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اشاره:
هر سازمان اصو ًال هدفهايي خاص براي نيل به يك سلسله
وظايف و مسووليتها دارد كه به نحوي ميان كاركنان سازمان
تقسيم ميشوند .به عبارت ديگر با استفاده از طبقهبندي مشاغل
ارزش مشاغل مختلف به طور علمي مشخص شده و وظايف آن
شغل براي رسيدن به اهداف آن سازمان نشان داده ميشود .با
توجه به اهميت اين موضوع در ادامه وظايف و مهارتهاي شغل
حسابداري مورد بررسي قرار ميگيرد.

آشنايي با ؛

وظايف شغل حسابداري و مهارتهاي مورد نياز آن

شرح كلي شغل
شرح كلي شغل حسابداري تجزيه و تحليل اطالعات و تنظيم
گزارشهاي مالي؛ تهيه و نگهداري آمار داراييها ،خسارتها و ميزان
سود و زيان و مالياتهاي شركت يا سازمان است.
عناوين شغلي مشابه و مرتبط اين شغل عبارتند از حسابدار
ستاد ،حسابرس مستقل ،سرحسابدار ،مدير حسابداري ،تحليلگر
امور تجاري و حسابرس هزينه است.
وظايف
تهيه ،بررسي يا تحليل گزارشهاي حسابداري و وضعيت مالي و
ساير گزارشات حسابداري براي ارزيابي صحت،تماميت و مطابقت
آنها با استانداردهاي موجود.
محاسبه ميزان بدهيهاي مالياتي و تهيه گزارشهاي مالياتي و
اطمينان از تطابق آنها با پرداختيها ،اقساط و ساير آمار مالياتي.
تحليل و بررسي عملكردهاي تجاري به همراه روند ،هزينهها و درآمدها
ي تعهدها و قوانين مالي براي پيشبيني درآمدها و هزينههاي آتي.
و بررس 
ت يا موسسه به مديريت.
اعالم گزارشها و آمار مالي شرك 
تهيه جداول حسابداري و وارد كردن اعداد و آمار در آنها.
تهيه ،بررسي و نگهداري بودجه و تهيه گزارشهاي دورهاي براي
مقايسه بودجههاي صرف شده و هزينههاي واقعي.
تهيه و تغيير اسناد و سيستمهاي حسابداري و توانايي استفاده از
فناوريهاي كامپيوتري موجود.
تهيه فرمها و دستورالعملها براي كاركنان حسابداري و دفتري و
هدايت و رهبري فعاليتهاي آنان.
بررسي عمليات براي تعيين نيازمنديهاي حسابداري و ارايه
راهحل براي مشكالت مالي و تجاري.
مشورت با مدير مجموعه درباره مسايلي چون نحوه استفاده از منابع
مالي؛ راهبردهاي مالياتي و پيشبيني بودجهها و هزينههاي احتمالي آينده.
ابزار به كار رفته
■ كامپيوتر نوت بوك ؛
■ كامپيوتر روميزي ؛
■ دستيار ديجيتالي شخصي يا سازمان دهنده ؛
■ كامپيوتر لوحي.
■ اسكنر ؛
تكنولوژي به كار رفته
■ نرمافزار حسابداري ؛
■ نرمافزار طراحي منابع مالي ؛
■ نرمافزار تطبيق ؛
■ نرمافزار آمادهسازي ماليات.
■ نرمافزار تحليل مالي ؛
دانش
امور دفتري :برخورداري از دانش رويهها و سيستمهاي اداري
و دفتري مانند پردازش واژه ،مديريت اسناد و سوابق ،تندنويسي،
نسخهبرداري ،طراحي فرمها و ديگر روشهاي دفتري و اصطالحات
آنها؛
كامپيوتر و الكترونيك :برخورداري از دانش بردهاي مدار،
پردازشگرها ،تراشهها ،ابزار الكترونيكي ،سختافزارها و نرمافزارهاي
كامپيوتري شامل كاربرد آنها و برنامهنويسي؛

