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 تعاریف اولیه

 :واحد

  عبارتند از: هباشند کشاخه اصلی موسسه می 7، همان واحدمنظور از 

o  حمایتیخدمات واحد 

o  نسانیمنابع اواحد 

o واحد آموزش 

o واحد مالی 

o واحد روابط عمومی 

o  فرهنگیواحد 

o  اداریواحد 

 

 مدیر میانی:

و مهههدیریت و در سرترسهههتی اسهههمتی از مسهههئولیت ههههای    نظهههارت واحهههدبهههه ع هههوی کهههه بهههر ههههر   

 هیئهههتهههها و مهههدیرعام    گهههردد  و ارتبهههاگ بهههین گهههروهکنهههد اطهههال  مهههیمهههی مهههدیرمیانی مشهههارکت

 مدیره( را برعهده دارد 

 

 :گروه

    باشدیواحد م 7 هر یهارشاخهیمنظور از گروه، ز

 

 : سرپرست 

اع ههای  گههردد  و ارتبههاگ بههین مههی  کنههد اطههالنظههارت مههی سرترسههتی و بههه ع ههوی کههه بههر هههر گههروه  

 و مدیر میانی را برعهده دارد  مربوطه گروه

 

 مجموعه:زیر

باشههند کههه توسههط یهه  رابههط بهها گههروه    مههی گههروهیهه  هههای ههها همههان زیرشههاخه مجموعهههدر وااههع زیر

 در ارتباگ هستند 
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 مشاهده فرمایید :را  مدیران اجراییتوانید سلسله مراتب در شک  زیر می
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 قوانین کلی

 باشد.ها ضروری میهای موسسه یکسان بوده و عمل به آناین قوانین برای کلیه قسمت

و اادامات خارج از  یاسیس یها تیاع ا خارج از اهداف موسسه، اعم از فعال تیهرگونه فعال -1

 یشئونات اسالم تیعدم رعا نیو همچن رانیا یاسالم یو مقررات جمهور نیعرف و چارچوب اوان

  گرددیمربوطه م نامهنییمنجر به حذف ع و مذکور طبق آ یتس از بررس

 

فههرد بههه   نیهها قیههاز طر یارتباطههات کههار  هیههباشههد کههه کل  یمهه یانیههم ریمههد  یهه یهههر واحههد دارا -2

 ها منتق  خواهد شد سرترست گروه

 یانیهههم رانیمهههد ریسههها نیعامههه  و همچنههه  ریمهههد قیهههرا از طر یارتباطهههات کهههار  یانیهههم ریمهههد -3

 یانیهههم رانیبهههه مهههد رعام یمهههد قیههههههها از طرهههها و درخواسهههتبرنامهههه هیهههخواههههد کهههرد   کل یریهههگیت

 منتق  خواهد شد( 

 گههری  بعبههارت دردیههگیصههورت مهه  یانیههم رانیمههد قیههمختلههف فقههط از طر  یواحههدها نیارتبههاگ بهه  -4

  ستیها نگروه ریسا یبه اع ا ییهر ع و در هر گروه مسئول تاسخگو

باشههد کههه کلیههه ارتباطههات کههاری در هههر گههروه توسههط ایههن       مههی سرترسههتهههر گههروه دارای یهه     -5

 گردد  فرد به اع ا منتق  می

واحههد مربوطههه بهها همههاهنگی    مههدیرمیانی واحههد  بایههد طههی درخواسههت    ع ههو در هههر  جابههه جههایی   -6

 مدیرعام  صورت گیرد مدیر منابع انسانی و تایید 

بایسههت ایههن مورههود را حههداا  یهه  هبتههه زودتههر بههه       هههر ع ههو بههرای انصههراف از فعالیههت، مههی      -7

جهههت جههایگزینی   طههی ارتبههاگ بهها مههدیرعام    اطههالد دهههد  مههدیر میههانی     واحههدمههدیر میههانی همههان   

 نماید ع و مذکور اادام می

هههها مسهههتقیما بهههه مهههدیر میهههانی و هرگونهههه مشهههک  بههها     گهههروه سرترسهههتبههها  مسهههالههرگونهههه  -9

 یرمیانی مستقیما به مدیرعام    هیات مدیره( منتق  گردد مد

مهههان مهههاه بهههه  در تایهههان هموظهههف هسهههتند هرمهههاه گهههزارش فعالیهههت خهههود را    واحهههدهاتمهههامی  -8

 اعالم نمایند مدیرعام  

مهههدیرعام  تهههس از تصهههویب هرویهههرایئ چهههارت در هیئهههت مهههدیره موظهههف اسهههت کهههه انهههرا در      -11

  اختیار واحد های مربوطه ارار دهد 
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 روابط عمومی واحد
 روابط عمومی :واحد 

موسسههه براههراری ارتباطههات مههونر وهدفمنههد بهها گههروه یههی کههه بهها آنههان در           در روابههط عمههومی هههدف از ایجههاد واحههد   

و  وااعهههی  ارایههه چهههره   مههی باشههد   ارتبههاگ اسههت ، در جهههت ایجههاد روابهههط تبههاهم آمیههز بهها مخههاطبین و عمهههوم مردم        

یکههی از مهمتهههرین وظههایف ایههن واحههد در کنهههار انتقههال نیازمنههدی مهههددجویان       شههباف سههازی موسسههه بهههه مخههاطبین     

ارتقهههای سهههما اعتمهههاد و  حهههامی یهههار روابهههط عمهههومی و اههههداف از جملهههه وظهههایف  خیهههرین مهههی باشهههد  هو موسسهههه بههه

روابههط   تبلیغههات صههرف نمههی باشههد   حههامی یههار  روابههط عمههومی    وبیههت موسسههه در جامعههه انههر گههذار مههی باشههد      محب

در کوتههاهترین زمههان ممکههن بههه نتیجههه     را تبلیغههات  و در کنههارش نههد مههدت برنامههه ریههزی مههی کنههد     عمههومی بههرای بل 

روابههط عمههومی بهها صههبر و حوصههله و اختصههاب زمههان تبکههر بههه مخههاطبین و ارا ههه خههدمات بهتههر سههعی             د انمههی رسهه 

د در دا مهههی کهههردن مخاطهههب دارد ایجهههاد دسترسهههی شهههباف بهههه اطالعهههات و اطهههالد رسهههانی در خصهههوب نحهههوه عملکهههر  

جهههت دسههتیابی بهتههر     مههی باشههد  وظههایف ایههن واحههد   جملههه و چگههونگی تبههدی  کمهه  هههای مردمههی بههه خههدمات از     

 به اهداف این واحد شام  سه گروه به شرح زیر می باشد :

 گروه سمعی و بصری-گروه ارتباط مجازی       ج -گروه ارتباطات برون سازمانی      ب-الف

 

 شرح وظایف مدیر روابط عمومی :
 
سههخنگوی موسسههه مههی   بههین سههازمانی بهها همههاهنگی مههدیرعام       اتدر طههرح ههها و برنامههه هههای مختلههف و ارتباطهه     -1

ایجههاد تبههاهم و رفههع سههوه تبههاهم ههها در صههورت سههوه برداشههت از عملکههرد موسسههه، مههدیر روابههط عمههومی از              باشههد 

ات مجهههازی بههها طریهههق تاسهههخگویی در ف هههای مجهههازی، حقیقهههی و رسهههانه ای اعهههم از شهههبکه ههههای اجتمهههاعی و صهههبح  

 هماهنگی مدیرعام  در صدد رفع سوه برداشت بر آید 

نظههارت بههر انتشههار اطالعههات ، و تبلیهها فعالیههت ههها و ااههدامات موسسههه از طریههق تهیههه خبههر و ارسههال بههه رسههانه               -2

 های داخ  و خارج از سازمان 

آنهههها بهههه مهههدیران   ررسهههی بهههازخورد ااهههدامات و فعالیهههت ههههای موسسهههه در درون موسسهههه و جامعهههه و انتقهههال        ب-3

 رعام  وهئیت مدیرهمیانی، مدی

 جلب همکاری سازمان ها ارگان ها و خیرین و   در ارتباگ با ع ویت و فعالیت های موسسه --4

در طههرح ههها وبرنامههه هههای مختلههف و ارتباطههات بههین سههازمانی بهها همههاهنگی مههدیر عامهه  سههخنگوی موسسههه مههی             -5

 باشد 

برنامهههه ههههای واحهههدهای مختلهههف ،صورتجلسهههات و مکاتبهههات از مهههدیرعام  و بررسهههی     و دریافهههت گهههزارش فعالیهههت  -6

 و انتقال آن به گروه های مختلف روابط عمومی جهت انتشار سما ارزش جهت اطالد رسانی 

فعالیههت ههها    ،سیاسههتها اهههداف،  تحقههق  در راسههتای ،برنامههه ریههزی و بررسههی کههاربرد شههیوه و برنامههه هههای مناسههب       -7

 رع موسسه به مخاطبان ،برنامه ها و موا

بهها اسههتباده از شههیوه هههای     موسسهههنظههارت بههر نحههوه معرفههی توانمنههدی ههها و فعالیههت هههای بخههئ هههای مختلههف         -9

 مناسب تبلیغاتی  

مههردم بهها   سههه بههه بهها ممبوعههات و رسههانه هههای جمعههی بههرای اطههالد رسههانی عملکههرد موس         مناسههبایجههاد ارتبههاگ  -8

 هماهنگی مدیرعام   
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آگهههاه  وت آگههههی ههههای تبلیغهههاتی و کلیههها هههها اطهههالد رسهههانی مهههورد نیهههاز بهههرای تبلیههها  دریافهههت تیشهههنهاد سهههاخ-11

  و انجام اادامات الزم تس از تایید آن  سازی از واحد های مختلف موسسه

  ارور موسسه در مجامع مهم و تانیر گذسازمانی برای ح و برنامه ریزی های ارتباطات برون  نظارت-11

بههه عنههوان موسسههه    موسسهههنظههارت و برنامههه ریههزی  ارتبههاگ بهها سههازمانهای همکههار بههرای تقویههت و ت بیههت نههام           -12

 ای معتبر

ایجههاد زمینههه مناسههب جهههت ارتبههاگ بهها خیههرین ،مقامههات و شخصههیت هههای ممههرح و بنههام بههه منظههور اسههتباده از            -13

 تتانسی  علمی و ااتصادی

اشهههراف بهههه خهههدمات و ااهههدامات و اسهههتباده از آن بهههه عنهههوان  بررسهههی و بازدیهههد فعالیهههت ههههای موسسهههه جههههت   -14

 ی  ابزار ارتباطی

در دنیهههای مجهههازی و    واحهههد ههههای آمهههوزش و خهههدمات حمهههایتی  و فعالیهههت  انتشهههار گهههزارش عملکهههرد موسسهههه  -15

سهههما اعتمهههاد خیهههرین و    بههها ههههدف ارتقهههای  بهههه صهههورت دوره ای  ، بههها همهههاهنگی مهههدیرعام  و مهههدیر مربوطهههه   

  جامعه می شود محبوبیت موسسه در

بیهههان و تبلیههها کارهههها و ااهههدامات موسسهههه از طریهههق تهیهههه گهههزارش و ارسهههال خبهههر بهههه رسهههانه هههها بههها تاییهههد      -16

    مدیرعام 

ارا ههه برنامههه هههای کوتههاه مههدت ،میههان مههدت و بلنههد مههدت در راسههتای ارتقهها توانمنههدی هههای ارتبههاطی درون و              -17

    منابع از جمله خیرین  م جهت حبظبرون سازمانی با اتخاذ سیاست های الز

 ارا ه گزارش دوره ای یا ماهیانه از عملکرد واحد روابط عمومی به مدیرعام   -19

ایجهههاد تههه  ارتبهههاطی بهههین موسسهههه و مهههدیران بههها سهههازمانها و اشهههخاب و    بنههها بهههه درخواسهههت موسسهههه و تاییهههد  -18

