شرح وظایف ما ما مسئول
مبمب مسئول:

هاهائی است کَ ادارٍ کارکٌاى هاهائی,تجِیسات ّ ارائَ خذهات هاهائی تخص زایواى ّ سایر تخطِای هرتثظ را تَ عِذٍ

دارد.گسیذٍ ای ازضرح ّظایف:

جمع آوری اطالعبت و برنبمه ریسی
تعییي خظ هطی جِت ّاحذ هرتْط در راستای اُذاف کلی سازهاى
ترًاهَ ریسی تَ هٌظْر تِثْد کیفیت خذهات هاهائی در تخص زایواى ّ سایر تخطِای هرتثظ
ترًاهَ ریسی در جِت اجرای استاًذاردُا,دستْرالعولِای هرتْط تَ خذهات هاهائی
تعییي ّظایف ّ تٌظین ترًاهَ کارکٌاى تحت ًظارت در ضیفتِای هختلف
کسة خظ هطی ّ دستْرالعولِای الزم از سرپرست هرتْعَ.
جوع آّری ّ تِیَ اعالعات دقیق از ّضعیت ,اهکاًات ّ ًیرّی اًساًی ّ ارائَ پیطٌِاد جِت رفع کوثْدُای هْجْد
تررسی آهار ّ علل هرگ ّ هیر هادر ّ ًْزاد در تخص زایواى ّ سایر تخطِای هرتثظ.
ترًاهَ ریسی جِت ثثت ّ ارائَ گسارش کاهل ّ آهار دقیق از ّضعیت زائْ در ُر ضیفت کاری.
پیص تیٌی ًیازُای ّاحذ هرتْط از ًظر اهکاًات  ,تجِیسات هْجْد ّ لْازم هصرفی ّ پیگیری جِت تاهیي آى.
ترًاهَ ریسی جِت آهْزش کارکٌاى جذیذ در خصْظ قْاًیي ّ هقررات هرتْعَ.
ترًاهَ ریسی جِت حفظ ّ ًگِذاری ّ تحْیل تجِیسات ّاحذ هرتْعَ در ُر ضیف کاری.

سبزمبندهی
تطکیل جلسات گرُّی ّ جلة هطارکت کارکٌاى در جِت حل هطکالت ّاحذ هرتْعَ.
تْجَ تَ ًیازُای کارکٌاى ,ایجاد اًگیسٍ جِت افسایص رضایت ضغلی
ایجاد ُواٌُگی ّ ُوکاری تیي کارکٌاى هاهائی ّ سایر ّاحذُای هرتثظ.
ُوراُی تا پسضک ٌُگام ّیسیت در تخص ّارائَ گسارش الزم.
ضرکت در جلسات هذیراى ,ارائَ ًیازُای کارکٌاىّ,ضعیت تیواراى ُ،وکاری تا کویتَ ُای تیوارستاًی.
تطکیل ترًاهَ ُای آهْزضی هاهائی تَ ضکل هٌظن ّ دّرٍ ای.
ُوکاری تا ثثت احْال جِت صذّر گْاُی ّ الدت ًْزاداى هتْلذ ضذٍ در فرصت قاًًْی.
تکویل فرم ارزضیاتی هصْتَ کارکٌاى هاهائی ّاحذ هرتْعَ.
کٌترل حضْر ّغیاب پرسٌل هاهایی ّاحذ هرتْعَ
ًظارت ترحسي اجرای اهْر هحْلَ تر کارکٌاى هاهایی.
ًظارت ّ ارزضیاتی تر رعایت هعیارُای رفتار ضغلی ّ اخالقی کارکٌاى.
ًظارت تر حسي اجرای قْاًیي دستْرالعولِا ّ تخطٌاهَ ُای هرتْط.
اًجام سایر اهْر هحْلَ

