمین نیرو و فعل و انفعاالت مؤثر بر ترکیب و ساختار منابع انسانی موجود آموزش و  ها و روش ریزي در خصوص اولویت برنامه     .19

 . پرورش
 .اهتدوین راهکارهایی براي رعایت الگوي مصرف و استفاده بهینه از منابع انسانی و امکانات موجود دستگ      .20
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 نظارت بر توزیع عادالنه منابع انسانی و امکانات دستگاه        .21
مجریه ، مقننه ( ابالغ سیاست ها ، دستورالعمل ها ، آیین نامه و سایر موارد ابالغی از سوي دفتر مقام معظم رهبري ، قواي سه گانه        .22

 .شهرستانها و مناطق و پیگیري در خصوص انجام مطلوب آنگیر به کلیه واحد هاي اداره کل و  و سایر ارگانهاي تصمیم) وقضائیه 
 .برنامه ریزي ، تعیین ، ابالغ اعتبار و نظارت بر  امور مالی بخشهاي اداراه کل آموزش و پرورش استان و شهرستاها و مناطق       .23
هاي مفید و مناسب به منظور تنظیم  نظارت بر تهیه، تنظیم و تأمین بودجه پیشنهادي سالیانه اداره کل آموزش و پرورش و ارائه طرح     .24

 .هاي مناسب قانونی بودجه در واحدهاي استانی  و ستادي در هر سال مالی و رفع موانع و مشکالت احتمالی از راه
هاي الزم  ان و تشکیالت اداره کل آموزش و پرورش استان و شهرستانها و مناطق و صدور دستورالعملنظارت بر امور مربوط به سازم     .25

 .در این زمینه به واحدهاي مربوط و ارزیابی نتایج حاصله
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 شرح وظايف پست سازماني
 معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهور  3( ت  44-4) 32فرم ع 

 

 اداره كل آموزش و پرورش استان     :      واحد سازماني -2 آموزش و پرورش  وزارت /موسسه : -1

 پشتيباني و خدمات   معاون   عنوان  پست/ شغل :ـ   4    محل جغرافيايي خدمت : -3
     ست / شغل :شماره پ - 6 موقت     ثابت / مستمر        نوع پست / شغل : -5

 شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و طبق مقررات اداري و مالي وظايف زيررا تحت نظارت مسئول مربوطه انجام مي دهد :
 

 تقسيم كار بين كاركنان اداره تداركات و نظارت بر حسن انجام وظايف آنان؛در همكاري  .1

 ريزي و ارائه برنامه و نظارت بر عملكرد نيروهاي خدماتی )سرايدار، نظافتچی، حمل و نقل و فضاي سبز(برنامهو همكاري  .2

 يه لباس خدمتگزاران، سرايداران، و نگهبانان؛نظارت بر ته .3

 اهتمام الزم جهت نگهداري اسناد مالكيت و شناسنامه وسايل نقليه موجود در اداره كل با همكاري واحدهاي ذيربط؛ .4

، شهرستانها و ها، اداراتهاي ساالنه اداره كل آموزش و پرورش استان در سطح آموزشگاهها، نمايندگیبينی و تهيه نيازمندينظارت، پيشو همكاري  .5

يت مقررات و مناطق از نظر تدارك وسايل، لوازم، ملزومات و وسايل نقليه و سوخت مورد لزوم و ساير موارد براساس تقاضاها و پيشنهادهاي مربوط با رعا

 تصويب مسئولين مافوق؛

 بينی و اخذ اعتبار الزم از اداره امور مالی و تحصيل اجازه خرج براي تهيه و خريد وسايل و لوازم مورد نياز؛اقدام به پيشدر همكاري  .6

 جهت كاركنان ذيربط در اداره كل و واحدهاي تابعه؛ …هاي آموزشی مسايل ايمنی، انبارداري و ريزي جهت برگزاري دورهبرنامه .7

 ها و تعميرات و غيره و اقدام به واريز آنها از طريق اداره امور مالی؛بررسی و امضاء كليه اسناد مربوط به هزينهدر همكاري  .8

 با نظر مسول مربوطهغيره؛ ها و جلسات مربوط به امور تداركات و خدمات از قبيل كميسيون مناقصه و تحويل كاال و لوازم وشركت در كميسيون .9

 جويی و انضباط مالی در خريد وسايل و امكانات مورد نياز؛مراقبت الزم جهت رعايت اصل صرفه .11