 مدیرعام   

و مسههئولیت هزینههه کههرد   در تایههان هههر سههال   واحههد روابههط عمههومی   میههزان بودجههه امههور جههاری    ارا ههه تیشههنهاد   -21

 بودجه تخصیص یافته به واحد روابط عمومی و هزینه کرد آن 

بررسههی و تاییههد مشههارکت بهها موسسههه در همکههای بهها سههازمانها بهها توجههه بههه اهههداف تاییههد شههده بهها دریافههت                -21

 تایید از مدیر عام  موسسه

 ی کلیه ف اهای مجازی و رسانه ای موسسهنظارت و بررسی دوره ای بر محتوا-22

مینهههه فعالیهههت گهههردآوری ، جمهههع بنهههدی و تحلیههه  نظرهههها و دیهههدگاه ههههای مهههردم ، نخبگهههان و رسهههانه ههههادر ز    -23

 به مدیرعام  و هیئت مدیره های موسسه و ارا ه ان

 ، ممبوعهههاتجمعهههی از ابیههه    یسهههتای براهههراری ارتبهههاگ بههها رسهههانه هههها     ارا هههه تیشهههنهاد و همکهههاری در را  -24

 خبرگزاریها، صداو سیما با هدف جذب همکاری آنها با موسسه

چههاو و نشههر هرگونههه خبههر،متن ،عکههس، صههوت و تصههویر مههرتبط بهها موسسههه بهها تاییههد مکتههوب و مم ههی بههه               -25

ام هها مهههدیرعام  و ممههههور بههه مههههر موسسهههه و در صههورت عهههدم دسترسهههی بههه مهههدیرعام  بههها تاییههد ر هههیس هیئهههت      

دارد در غیههر ایههن صههورت موسسههه مههی توانههد بهها ارسههال تکذیبیههه خبههر و مملههب را           مههدیره اابلیههت چههاو و انتشههار    

  لغو خواهد شداادام کننده به چاو و انتشار بدون اعالم ابلی از موسسه  یت فردو ع و ندرد ک

نظههارت و کنتههرل بههر تقسههیم وظههایف بههین افههراد ع ههو تحههت سرترسههتی در واحههد روابههط عمههومی بههر اسهها                -26

 شرح وظایف 

نیازههههای شخصهههی بهههه منظهههور ارتقهههای دانهههئ    نیهههاز سهههنجی آمهههوزش اع هههای تحهههت سرترسهههتی بهههر اسههها    -27

 تخصصی اع ا

نظهههارت و کنتهههرل بهههر رعایهههت کلیهههه اهههوانین و رفهههع هرگونهههه عهههدم انمبههها  مشهههاهده شهههده در واحهههد تحهههت       -29

 سرترستی 
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می شههام  تبههاهم  نظههارت بههر حسههن اجههرای صههحیا تبههاهم نامههه هههای منعقههد شههده ی مربههوگ بههه روابههط عمههو           -28

 نامه همیاری و مشارکت با سازمان های دولتی و خصوصی و    

 

 الف( گروه ارتباطات برون سازمانی
بهههین  و مسهههتقیم و توسهههعه ارتبهههاطی تویههها و مهههونر  ههههدف از تعریهههف ایهههن گهههروه در واحهههد روابهههط عمهههومی ایجهههاد   

سههازمانی اسههت کههه بهها توجههه بههه اهههداف تنظههیم شههده در موسسههه بههرای دسههتیابی بههه موفقیههت هههای بیشههتر بتوانههد بهها         

براهههرار نمایهههد   ی مسهههتقیمسهههازمانها ،ادارات و ارگهههان ههههای عمهههومی، دولتهههی و خصوصهههی ارتبهههاط   مهههردم، اصهههناف ،  

سههه زیههر گههروه بههرای ایههن    جهههت تسهههی  و برنامههه ریههزی تخصصههی تههر ایههن گههروه جهههت دسههت یههابی بههه اهههداف           

 ه است  دگروه تعریف ش

 زیر گروه ارتباطات ح وری  -1

 گروه توسعه مشارکت های مردمی  زیر -2 

 همیاریزیر گروه  -3 

 

 ( زیرگروه ارتباطات حضوری:1 -الف
براهههراری و تقویهههت ارتباطهههات بهههرون سهههازمانی بهههرای ح هههور موسسهههه در مجهههامع مههههم و تانیرگهههذار طبهههق رهههوابط  -1

 و اهداف موسسه با هماهنگی مدیر روابط عمومی 

ارتبهههاگ بههها افهههراد، موسسهههات، ادارات، ارگانهههها، انجمهههن هههها و خیهههرین بهههرای تقویهههت و ت بیهههت نهههام موسسهههه بهههه     -2

ه از تتانسهههی  و امکانهههات آنهههها در راسهههتای تحقهههق اههههداف و برنامهههه ههههای       عنهههوان موسسهههه ای معتبهههر و اسهههتباد   

 موسسه  

 هماهنگی جهت برگزاری جلسات مدیران موسسه با سازمانهای مربوطه-3

صورتجلسهههه از نشسهههت هههها و جلسهههات مهههدیران موسسهههه بههها مهههدیران و مسهههئولین          ،گهههزارش ،تهیهههه عکهههس  -4

 هیئت مدیره   یا و ، مدیرعام ومیمدیرروابط عمی دیگر و ارا ه آنها به سازمانها

جههههت همهههاهنگی بههها موسسهههات و سهههازمانهای دیگهههر در راسهههتای   مهههدیر واحهههد ارا هههه تیشهههنهاد و دریافهههت تاییهههد  -5

 برگزار برنامه های مشترک در چهارچوب روابط و اهداف موسسه 

 ف اعالم شده  براراری ارتباگ با موسسات و سازمانهای بنا به درخواست مدیرواحد در راستای اهدا -6

 

 گروه توسعه مشارکت های مردمیزیر  (2 -الف
 هماهنگی ،برتایی و گرداندن غرفه های موسسه با هدف معرفی موسسه و جلب مشارکت های مردمی-1

 مشارکت در برنامه های مشترک با سازمانها و موسسات و    با هدفهای تعیین شده از طرف مدیر واحد -2

 عرره و فروش محصوالت  ،هماهنگی با مدیرواحد روابط عمومی و مالی در مورد غرفه های ارا ه -3

 دریافت لوازم مورد نیاز از واحد تدارکات و تحوی  تس از تایان برنامه به واحد مربوطه-4

 ارا ه گزارش عملکرد بعد از هر برنامه به مدیرواحد  -5

 روابط عمومیموسسه بنابه درخواست مدیر واحد  و بنرتوستر و نصب ، توسترتراکت ،بروشور  عیتوز-6

 انجام هماهنگی جهت تهیه و تامین کاالهای مورد نظر جهت عرره در غرفه های موسسه  -7

 انجام تبلیغات میدانی و ارتباطی مستقیم با مردم در مراسم وغرفه و      -9
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 :)ارتباط با اصناف(همیاری( زیرگروه 3-الف 
ه مشارکت صاحبان مشاغ  ب جلبمعرفی موسسه وبا هماهنگی مدیر واحد در راستای صاحبان مشاغ   ،رتباگ با اصنافبراراری ا-1

 با ایشان   تکمی  تباهم نامه برتایه روابط تعریف شده از طرف موسسه همکاری با موسسه و

 ارتباگ با خیرین در زمینه های مرتبط با اصنافو حبظ تیگیری  -2

جههههت اجرایهههی بهههه نماینهههدگی از طهههرف موسسهههه  انجهههام وظهههایف تعریهههف شهههده بهههرای موسسهههه در تبهههاهم نامهههه   -3

 شدن همیاری طبق روابط تعریف شده

 ارا ه گزارش عملکرد ماهیانه به مدیر واحد روابط عمومی   -4

ی با دفتر موسسه و تنظیم انجام هماهنگ جهت جلب مشارکت،  در صورت نیاز به ح ور مدیران موسسه در جلسه های مشترک -5

  مال  واحد صنبی(برنامه ح ور مدیران موسسه و همیار

 

 ب( گروه ارتباطات مجازی:
بههها افهههرادی هسهههت کهههه در شهههبکه ههههای   و افهههزایئ تعهههامالت مناسهههب ههههدف از ایجهههاد ایهههن گهههروه براهههراری ارتبهههاگ 

بهبهههود عملکهههرد وتوسهههعه  کهههه منجربهههه  اجتمهههاعی بهههه صهههورت مجهههازی ، فعالیهههت موسسهههه را دنبهههال مهههی کننهههد      

محبوبیههت موسسههه مههی شههود  هههدف ایههن اسههت کههه بهها ایجههاد شههبافیت عملکههرد موسسههه بهها ارا ههه گههزارش هههای الزم            

و مههرتبط بهها خیههرین و  افههزایئ سههما شههناخت  مههردم از موسسههه در ف ههای مجههازی توسههط ایههن گههروه باعهه  رشههد             

معهههه مهههی شهههود  در حهههال حارهههر ف هههاهای اعتمهههاد و بهههاالرفتن سهههما محبوبیهههت موسسهههه در بهههین ااشهههار مختلهههف جا

ایهههن گهههروه دارای مجهههازی موسسهههه شهههام  :سهههایت ،کانهههال تلگرامهههی ،اینسهههتاگرام ،آتهههارات و تنههه  تیهههامکی مهههی باشهههد  

 دو زیر گروه می باشد :

 شبکه ها واطالد رسانی مجازی زیر گروه -2سایت                زیر گروه  -1

 

 سایت:( زیرگروه 1-ب
 ،و نگههههداری سهههایت طبهههق رهههوابط و مقهههررات رسهههانه ای موسسهههه جههههت حبهههظ سهههایت       مهههدیریت  طراحهههی ،-1

 بودن سایت در ف ای مجازی و به روز  تامین محتوا و باال

براهههراری ارتبهههاگ بههها گهههروه ههههای زیهههر مجموعهههه روابهههط عمهههومی جههههت تهههامین خهههوراک و بهههاالبودن سهههایت در     -2

 ف ای مجازی با نظارت مدیرروابط عمومی  

جههههت خریهههداری دامنهههه ،هاسهههت و تجهیهههزات سهههخت افهههزاری و نهههرم افهههزاری  زینهههه الزم سهههالیانه بهههرآورد میهههزان ه-3

و ارا ههه آن بههه مههدیر روابههط عمههومی انتهههای هههر سههال جهههت         و براههراری ارتبههاگ هههای تبلیغههاتی در دنیههای مجههازی     

 تعریف بودجه برای سال آینده  

، آمهههار، و درج  خبهههراز مهههدیرروابط عمهههومی بههها همهههاهنگی مهههدیرعام  ابههه  از انتشهههار هرگونهههه      دریافهههت تاییهههد -4

 در ف ای سایت  اطالعات و لوگوی حامیان موسسه

در ف هههای سهههایت بهههه مهههدیر روابهههط عمهههومی و   و مشهههارکت مردمهههی ارا هههه تیشهههنهاد و راهههههای جهههذب حمایهههت   -5

  شده توسط مدیر روابط عمومی تایید ایده هایاجرای 

 ارزیابی بازخورد سایت و گزارش دوره ای آن به مدیر واحد روابط عمومی    -6

 

 شبکه ها واطالع رسانی مجازی:( زیر گروه 2-ب
اخبههار بههه مواههع و انتشههار مسههتمر راه هههای ارتبههاطی موسسههه از ابیهه          ،فعالیههت هههای موسسههه   انتشههار گزارشههات  -1

 : آدر ، شماره تما ، شماره حساب ،اهداف موسسه و   
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عکهههس و فهههیلم ههههای مهههرتبط بههها موسسهههه صهههرفا بههها شناسهههنامه تعریهههف شهههده در موسسهههه از طریهههق ایهههن گهههروه   -2

 می شود منتشر

صههرفا   توسههط ایههن گههروه    ارتبههاگ بهها سههایر کانالهههای تلگرامههی و صههبحات اینسههتاگرامی و    جهههت تبههادل لینهه            -3

