شرح وظبیف مسئول روابط عمومی در مراکس آموزش فنی و حرفه ای مبزندران
 .1جوغ آٍری اطالػات اخثار ٍ آهار السم تِ هٌظَر تْیِ تزٍضَر

 ،هجالت داخلی ٍ سایت ادارُ کل در چارچَب ضَاتط ٍ هَاسیي

هزتَطِ.
 .2تزلزاری ارتثاط هستوز تا رساًِ ّای گزٍّی (جزایذ -هجالت  -صذا ٍ سیوا) تِ هٌظَر تطزیح فؼالیت ّا ٍ الذاهات هزکش تِ هٌظَر
آضٌایی هزدم تا هزکش تا ّواٌّگی رٍاتط ػوَهی ادارُ کل.
 .3ضزکت در جلسات تا ّواٌّگی رییس هزکش تِ هٌظَر اًؼکاس دیذگاُ ّای رٍسا تِ کارکٌاى یا هخاطثیي.
 .4تزلزاری ارتثاط ضایستِ تیي هزدم (کارکٌاى ،هزتیاى،کارآهَساى ٍ ارتاب رجَع) ٍ هزکش اس طزیك دریافت پیطٌْاد ،اًتمادّا ٍ ًمطِ
ًظزات تِ هٌظَر اًؼکاس آى تِ رییس هزکش ٍ رٍاتط ػوَهی ادارُ کل ٍ پاسخگَیی تِ هزدم (اجزای کاهل طزح تکزین ارتاب رجَع).
 .5ارتثاط تا دفتز رٍاتط ػوَهی ادارُ کل تِ هٌظَر تثادل اخثار ،اطالػات ٍ تزرسی ًطزیات ٍ تزًاهِ ّای اجزایی.
 .6ارایِ طزح ّا ٍ تزًاهِ ّای هٌاسة ٍ هفیذ در سهیٌِ ّای هختلف رٍاتط ػوَهی تِ هٌظَر ارتماء کیفی کار ٍ رٍاتط ػوَهی هزکش.
 .7تْیِ ٍ اًتطار جشٍات ٍ ًطزیِ ّای اطالػاتی ٍ خثزی اس هزکش تِ صَرت تَلتي ٍ الکتزًٍیکی.
 .8تزرسی ٍ استخزاج هطالة ٍ تْیِ هتَى السم اس تَلتي ّای ٍ رٍسًاهِ ّای هٌتطزُ تَسط ساسهاى ّا ٍ ارگاى ّا در ارتثاط تا هسایل
آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای ٍ دستِ تٌذی آى جْت اًؼکاس تِ رٍاتط ػوَهی ادارُ کل.
 .9ضزکت فؼال در ًوایطگاُ ّا ،سویٌارّا ،هزاسن ّا ٍ تزًاهِ ّای فزٌّگی در هحذٍدُ ضْزستاى ٍ تْیِ گشارش کاهل ٍ اًؼکاس آى
تِ رٍاتط ػوَهی ادارُ کل.
 .10آضٌا ًوَدى هزدم جاهؼِ تا ساسهاى ،ادارُ کل ٍ هزکش ٍ فؼالیت ّای هختلف آًاى ٍ سٌجص افکار ػوَهی اس طزیك پزسطٌاهِ،
ًظزخَاّی ٍ هصاحثِ.
 .11تزًاهِ ریشی ٍ فزاّن ًوَدى اهکاًات تزگشاری هزاسن سخٌزاًی ّا ،جطي ّا ٍ فؼالیت ّای هذّثی ٍ هلی در سطح هزکش در جْت
ّز چِ تْتز تزگشار ضذى ایي هزاسن.
 .12اًجام کلیِ اهَر تطزیفاتی ٍ استمثال ٍ تذرلِ هیْواًاى هزکش.
 .13تْیِ گشارش اس کلیِ فؼالیت ّای اًجام ضذُ جْت ارایِ تِ همام هافَق ٍ ارایِ تِ رٍاتط ػوَهی ادارُ کل (فصلی ،ضص هاِّ ٍ
یکسالِ).
 .14اًجام سایز اهَر هزتَط طثك دستَر همام هافَق.