 مراقبت الزم در جهت حفظ و نگهداري تأسيسات واحدهاي اداري و آموزشی؛ .11

هاي مربوط؛بررسی، جلسات و كميسيوننظارت بر تهيه دستورالعملهاي الزم به منظور رعايت كليه مسايل ايمنی در واحدهاي آموزشی و اداري شركت در  .12

 ي شغل مورد تصدي؛ي راهكارهاي مناسب در زمينههاي الزم و ارتقاء علمی جهت ارائهمطالعه،تحقيق. پژوهش به منظور كسب مهارت

 با دستور مافوقشركت در جلسات مناقصه، مزايده، ترك تشريفات مناقصه و مزايده و ساير جلسات مالی؛ .13

 مصرفی و غيرمصرفی مورد نياز ادارات كل و مناطق تابعه بر اساس اعتبارات تخصيص يافته؛ بينی و نيازسنجی خريد اقالمپيش .14

 ها؛سازي و صرفه و صالح و كاهش هزينهتهيه كليه ملزومات )كاال و خدمات( از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت )ستاد( در جهت شفاف .15

 جايگزينی مطمئن براي عرضه كاالهاي انحصاري؛تهيه بانك اطالعات از فروشندگان و پيمانكاران جهت  .16

هاي هاي فرآيند خريد كاال به كارپردازان اداره كل و مناطق تابعه؛تهيه وتنظيم بخشنامه ها و دستورالعملريزي جهت آموزش مستمر اصول و روشبرنامه .17

 آنها؛الزم در زمينه شغل مورد تصدي و ابالغ به واحدهاي ذيربط ودقت الزم جهت حسن اجراي 

هاي اداري و مهندسی اعم از تأسيسات، برق، مخابرات، آسانسور و امور ابنيه و ساختمان -نظارت بر اجراي قراردادهاي مربوط به امور فنی و همكاري  .18

 آموزشی؛

 تشريفات مناقصه به منظور انتخاب پيمانكار؛برگزاري مناقصه عمومی، محدود و تركدر همكاري  .19

 رسی اسناد و تعيين برنده؛تشكيل جلسات كميسيون مناقصه، مزايده جهت بردر همكاري  .21

 هاي الزم و نظارت بر مراحل تهيه و صدور مكاتبات كارشناسان؛نويس مكاتبات و گزارشتهيه پيش .21

 پاسخگويی مناسب به تماس هاي تلفنی وسواالت حضوري مراجعان در چهارچوب وظايف مربوط به پست مورد تصدي؛ .22

 اداري در زمينه شغل و وظايف محوله؛ استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و اتوماسيون .23

 انجام ساير امور ارجاعی در صورت لزوم

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي عنوان پست سازماني مسئول مربوطه
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 شرح وظايف پست سازماني
                          

 ئيس جمهورمعاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني ر  3( ت  44-4) 32فرم ع 

 اداره كل آموزش و پرورش استان     :      واحد سازماني -2 آموزش و پرورش  وزارت /موسسه : -1

 معاون طرح و برنامه  عنوان  پست/ شغل :ـ   4    محل جغرافيايي خدمت : -3
     شماره پست / شغل : - 6 موقت      ثابت / مستمر       نوع پست / شغل : -5

 شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و طبق مقررات اداري و مالي وظايف زيررا تحت نظارت مسئول مربوطه انجام مي دهد :
 

 تقسیم کار بین کارشناسان تحت تصدی و نظارت بر حسن اجرای وظایف کارشناسان مربوطه. .1

ی بخش های مختلف در چارچوب برنامه های ستادی  آموزش و پرورش و تهیه و تنظیم، ابالغ، راهبری و نظارت براجرای برنامه های بلند هماهنگي طرح ها و برنامه ها .2

لب برنامه ه بخش در قامدت استاني در چارچوب نظام برنامه ریزی برنامه های پنج ساله توسعه آموزش و پرورش و تكالیف مقرر از سوی ستاد و عملیاتي نمودن برنام

 های اجرایي هریك از حوزه ها و مناطق.