  دروابط عمومی موسسه انجام میگیرمدیر با موسسات خیریه و با هماهنگی 

ارجهههاد بهههه واحهههد مربوطهههه جههههت تاسهههخگویی و انتقهههال   وارتبهههاگ و تاسهههخگویی بهههه مخهههاطبین مجهههازی موسسهههه  -4

 صورت میگرید با هماهنگی و نظارت مدیرواحد روابط عمومی  ،به مخاطب

دریافههت گههزارش فعالیههت ههها ،برنامههه هههای واحههد هههای مختلههف ،صورتجلسههات و مکاتبههاتی         ایههن گههروه موظههف بههه    -5

 می باشد  د رسانی دارند از مدیر روابط عمومی جهت انتشاردر ف ای مجازیکه ارزش اطال

ارا ههه تیشههنهاد جهههت برنامههه ریههزی و کههاربرد شههیوه ههها و برنامههه هههای مناسههب بههرای انعکهها  اهههداف، فعالیههت              -6

 موسسه به مخاطبین و رسانه های و جامعه   اهدافها ،برنامه ها و 

اسهههتباده از  تحقیهههق جههههت اتیکیشهههن هههها و شهههبکه ههههای مجهههازی موسسهههه و دوره ای تیرامهههون  ارزیهههابیبررسهههی و -7

 موسسهمجازی  و اتیکیشن هایارتقای سما بازدهی شبکه ها زمینهدانئ نوین در

ارا هههه درخواسهههت تخصهههیص بودجهههه جههههت توسهههعه تبلیغهههات مجهههازی بهههه مدیرواحهههد     بهههرآورد هزینهههه سهههالیانه و  -9

 روابط عمومی

رسههانی مجههازی موسسههه شههام  تلگههرام، اینسههتاگرام، آتههارات و تنهه  تیههامکی        نکتههه : هههم اکنههون شههبکه هههای اطههالد      

مههی باشههد، کههه در صههورت ارههافه شههدن شههبکه ای کههه ف ههای مجههازی از طریههق مههدیر روابههط عمههومی طههی دریافههت             

 مجوز ار سوی مدیرعام  به گروه های مربوطه ابالغ خواهد شد  

 

 :ج: ارتباطات سمعی و بصری
عی و بصهههری ، و تهیهههه محصهههوالت   ودکبهههایی موسسهههه در تهیهههه مسهههتندات سهههم    ههههدف از تشهههکی  ایهههن گهههروه خ   

 و اطالد رسانی متناسب با اهداف و سیاست های موسسه ممابق سلیقه عمومی است تبلیغی 

 رسانه  و تولید محتوا-4متن            -3گرافی                -2عکس و فیلم            -1

 

 عکس و فیلم:( 1-ج

 گروه عکس و فیلمشرح وظایف زیر 

 تهیه عکس و فیلم از مراسم ،جشن،فعالیت ها و    موسسه   -1

متعلههق بههه ایههن موسسههه هسههتند و     عکههس و فههیلم حههامی یههار  عکههس ههها و فههیلم هههای تهیههه شههده توسههط گههروه      -2

اسهههتباده از آن هههها ابههه  از انتشهههار از طریهههق کاناههههای رسهههمی موسسهههه در ف هههای مجهههازی و حقیقهههی مجهههاز            

 نمیباشد 

و فههیلم موظههف اسههت کههه عکسههها و فههیلم هههای تهیههه شههده را تههس از اتمههام هههر برنامههه و مراسههم بههه           وه عکههسگههر-3

 سیستم موسسه وااع در دفتر مرکزی منتق  نمایند 

موسسهههه را بهههه سهههامان و بهههه روز رسهههانی  آرشهههیو مرکهههزی موجهههود در سیسهههتم دفتهههر  اسهههتایهههن گهههروه موظهههف  -4

 نماید

ی اکهههه دار و تمهههامی افهههراد و فیلمبهههرداری ،سرترسهههت گهههروه عکاسهههی یلمههههیک یههه  از اع هههای گهههروه عکهههس و فههه -5

حهههق اسهههتباده ،اعهههم از اسهههتباده شخصهههی یههها    ارسهههال و انتشهههار و    را در ف هههای مجهههازی ، چهههاو  دسترسهههی هسهههتند 

و    اعههههم از ارسههههال بههههه دیگههههر واحههههد ههههها،افراد درون سههههازمانی و همچنههههین افراد،سههههازمانها و نهادههههها و   بیههههرون   

 را  اب  از تایید مکتوب مدیرعام  ندارد   سازمانی

 تبصره :تایید مکتوب اعم خواهد بود از تاییدو رسید کاغذی یا تایید اینترنتی مدیرعام 
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 گرافیک:(زیرگروه 3-ج

 لمیگروه عکس و ف ریز فیشرح وظا
 

گرافیهههه  و تسهههلیت، بنرههههها و امهههور گرافیکههههی موسسهههه از طریههههق گهههروه     ،تبریهههه  توسهههترها،تابلوهای یهههادبود   -1

 موسسه تهیه و تیگیری می شود 

بایسههت تهها دو روز زودتههر تهیههه    ،توسههتر ایههن ایههام مههی   تهیههه توسههتر هههای مناسههبتی ممههابق بهها تقههویم حههامی یههار      -2

  و در اختیار مدیر واحد ارار گیرد گردد

متعلهههق بهههه موسسهههه خواههههد بهههود و بههها  تهیهههه شهههده در گهههروه گرافیههه  حهههامی یهههار  تمهههامی کارههههای گرافیکهههی -3

میگردنهههدو اسهههتباده از آن هههها ابههه      منتشهههرتهیهههه و  "HAMIYAR GRAPHIC" حهههامی یهههار چسهههب گرافیههه   بر

 از انتشار از طریق کانال های رسمی موسسه در ف ای مجازی و حقیقی مجاز نمی باشد 

 توستر، بنر،تراکت و     بر عهده این گروه می باشد کلیه خدمات مربوگ به چاو  -4

 متن ( زیر گروه 3-ج
 توسط این گروه تهیه می گردد و    متنهای مورد نیاز موسسه شام  متون خبری و ادبی -1

 : حیتوض

 باشد  یو     م یمجاز یکوتاه جهت انتشار در ف ا ی،نوشته ها ی:شام  متون مناسبتیادب متون

خبههر جهههت چههاو   هیههموسسههه ،ته یههها تیههموسسههه ،گههزارش مههرتبط بهها فعال   ی: اخبههار جلسههات رسههم یخبههر  متههون

 باشد  یگزارش از موسسه و     م هیروزنامه ها مصاحبه و ته یخبر تیسا یخبر یو انتشار در ف اها

 اب  از چاو یشده جهت چاو هر گونه بروشور و جزوات آموزش هیمتون ته یسیو بازنو ئیرایو-3

 

  نکته:
شام  اهم اخبار به صورت خالصه در ساعات اولیه بعد از رویدادمورد نظر مرحله صورت میگیرد : مرحله اول  2تهیه متن خبری از رویدادها در 

 و مرحله دوم در برگیرنده مشروح خبر جهت استباده در سایت و رسانه های جمعی و    میباشد 

و روز رودتر تهیه و در نتیجه مشخص بودن ایام خاب مناسبتی ،متون این ایام می بایست تا د "تقویم حامی یار"با توجه به مشخص بودن -2

 گردد 

  

 تولید محتوا ورسانه : (4 -ج
زی تولید و یا سبارش ساخت آگهی های تبلیغاتی و فیلم ها مورد نیاز به مراکز تولید و کانون های تبلیغاتی برای تبلیا  عملکرد و مستند سا-1

 موسسه  

ی تحت توشئ موسسه به صورت دوره ای و یا سالیانه با استباده تهیه فیلم ، محتوای صوتی ،عکس،اسالید، کلیا، خبر از مراسم و محیمها-2

 از دانئ های نوین

همکاری با خبرنگاران و نویسندگان نشریات برای تهیه گزارش خبری و اجتماعی با موروعات متناسب و هماهنگ با اهداف و برنامه های -3

 احد روابط عمومی موسسه جهت ارا ه در نشریات با تایید و هماهنگی مدیرعام  و مدیرو

 تهیه آرشیو از فعالیت های رسانه ای موسسه در دفتر مرکزی موسسه -4

جمع آوری و بررسی اخبار و گزارش های چاو شده در ممبوعات و خبرگزاری هاو اطالد رسانی در مورد اخبار چاو شده مرتبط با حوزه -5

 فعالیت موسسه به مدیرروابط عمومی

 مناسب از مصاحبه ها ،گزارش مراسم های مختلف و سایر فعالیت ها جهت استباده مناسب از آنها جمع آوری و طبقه بندی -6

ارا هههه درخواسهههت تهههامین تجهیهههزات و نیهههروی انسهههانی متخصهههص مهههورد نیهههاز جههههت اجهههرای تهههرو ه هههها در بحههه    -7

  تولید رسانه 
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 ایتیخدمات حمواحد 
 خدمات حمایتی:

هدفمنهههد در حهههوزه سهههالمت ، رفهههاه ، نشهههاگ و افهههزایئ امیهههدواری  واحهههد خهههدمات حمهههایتی بههها ههههدف ارا هههه خهههدمات  

کودکههان مبههتال بههه سههرطان و خههانواده ههها در موسسههه تشههکی  گشههته اسههت تهها بتوانههد ایشههان را در حرکههت بههه سههمت           

 عافیت همراهی کند 

 ایهههن واحهههد دارای بانههه  اطالعهههاتی کامههه  و محرمانهههه در زمینهههه اطالعهههات کهههودک ، خهههانواده اش و شهههرح مشهههکالت     

ایهههن عزیهههزان مهههی باشهههد تهههس رازداری و امانهههت داری  در کنهههار تعههههد و احتهههرام بهههه کرامهههت انسهههانی از مهمتهههرین      

 شرایط فعالیت در این واحد و گروه های زیر مجموعه اش می باشد 

 این واحد دارای چهار گروه می باشد :

 گروه مشاوره و روانشناسی-4     گروه تزشکی و تیراتزشکی    -3تغذیه       -2گروه مددکاری           - 1

 

 شرح وظایف مدیرخدمات حمایتی
بهههه  ی مهههدیرعام ارا هههه تیشهههنهاد دسهههتورالعم  ههههای خهههدمات حمهههایتی بهههه مهههدیرعام  و ابهههالغ دسهههتورالعم  هههها   -1

 مدیران گروه های خدمات حمایتی 

هزینهههه ههههای  ارا هههه بودجهههه تیشهههنهادی بهههرای گهههروه ههههای واحهههد خهههدمات حمهههایتی و درخواسهههت جههههت تهههامین   -2

 واحد به مدیرعام  موسسه

مسهههئولیت بودجهههه تخصهههیص یافتهههه بهههه واحهههد خهههدمات حمهههایتی و هزینهههه کهههردن آن در گهههروه ههههای واحهههد        -3 

 خدمات حمایتی 

 نظارت بر کیبیت بان  اطالعاتی مددجویان ، بروز رسانی اطالعات در سیستم و نرم افزار ویژه مددکاری-4

ای منعقهههد شهههده در واحهههد خهههدمات حمهههایتی و در صهههورت بهههروز مشهههک   بررسهههی صهههحت اجهههرای تبهههاهم نامهههه هههه -5

 ارجاد آن به مدیرعام  وتیگیری روند ح  مسئله 

نماینهههده هیئهههت  -تشهههکی  کمیتهههه ههههای تصهههمیم گیهههری بهههرای شهههرایط ویهههژه بههها ح هههور   مهههدیرعام   اجبهههاری    -6

ان میهههانی واحهههد ههههای ومهههدیر -سرترسهههتان گهههروه ههههای واحهههد خهههدمات حمهههایتی مهههرتبط اجبهههاری -مهههدیره اختیهههاری 

 مشاوره و متخصص ع و و یا غیر ع و موسسه اختیاری(–مختلف اختیاری 

 تبصره:اجرای تصمیم های فو  الذکر منوگ به تایید حداا  نصف بعالوه ی  نبر از هیئت مدیره است 

در خواسهههت برگهههزاری جلسهههه مهههدیریتی بههها مسهههئولین ذی ربهههط جههههت اجهههرای بهتهههر مسهههئولیت ههههای واحهههد        -7