شرکت زغالسنگ پروده طبس براساس
مجوزهای مأخوذه از شرکت تهیه و
تولید مواد معدنی ایران و سازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی ایران  ،در نظر دارد به منظور
تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز
خود در معدن زغالسنگ پروده تعداد
 328نفر را از بین افراد واجد شرایط
دارای مدارک تحصیلی عنوان شده در
جدول ذیل  ،برای تصدی پست های
سازمانی مربوطه  ،پس از کسب موفقیت
در آزمون  ،مصاحبه تخصصی ،گزینش
و معاینات پزشکی  ،بر اساس مقررات ،
به صورت قرارداد مدت محدود دعوت
به همکاری نماید.
الف – شرایط شرکت در آزمون :
 .1تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران
 .2تدین به دین مبین اسالم یایکی از ادیان
رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
 .3دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه
عمومی و یا معافیت دائم برای متقاضیان
مرد (کارت یا برگ معافیت موقت مورد
پذیرش نمی باشد)
 .4عدم به اشتهار به فساد اخالقی  ،نداشتن
سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که
موجب محرومیت از حقوق اجتماعی
شده باشد (.باتأیید مراجع ذیصالح)
 .5عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاهها
وموسسات آموزش عالی
 .6عدم اشتغال و تعهد خدمت در
دستگاهها  ،موسسات و شرکتها
 .7عدم اعتیاد به دخانیات و موادمخدر
 .8داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی
و روانی به تأیید بهداشت کار شرکت یا
سایر مراجع ذیصالح.
 -8-1از داوطلبان مقطع دیپلم پس از
کسب قبولی در آزمون کتبی ،معاینات
پزشکی بعمل خواهد آمد و افرادی که
مناسب کار تشخیص داده شوند جهت سایر
مراحل استخدامی معرفی خواهند شد.
 .9برای مشاغل دیپلم و فوق دیپلم صرف ًا
از متقاضیان بومی شهرستان طبس ثبتنام
خواهد شد و برای مشاغل لیسانس و باالتر
صرف ًا از متقاضیان بومی استانهای یزد و
خراســان جنوبی و خراسان رضوی
ثبتنام میگردد.
 .10بومی استان یا شهرستان  ،به فردی
اطالق می شود که دارای یکی از شرایط
زیر باشد:
 -10-1محل تولد یا محل صدور شناسنامه
فرد  ،یکی از توابع شهرستان یا استان های
ذکر شده باشد.
 -10-2طی نمودن حداقل دو مقطع

ارايه خدمات به اشخاص و مشتريان :برخورداري از دانش
اصول و مراحل ارايه خدمات به افراد و مشتريان شامل ارزيابي
نيازهاي مشتري ،اعمال استانداردهاي كيفيتي براي خدمات و ارزيابي
ميزان رضايت مشتري؛
اقتصاد و حسابداري :برخورداري از دانش نظري و عملي
اقتصاد و حسابداري ،بازار مالي ،بانكداري و تحليل و تهيه گزارش
از دادههاي مالي؛
زبان فارسي :برخورداري از دانش ساختار و محتواي زبان
فارسي شامل ديكته ،معني لغات ،دستور زبان و شيوه نگارش؛
حقوق و قانون :برخورداري از دانش قوانين ،رويههاي دادگاهي،
سوابق ،مقررات دولتي ،مجازاتها ،قوانين واسطهگري و رويههاي
سياسي دموكراسي
رياضيات :برخورداري از دانش حساب ،جبر ،هندسه ،آناليز،
آمار و كاربرد آنها؛
كاركنان و منابع انساني :برخورداري از دانش اصول و مراحل
استخدام كاركنان ،گزينش ،آموزش جبران خسارات ،مزايا ،روابط و
مذاكرات كاري و سيستمهاي اطالعات كاركنان؛
مهارتها
يادگيري فعال :درك مفاهيم اطالعات تازه و استفاده از آنها
براي رفع مشكالت كنوني و آتي و تصميمگيري درباره آنها؛
شنيدن فعال :توجه كامل به سخنان ديگران و درك نكات آنها ،پرسيدن
سوالهاي مناسب در فرصتهاي مناسب و قطع نكردن سخنان ديگران؛
هماهنگي :هماهنگ كردن فعاليت خود با ديگران؛
تفكر انتقادي :استفاده از دليل و منطق براي ارايه نقاط قوت و
ضعف راهحلهاي پيشنهادي ،نتايج ،مسايل ،مشكالت و رويكردهاي
مختلفشان؛

تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدائی ،
راهنمایی ،دبیرستان) فرد متقاضی در یکی
از توابع شهرستان و یا استان ذکر شده .
 -10-3اشتغال به کار یکی از والدین فرد
متقاضیان در مدت  5سال اخیر در یکی
از ادارات یا شرکتهای دولتی شهرستان یا
استان های ذکر شده .
 -10-4مرجع بررسی و تشخیص صحت
مدارک مربوط به بومی بودن برعهده
کمیته استخدام شرکت زغالسنگ میباشد.
 .11حداکثر سن قابل قبول لغایت تاریخ
 1389/8/30به شرح ذیل می باشد:
تبصره :متقاضیان دیپلم و فوق دیپلم
حداکثر  30سال تمام و متقاضیان لیسانس
و باالتر حداکثر سن  40سال تمام (بدون
احتساب خدمت سربازی)
 .12محل خدمت کلیه افراد در مجموعه
معادن شرکت واقع در  75کیلومتری
شهرستان طبس می باشد.
 .13اوقات کاری پذیرفته شدگان در
مناطق معدنی به صورت حداقل سه
شیفت خواهد بود.
 .14متقاضیانی که صرف ًا برای کار در تونل
و در عمق زمین استخدام خواهند شد در
صورتی که در هر کدام از مراحل استخدام
ادامه کار در تونل برای آنها میسر نباشد به
قرارداد آنها خاتمه داده خواهد شد و حق
هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت.
 .15برای مشاغل دیپلم  ،شرکت کنندگان
صرف ًا باید دارای مدرک دیپلم باشند .در
صورتی که با وجود داشتن مدرک باالتر از
دیپلم در آزمون شرکت نمایند در هرمرحله
از استخدام با تشخیص کمیته استخدام
شرکت ،قرارداد آنها لغو خواهد گردید و
حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.
 .16نوع استخدام قرارداد کار مدت
محدود و از نظر بیمه و بازنشستگی تابع
قوانین سازمان تأمین اجتماعی می باشد.
 .17از کلیه افراد در بدو استخدام تعهدی
محضری مبنی بر انجام خدمت به مدت
حداقل  10سال از تاریخ استخدام و عدم
انصراف و انتقال به سایر ادارات  ،شرکتها
و سازمانها اخذ خواهد گردید .عدم ارائه
تعهد نامه یاد شده به منزله انصراف از
استخدام تلقی شده و قبولی فرد کان لم
یکن اعالم خواهد شد.
 .18برای مشاغل دیپلم  ،افراد دارای
معافیت پزشکی حق شرکت در آزمون
رانخواهند داشت.
 .19کلیه افراد پذیرفته شده ملزم به
گذراندن و موفقیت در دوره آموزشی بدو
استخدام خواهند بود.
تبصره :مدت دوره آموزشی بدو
استخدامی جز و سنوات پذیرفته شدگان

محاسبه نخواهد گردید.
 .20شرکت هیچگونه تعهدی در قبال
اسکان پذیرفته شدگان نخواهد داشت و
ایاب و ذهاب از طبس به معدن و بالعکس
برعهده شرکت خواهد بود.
 .21در صورت انصراف پذیرفته شدگان
پس از گذراندن دوره های آموزشی بدو
استخدام  ،کلیه هزینه های مربوطه اخذ
خواهد شد.
 .22سهمیه های استخدامی جانبازان
و فرزندان معظم شهداء مطابق قوانین
مربوطه اعمال خواهد شد.
ب -نحوه ثبت نام و مهلت آن :
داوطلبان از تاریخ درج آگهی حداکثر
تا پایان روز  89/9/30فرصت خواهند
داشت به ترتیب ذیل برای شرکت در
آزمون ثبت نام نمایند.
 .1مطالعه دقیق آگهی و شرایط مندرج
در آن
 .2واریز مبلغ  130.000ریال بعنوان
حق ثبت نام به حساب جاری طالیی
 0171800092701بانک سپه بنام موسسه
آموزشی پژوهشی وزارت صنایع و معادن
تبصره  : 1نگهداری فیش واریزی و
شماره آن برای ثبت نام و نیز ارائه آن
در زمان آزمون الزامی بوده ،درصورت
پذیرش در مرحله اول آزمون برای انجام
مصاحبه  ،مورد نیاز داوطلب خواهد بود.
تبصره  :2مبلغ واریزی در صورت پذیرش
یا عدم پذیرش به متقاضی مسترد نخواهد
گردید.
 .3مراجعه به سایت اینترنتی موسسه
آموزشی پژوهشی وزارت صنایع و معادن به
آدرس http://azmoon.itrws.com
و درج و تکمیل مشخصات و اطالعات
خواسته شده مطابق با فرم موجود به طور
صحیح و دقیق و دریافت کد رهگیری
پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی.
تبصره :1الزم است داوطلبان گرامی در
مرحله ثبت نام اینترنتی دقت الزم در
تکمیل اطالعات داشته باشند .مسئولیت
درستی اطالعات وارد شده بعهده
داوطلب بوده و پس از اعالم نتایج مرحله
اول آزمون  ،دعوت شدگان برای مصاحبه
بایستی اصل مدارک خواسته شده و کپی
آنها را به همراه داشته باشند .بدیهی است
در هر یک از مراحل آزمون  ،مصاحبه
 ،اعالم نتایج  ،گزینش و حتی پس از
استخدام چنانچه مغایرتی بین اطالعات
وارد شده و مندرجات اصل مدرک
مشاهده شود ،ضمن ممانعت از ادامه کار،
اقدام قانونی الزم صورت خواهد پذیرفت.
تبصره :2هر فرد تنها حق شرکت در

