
 منابع انسانی و پشتیبانی عنوان سمت: معاون-1

 اهم شرح وظایف پست:-2

تدوین سیاستها و خط مشی ها در زمینه امور اداری، فناوری اطالعات، مالی، پشتیبانی و پرسنلی در چارچوب  -

 اهداف و ماموریت های مرکز

 انسانی مرکزفراهم سازی بستر مناسب برای طراحی و تدوین نظام برنامه ریزی نیروی  -

 ی و اجرای امور اداری، فناوری اطالعات، مالی ، پرسنلی و پشتیبانی در چارچوب سیاست های مصوببرنامه ریز -

 نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری، مالی و پرسنلی -

ئه پیشنهاد به رامطالعه و بررسی مستمر به منظور شناسایی تنگناها و موانع در زمینه های مرتبط با حوزه معاونت وا -

 امناء جهت تصویبرئیس مرکز و هیات 

 پاسخگویی به دستگاه های نظارتی در موارد مرتبط با وظایف حوزه معاونت  -

 برنامه ریزی جهت طراحی، ایجاد و پشتیبانی از پایگاه های اطالعاتی مورد نیاز پس از تصویب در مراجع ذیربط -

ات مدیران  بخش دولتی، بانک اطالعات استعدادهای مدیریت، برنامه ریزی جهت طراحی و ایجاد بانک اطالع -

 بانک اطالعات دانشوران و...

 برنامه ریزی و پشتیبانی به منظور ایجاد بستر فنی مناسب برای ارائه آموزش های کوتاه مدت مجازی -

 ای آنهاتدوین ضوابط مربوط به نحوه تنظیم قراردادهای آموزشی، پژوهشی، اداری و ... و نظارت بر اجر -

 طرح و پیگیری دعاوی و امور حقوقی مرکز در محاکم رسمی و استیفای حقوق مرکز -

 تدوین وابالغ الگو و ضوابط نحوه تنظیم قراردادهای مرکز با اشخاصی حقوقی وحقوقی در کلیه زمینه ها -

 ت با ضوابط و مقررات قانونیردادهای منعقده از حیث عدم مغایرتایید متن قرا -

 یای وتملک دارای)هزینه رای اقدام بهنگام کلیه پرداخت ها و تعهدات مرکز ار محل اعتبارات مصوببرنامه ریزی ب -

 های سرمایه ای( در چارچوب قوانین و مقررات 

نظارت مستمر بر اجرای طرح های عمرانی مرکز به منظور تامین منابع و امکانات مورد نیاز جهت بهره برداری هر  -

 چه سریعتر از آنها

 به منظور اخذ وجوه تخصیصی از خزانه و تامین منابع مالی مرکز اقدام -

 نظارت بر امور مالی، حسابداری و رسیدگی به محاسبات مالی و تهیه گزارش های الزم برای ریاست مرکز -

ایجاد زمینه های الزم در قالب تعاونی یا گروه های خودگردان با هدف کاهش هزینه های مرکز برابر قانون  -

 ومقررات



دوین ضوابط مربوط به جذب، انتخاب و انتصاب اعضای هیات علمی، مدیران، معاونین، کارشناسان و سایر ت -

 کارکنان و تامین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز

 فراهم آوردن امکانات الزم برای شرکت اعضای هیات علمی و کارکنان مرکز در برنامه های آموزشی مورد نیاز  -

 زم برای حفظ، نگهداری، تجهیز ونوسازی امکانات فیزیکی مرکزبرنامه ریزی و اقدام ال -

 نظارت و کنترل بر حساب های انبار و دارایی های مرکز -

 تدوین ضوابط و رویه های مربوط به نحوه ارائه خدمات رفاهی و جنبی ونظارت بر اجرای آن  -

 ت آنها تشکیل شوراها، کمیته ها و سایر تشکل های قانونی مورد نیاز مرتبط و هدای -

تا ) ی و پژوهشی و سایر بخش های مرکزپشتیبانی مستمر )اداری، مالی و فناوری اطالعات( از حوزه های آموزش -

 حد امکانات موجود(

 تهیه گزارش های مورد نیاز مرکز به صورت ادواری و موردی -

 انجام سایر امور محوله مرتبط با وظایف معاونت از سوی ریاست مرکز -

 مدرک تحصیلی-3

مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت  های رشته از یکی در لیسانس فوق یا و دکتری دانشنامه دارای که داوطلبانی

)مدیریت، سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی(،  گرایش

ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و برنامهمدیریت اجرائی، مدیریت صنعتی، مدیریت و 

، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسالمی، MBA ، مدیریتوری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالیبهره

و معارف اسالمی، علوم  اقتصاد، اقتصاد -ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسالمیتوسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه

 اولویت در هستند، ریزی و تحلیل سیستمهاریزی آموزشی، برنامه)گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی(، برنامه تربیتی

 .باشندمی انتخاب

 .میانی مدیریتی های سمت در تجربه سال 4 و مرتبط دولتی خدمت تجربه سال 10 حداقل: خدمت سنوات

 به اداری عالی شورای 30/05/1396 مورخ 1351824 شماره تصویبنامه( 1) بند 7 تبصره اجرایی نامه آیین اجرای در :تبصره

 قبلی سمت در نیاز مورد تجربه میزان مدیریتی های پست برای کشور توانمند جوانان و زنان ظرفیت از گیری بهره منظور

 .است سال دو حداقل

 نموده طی را دولت کارکنان آموزش نظام اساس بر مدیران و شغلی آموزش های دوره که افرادی: نیاز مورد های آموزش

 .شد خواهند مند بهره مربوطه امتیازات از باشند

 



 شرایط اختصاصی )کارکردی(: -4

ارایه برنامه پیشنهادی مرتبط با سمت مورد تقاضا بر اساس فرم ثبت نام.-  

هدف  -برنامه ریزی و هماهنگی -کل نگری و نگرش فرآیندی -دارا بودن مهارت های: آینده نگری و تفکر راهبردی-

دارا بودن دانش کار مرتبط با  -نوجویی و تفکر خالق-نظارت و کنترل تفکر تحلیلی و حل مساله -گرایی و هدایت عملکرد

 دارا بودن توانایی کار تیمی. -شغل مذکور

با سمت مورد نظر بر اساس مدل های شایستگی انطباق روانشناختی شغل و شاغل: تطبیق تیپ شخصیتی مورد نیاز -

 طراحی شده هر سمت.

 ( در اولویت می باشد.5دارا بودن مرتبه علمی )حداقل رتبه  -

سایر موارد: )به تشخیص مرکز(-  

 

 