 حمایتی به مدیرعام  و یا هیئت مدیره   خدمات

 درخواسهههتارا هههه گزارشهههات ماهیانهههه گهههروه ههههای واحهههد ههههای خهههدمات حمهههایتی بهههه مهههدیرعام  و در صهههورت        -9

 ایشان ارا ه مستندات  

براهههراری ارتبهههاگ بامسهههئولین مربهههوگ بههها خهههدمات حمهههایتی سهههازمانها و ارگهههان هههها و موسسهههات حمهههایتی در           -8

ارا هههه خهههدمات حمهههایتی طبهههق رهههوابط و اواعهههد موسسهههه   در صهههورت لهههزوم همکهههاری    راسهههتای تعامههه  و همهههاهنگی

 در این زمینه با واحد روابط عمومی (

 اعالم نیازهای گروه های واحد خدمات حمایتی به مدیرعام  موسسه و تیگیری آن  -11
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کمیته ای متشک  از اع ای هیئت دریافت لیست ارزیابی مددجو جهت تعیین درصد حمایت از مدیرعام   لیست ارزیابی در -11

 مدیره ، مدیرعام ، مدیرخدمات حمایتی ،سرترست گروه مددکاری تهیه می گردد 

انجههام همهههاهنگی بهها مهههدیران واحهههد هههای دیگهههر جههههت تیشههگیری از مهههوازی کهههاری و تههداخ  اجرا یهههات اع هههای      -12

 گروه های واحد خدمات حمایتی با اع ای فعال در دیگر واحد ها  

ی و ارا هههه مملهههب مهههرتبط بههها گهههروه ههههای واحهههد ههههای خهههدمات حمهههایتی  راهنمهههایی و آموزشهههی خهههانواده  همکهههار-13

 بیماران ( به واحد آموزش جهت چاو تراکت و بروشورهای مورد نیاز

 تایید ترونده های مددجویان تس از تشکی  و تکمی  توسط سرترست گروه مددکاری  -14

 زندگی کودک به گروه مددکاری جهت هماهنگی و اجرا ابالغ و تایید درخواست بازدید از مح  -15

تصهههمیم گیهههری در مهههورد تهههرو ه هههها و تیشهههنهادات ارا هههه شهههده در گهههروه واحهههد ههههای خهههدمات حمهههایتی جههههت    -16

حمایهههت بهههرای برنامهههه ریهههزی و اجهههرا  شهههام  فراخهههوان ههههای عمهههومی و داخلهههی، تبهههاهم نامهههه ههههای جدیهههد، فعالیهههت  

 های جذب خیرین سالمت  و   (

بررسهههی درخواسهههت ههههای نیازههههای حمهههایتی و رفهههاهی خهههانواده ههههای معرفهههی و توصهههیه شهههده توسهههط اع هههای     -17

موسسهههه   مهههدیران میهههانی واحهههدهای مختلهههف ، مهههدیرعام  ، هیئهههت مهههدیره و اع هههای موسسهههه( و یههها خهههارج از          

رجهههاد بهههه موسسهههه  کهههادر تزشهههکی و درمهههانی کودکهههان ، افهههراد ،موسسهههات دیگهههر و     ( و در صهههورت داشهههتن شهههرایط ا 

 گروه های زیرمجموعه جهت دریافت خدمات و یا بازبینی ترونده 

ارجههاد ترونههده هههای تشههخیص داده شههده نیازمنههد بههه خههدمات واحههد هههای دیگههر نظیههر آمههوزش بههه مههدیر واحههد             -19

 مربوطه

 نظارت بر فعالیت های مشترک گروه های خدمات حمایتی با واحد های دیگر -18

ت نکهههات بهداشهههتی و اهههوانین موسسهههه و بیمارسهههتان و حسهههن اجهههرای برنامهههه ههههای  آمهههوزش و نظهههارت بهههر رعایههه -21

 گروه های مختلف واحد خدمات حمایتی در بخئ  

 نظارت ، کنترل و تقسیم وظایف بین افراد تحت سرترستی بر اسا  شرح وظایف-21

 نیاز سنجی آموزش افراد تحت سرترستی بر اسا  نیازهای شخصی به منظور ارتقا دانئ  -22

نظهههارت و کنتهههرل بهههر رعایهههت کلیهههه اهههوانین و رفهههع هرگونهههه عهههدم انمبههها  مشهههاهده شهههده در واحهههد تحهههت        -23

 سرترستی 

تهیههه و تنظههیم دسههتورالعملها و برنامههه ههها بههرای گههروه هههای تحههت سرترسههتی بهها مشههورت سرترسههتان گههروه ههها             -24

 به منظور هماهنگی و یکپارچگی

 د فعالیت گروههای واحد خدمات حمایتی به مدیرعام   تیشنهاد طرح های تحقیقاتی مرتبط با مورو-25

 مدیریت دفتر خدمات حمایتی وااع در مکان بیمارستان امیرکبیر -26

 

 شرح وظایف سرپرست مددکاری :

انجههام ااههدامات حمههایتی الزم در رابمههه بهها کودکههان بیمههار و خههانواده هههای ایشههان ازوظههایف تههیم مههددکاری موسسههه             

 به شرح ذی  می باشد :

بههرای کودکههان مبههتال    1و اخههذ مههدارک الزم   بهها توجههه بههه ابههالغ مههدیر واحههد خههدمات حمههایتی(         تشههکی  ترونههده -1

 به سرطان حبظ و نگهداری از اطالعات شخصی و تزشکی کودکان 
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تههذکر: تشههکی  ترونههده بههرای کودکههان غیههر از مبههتال بههه سههرطان کههه بههه هههر دلیهه  از خههدمات موسسههه اسههتباده مههی            

 مجوز خدمات توسط مدیر واحد خدماتی بر عهده این گروه می باشد  کنند تس از اخذ

 11موسسههه از کههودک بیمهههار بههر اسهها  لیسههت ارزیهههابی تنظههیم شههده در بنهههد        تشههخیص میههزان درصههد حمایهههت     -2

 شرح وظایف مدیرخدمات حمایتی که در اختیارسرترست گروه ارارداده شده است 

مصهههاحبه و تشهههخیص نیهههاز خهههانواده از نظهههر ولهههی و مهههددکار  در  بههها ولهههی کهههودک و ارا هههه شهههرح  مصهههاحبه  انجهههام -3

 صورت نیاز هماهنگی مصاحبه با مدیرخدمات حمایتی(  

ختصهههص تغذیهههه دارای تبهههاهم نامهههه  و در یافهههت فهههرم تکمیههه   تمعرفهههی اع هههای خهههانواده کهههودک بهههه تزشههه  و م  -4

 شده توسط مددکاری 

توسهههط مهههددکار و یههها بهههه درخواسهههت مهههدیر واحهههد   از محههه  زنهههدگی خهههانواده  در صهههورت تشهههخیص نیهههاز  بازدیهههد -5

خههدمات حمههایتی( طبههق رههوابط اعههالم شههده  و ارا ههه گههزارش بازدیههد از محهه  بههه مدیرواحههد خههدمات حمههایتی در              

 صورت نیاز تیشنهاد اصالح درصد حمایت موسسه برای خانواده تس از تایید مدیرخدمات حمایتی

تای برنامهههه ههههای ابهههالغ  شهههده توسهههط مهههدیر خهههدمات     مهههددکاری موسسهههه در راسههه  ارا هههه و تیگیهههری خهههدمات -6

 حمایتی 

 

 تسویه حساب ترونده های بیمارستانی-الف

 ترداخت هزینه نمونه برداری مغز استخوان -ب

 ترداخت کم  هزینه تردد-ج

 بسته های حمایتی و بن های مناسبتی-د

 سال در دروران بستری 3تامین توش  مورد نیاز کودکان زیر -ه

 کاالهای بهداشتیتامین -و

 معرفی به مراکز و بانکها جهت دریافت وام  -ز

 معرفی به داروخانه جهت تامین دارو -ح

 وتشخیصیمعرفی به تزشکان و مراکز درمانی -گ

 تعریف بسته های لوازم تحریر-ی

 ارا ه خدمات به خانواده کودکان متوفی -ک

 تذکر:

مههی باشههد در صههورت افههزایئ یهها     کههه اکنههون جههز خههدمات تایههد شههده مربوطههه      " الههف الههی ک   " مههوارد ذکههر شههده  

  کاهئ توسط مدیر واحد به سرترست گروه ها اعالم خواهد شد

 

ارجههاد  مراجعههان نیازمنههد بههه خههدمات آمههوزش ، مشههاوره بههه واحههد هههای مربوطههه و تیگیههری ارجههاد جهههت نبههت در ترونههده   -7

 بیمار 

 رت فردی و گروهی در مورد بیماری و نحو مراابت از کودکآگاه سازی خانواده کودکان به صو-9

شههورهای آموزشههی و راهنمههایی جهههت مراجعههان و  بیمههاران بههه روارا ههه تیشههنهاد و همکههاری در  تهیههه مههتن هههای تراکههت و ب -8

 مدیر واحد خدمات حمایتی  

ارا ههه تیشههنهاد راهکههار و برنامههه  گههزارش آنههها بههه مدیرخههدمات حمههایتی و  وبررسههی مسههتمر نیازهههای مراجعههان و بیمههاران  -11

 جهت  مداخله سودمند 
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 درخواست برگزاری فراخوان های عمومی جهت تامین نیازهای کودکان بیمار به مدیرخدمات حمایتی-11

بههه نحههوه ارجههاد نیازهههای خههاب در کودکههان بههه مدیرخههدمات حمههایتی و تیگیههری آن در صههورت تاییههد ارا ههه خههدمات      -12

 تعریف شده

 بان  اطالعاتی از موسسات ارا ه دهنده خدمات در زمینه های مختلف    و بروز رسانی  ایجاد-13

و برگههزاری جشههن هههای ماهیانههه در مناسههبت هههای مختلههف در بخههئ خههون بهها رعایههت اههوانین و رههوابط موسسههه و بخههئ  -14

 ارا ه گزارش برگزاری هر جشن به مدیر واحد

 وانین موسسه و بخئ در بین اع ای گروه مددکاریآموزش و نظارت بر رعایت نکات بهداشتی و ا-15

همکههاری بهها واحههد فرهنگههی جهههت بههرآورده کههردن آروزی کودکههان مبههتال بههه سههرطان بهها جمههع آوری و ارا ههه آرزوهههای      -16

 کودکان بیمار به واحد فرهنگی 

 اعالم آن به مدیر واحدبرنامه ریزی و تخمین بودجه سالیانه مورد نیاز برای اجرای برنامه ها گروه مددکاری و  -17

اعالم زمان و اطالعات برنامه های گهروه ههای واحهد در داخه  بخهئ و یها دفتهر موسسهه بهه دفتهر موسسهه جههت اطهالد و               -19

 هماهنگی 

 

 توزیع تغذیه : گروه شرح وظایف سرپرست
ه و ارتبههاگ بهها مههادران هههدف از ایجههاد ایههن گههروه عههالوه بههر تههامین میههوه تههازه بههرای کودکههان براههراری مالاههات مسههتمر موسسهه 

 کودکان در بخئ می باشد 

تهیه وتوزیع تغذیه رایگهان دربخهئ باتوجهه بهه اهوانین موسسهه وظهوابط بخهئ  توزیهع میهوه هها تهس ازشسهتن ، مراابهت از               -1

بهداشههت محهه  نگهههداری مههواد غذایی،بررسههی مههداوم تههاری، مصههرف محصههوالت ، توشههیدن لبهها  فههرم موسسههه طبههق ظههوابط   

 زمان توزیع (ایزوله بخئ در

 اعالم برنامه واطالعات توزیع تغذیه دربخئ خون به مدیر واحد خدمات حمایتی  -2

نبت روزانه گهزارش توزیهع تغذیهه  شهام  ااهالم توزیهع شهده ، میهزان توزیهع (ونبهت هبتگهی اطالعهات خریهد ااهالم   شهام                  -3