قضاوت و تصميمگيري :در نظر گرفتن هزينهها و مزاياي
عملكردهاي متفاوت و انتخاب بهترين آنها؛
رياضيات :استفاده از دانش رياضي براي حل مسايل؛
بررسي و بازبيني :بررسي و ارزيابي عملكرد خود ،ديگران و يا
سازمان براي پيشرفت و يا عملكرد درست؛
فهم و درك مطلب نوشته شده :درك جمالت و پاراگرافهاي
اسناد مرتبط با كار؛
ارزيابي سيستمها :مشخص كردن ميزان و نحوه عملكرد
سيستمها و فعاليتهاي الزم براي ارتقا و يا رفع اشكال آنها براي
دستيابي به اهداف سيستم؛
تحليل سيستمها :تصميمگيري درباره چگونگي عملكرد
سيستمها و تغييرات الزم براي كسب نتيجه مطلوب؛
تواناييها
استدالل قياسي :توانايي استفاده از قوانين كلي براي مسايل
خاص به منظور ارايه پاسخهاي معقول؛
استدالل استقرايي :توانايي تركيب اطالعات براي ايجاد قوانين كلي
يا به دست آمدن نتايج (شامل يافتن روابط بين وقايع به ظاهر بيربط)؛
نظامبندي اطالعات :توانايي مرتب كردن اطالعات يا عمليات
طبق يك قانون يا قوانين خاص (اعداد ،حروف ،واژهها ،تصاوير و
يا عمليات رياضي)؛
منطق رياضي :توانايي انتخاب بهترين شيوه و يا فرمول رياضي
براي حل يك مساله؛
دقيقبيني :توانايي مشاهده جزييات از فاصهاي نزديك؛
بيان شفاهي :توانايي برقراري ارتباط شفاهي با ديگران طوري كه
مخاطب مطالب را درك كند؛
درك سريع مشكالت و موانع موجود :توانايي درك مشكالت و

آزمون یک مقطع  ،رشته و گرایش ( یک
ردیف از جداول ( ) )1را دارد  .در غیر
اینصورت از استخدام متقاضی ممانعت به
عمل خواهد آمد.
تبصره :3داوطلبان برای ورود به سایت
آموزشی پژوهشی موسسه و ثبت
نام اینترنتی بایستی از مرور گـــــر
 Internet Explorerاستفاده نمایند.
ج – دریافت کارت آزمون :
 .1دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
از تاریخ  89/10/12لغایت  89/10/15از
طریق سایت موسسه و طبق کد رهگیری
ارائه شده  ،انجام می گردد.
 .2محل و زمان دقیق آزمون همزمان با
دریافت کارت در سایت قابل مشاهده
می باشد.
د -نحوه برگزاری آزمون :
 .1آزمون به صورت چهار گزینه ای و
با احتساب نمره منفی برای پاسخ های
نادرست برگزار می گردد.
 .2آزمون مقطع دیپلم شامل  100سوال
در زمینه معارف اسالمی ،علوم اجتماعی ،
زبان و ادبیات فارسی ،ریاضی  ،هوش و
زبان انگلیسی می باشد.
 .3آزمون مقاطع فوق دیپلم و باالتر شامل
 50سوال عمومی و  50سوال تخصصی
می باشد .سواالت عمومی شامل معارف
اسالمی  ،علوم اجتماعی  ،زبان و ادبیات
فارسی ،زبان انگلیسی و فن آوری
اطالعات و سواالت تخصصی شامل
دروس تخصصی رشته دانشگاهی مورد
نظر خواهد بود.
تبصره  :اقلیتهای مذهبی از پاسخگویی به
سواالت معارف اسالمی معاف می باشند
و امتیاز آن در سایر مواد آزمون توزیع
می شود.
ح – اعالم نتایج آزمون :
نتایج مرحله اول آزمون و محل برگزاری
مصاحبه متعاقب ًا در سایت موسسه
آموزشی پژوهشی وزارت صنایع و معادن
و از طریق روزنامه های محلی و سراسری
اعالم می گردد.
داوطلبان می توانند در صورت نیاز به
کسب اطالعات بیشتر به سایت موسسه
آموزشی پژوهشی یا سایت شرکت
زغـــال سنگ طبـــس به آدرس
 www.tpc.co.irمراجعه و یا با
شماره تلفن های ( 021-88909625 :متعلق
به موسسه مذکور) و 0353-4229542
(شرکت زغالسنگ طبس) تماس حاصل
نمایند.

