
 شرح وظایف واحدها:

 واحد آموزش و پژوهش:

گونه آموزشگاهی وجود در روستاهایی که هیچآموزشی های کالس اندازیاین واحد وظیفه راه

التحصیالن و دانشجویان با هدف برای اقشار مختلف از جمله فارغ بسترسازی اشتغالبا  ،ندارد

های آموزشی با مجوز رسمی از تمامی فعالیت ارتقای سطح علمی و فرهنگی روستاییان را دارد.

 گردد.می مراجع ذیربط انجام

مرکز تحقیقاتی آموزش و اشتغال با رویکرد استفاده از عملکردهای موفق  همچنین با ایجاد

 المللی در روستا، زندان و حاشیه شهر مشغول به فعالیت است.بین

 واحد اشتغال:

های کارگاهی، سرمایه در گردش، تجهیزات و نیروی کار کارشناسان اشتغال با فراهم کردن مکان

 د.نمایآماده میزمینه را برای اشتغال صنایع کوچک 

با ارائه خدمات مدیریتی به کارفرما، آموزش روابط کار )نحوه  کارشناسان اشتغال در این راستا

رما( هم فکری جهت توسعه و بهبود فرآیندهای تولیدی، انعقاد قرارداد شرعی بین کارگر و کارف

 د.نآورمشاوره در خصوص بازاریابی و فروش محصوالت، زمینه را برای اشتغال پایدار فراهم می

هایی از های اشتغال، با همکاری سازماناندازی کارگاهی راههای مطرح شده در زمینهدرخواست

بانک های  وقرارگاه پیشرفت و آبادانی  کارآفرینی امید، جمله کمیته امداد، بنیاد برکت، صندوق

 گردند.... در سطح شهری و روستایی مدیریت و سازماندهی می  مهر اقتصاد یا ایران و رسالت

جهت دسترسی به خدمات ارائه شده در راستای اشتغال به منوی خدمات مراجعه نموده یا لینک 

 زیر را کلیک نمایید.

 

 



 کنترل عملیات:برنامه ریزی و 

غال، برنامه ریزی پروژه ها و تصمیمات مصوب در سازمان و ابالغ برنامه ریزی خیریه نذراشت واحد

ها به واحدهای مجری و پیگیری انجام امور از واحدها و ثبت وقایع و گزارشات را عهده دار آن

 است.

تلقی شده و هرگونه  مواحد کنترل عملیات بعنوان بازرس و ممیز انجام کار در سیستهمچنین 

نشدن کارها و عوامل بازدارنده در سیستم را شناسایی و پس از تحلیل، گزارشات خطا، علت انجام 

 دارد.به مدیریت اعالم میدر راستای اصالح فرآیند مربوطه را 

رسد، توسط این اطالع عموم می الزم به ذکر است آمار ارائه شده توسط خیریه که از هر طریقی به

 گردد.بررسی و صحت آن تایید می واحد

 روابط عمومی:

ت که های دیگری اسردم و گروهها جهت کسب همکاری معمومی نذراشتغال حاصل تالشروابط 

ابزارها و عوامل مختلف جهت  ،هاگیری از روشند، و با بهرهکمی در راستای اهداف سازمان تالش

 دیجیتالیوب و های مکتانهایجاد ارتباط از طریق رسرسانی و بیان و تبلیغ عملکرد سازمان و اطالع

 کند.خدمت رسانی میو .... 

های این از فعالیتها مسابقات و فراخوان ها،ها و همایشمچنین امور مربوط به برگزاری نمایشگاهه

 باشد.واحد می

 کمیته بانوان

تشکیل شد و به لطف  95ل کمیته بانوان نذراشتغال با حضور جمعی از بانوان فعال اصفهان از سا

 باشد.و اشاعه فرهنگ اشتغال مشغول به فعالیت می خیریه خداوند تا اکنون با هدف اصلی معرفی

 :استاهداف کمیته بانوان به شرح ذیل 

 (زندگی هایمهارت و اشتغال فرهنگ و اشتغال) خیریه امور هایفعالیت در زنان مشارکت ارتقاء *



 هایینیازمند و مشکالت مسائل، بعد از مدیریتی گیرهایتصمیم و هاسازیتصمیم جامعیت *

 شاغل زنان

  خیریه سوی از شده ابالغ های برنامه و ها پروژه ، هاطرح اجرای در تسهیل*

 هایفعالیت و ها برنامه در زنان مشارکت گسترش جهت مناسب راهکارهای و ها برنامه تدوین *

  خیریه

 خانواده تحکیم امر در مبادرت *

 

 

 

 

 