 ااالم خریداری شده ،میزان وایمت آن (

موجههود در آشههپزخانه بخههئ  شههام  یخچههال ، مههواد غههذایی، ظههروف ، مههوارد بسههته بنههدی  رعایههت بهداشههت ونظافههت وسههای  -4

 که متعلق به موسسه بوده و در توزیع تغذیه به کار می رود  و    (

 

 شرح وظایف سرپرست پزشکی و پیراپزشکی:

 شناسایی و براراری ارتباگ با تزشکان و فعالین حوزه خدمات تزشکی و خیرین حوزه سالمت و درمان  -1

زن تیرامههون تبههاهم نامههه بهها تزشههکان و فعههالین حههوزه خههدمات تزشههکی خیههرین حههوزه سههالمت و درمههان بههه              رای -2

 نمایندگی از موسسه با توجه به اوانین و روابط موسسه 

ی لیسهههت تزشهههکان و فعهههالین حهههوزه خهههدمات تزشهههکی و خیهههرین حهههوزه سهههالمت و درمهههان    ارا هههه و بهههه روز رسهههان -3

  شام  اسامی ،نشانی ،شماره تما  و میزان تعهد هر خیر( به مدیرخدمات حمایتی

بررسهههی درخواسهههت ههههای ارا هههه شهههده توسهههط مهههددجویان و گهههروه مهههددکاری جههههت دریافهههت خهههدمات تزشهههکی و    -4

 مراکز درمانی طرف تباهم نامه تیراتزشکی جهت معرفی به تزش  و یا 

تههذکر: ارجههاد درخواسههت هههایی کههه دارای خیههر نبههوده و یهها تههیئ بینههی جهههت ارا ههه آن خههدمات نشههده اسههت بههه               

 مدیرخدمات حمایتی جهت بررسی و تصمیم گیری 
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 تیشنهاد دستور العم  در زمینه نحوه ارا ه خدمات تزشکی و تیراتزشکی به مدیرخدمات حمایتی-5

واحهههد مهههددکاری جههههت اطهههالد از ورهههعیت بهههروز اسهههتباده از خهههدمات تزشهههکی و تیراتزشهههکی بههها ههههدف  تعامههه  بههها -6

 نیازسنجی و ارتقا سما خدمات  

ارجههاد ترونهههده هههای نیازمنهههد بهههه خههدمات ویهههژه تزشهههکی و تیراتزشههکی بهههه مدیرخهههدمات حمههایتی جههههت بررسهههی      -7

 و در صورت تایید ایشان همکاری جهت تعریف ترو ه فراخوان عمومی 

تیشهههنهاد بهههرای برگهههزاری جلسهههات مسهههئولین موسسهههه  بههها مسهههئولین و فعهههالین و شهههاغلین در  حهههوزه درمهههان بهههه    -9

 مدیرخدمات حمایتی

انجهههام تسهههویه حسهههابهای دوره ای بههها مراکهههز طهههرف اهههرارداد بههها موسسهههه طبهههق دسهههتورالعم  ابهههالغ شهههده توسهههط   -8

 حد خدمات حمایتیمدیر واحد خدمات حمایتی و ارا ه گزارش و مستندات به مدیر وا

 ارا ه کام  گزارش عملکرد ماهیانه به مدیر خدمات حمایتی-11

 

 :مشاوره شرح وظایف سرپرست 

جهههذب مشهههاوران و روانشناسهههان متخصهههص و دارای سهههابقه کهههاری تاییهههد شهههده و مراکهههز ارا هههه خهههدمات مشهههاوره بهههه   -1

 موسسه 

بررسهههی درخواسهههت خهههانواده جههههت دریافهههت خهههدمات مشهههاوره و همهههاهنگی بههها مشهههاوران موسسهههه جههههت برگهههزاری -2

 و تیگیری برنامه ح ور خانواده ها در مراکز مشاوره طرف تباهم نامهجلسات مشاوره وروانشناسی  

ح هههور مهههددجو معرفهههی مراجعهههان نیازمنهههد بهههه مشهههاوره بهههه مراکهههز دارای  تبهههاهم نامهههه جههههت مشهههاوره و تیگیهههری  -3

 در جلسات مشاوره  

براهههراری ارتبهههاگ بههها خهههانواده ههههای کهههه جههههت مشهههاوره توسهههط مدیرخهههدمات حمهههایتی معرفهههی شهههده انهههد بهههرای   -4

 تشویق و ترغیب ایشان به استباده از خدمات این واحد 

برنامهههه ریهههزی و همهههاهنگی بههها مشهههاوران و مهههدیر واحهههد بهههرای ح هههور مشهههاوران در بخهههئ و یههها دفتهههر موسسهههه و    -5

 به مدیر خدمات حمایتیو ارا ه گزارش جلسات مشاوره گروهی عالم برنامه ا

 براراری تعام  با واحد مددکاری جهت نبت ارا ه خدمات مشاوره و روانشناسی در ترونده کودکان  -6

انجهههام همهههاهنگی جههههت ارا هههه خهههدمات مشهههاوره بهههه سیسهههتم سهههازمانی موسسهههه و اع ههها بهههه درخواسهههت مهههدیر      -7

 خدمات حمایتی

همکاری با واحد آموزش و گروه  مددکاری موسسه جهت برگزاری کال  ها و کارگاه های آموزشی و یا ارتقا مهارت و سالمت -9

روان برای اع ا و یا خانواده کودکان بیمار که نیازمند به تسهیلگر متخصص در زمینه مشاوره و روانشناسی دارد به درخواست مدیر 

 خدمات حمایتی  

 ام  عملکرد ماهیانه به مدیر خدمات حمایتیارا ه گزارش ک-8

  براراری جلسات مشاوره برای خانواده های کودکان در مواعیت های بحرانی درمانی و تس از آن-11
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 واحد خدمات اداری
فعالیهههت ههههای مختلهههف موسسهههه و مهههدیران بههها مهههدیرعام  و هیئهههت   بههها ههههدف همهههاهنگی بهههین واحهههد خهههدمات اداری

مههدیره ایجههاد شههده اسههت  ایههن واحههد در اجرا یههات برنامههه هههای مختلههف در کنههار گههروه هههای مجههری اههرار میگههرد تهها            

 فعالیت ها با هماهنگی بهتر صورت تذیرد 

  این واحد  متشک  از سه گروه است:

 تعمیرات، نگهداری ) انبار( و خدمات- 3              پشتیبانیتدارکات، ترابری و  -2          دفتر -1

 

 شرح وظایف مدیر واحد خدمات اداری

 و تایین نیازهای ممرح شده یافت نیاز واحد های مختلف جهت بررسی و اادامات الزم با هماهنگی مدیرعام رد-1

 فراهم سازی و تدارکات برنامه هاجهت مجری برنامه و ترو ه هماهنگی با مدیرعام  و مدیر واحد های -2

 اعالم هزینه گروه های واحد خدمات اداری، به مدیرعام  جهت تامین بودجه-3

 ارا ه گزارش ماهیانه کلیه فعالیت های واحد مربوطه به مدیرعام -4

بههرآورد و ارا ههه تیشههنهاد جهههت دریافههت تنخههواه از واحههد مههالی بهها مجههوز مههدیرعام  جهههت انجههام امههور محولههه               -5

 جهت ارا ه تنخواه به واحد اداری، طبق روابط تعریف شده برای واحد مالی

 مدارک و گزارشات در دفتر موسسه و نظارت بر نحوه و کیبیت بایگانی اسناد-6

 ابالغ شده از سوی مدیرعام  نظارت بر به روز رسانی فای  های نرم افزاری اطالعات موسسه طبق تعریف دستورالعم -7

 به مدیرعام  های واحد اداری هم فراخوان، جهت تامین احتیاجات و گرودرخواست اعال-9

 کاری با واحد مالی جهت تهیه لیست اموال و انبار گردانیمه-8

 به مدیرعام  جهت اخذ تصمیمات الزم ی کمی و کیبی اموال موسسه و اعالم ورعیت آن سبرر -11

 موسسه ، جلسات و برنامه های عمومیماهنگی برای مکان های برگزاری مراسم ها، هم اندیشی ها ه -11

 موسسه از مدیران واحد ها به صورت دوره ای جهت ارا ه گزارش به مدیرعام د تباهم دریافت برنامه استباده از اماکن مور-12

    تداخ  برنامه ها در دفتر مرکزیوعدم های واحد های دیگر جهت هماهنگی دریافت برنامه روزانه، هبتگی و یا ماهیانه جلسات و برنامه  -13

  خارج شده از دفتر  صدور مجوز، نبت و نظارت بر ورود و خروج کاال و انجام تیگیری جهت بازگشت کاال های-14

اداری موسسه شام  نبت صورت جلسات هیئت مدیره اخذ مجوز ها و     از ادارات و  نظارت بر حسن اجرای فعالیت های-15

 موسسات ذی ربط در موروعات مختلف بنا به درخواست مدیر عام  یا ریاست هیئت مدیره

ایجهههاد آرشهههیو متمرکهههز از کلیهههه واحهههد هههها جههههت بایگهههانی اطاعهههات و مسهههتندات نظیهههر عکهههس، فایههه  ههههای       -16

     طبق دستور العم  ابالغی از سوی مدیرعام گرافیکی، کلیا ها و 

 نظارت و ارا ه تیشنهاد جهت مصرف بهینه از وسای  و تجهیزات در واحد های مختلف -17

 کنترل و نظارت بر تجهیزات تحوی  شده به واحد های مختلف -19

 به مدیرعام در راستای ارتقای کیبیت فعالیت واحد ارایه تیشنهاد و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت  -18

 تعام  و ارا ه مجموعه خدمات اداری الزم به دفتر مددکاری وااع در بیمارستان-21

 واحد اداری درخواست آموزش فردی یا گروهی با توجه به نیاز گروه های مربوطه-21

دام به خرید کاال و تجهیزات طبق دستورالعم  ابالغی از سوی دریافت تایید از مدیرعام  و هماهنگی با مدیر مالی اب  از اا-22

 مدیرعام 

 ات و تشتیبانیکه تدارونترل کیبیت و خدمات ، طبق تیئ فاکتور های دریافتی از سرترست گرکمقایسه ایمت ها ، -23
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 دفتر :

 مرکزی و دفتر مددکاری می باشد   ترهم اکنون موسسه دارای دو دف

بههها ههههدف ارتبهههاگ مهههونر داوطلبهههین، همهههاهنگی واحهههد هههها و مراجعهههات مهههددجویان،     دفتهههر مرکهههزی : ایهههن دفتهههر 

 خیرین و داوطلبین تاسیس شده است  

ن دفتههر تحههت مههدیریت و نظههارت    دفتههر مههددکاری : بنهها بههه مصههوبه هیئههت مههدیره بهها نظههر موافههق همههه اع هها ایهه          

 واحد خدمات حمایتی در بیمارستان فعالیت خواهد نمود   مدیر

 ارتباگ و ایجاد هماهنگی بین واحدهای مؤسسه طبق درخواست مدیرعام براراری -1

 حبظ، نگهداری و آرشیو بندی مستندات و تیام های کاغذی و الکترونیکی-2

 ایجاد مکانیزم های مناسب جهت تیگیری مکاتبات برون سازمانی و درون سازمانی در واحدهای مختلف-3

و گبتگهههو داوطلبهههان ا مهههدیران واحهههد هههها و سهههایر مهههراجعین بههها  تهیهههه و تنظهههیم برنامهههه نشسهههت ههههای صهههمیانه -4

 مدیرعام  مؤسسه و اع ای هیئت مدیره

فهههراهم آوردن زمینهههه ههههای الزم جههههت حسهههن ارتبهههاگ متقابههه  مهههردم، داوطلبهههان و مهههدیران بههها مهههدیرعام         -5

 مؤسسه و اع ای هیئت مدیره

 زم به آنانرسیدگی به امور مراجعان دفتر موسسه و ارا ه راهنمایی های ال-6

انجهههام امهههور ارجهههاعی از سهههوی مهههدیرعام  اعهههم از مکاتبهههات، ارجاعهههات، مالااتهههها و ابهههالغ دسهههتورات صهههادره بهههه   -7

