
عملکرد مدیریت منابع 
انسانی و پشتیبانی 

) سال 96(



1.بازدید از تمامی دفاتر شهرستانها

2.هماهنگی ، رزرو و بازدید سرزده از مهمانسراهای استان 

3.اصالح مکاتبات اداری 

4.تقلیل هزینه های پستی و افزایش ارسال مکاتبات از طریق ایمیل 

5.تهیه آمار ماهانه از وضعیت تردد و تخلفات پرسنل

6.تشکیل چندین جلسه کمیته استخدام

7.خرید تجهیزات اداری برای ساختمان جدید ، بیمه ساختمانها

8.اصالح فرم مجوز مرخصی و ماموریت 

9.همکاری با روابط عمومی در کلیه زمینه ها

10.مدیریت دبیرخانه ، کارگزینی ، کارپردازی، تدارکات ، خدمات ، تاسیسات و حفاظت فیزیکی سازمان

11.آموزش همپوشانی پرسنل از وظایف یکدیگر

12.مدیریت اتوماسیون اداری و نظارت بر کارتابل پرسنل به طور مستمر

13.اصالح قرارداهای سنوات گذشته و انعقاد قرارداد استخدامی برای تمامی پرسنل برابر با نظامنامه پرداخت حقوق ، دستمزد و 

حق الزحمه برای 90 نفر

14.هماهنگ نمودن کلیه امور جهت برگزاری جلسات سازمانی

مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی : 



15.تنظیم و نگهداری قراردادهای منعقده سازمان با سایر اصناف جهت انجام امورات متفاوت

16.عقد قرارداد با اداره پست جهت انجام کلیه امور پستی

17.ساماندهی و سرویس تمامی وسایل برقی در سازمان

18.همکاری با واحد آموزش جهت برگزاری دوره های آموزشی

19.همکاری با واحد روابط عمومی در کلیه زمینه ها 

20.تهیه ظروف با آرم سازمان از صنایع چینی زرین

21.تهیه کارت شناسایی جدید برای تمامی پرسنل

22.تهیه منشور اخالقی و دستورالعمل رعایت نکات ایمنی در سازمان

23.ویرایش آئین نامه  حضور و غیاب، مرخصی و ماموریت 

24.تهیه آئین نامه ارزشیابی پرسنل  

25.تهیه پرچم جمهوری اسالمی برای سالن اجتماعات و...

26.برگزاری مجمع فوق العاده در سال جاری 

27.برگزاری مجمع در اسفند ماه سال جاری- برگزاری انتخابات بازرس

28.تهیه لوازم مورد نیاز و پشتیبانی از برگزاری مجمع عمومی



صدور مجوز اسکان در مهمانسراها )154 فقره(   -1

انعقاد قرارداد همکاری پرسنل با سازمان   -2

خالصه نویسی و انسداد پرونده های پرسنلی سنوات قبل   -3

ثبت وکنترل ورود و خروج پرسنل  -4

محاسبه تاخیر در ورود، تعجیل در خروج و اعمال آئین نامه حضور و غیاب  -5

انعقاد قرارداد استخدامي براي تمامي پرسنل برابر نظامنامه پرداخت حقوق و دستمزد                       -6

انعقاد متمم قرارداد پرسنل   -7

طراحی جدید کارت شناسایي پرسنل  -8

صدور ،ثبت وکنترل برگه هاي مرخصي ساعتي پرسنل به تعداد 800 فقره  -9

صدور ،ثبت وکنترل برگه هاي مرخصي استحقاقي روزانه پرسنل به تعداد 500فقره  -10

صدور ،ثبت وکنترل برگه هاي ماموریت ساعتي پرسنل به تعداد 180فقره  -11

صدور ، ثبت و کنترل برگه هاي ماموریت روزانه پرسنل به تعداد 50 فقره  -12

محاسبه اضافه کاری پرسنل در پایان هر ماه  -13

ارائه آمار ماهیانه تردد پرسنل در پایان هر ماه   -14

ارسال ایمیل به اعضا و شرکتها و دفاتر از طریق کارتابل به تعداد 4448 فقره  -15

کارگزینی و امور پرسنلی :



ثبت و ارجاع نامه های وارده  از ابتدای سال           )12513 فقره(   .1

صدور و ارسال نامه های صادره از ابتدای سال        ) 7910فقره(   .2

ثبت و دریافت فاکس های وارده                            )360 فقره(  .3

ارسال فاکس به دوایر مختلف                                 )450 فقره (  .4

ارسال نامه به سایر ادارات و سازمانها از طریق پست به تعداد) 1043 فقره(  .5

توزیع نامه بین دوایر سازمان                                  )4600 فقره(  .6

دبیرخانه:



تامین خودروی روزانه برای پرسنل و انجام مأموریت های روزانه   .1

سرویس و نگهداری لوازم خنک کننده سازمان   .2

تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی و برق ساختمان   .3

تامین روشنایی اطراف ساختمان   .4

پشتیبانی و همکاری در برگزاری جلسات و دوره های آموزشی با واحد مربوطه   .5

جمع آوری اقالم و تجهیزات اسقاط سازمان   .6

تعمیر و نگهداری سیستم دوربین های سازمان   .7

مجهز نمودن کلیه دستگاههای الکتریکی سازمان به محافظ الکتریکی   .8

برگزاری جلسات و مراسم های ویژه از جمله مجمع عمومی سالیانه سازمان ، انتخابات بازرس و سایر مراسمها...   .9

هماهنگی جهت تعمیر نواقص مربوط به برق، آب و تلفن   .10

ایجاد هماهنگی جهت تعمیر کلیه وسایل الکتریکی و الکترونیکی   .11

تهیه بلیط هواپیما براي مقامات سازمان  .12

تهیه غذاي پرسنل به هنگام اضافه کاري  .13

تدارکات و تاسیسات :



دریافت استعالم بها جهت انجام خریدهاي الزم    .14

تهیه مایحتاج روزانه و فوري سازمان  .15

تهیه وسایل پذیرایي مراسم ها و جلسات اداري  .16

سرپرستي پرسنل خدماتي در ایام تعطیل سازمان به هنگام برگزاري کالسهاي آموزشي و یا انجام امور تعمیراتي     .17

خرید اقالم و تجهیزات اداري مورد نیاز واحدها و وارد کردن آن به انبار  .18

بازدید مستمر از کپسولهای آتش نشانی و شارژ دائم  .19



خدمات، انبار و حفاظت فیزیکی:

1.نظافت روزانه ساختمان از صدر تا ذیل 

2.پذیرایی از همکاران با سرو چای

3.انجام خدمات مستمر وتردد در ساختمان 

4.جابجایی اقالم وتجهیزات اداری در مواقع ضروری

5.پذیرایی از میهمانان به هنگام برگزاری جلسات مختلف در سالن سازمان 

6.نظافت و کنترل ورود و خروج مهمانان در مهمانسراها 

7.جابجایی نامه های اداری بین دو ساختمان

8.دریافت فرم تقاضای کاال از واحدهای سازمان

9.تحویل کاالهای مورد نیاز به واحدها و دریافت رسید از آنها

10.ارائه رسیدهای تحویل کاال از انبار به امور مالی 

11.حفاظت فیزیکی از ساختمان 




