
 :فتوزیع وظای
وظایف دستگاه با درنظر گرفتن پیوستگي و سنخیت فعالیتھا تجزیھ و تفكیك مي شود و درقالب معاونت ھا و 

سپس واحدھاي سازماني تقسیم و توزیع مي گردد بھ نحوي كھ در این تقسیم بندي بین وظایف واحدھاي 
 .سازماني تداخل و تشابھ وجود نداشتھ باشد

 : يضوابط تشكیالت
 .ونگي توزیع وظایف ، تعداد سطوح و تعداد واحدھاي سازماني را تعیین مي كندمعیارھایي كھ چگ
 :ساختار سازماني

روابط میان واحدھاي سازماني كھ حدود اختیارات ، سلسلھ مراتب ، سطوح فرماندھي و نحوه تقسیم و توزیع 
 .سازماني مي باشد وظایف میان واحدھا را نشان مي دھد و شامل شرح وظایف،نمودار سازماني و پست ھاي

 :سطح سازماني
 .ھریك از مقاطع تشكیل دھنده سلسلھ مراتب سازماني است كھ جزء رده فرماندھي قرار مي گیرد

 :ھواحد تابع
واحدي است كھ از نظر سیاست ھا و خط مشي ھا و نیز امور اداري و تشكیالتي تابع دستگاه اصلي مي 

 .باشد
 :تمعاون

باالترین مقام موسسھ دولتي مي باشد كھ انجام بخشي از وظایف مرتبط با  باالترین سطح سازماني پس از
 .اھداف دستگاه را بھ عھده دارد

 :ردفت
سطح سازماني است كھ عھده دار انجام بخشي از وظایف متجانس معاونت و یا دستگاه مي باشد و وجھ غالب 

 .قرار مي گیرد» یر كلمد« وظایف آن مطالعاتي ، آموزشي یا تحقیقاتي است. در رأس دفتر 
 :تمدیری

سطح سازماني است كھ انجام بخشي از وظایف معاونت یا دستگاه را در زمینھ فعالیتھاي مطالعاتي ، تحقیقاتي 
و اجرایي برعھده دارد و در مقایسھ با دفتر و اداره كل از نظر حجم فعالیتھا درحد نازلتري است و در راس 

 .آن مدیرقرار مي گیرد
ت ھاي ھر مدیریت حداقل در سطح سھ اداره و یا سھ گروه مي باشد لكن براي ایجاد مدیریت تعداد پس •

الزاما" وجود اداره و گروه ضروري نمي باشد و حسب ماھیت مأموریت ھا و وظایف محولھ ، پست ھاي 
 .سازماني رامي توان مستقیما" تحت نظارت مدیر و یا معاون وي سازماندھي نمود

در صورت عدم وجود گروه یا اداره ، حداكثر یك پست سازماني معاون پیش بیني مي در ھر مدیریت  •
 .شود

 
 يعنوان وتعریف واحدھاي سازمان

 
 :هگرو

سطح سازماني است كھ عھده دار انجام چند وظیفھ از وظایف دفتر یا مدیریت مي باشد. ماھیت وظایف گروه 



 .ست و در رأس آن رئیس گروه قراردادمطالعاتي و تحقیقاتي است. گروه فاقد واحد تابعھ ا
پست سازماني خواھد بود. تركیب پست  ۵ھرگروه متناسب با وظایف و مأموریت ھاي محولھ حداقل داراي 

 .ھاي سازماني گروه مشتمل بر پست ھاي كارشناسي وكارداني است
 :هادار

یت مي باشد. وجھ غالب سطح سازماني است كھ عھده دار انجام چند وظیفھ از وظایف اداره كل و مدیر
 .قرار مي گیرد» رئیس« اجرایي است. اداره فاقد واحد تابعھ است و در رأس آن » اداره« وظایف 

ھراداره كھ انجام فعالیت ھاي آن مستلزم ایجاد پست ھاي كارشناسي باشد متناسب با مأموریت ھا و وظایف 
پست آن كارشناسي  ۴ر این صورت حداقل پست سازماني ، سازماندھي خواھد شد كھ د ٧محولھ حداقل با

 .خواھد بود
پست  ١۵اداراتي كھ عھده دار امور اجرائي یا پشتیباني مي باشند براساس تنوع و تعداد فعالیت ھا حداقل با  -

 .سازماني ایجاد مي شوند
 .شود پیش بیني مي» مسئول« در تشكیالت ادارت اجرائي برحسب تنوع و تعدد فعالیت ھاي ھر اداره پست 

 :حتوضی
درصورت عدم پیش بیني اداره یا گروه پست كارشناس مسئول را مي توان در تشكیالت دفتر ، اداره كل و 

پست كارشناس یا  ٢مدیریت كھ وجھ غالب وظایف آنھا كارشناسي باشد، ایجاد نمود. مشروط بر آنكھ حداقل 
 .كاردان را تحت نظارت داشتھ باشد

 
 