 .واحدها، مشاورین، اع ا و داوطلبین و در صورت لزوم تیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی

مههدیران میهههانی واحههد هههها   برنامههه ریههزی و همهههاهنگی الزم جهههت شههرکت اع هههای هیئههت مهههدیره و مههدیرعام  و       -9

 در، سمینارها و همایئ ها و جلسات درون و برون سازمانی

 تنظیم برنامه جلسات دوره ای واحدها، و کمیته ها با یکدیگرو یا با مدیرعام -8

 جمع آوری به مواع گزارشات ماهیانه و دوره ای واحدها و ارجاد آنها به مدیرعام  و بایگانی آنها- 11

 مدیره موسسه مه های مرتبط با مدیرعام  و هیئتصورتجلسات هیئت مدیره بر اسا  تاری، جلسات، و نانگهداری -11

 کنترل و ارجاد نامه های کتبی رسیده به مدیرعام -12

 تدوین و نظارت بر نگارش تیئ نویس مکاتبات مورد نظر مدیر عام  با داخ  و خارج از موسسه ،تهیه-13

 حبظ اطالعات در اختیار به لحاظ جلوگیری از افشاه و سوه استباده آن ها رعایت اادامات امنیتی و-14

 در دفتر موسسه  موجود های نقدی و غیرنقدی موسسه حبظ و حراست از کلیه اموال و دارایی-15

 نگهداری و کنترل نظافت دفتر موسسه -16

 انی واحد اعالم می شود  سایر وظایف عمومی و دفتری متناسب با نیازهای موسسه که توسط مدیر می-17

 تعام  با دفتر مددکاری در صورت نیاز ارا ه خدمات واحد خدمات حمایتی در دفتر مرکزی-19

اعالم زمان و دستور جلسهه هیئهت مهدیره بهه اع های هیئهت مهدیره و بازرسهی موسسهه بنها بهه درخواسهت ریاسهت هیئهت               -18

 مکتوب و یا تلبنی رتمدیره یا نایب ر یس هیئت مدیره به صو

مشخصههی  منشههیکههه  و مربههوگ بههه موسسههه  هههم اندیشههی هههای عمههومی اع هها، و جلسههه عمههومی جلسهههنظههیم صههورت ت-21

  تهذکر : در صهورتی کهه ابه  از جلسهه فهردی بهه عنهوان          دریافهت ام های حارهرین     ه وندارد و نبت اسامی حارهرین در جلسه  

 ورت جلسه است (تیگیری و دریافت ص معرفی گردد وظیبه دفتر منشی 

همکههاری بهها اع ههای هیئههت مههدیره در راسههتای دسترسههی بههه اطالعههات درخواسههتی ایشههان و در صههورت نیههاز همههاهنگی    -21

 جهت دریافت اطالعات از مدیران میانی

 نبت ااالم به امانت گرفته شده متعلق به موسسه با تایید مدیر واحد و نبت در فرم تیگیری جهت بازگشت کاال-22
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و تنظههیم صههورت جلسههات مجههامع عمههومی بهها همکههاری و تاییههد وکیهه  و مشههاور حقههوای موسسههه و تیگیههری صههورت  تهیههه -23

 هجلسههات مجههامع عمههومی ، هیئههت مههدیره جهههت نبههت اههانونی در اداره نبههت شههرکت ههها، اسههتانداری و مراجههع ذی ربههط بنهها بهه 

 درخواست ریاست هیئت مدیره 

 ز تایید مدیر واحد اداریهای مختلف تس ا دتایا متون مورد نیاز واح-24

 ارا ه و براورد هزینه های جاری و اعالم آن به مدیر واحد در تایان هر سال جهت دریافت بودجه سالیانه-25

 ارا ه گزارش کام  عملکرد ماهیانه دفتر به مدیر واحد اداری-26

 موجود در موسسه طبق لیست خیرین مستمر براراری ارتباگ با خیرین -27

 نبت واایع روزانه در دفتر کار روزانهارا ه و -29

 جهت تحوی  طبق فرآیند ابالغ شدهدریافت سبارشات کرایه تاج گ  تسلیت و هماهنگی با گروه تدارکات، ترابری و تشتیبانی  -28

 

 تدارکات، ترابری و پشتیبانیگروه 

بیمارستان بها همهاهنگی مهدیرعام  ( ، کهاال و ااهالم      مسئولیت خرید تجهیزات بیمارستانی   طبق روابط و دریافت تایید فنی از - 1

 مورد نیاز موسسه با این گروه می باشد 

 کلیه اادامات خرید با هماهنگی مدیر خدمات اداری صورت می تذیرد -2

از لحاظ ترداخت هزینه و نحوه خرید و فرمت فاکتور جهت دریافت، هماهنگی تهیئ از ااهدام بها مهدیرمالی الزامیسهت   ابه  از        -3

 دیر اداری الزامیست (مارتباگ با مدیر مالی هماهنگی با 

 د مربوطه می باشد  این گروه در صورت نیاز ملزم به ارا ه تیئ فاکتور جهت مقایسه ایمت ها و ارزیابی به مدیر واح -4

اطمینان از ارسال به مواع خرید ها به موسسه و انبار موسسه و تمبیق فاکتور صادر شده بها   حصولاین گروه موظف به تیگیری و -5

 محصول دریافتی می باشد  

 ن در حوزه حم  و نق  می باشد  یربط و امانت داری در حبظ مشخصات داوطلب ،این گروه ملزم به نبت  -6

 نامه ریزی دایق و انجام به مواع اادامات و حم  و نق  کاال ها به موسسه و بلعکس از جمله وظایف گروه می باشد  بر -7

 ارا ه گزارش ماهیانه از عملکرد و برنامه ها به مدیر واحد اداری -9

 دجه سال بعدارا ه براورد هزینه های جاری و اعالم آن به مدیر خدمات اداری تایان هر سال جهت تامین بو -8

 تعمیرات،  نگهداری ) انبار ( و خدمات
مسههئولیت ورود و خههروج کههاال،  نگهههداری و   همچنههین فعالیههت هههای تعمیههرات و نگهههداری تیشههگیرانه، نوسههازی     مسههئولیت 

 به عهده این گروه می باشد   انبار چیدمان در انبار، کنترل موجودی

وسسهه و سرکشهی جههت حبهظ و حراسهت امهوال خهارج از دفتهر         نبت و رهبط کهاالی ههای ورودی و خروجهی بهه دفتهر م      -1

 و اداری طبق لیست دریافتی از واحد مالی

 های موجود در انبارگرفتن و دسترسی به کاال ررعایت سیستم چیدمان و نحوه ارا-2

 ای ههمکاری با واحد مالی جهت انبار گردانی های دور-3

 اجرا و نظارت به کلیه سموح نگهداری و تعمیرات-4

 اادام به کلیه اادامات تعمیراتی و تعویض -5

 کنترل و راه اندازی سیستم گرمایشی و سرمایشی دفتر مرکزی و مددکاری-6

 بررسی، اتصال و رفع هر گونه اختالل در سیستم های مخابراتی دفتر مرکزی و مددکاری-7

 سال جهت تامین بودجه سال بعد ارا ه براورد هزینه های جاری و اعالم آن به مدیر واحد اداری تایان هر-9

 یت های جاری  به مدیر واحد اداریارا ه گزارش ماهیانه از اادامات و فعال-8
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 واحد فرهنگی

 
 شرح وظایف واحد فرهنگی

بها اع ها، کودکهان و خهانواده ایشهان در راسهتای ااهدام و اجهرای برنامهه ههای فرهنگهی،            انجام همهاهنگی ههای، درون سهازمانی    -1

  مذهبی نظیر :

 یا خارج از محیط بیمارستان موسسه برگزاری مراسم های مذهبی با هماهنگی الزم توسط واحد روابط عمومی-

 هماهنگی تیئ از اادام نظیر جشن میالد امام حسن مجتبی  د( بخئ وازخارج برگزرای جشن های مناسبتی -

 های تبریحی، فرهنگی نظیر تئاتر و     هماهنگی و اادام جهت دعوت کودکان و خانواده ایشان جهت تماشای برنامه-

زنهههی بههها جوامهههع هنهههری نظیهههر نویسهههندگان، شهههعرا و هنرمنهههدان و جمهههع اوری نقمهههه نظهههرات آنهههان     بررسهههی و رای-2

 دعوت ایشان به همکاری و جهت تیشبرد اهداف موسسه

 برگزاری گالری نقاشی و آنار هنری و     با هدف حمایت از کودکان مبتال به سرطان-3

زیهههارتی بهههرای اع ههها موسسهههه و خهههانواده ایشهههان بههها همهههاهنگی و طهههی     گهههزرای تورههههای تبریحهههی، سهههیاحتی و  بر-4

 ابالغ مدیرعام 

 ویژه همراهان و  کودکان بستری در بخئ جهت استباده اع ا و تهیه و نگهداری کتابخانه-5

جهههت درج در تقههویم   عمههومی ارا ههه تیشههنهادات الزم در طههی دی مههاه هههر سههال بههرای سههال آتههی بههه واحههد روابههط         -6

 فرهنگی و مناسبت ها

ارا ههه و بیههان تیشههنهادات بههه واحههد روابههط عمههومی در راسههتای سههاخت تیههزر و کلیهها بهها هههدف تههروی  فرهنههگ               -7

 داوطلبی و امور خیریه به آحاد جامعه 

 برنامه و طرح های فرهنگی در راستای ارتقا سما آگاهی عمومی و فرهنگی نظیر : تیشنهاد ارا ه-9

 دکان مبتال به سرطان را سرطانی خماب نکنیم  کو -

 سرطان های دوران کودکانی ااب  درمان هستند % 91بالا بر  -

برنامههه ریههزی و اجههرای ااههدامات مشههترک بهها سههازمان هههای مههردم نهههاد و سههایر سههازمان ههها در راسههتای اهههداف               -9

 از سوی مدیرعامل طبق ابالغ تس ار رای زنی واحد روابط عمومی و 

دریافت برنامه زمانی ومکانی از واحد راوبط عمومی و دریافت آرزوها از واحد خدمات حمایتی و اادام به انتقال المان آسمان آرزو  -11

 ها به مکان مورد نظر و برآورده سازی آرزو ها

 مدیرعام  سوی از ابالغ طبق ایشان خانواده و اع ابرای  ورزشی و مسابقاتها کال  برگزاری -11

 وظایف شرح براسا  سرترستی تحت افراد بین وظایف تقسیم و کنترل نظارت،-12

 دانئ ارتقا منظور به شخصی نیازهای براسا  سرترستی تحت افراد اموزش نیازسنجی-13

 و هماهنگی منظور به واحد سرترستان مشورت با سرترستی تحت واحدهای برای دستورالعملها و ها مشی خط تنظیم و تهیه-14

 سیستم یکپارچگی

 خود سرترستی واحد در شده مشاهده انمبا  عدم هرگونه رفع و اوانین کلیه رعایت بر کنترل و نظارت-15
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 واحد منابع انسانی

 منابع انسانی شرح وظایف واحد

 یدریافههت فههرم اعههالم همکههاری داوطلبانههه و آغههاز نبههت نههام بههرا         :انجههام امههور جههذب نیروهههای داوطلههب از ابیهه       -1

بنهههدی ههههای ع هههویت داوطلبانهههه، تقسهههیم، تکمیههه  فهههرمههههای معارفههههشهههرکت در دوره کهههار داوطلبانهههه، دعهههوت بهههرای

هههها، تیشهههنهاد آنهههها بهههرای ع هههویت در واحهههدهای معرفهههی شهههده طبهههق اهههوانین و مقهههررات براسههها  عالاهههه و توانمنهههدی

 موسسه 

  هیات مدیرهو اع ای  های داوطلبان با مسئولین واحدهاممالعه و بررسی ترونده-2

  تشکی  جلسات توجیحی مجدد بصورت تخصصی-3

شههده بههرای ع ههویت در واحههدها متناسههب بهها مهههارت و عالاههه داوطلههب و یهها اعههالم نیههاز           معرفههی داوطلههب گههزینئ  -4