يا پيشبيني آنها( .اين قابليت فقط به شناسايي مشكالت ،نه برطرف
كردن آنها ،محدود ميشود)؛
شيوايي بيان :توانايي بيان روشن و قابل فهم مطالب؛
درك مطلب نگاشته شده :توانايي خواندن و درك مطالب نوشتاري؛
بيان مطالب به صورت نوشتاري :توانايي برقراري ارتباط نوشتاري
با ديگران طوري كه مخاطلب مطالب مطرح شده را درك كند؛
فعاليتهاي كاري
تحليل دادهها و اطالعات :تشخيص و كشف داليل ،حقايق و
اصول زيربنيايي مطالب توسط تقسيم آنها به بخشهاي جداگانه؛
برقراري ارتباط با روسا ،همكاران و زيردستان :فراهم نمودن
اطالعات براي سرپرستان ،همكاران و زيردستان با تلفن ،نامه ،پست
الكترونيك و يا رو در رو؛
فايلبندي و ذخيره اطالعات :وارد كردن ،نسخهبرداري ،ضبط و
ذخيره يا نگهداري اطالعات به صورت نوشتاري يا الكترونيكي /مغناطيسي؛
برقراري و حفظ ارتباطات فردي :ايجاد روابط كاري سازنده و
مناسب با ديگر همكاران و حفظ اين روابط؛
كسباطالعات:مشاهده،دريافتوياكسباطالعاتازكليهمنابعمرتبط؛
كار با كامپيوتر :استفاده از كامپيوتر و سيستمهاي كامپيوتري
(سختافزار و نرمافزار) براي برنامهنويسي؛ وارد كردن داده با
پردازش اطالعات؛
تفسير مفهوم اطالعات براي ديگران :ترجمه يا توضيح مفهوم
اطالعات و نحوه كاربرد آنها؛
تصميمگيري و حل مشكالت :تحليل اطالعات و ارزيابي نتايج
براي انتخاب بهترين راهحل براي حل مشكالت؛
سازماندهي ،برنامهريزي و اولويتبندي كارها :توسعه اهداف
و طرحهاي خاص براي اولويتبندي ،سازماندهي و انجام كارها؛
پردازش اطالعات :جمعآوري ،كدگذاري ،طبقهبندي ،محاسبه،
جدولبندي ،بازبيني و اصالح اطالعات و دادهها؛
شرايط كاري
پست الكترونيك :اين شغل چقدر با پست الكترونيكي سر و كار دارد؟
گفت و گوي رو در رو :در اين شغل مباحث و گفت و گوهاي
رو در رو بين افراد و گروهها چقدر است؟
آزادي در تصميمگيري :اين شغل ،تا چه حد آزادي در
تصميمگيري بدون نظارت را ميدهد؟
اهميت دقت در كار :در اين شغل دقيق و مبرا از خطا بودن
چقدر اهميت دارد؟
فضاهاي بسته و محيطهاي تحت كنترل :اين شغل تا چه ميزان
نياز به كار در داخل ساختمان و شرايط كنترل شده دارد؟
نامهها و يادداشتها :در اين شغل چقدر به نوشتن نامه و
يادداشت نياز است؟
كار در حالت نشسته :در اين شغل فرد تا چه حد بايد به حالت
نشسته كار كند؟
نظامبندي كارها :اين حرفه چقدر براي كاركنان آن نظامبندي
شده و مشخص است ،به طوريكه فرد خودش نميتواند در آن
زمينهها تصمي م بگيرد و اولويتها و اهداف را مشخص كند؟
تلفن :استفاده از مكالمههاي تلفني در اين شغل چقدر است؟
كار گروهي :كار با افراد ديگر ،در يك گروه يا تيم ،در اين حرفه
چقدر اهميت دارد؟
حيطه كاري
حيطه كاري شماره  :4نياز به آمادگي قابل توجهاي دارد.
تجربه كلي :براي اين مشاغل به حداقل  2تا  4سال مهارت،
دانش يا تجربه شغلي قبلي نياز است .براي مثال ،يك حسابدار براي