 بلند مدت.مشارکت با بخش های ذی ربط در درون و بیرون آموزش و پرورش در استان برای تنظیم پیش نویس آیین نامه های اجرایي مربوط به برنامه های  .3

 اجرائي و استاني. تهیه ، تنظیم و ابالغ برنامه های توسعه سنواتي آموزش و پرورش استان به واحدهایدر همكاری  .4

کنان، جذب سرباز معلم و تهیه ، تنظیم و ابالغ برنامه های توسعه کمي منابع انساني آموزش و پرورش در قالب عناوین سفارش تربیت معلم ، آموزش های بلند مدت کار .5

 نیروهای قراردادی و موقت براساس نیازهای برآورد شده.

نامه های مصوب با مشارکت بخش های ذی ربط و تنظیم گزارش های الزم جهت انعكاس به ستاد، مدیران و تدوین و اجرای طرح های ارزیابي عملكرد بردر همكاری  .6

 مجریان برنامه ها.

 پیش بیني تعداد الزم التعلیمان و برآورد تغییرات عوامل آموزشي) دانش آموز ، کالس ، فضای آموزشي و نیروی انساني( در سالهای آتي. .7

 ش استان در منابع انساني و برنامه ریزی برای رفع کمبودها و تعدیل نیروهای مازاد.برآورد نیاز آموزش و پرور .8

 آنهاو نظارت برعملكرد استاني کارگروه های اشاعه تفكر برنامه ریزی در سطوح عملیاتي استان و تالش برای فراهم ساختن زمینه های تحرك و پویایي نهادها و  .9

روی انساني( و در قالب تجزیه و تحلیل اطالعات و استخراج نكات مهم و برجسته از وضعیت آموزش و پرورش در موضوعات چهارگانه ) دانش آموز، کالس، آموزشگاه و نی .11

 گزارش های مدیریتي و تخصصي جهت استحضار و بهره برداری مدیران ارشد و اجرائي و حوزه های مرتبط.

که به ابالغ و اجرای برنامه های ساماندهي نیروی انساني آموزش و پرورش براساس شاخص ها ودستورالعملهای بكارگیری نیرو در فعالیت های مختلف در همكاری  .11

 تصویب مراجع ذیربط رسیده است و نظارت برنحوه به کارگیری نیرو در مناطق آموزشي استان. 

نامه ریزی و کنترل فرآیند آموزشي)بكفا( و سایر سیستم های مربوط به برنامه ریزی نیروی انساني و انعكاس راهبری و پشتیباني اجرائي) غیرفني( سیستم بردر همكاری  .12

 نتایج اقدامات صورت گرفته به مراجع ذی ربط.

 در سیستم.طراحي و ساخت گزارش های کنترلي در سیستم مربوط به برنامه ریزی نیروی انساني و انعكاس آن به مراجع ذیربط برای لحاظ نمودن در همكاری  .13

ها و معیارهای سنجش میزان توسعه کمي آموزش و پرورش استان و تعیین رتبه و جایگاه مناطق آموزشي در هریك از مؤلفه های آموزشي و پرورشي براساس شاخص  .14

 مربوط.

 ی انساني گردآوری شود و انعكاس آن به مراجع ذی صالح.تعیین اقالم آماری مورد انتظار که باید از سطح مدرسه تا ستاد در مقوله دانش آموز، کالس، آموزشگاه و نیرو .15

 تهیه پیش نویس مكاتبات و گزارشات مربوطه. .16

 بررسي ، مطالعه ، تحقیق و پژوهش به منظور کسب مهارتهای الزم و ارتقای علمي جهت ارائه راهكارهای مناسب در زمینه شغل مورد تصدی. .17

 ایف محوله به منظور افزایش بهره وری.تهیه و تنظیم تقویم اجرایي از فعالیت خا و وظ .18

 استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و اتوماسیون اداری در زمینه شغل و وظایف محوله.  .19

 شرکت در جلسات، گردهمایي ، کمیسیون ها و دوره های آموزشي و کمیته های کاری در حیطه وظایف محوله با نظر مسئولین ما فوق. .21

 .ارجاعي عندالزومانجام سایر امور       .11
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 شرح وظايف پست سازماني
 

معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهور     3( ت  44-4) 32فرم ع 
  

 

 

 اداره كل آموزش و پرورش استان     :      واحد سازماني -2 آموزش و پرورش  وزارت /موسسه : -1

 هاي اجتماعيآسيب بت در برابرمراق معاون    عنوان  پست/ شغل :ـ   4    محل جغرافيايي خدمت : -3
      شماره پست / شغل : - 6 موقت     ثابت / مستمر        نوع پست / شغل : -5

 شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و طبق مقررات اداري و مالي وظايف زيررا تحت نظارت مسئول مربوطه انجام مي دهد :
 

مدارس و دانش آموزان استان  نیپرخطر  در ب ی(  و رفتارها ادیاعت ژهی) بو یاجتماع یها بیاز آس یریشگیکالن پ یها استیس  یساز ادهیپ یبرا یو همکار یهماهنگ .1

 نهیزم نیساالنه در ا ییاجرا یو دستورالعمل ها

 در اداره کل آموزش و پرورش استان یاجتماع یها بیو آس ادیاز اعت یریشگیپ تهیکم همکاری در .2

 یها بیو آس ادیاز اعت یریشگیپ کردیبا رو یزندگ یاز خطر ، آموزش مهارت ها یمدارس عار یطرح ها ژهیدر مدارس استان  ) بو هیاول یریگشیپ یطرح ها یاجرا .3

 ( محور –مدرسه  یریشگیو طرح پ یاجتماع

مناطق و  یرینقشه خطرپذ هیر دانش آموزان کشور  و  تهپرخط ی(  و رفتارها ادیاعت ژهی) بو یاجتماع یها بیآس تیو احصاء مستمر وضع ی، غربالگر یی، شناسا رصد .4

 مدارس استان ها 

 پرخطر یو رفتارها ادی، اعت یاجتماع یها بیاز آس یریشگیپ یاستان یسندها نیتدوهمکاری در  .5

 یبرا یساز نهیپرخطر و زم یو رفتارها ادی، اعت یاجتماع یها بیآس نهیدر زم یبه منظور آگاه ساز نیکارکنان و والد یبرا یآموزش یدوره ها یو برگزار  یزیر برنامه .6

 کارکنان  یحرفه ا یارتقاء مهارت ها

 پرخطر یو رفتارها  ادی، اعت یاجتماع یها بیاز آس یریشگیپ نهیدر زم آموزشی – یفرهنگ یبسته ها نیو تدو هیته .7

 ،یاجتماع یها بیاز آس یریشگیپ نهیدر زم یجتروی – یفرهنگ یبرنامه ها یو فوق برنامه  و اجرا یفرهنگ یبرنامه ها یجهت طراح ربطیذ یبا واحدها یهمکار .8

 پرخطر یو رفتارها ادیاعت

 آن ها  یها تیو استفاده از ظرف یدانش آموز یو تشکل ها یمحل نفعانیمشارکت خانواده ها ، ذ جلبهمکاری در  .9

  دهید بیبه دانش آموزان در معرض خطر و آس یو اجتماع یتیائه خدمات حماو ار یطراح یبرا یو همکار دهید بیدانش آموزان درمعرض خطر و آس ییشناسا .11

 عوامل  نیجهت کاهش و کنترل ا یزیبرنامه ر یبرا یپرخطر و تعامل و هماهنگ یو رفتارها یاجتماع یها بیآس نهیمدارس استان در زم زیعوامل مخاطره آم ییشناسا .11

 پرخطر   یو رفتارها  ادی، اعت یاجتماع یها بیدر جهت مراقبت از دانش آموزان در برابر آس یو اجتماع یفرهنگ نوآورانه جهت مداخالت یشنهادهایو ارائه پ یطراح .12

 یاجتماع یها بیمراقبت در برابر آس نهیمختلف و مرتبط اداره کل در زم یبا واحدها یهمکار .13

 یاجتماع یها بیرابر آسو مراقبت در ب یریشگیپ نهیدر زم یاستان هایشورابا دستگاه ها و  یهمکار .14

 دانش آموزان ادیو اعت یاجتماع یها بیآس تیوضع نهیو عملکرد در زم یمستمر ادوار یگزارش ها نیو تدو هیته .15

 بررسی ، مطالعه ، تحقیق و پژوهش به منظور کسب مهارتهای الزم و ارتقای علمی جهت ارائه راهکارهای مناسب در زمینه شغل مورد تصدی .16

 ویم اجرایی از فعالیت ها و وظایف محوله به منظور افزایش بهره وریتهیه و تنظیم تق .17

 استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و اتوماسیون اداری در زمینه شغل و وظایف محوله .18

 وقشرکت در جلسات ، گردهمایی ، کمیسیون ها و دوره های آموزشی و کمیته های کاری در حیطه وظایف محوله با نظر مسئولین ماف .19

 محوله عند اللزوم فیوظا ریسا انجام .21
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