  واحد

ههههای الزم جههههت هماهنهههگ نمهههودن فعالیهههت نیروههههای انسهههانی داوطلهههب و یههها اع هههای      تهیهههه و تنظهههیم برنامهههه -5

 های خاب و عمومی موسسه رنامهواحدهای مختلف در ب

ههها و سههایر  ههها و عههدم مشههارکت  ههها، مشههارکت انجههام نظههارت کلههی بههر ااههدامات داوطلبههان از ابیهه  ح ههورها، غیبههت      -6

  امور

کننهههده از نیهههروی  دهای اسهههتبادهکهههرد واحههه مهههورد فعالیهههت نیروههههای داوطلهههب و عمل  ههههای الزم در تهیهههه گهههزارش -7

رفههع موانههع و مشههکالت موجههود    تقویههت ح ههور و مشههارکت داوطلبههان و    رای هههای مناسههب بهه  حهه داوطلههب و ارا ههه راه 

 در جهت انجام بهینه امور 

موردنیهههاز بنههها بهههه درخواسهههت مهههدیرعام  موسسهههه مبنهههی بهههر رفهههع   داوطلهههب جهههذب نیهههروی انسهههانی متخصهههص و  -9

  نیازهای انسانی موسسه

رسههمی وفعههال در هههر واحههد بههه تیشههنهاد مههدیران        داوطلههب بررسههی و تیگیههری درخواسههت تشههویق بههرای اع ههای     -8

 میانی هر واحد

مهههدیرعام  و مهههدیران میهههانی یههها اع ههها هیئهههت مهههدیره در راسهههتای رفهههع مشهههکالت     اتشهههکی  جلسهههات ویهههژه بههه -11

 داوطلبنیروهای 

تخصصهههی ویهههژه داوطلبهههین در راسهههتای ارتقههها سهههما آگهههاهی و اطالعهههات  برگهههزاری دوره ههههای آمهههوزش عمهههومی و -11

 ایشان

 ایجاد آرشیو آموزشی متشک  از کتاب، مقاالت، نرم افزار و تکی  های آموزشی -12

 دریافت حق ع ویت و نبت و ربط وجوهات دریافتی و به روز رسانی ترونده اع ای فعال موسسه-13

 بنا به درخواست مدیرعام  و طبق بازه های زمانی مشخص به ایشان  ارا ه گزارش عملکرد-14

انسههانی  بههر مبنههای اهههداف تنظههیم شههده از سههوی هیئههت مههدیره برنامههه کوتههاه مههدت، میههان مههدت و          واحههد منههابع  -15

   بلند مدت ارا ه نماید  

 وظایف شرح براسا  سرترستی تحت افراد بین وظایف تقسیم و کنترل نظارت،-16

 دانئ ارتقا منظور به شخصی نیازهای براسا  سرترستی تحت افراد اموزش نیازسنجی-17

 سرترسهههتان مشهههورت بههها سرترسهههتی تحهههت واحهههدهای بهههرای دسهههتورالعملها و هههها مشهههی خهههط تنظهههیم و تهیهههه-19

 سیستم یکپارچگی و هماهنگی منظور به واحد

 سرترسهههتی واحهههد در شهههده مشهههاهده انمبههها  عهههدم هرگونهههه رفهههع و اهههوانین کلیهههه رعایهههت بهههر کنتهههرل و نظهههارت-18

  خود
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 واحدمالی

 
 شرح وظایف واحد مالی

 
 موسسه دفاتر در موجود اطالعات و حسابداری استانداردهای براسا  مالی صورتهای تهیه بر کنترل و نظارت _ 1

 دارایی و مالیات ( هصالح   هیئت مدیره، مدیرعام  و ادار ذی مراجع به مالی صورتهای و گزارشات ارا ه _2

 به نقدینگی بهینه تخصیص منظور به موسسه اهداف و نیازها بندی اولویت و بودجه براسا  موسسه نقدینگی بر نظارت و کنترل _3

 موسسه های اولویت

 دفاتر تحریر نامه آیین براسا  اسناد و اانونی دفاتر نگهداری و حسابها نبت بر نظارت _4

 مغایرات تیگیری و موسسه ترداختی و دریافتی های حساب کنترل _5

 وظایف شرح براسا  سرترستی تحت افراد بین وظایف تقسیم و کنترل نظارت، _6

 دانئ ارتقا منظور به شخصی نیازهای براسا  سرترستی تحت افراد اموزش نیازسنجی_7

 مختلف واحدهای از اطالعات کسب براسا  بودجه ارا ه و تهیه _9

 مشورت با سرترستی تتح واحدهای برای دستورالعملها و ها مشی خط تنظیم و تهیه ارا ه تیشنهادات و نظرات مبنی بر_8

 سیستم یکپارچگی و هماهنگی منظور به واحد سرترستان

 خود سرترستی واحد در شده مشاهده انمبا  عدم هرگونه رفع و اوانین کلیه رعایت بر کنترل و نظارت _11

شرا ط وات موسسه در زمینه هزینه ها در االب تعاریف اساسنامه و و هیئت مدیره  ارا ه مشاوره در حوزه امور مالی، به مدیرعام -11

 مالی موسسه

   نماید ارا ه مدت بلند و مدت میان مدت، کوتاه برنامه مدیره هیئت سوی از شده تنظیم اهداف مبنای مالی بر واحد-12

ح ور در جلسات واحد های دیگر بنا به درخواست مدیر میانی آن واحد جهت مشاوره مالی برای تنظیم مباح ی که مرتبط با  -13

 اشند نظیر طرح های درآمد زا، درخواست بودجه و برنامه های دارای بار مالی سنگینمورود مالی می ب

 تیگیری جهت ساخت صندو  های ایستاده و ال  های خانگی طبق درخواست گروه های صندو  ایستاده و ال  خانگی -14

 

 حسابداریگروه 
 و مالی های گزارش تهیه و اطالعات کردن خالصه ، نبت ، بندی طبقه ، اوری جمع فرایند ان در که است سیستم ی  حسابداری

 اطالعات این از بتوانند سازمانی برون و سازمانی درون نبع دی افراد تا خاب های مدل و ها شک  در حسابداری مالی صورتهای

  کنند استباده

 افزارهای نرم و دفاتر در خام های داده حسابداران   است ان ارا ه و گزارش تهیه ، نبت مرحله سه حسابدار شام  اصلی وظیبه

 گیری تصمیم مبنای که است مالی صورتهای و گزارشات حسابدار ی  کار نهایی محصول ، میبخشند نظم انها به و نبترا  حسابداری

 باشد می ذینبعان

  شده تصویب های العم  دستور و هانامهآیین مدون، هایروش اسا  بر صرفا محوله امور کلیه انجام -1

      و تاری، ام اه، نظرهای نقمه از اسناد اصالت و اسناد صدور صحت از اطمینان-2
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 رعایت و هادستورالعم  در شده تعیین روابط طبق مربوطه هایفص  سر با صادره اسناد محتوای و شرح ممابقت از اطمینان-3

  حسابداری اصول

  شده ترداخت اسناد بررسی و کنترل-4

 مورود نهایتا که ترتیبی به مالی، امور واحد میانی مدیر به هاحساب و صادره اسناد صدور در مشکوک ورعیت هرگونه اعالم-5 

  گردد بعدی اادامات و اصالح موجب و شده روشن

 واحد میانی مدیر تا ید و اطالد با هاآن تصحیا جهت در اادام و هاحساب در احتمالی مغایرت گونه هر تیگیری و کشف بررسی،-6

   مالی امور

      و شده خریداری نابت هایدارایی و اموال ها،گردان تنخواه از اعم موسسه حسابداری اسناد صدورکهلیه-7

  حسابداری شده امعی اسناد اسا  بر( ک  و روزنامه  اانونی دفاتر در حسابداری اسناد مواع به نبت-9

  هامالیات مواع به و صحیا ترداخت بر نظارت و مالیاتی اظهارنامه تهیه مالیاتی، بدهی محاسبه-8

 دوره اانونی های گزارش ارا ه و مالی مقررات و اوانین با انها انمبا  و درستی از اطمینان کسب و مالی صورتهای بررسی و تهیه _11

     و فصلی عملکرد گزارش ، مالیاتی اظهارنامه م   ای

  مربوطه العملهای دستور طبق افتتاحیه و اختتامیه ترازهای تهیه منظور به الزم اادامات انجام-11

  موسسه آمدزای در هایفعالیت به مربوگ مالی گزارش و مالی روند انجام صحت بر نظارت-12

 به موسسه طرف ازکه  اموالی مواعیت تیگیری    و اهداییو شده خریداری از ا م موسسه کد گذاری شده اموال نبت و اریگذ کد-13

   است شده تحوی  یا اهدا نظر مورد اماکن یا بیمارستان

 اسمتهای براسا  ها هزینه انواد تبکی  و حسابها نگهداری ، تنظیم ، بررسی و دفاتر در مواع به مالی عملیات و ها هزینه نبت_14

 موسسه توشئ تحت مختلف

 آنها بررسی و ها ه ترو زا درآمد های طرح جهت مالی های گزارش دریافت-15

 مدیرمالی به مالی های فعالیت از مختلف گزارشات ارا ه-16

 امورمالی حوزه در موارد کلیه و ممالب افشای عدم و امانت رعایت-17

 مالی واحد مدیریت با هماهنگی طی موسسه مالی رسمی دفاتر تهیه-19

 

 های ایستادهصندوقگروه  

می باشد که با استقرار در اماکن تر تردد در جهت جلب مشارکت عموم به صندو  های ایستاده شام  صندو  هایی در سایز بزرگ 

 کار می روند این صندو  ها در اماکن عمومی مختلف جایگزاری شده و امکان جابجایی دارند 

 موسسه ایستاده های صندو  اراردادن برای امن و ترتردد اماکن صاحبان ررایت جلب و رایزنی_1

 سیستم در انها اطالعات بروز تنب و ها صندو  کدگذاری _2

 ها به مدیر واحد مالی صندو  ورعیت جهت بازدید گزارش ارا ه و شده گذاری جای های صندو  از ای دوره بازدید _3

 گزارش به مدیر واحد مالی ارا ه و موسسه دفتر و امورمالی هماهنگی با مشخص های بازه در ایستاده های صندو  تخلیه _4

 به واریزی فیئ ارا ه و موسسه رسمی حساب به مبالا واریز و جلسه صورت تهیه ، ناظر ح ور در شده اوری جمع مبالا شمارش _5

 مالی مدیر

 بازده کم ایستاده های صندو  اوری جمع و جایی به جا _6

 نو های صندو  با دیده اسیب های صندو  جایگزینی و تعمیر برای هماهنگی_7

 به مدیرواحد مالی نیاز صورت در جدید های صندو  ساخت جهت درخواست ارا ه _9
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و بازدید از مح  استقرار تیشنهادی و ارا ه گزارش آن به مدیرواحدمالی  دفتربررسی درخواست های صندو  ایستاده واصله به -8

 درصورت تایید اادام برای اراردادن صندو  ایستاده در آن مکان 

 رحله ودوره تخلیه ، به مدیر واحد مالیارا ه گزارش کام  و جامع تس از هر م -11

  است صاد  نیز متوسط وسعت با اماکن و هاشرکت در نصب برای رومیزی هایصندو  برای باال در شده ذکر موارد تمام: نکته

 

 قلک های خانگیگروه 
   خانگی هایال  متمرکز آوریتوزیع و جمع جهت بزرگ هایشرکت و ادارات ها،کارخانه اماکن، مسئولین با زنی رای-1

   سیستم در آنها نبت و ی توزیع شدهها ال  لیست صحیا تکمی -2

   موسسه دفتر به تحوی  در همان روز و هاال و تعویض  آوریجمع-3

واریز مبالا به حساب  جلسه و صورتتهیه و ممابق دستورالعم  ابالغ شده وری شده در ح ور ناظر، شمارش مبالا جمع آو-4