واجدشرايط بودن بايستي  4سال تحصيالت دانشگاهي را كامل كرده
و چندين سال تجربه حسابداري داشته باشد.
كارآموزي :براي اين مشاغل معموالً به چندين سال تجربه مرتبط
با كار ،تجربه حين كار و يا كارآموزي فني و حرفهاي نياز است.
مثالهايي از اين حيطه كاري :بسياري از مشاغل با هماهنگي،
سرپرستي ،مديريت يا آموزش ديگران سر و كار دارند .مانند،
حسابداران ،مديران منابع انساني ،برنامهنويسهاي كامپيوتر ،معلمين،
شيميدانها و كارآگاهان پليس.
ميزان آمادگي خاص شغلي :بين  7تا ( 8مدت زمان يادگيري
نحوه انجام كار بين  4تا بيش از  10سال)
تحصيالت :بيشتر مشاغل در اين حيطه نياز به مدرك كارشناسي
دارند اما برخي از آنها نياز ندارند.
عاليق
قاعده گرايانه :مشاغل قراردادي غالب ًا درگير با پيروي از قواعد و
روال كارياند .اين مشاغل بيش از عقايد با دادهها و جزييات سر و
كار دارند .افراد معموالً موظفاند از دستورهاي خاصي پيروي كنند؛
متهورانه :مشاغل متهورانه غالب ًا درگير با راهاندازي و انجام
پروژههاي مختلف هستند .اين مشاغل ميتوانند با رهبري و هدايت
افراد و اتخاذ تصميمات متعدد همراه باشند .اين مشاغل گاهي نياز به
خطرپذيري داشته و غالب ًا با كسب و كار سر و كار دارند؛
ارزشهاي كاري
پيشرفت :مشاغلي كه برآورده كننده اين ارزشكاري هستند
داراي اهداف جهت دار بوده و به كارمندان اجازه استفاده از
قويترين تواناييها و احساس موفقيت را ميدهند .نيازهاي متقابل
شامل بكارگيري توانايي و موفق شدن است.
استقالل :مشاغلي كه برآورده كننده اين ارزش كاري هستند به
كارمندان اجازهي كار و تصميمگيري مستقالنه را ميدهند .نيازهاي
متقابل شامل مسووليتپذيري و استقالل است.
پشتيباني :مشاغلي كه برآورده كننده اين ارزش كاري هستند
ارايهدهنده حمايت مديريتي به عنوان پشتيباني براي كارمندان هستند.
نيازهاي متقابل شامل سياستهاي شركت ،روابط انساني و فني در
ارتباط با نظارت ميباشند.
شيوههاي كاري
پيشرفتگرايي :ايجاد و حفظ روشهايي براي دستيابي به اهداف
چالشانگيز شخصي و تالش براي كسب مهارت در وظايف؛
سازگاري /انعطافپذيري :قابليت تطابق با شرايط مختلف كاري؛
تفكر تحليلي :تحليل اطالعات و به كارگيري منطق در برخورد
با مسايل و موضوعات كاري؛
توجه به جزييات :دقت و توجه به جزييات و دقيق بودن در حين كار؛
همكاري :ايجاد روابط پسنديده با ديگران و داشتن رفتاري مناسب؛
قابلاعتمادبودن:قابلاعتمادبودن،مسووليتپذيريوپيرويازدستورها؛
استقالل :انجام وظايف فرد بدون نياز به سرپرستي دايم و اتكا به
خود براي انجام كارها؛
درستكاري :درستي و صداقت؛
خويشتنداري :حفظ آرامش ،كنترل احساسات و خشم و پرهيز
از رفتارهاي نسنجيده و تهاجمي در هر شرايطي؛
تحمل فشار روحي :انتقادپذيري و تحمل شرايط دشوار.
منبع :كتاب طبقهبندي و شرح جامعه مشاغل
(امور بازرگاني و مالي)
تاليف گردآوري :ابراهيم ،ابراهيم باي سالمي
ناشر :موسسه دانش پارسيان

