ضشح ٍظايف هعاًٍت هسکي ٍ ضْشساصي
 .1ساّثشي تشًاهِ ّاي حَصُ هعاًٍت ٍ ّذايت ٍاحذّاي تحت سشپشستي دس اجشاي ٍظايف هحَلِ
 .2ساّثشي اجشاي اّذاف ٍ خط هطي ّاي قاًَى ًظام هٌْذسي ٍ كٌتشل ساختواى
 .3ساّثشي اهش استقاء كيفي هٌْذسي ساختواى اص طشيق پيطٌْاد اصالح قَاًيي ،هقشسات ،سٍضْا ٍ ساختاس اداسي ٍ
اجشايي هشتَطِ.
 .4ساّثشي اجشاي تشًاهِ ّاي هشتثط تا تاهيي ٍ تَسعِ هسکي ٍ اسائِ ساّثشدّاي الصم تِ هٌظَس جلة هطاسكت تخص
خصَصي ٍ تعاًٍي دس سشهايِ گزاسي تخص هسکي
 .5ساّثشي اهَس هشتثط تا حلقِ ّاي ساصهاًي
 .6ساّثشي اهش ّوکاسي ٍ ّواٌّگي تا سايش دستگاُ ّاي ريشتط دس ساستاي ٍظاتف هشتثط تا تخص هسکي ٍ ساختواى
 .7ساّثشي اهش هذيشيت تَليذ ٍ عشضِ هسکي
 .8ضشكت دس جلسات هٌعقذُ تِ هٌظَس تسْيل دس اجشا ٍ پيطشفت پشٍطُ ّا ٍ اسائِ گضاسش تِ هذيشيت
 .9ضشكت دس كويسيًَْا ،كويتِ ّا ٍ ضَساّاي هشتَطِ حسة قَاًيي ٍ آئيي ًاهِ ّاي هَضَعِ
 .10تْيِ طشح ّاي تاصًگشي ،طشح جاهع ،تفصيلي ،آهادُ ساصي ٍ طشح ّاي هَضَعي ٍ هَضعي ٍ تغييشات تعذي آًْا دس
چاسچَب قَاًيي ٍ هقشسات ٍ تاّواٌّگي ضشكت هادس
ّ .11وکاسي تا هعاًٍت تَسعِ هسکي ضْشساصي ضشكت هادس دس تْيِ تشًاهْاي تلٌذ هذت ،هياى هذت ٍ كَتاُ هذت
اجشايي ضشكت
 .12تشسسي ٍ هطالعِ پيشاهَى ًياصّاي هْاستي ًيشٍي كاس هَسد ًياص ضشكت ٍ اسائِ ساّکاسّاي هٌاسة تشاي استقاء كيفي
ًيشٍّا
 .13پيگيشي تِ هٌظَس اًتخاب هطاٍسيي ريصالح دس حَصُ هسکي هْش ،ضْشساصي ٍ هعواسي هطاتق هقشسات ريشتط ٍ تا
ّواٌّگي ضشكت هادس
 .14تاثيش صَست ٍضعيتْاي هطاٍسيي ٍ صذٍس دستَس پشداخت آى تِ هعاًٍت اداسي ،هالي ٍ تَدجِ
 .15تذٍيي تشًاهِ ّاي اجشايي ضشكت تا تَجِ تِ تَسعِ هٌاسة ضْش ٍ اّتوام دس جْت اًجام تشًاهِ ّاي هزكَس
 .16عضَيت دس كويتِ ّا ،ضَساّا ٍ كويسيَى ّاي هشتثط اعن اص كويسيَى ّاي هشتثط اعن اص كويسيَى اًتخاب
هطاٍسيي،كويسيَى في آٍسيْاي ًَيي ساخت ،كويسيَى سشهايِ گزاسي ،كويتِ پذافٌذ غيش عاهل ،ستاد ضْش سالن ٍ
 ...حسة هَسد