 موسسه و ارا ه فیئ واریزی به مدیر مالی رسمی

 مدیرمالیو ارا ه گزارش از ورعیت آنها به  زمانی ال  ها در بازه های مشخص ورعیت  تیگیری-5

   خانگی هایال  شمارش کمیته در فعال ح ور-6

 و آماده سازی ال  های جدید گذاریو کد  نیاز صورت در جدیدهای ال  تهیه و ساخت درخواست اعالم-7

 بازارچه ها ومراسم های عمومی موسسه، جمع آوری و توزیع الکها در بازه های مشخص زمانی -9

  ها تس از تخلیههای بازیافت به منظور فروش تسماند ال زنی و هماهنگی با شرکت رای-8

طبق دستور العم   های ارتباطی موسسهآوری از طریق راهها اب  از جمعال  جمع آوریرسانی به صاحبان ال  در مورد  اطالد-11

 ابالغی
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 واحد آموزش
 واحد آموزش-1

و ب( عمههومی   جهههت بههاال بههردن آگههاهی اجتمههاعی (        الههف( هههدف ایههن واحههد ارا ههه خههدمات آموزشههی در دو سههما      

 مددجویان   کودکان بیمار ( در دو سما تحصیلی و غیر تحصیلی می باشد  

 کودکان است   این آموزش تحصیلی جلوگیری از عقب ماندگی تحصیلی کودکان بیمار و یا جبران عقب ماندگی تحصیلیهدف از 

غیر تحصیلی ارتقای روحیه کودکان در دوران بستری ، کشف و رشد استعداد کودکان در زمان غیر بستری و در هدف از آموزش 

 ه خدمات آموزشی، ورزشی، هنری و مذهبی به بیماران و خانواده ایشان از جمله خدمات این گروه ارا طول درمان می باشد  

 باشد می

 

 شرح وظایف مدیر واحد آموزش :

مهههدیر واحهههد آمهههوزش موظهههف بهههه ارا هههه برنامهههه اسهههتباده از امهههاکن آموزشهههی   مهههدار  و    (، آموزشهههگاه هههها و        -1

 باشگاه های مورد استباده به مدیرعام  و دفتر موسسه می باشد  

 ارا ه برنامه مربیان غیر تحصیلی دارای تردد در بخئ به مدیرعام  و دفتر -2

 نظارت بر رعایت نکات بهداشتی و اوانین تردد توسط مربیان و معلمان-3

 هماهنگی با مسئول واحد مددکاری جهت عدم تداخ  برنامه ها در بخئ بستری کودکان -4

 د خدمات حمایتی جهت دریافت بسته های حمایت تحصیلیمعرفی کودکان نیازمند به حمایت تحصیلی به واح-5

 اعالم نیاز واحد اموزش به مدیرعام  و تیگیری جهت دریافت بودجه-6

 برگزرای همایئ و سمینار های اموزشی دوره ای و سالیانه به صورت فراخوان های عمومی در سما شهر-7

   ارا ه جامعه بیماران و شهروندانت تهیه، تدوین و آماده سازی تراکت و بروشور های آموزشی جه-9

بنا به درخواست  تحصی  از بازمانده کودک بیمار هر برای تحصیلی و غیر تحصیلی – آموزشی برنامه ی  تدوین با واحداین -8

یا  معلم ی  به کودکان از تعدادی یا کودک هر معرفی با و داده انجام را الزم هاینیازسنجی ،مکتوب از سوی خانواده کودکان بیمار 

  شده است که مراتب در ذی  شرح داده نمایدمی اادام ایشان ارتباگ براراری به نسبت شدهنامنبت و داوطلبمربی 

  باشدس به مسئول گروه آموزش تحصیلی میهای امعی شده برای تدرید آموزش موظف به ارا ه لیست مکانواح مدیر -11

دارک از معلمین که طی فراخوان از اداره نام و اخذ مبازمانده از تحصی ، نسبت به نبت بیماراین گروه با هدف کم  به کودکان -11

  نمایداادام می ر مرکزی موسسهدر مح  دفتاند آموزش و ترورش جذب شدهک  

   دیمدت و بلند مدت ارا ه نما انیبرنامه کوتاه مدت، م رهیمد ئتیه یشده از سو میاهداف تنظ یبر مبنا آموزش واحد -12

   دیگزارش عملکرد ارا ه نما شانیمشخص به ا یزمان یو طبق بازه ها رعام یبنا به درخواست مد یواحد منابع انسان-13

ارا هههه لیسهههت کودکهههان دریافهههت کننهههده خهههدمات آموزشهههی بهههه مدیرواحهههد خهههدمات حمهههایتی جههههت بررسهههی       -14

 ی کودک برای تشکی  ترونده  ز معرفورعیت ترونده کودک و در صورت نیا

 

 موزش تحصیلیآگروه 
 وحله اول و سپس خانواده کودکان مبتال به سرطانار در مدرخواست ها و نیازسنجی تحصیلی کودکان بیبررسی 

 تیگیری روند تحصی  کودکان با مدرسین داوطلب   -1
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 اختیار مدرسینو نبت ح ور و تیشرفت کودکان و ارار دادن آن در مددجویان تهیه لیست -2

 دریافت لیست معلمین داوطلب آموزش و ترورش از مدیر واحد اموزش-3

 برنامه ریزی جهت معرفی کودکان به معلمین و تیگیری روبط معلمین با دانئ آموز-4

 مدیرعام  یااخذ مدارک الزم از مدرسین و خانواده کودک طبق ابالغیه از مدیر واحد آموزش -5

 اختیار موسسه ارار داده اند اموزشی رآمراکز طرف تباهم نامه با موسسه که مکان هماهنگی با مدار  و -6

 ارا ه برنامه زمانی و مکانی، مکان های هماهنگ شده جهت تدریس به مدیر واحد آموزش یا دفتر موسسه-7

 به مدیر واحد آموزش های تحصیلی و رفاهی درمانیمعرفی کودکان نیازمند به حمایت-9

 ش ماهیانه به مدیر واحد آموزشارا ه گزار-8

 سالیانه به مدیر واحد اموزش  یاارا ه لیست دوره ای و -11

 هماهنگی با مدیر واحد اموزشدریافت می کند آموزش تحصیلی در بخئ  چنانچه کودکی-11

 

 گروه آموزش غیر تحصیلی 

کودکههان بسههتری در بخههئ و   بهها محوریههت ارتقهها شههرایط روحههی     ایجههاد شههرایط آموزشههی بهها هههدف اواههات فراعههت       -1

 برگزرای کال  های آموزشی، هنری، فرهنگی و مذهبی در مکان های تحت تباهم نامه با موسسه

برنامههه ریههزی جهههت ح ههور مربیههان اموزشههی در بخههئ بسههتری کودکههان بههر اسهها  رههوابط اعههالم شههده توسههط              -2

 مدیر واحد آموزش و اعالم برنامه به مدیر واحد 

 مدیر واحد آموزش غ شده توسط مدیرعام  و یادستور العم  ابال ربیان و کودکان طبقاخذ مدارک الزم از م-3

 که در بخئ دارای تردد هستند بهداشت و اوانین بخئ بستری کودکان توسط مربیان بررعایتنظارت آموزش و -4

 آموزش  براراری ارتباگ و نظارت و کنترل آموزش کودکان در مراکز دارای تباهم نامه با موسسه جهت-5

 اعالم برنامه آموزش در اماکن مورد تباهم نامه به موسسه به مدیر آموزش-6

 ارا ه لیست کودکان تحت اموزش به صورت دوره ای ماهیانه به مدیر واحد آموزش-7

 ارا ه گزارش کام  عملکرد به صورت ماهیانه به مدیر واحد آموزش-9

 داوطلب : نیمدارک الزم جهت ثبت نام معلم

 4 3 عکس امعه 2 – یفرم اعالم داوطلب  تکمی – نیمعلم یبرا یکارت ترسنل فتوکپی – یکارت مل فتوکپی –شناسنامه  یفتوکپ

  باشدیالزم م یلیرتحصیآموزش غ نهیمعتبر در زم یهاموزشگاهآاز  یکیاز  نامهیمعرف ایارا ه مدرک  : تبصره

در دفتهههر  یهبتگههه یابرنامهههه یشهههده طههه فیهههو اسهههتقرار بهههه صهههورت تعر یبههها واحهههد مهههددکار وسهههتهیارتبهههاگ ت یطههه

  کندیاادام م  ینام کودکان داوطلب و بازمانده از تحصنسبت به نبت مارستانیوااع در ب یمددکار

 : لیالزم جهت ثبت نام دانش آموز بازمانده از تحص مدارک

 4 3 عکس امعه 2 – نیتوسط والد تیفرم اعالم ررا  تکمی – یکارت مل فتوکپی –شناسنامه  یفتوکپ

  باشدیموظف به ارا ه مدرک به واحد آموزش م یواحد مددکار ،یدر صورت داشتن ترونده در واحد مددکار : تبصره

واحهههد آمهههوزش ابههه  از شهههرود  ریمهههد یشهههده توسهههط مسهههئول، بههها همههاهنگ  یمعرفهه  نهههدهینما ایهههگهههروه  نیههها مسههئول 

 مهههاریمعلهههم داوطلهههب و خهههانواده کهههودک ب نیمهههابیجلسهههه معارفهههه فههه نیاولههه یملهههزم بهههه برگهههزار یلیآمهههوزش تحصههه

  شودیمشخص م سیروز و زمان تدر ،یجلسه برنامه اموزش نیا یط نی  همچنباشدیم

مورههود را ممههرح و   یمههددکار ریارتبههاگ بهها مههد   یطهه یو لههوازم آموزشهه  ریههبههه ابههزار تحر  مههاریکههودک ب ازیههصههورت ن در

  دینمایاادام م یازمندین نیا نیتام بررسی نسبت به یمددکار ریمد
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 واحد آموزش ارا ه دهد  ریرا به صورت به روز شده به مد ماریداوطلب و کودکان ب نیمعلم ستیگروه موظف است ل نیمسئول ا 

از  انهیبه صورت ماه سیگزارش تدر افتینسبت به در نیمعلم سیساعات تدر یگروه موظف است با ارا ه جدول زمان نیا مسئول

  دیواحد ارا ه نما ریشده به مد یاادام نموده و گزارش را به صورت مکتوب و دسته بند نیمعلم

 

 و مشارکت های اجتماعی آموزشی کارگاه گروه
 دریافت لیست اماکن و برنامه زمانی از مدیر واحد روابط عمومی جهت برگزرای کارگاه های آموزشی-1

    برگزاری کارگاهدعوت و هماهنگی با تزش  متخصص و استاد -2

  تیئ از اجرا کارگاههای مربوطه با مدیر واحد آموزش و اعالم نیازهماهنگی -3

 باشد می بعد از برگزاری کارگاه  ری به مدیر واحد مربوطهارا ه گزارش و آمار مکتوب و تصوی -4

   د سما آگاهی اع ای موسسهبوو بهبرنامه ریزی، هماهنگی مکان و زمان و اجرا کارگاه آموزشی داخلی، جهت ارتقا  -5

 

 

 کمیته برنامه ها
 هیئههت  مههدیرعام  بههه نیههاز حسههب بههر میههانی مههدیران درخواسههت اعههالم بهها عامهه  مههدیر توسههط کمیتههه ایههن فراخههوان

    تذیردمی صورت باشد خاب هایبرنامه اجرای به نیاز که مواردی در( مدیره

 و اهههههداف  کنههههدمههههی تنظههههیم مههههدیرعام  را کمیتههههه جلسههههه دسههههتور و بههههوده مواههههت و مههههوردی کمیتههههه ایههههن

 و اههههداف از اطهههالد از تهههس اع ههها و شهههودمهههی داده تورهههیا آن دهنهههده تشهههکی  توسهههط کمیتهههه ایهههن ههههاینیازسهههنجی

  گردندمی ملحق آن به توانایی صورت در کمیته، هاینیازسنجی


