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 پست انواع با ییآشنا یبرا دارد؟ یانواع چه و ستیچ یسازمان پست دیدانیم ایآ
 .دیباش همراه فراگستر وبالگ با یسازمان پست و سمت فرق و یسازمان

متعددی وجود دارد که بخشی اساسی از  یسازمان پست انواع در هر کسب و کار،
عملیات آن هستند. از افراد مجرب تیم مدیریت اجرایی گرفته تا کارکنان سطوح ابتدایی 

ها شامل وظایف خاصی است که به موفقیت شرکت سازمان، هر کدام از این سمت
تواند به شما کند. یادگیری در مورد سمت های مختلف در یک کسب و کار میکمک می

مک کند تا یک مسیر شغلی تعریف شده برای خود یا برای سازمان خود ایجاد کنید. ک
کلیدی در هر کسب و کار، وظایف آنها و اینکه  یسازمان دیفردر این مقاله، چندین 

 .مکنیکنند را بررسی میچگونه به موفقیت یک کسب و کار کمک می
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ها هستند. هر کسب و ای از مسئولیته با مجموعههایی همراپست سازمانی، جایگاه

ها و وظایف است و این ساختار، انواع مختلف سمت سازمانی ساختار کار دارای یک
د تا دهکند. سمت های سازمانی به مدیران و ذینفعان اجازه میآنها را مشخص می

عناوین و وظایف خاصی را برای کارکنان مشخص کنند. همچنین به کارفرمایان این 
دهد تا بتوانند با تعیین دقیق وظایف هر سمت، آنها را به متخصصانی که امکان را می
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واجد شرایط انجام آنها هستند محول کنند. همچنین، زمانی که کارکنان درک روشنی از 
 .دتوانند به موفقیت شرکت کمک کننشند، بهتر میهای خود داشته بامسئولیت

 

 ؟ستیچ یفرق سمت و پست سازمان -2
 نیمعادل عنوان، مقام و منصب است و از ا ی( در زبان فارسPost یسیِسمَت )به انگل

متفاوت از شغل است.  یندارد. اما سمت و پست سازمان یتفاوت یلحاظ با پست سازمان
شده است. اما هر  فیکه محدوده آن مشخص و تعر  شودیگفته م یشغل به کار

. شودیسازمان محسوب م کیدر  یو شغل یکار تیموقع کی یسمت و پست سازمان
سمت و مقام  کی یمنابع انسان ریشغل است، اما مد کی تیر یبه عنوان مثال مد

 .شودینفر انجام م کیآن توسط  یاست که تصد یسازمان

 ؟شوندیم یچگونه طبقه بند یانواع پست سازمان -3
که عبارتند  شوندیم میتقس یدسته کل 3به  یها، انواع پست سازمانشرکت شتریدر ب

 .یاتیعمل یهاو سمت یانیم تیر یمد یهاسمت ،یتیر یارشد مد یهااز: سمت

 های ارشد مدیریتیسمت -3-1
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سطح ارشد سازمان  یها( شامل پستExecutive Management) یتیر یارشد مد یهاسمت
 یبخش بزرگ ایکل سازمان  استیاست که ر  ییارشد اجرا ریمد کیاست و اغلب شامل 

ً به تجربه کار ییهاسمت نیاز آن را بر عهده دارد. چن گسترده همراه با  یمعموال
 دارند. ازین صخا یهانامهیها و گواهمهارت الت،یتحص

 یانیم تیر یمد یهاسمت -3-2

در هر کسب و کار  (Middle Management) های مدیریت میانیاین دسته مربوط به سمت
شود. این متصدیان این است که شامل مدیران میانی و سوپروازیرهای هر سازمان می

 .شوندسمت ها معموالً توسط مدیران ارشد تعیین و هدایت می

 یاتیعمل یهاسمت -3-3

هستند که ممکن است  ییها( در سازمان، سمتOperational Roles) یاتیعمل یهاسمت
 کیمثال  یچند متخصص بر عهده گرفته شوند. برا ای کیآن توسط  یهاتیمسئول

 داشته باشد. یادار ارانیدست ایاز حسابداران  یمیت تواندیشرکت م

 کدام است؟ یتیر یارشد مد یهاانواع سمت -4
 :در سازمان، عبارتند از یتیر یارشد مد یسمت ها نیتر از مهم یبرخ

 مدیر ارشد اجرایی (CEO) 

 مدیر ارشد عملیات (COO) 

 مدیر ارشد مالی (CFO) 

 (CEO) ییارشد اجرا ریمد -1-4

خوانده  Chief Executive Officer ای CEO یسی( که به انگلرعاملی)مد ییارشد اجرا ریمد
کالن،  ماتیاتخاذ تصم یآن، مسئول اصل یاست که متصد یسازمان فیرد کی شود،یم

 یو ساختار یاتیعمل راتییها و تغ یسازنهیشرکت و انجام به ازیمنابع مورد ن یآورجمع
ً یمستق یاست و عملکرد و کوچکتر،  ی. در کسب و کارهاگذاردیم ریبر رشد سازمان تأث ما

 .سمت معموالً مالک کسب و کار است نیا یمتصد

 (COO) اتیارشد عمل ریمد -2-4
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و روزانه  یجار یهااتی( بر عملChief Operational Officer ای COO) اتیارشد عمل ریمد
کل واگذار  ریبه مد تواندیسمت م نیتر، اکوچک یهاسازمان نظارت دارد. در سازمان

و  ندهایکامل فرآ یاجرا نیمسئول تضم یتیر یارشد مد ینوع سمت ها نیشود. ا
 نانیتا اطم کنندیمختلف سازمان نظارت م یحدهاآنها هستند و اغلب بر وا یکارآمد

 .دهندیو به موقع انجام م یدرستحاصل کنند که کارکنان کار خود را به

 (CFO)  یارشد مال ریمد -3-4

مسئول  شود،یخوانده م Chief Financial Officer ای CFO یسیکه به انگل یارشد مال ریمد
معموالً  یمال رانیو کار است. مدکسب  کی یمال تیموفق نیو تضم ینگیحفظ نقد
رشد  یاز خارج سازمان برا یمال نیتأم یهاو فرصت گذارانهیسرما افتنیمسئول 

 نیا نی. بنابراکنندیشرکت را کنترل م یهاییراو دا هانهیوکارشان هستند و هز کسب
 ها نظارت دارند. نهیافراد هم بر درآمدها و هم بر هز 

 است؟ کدام یانیم تیر یمد یهاانواع سمت -5
های مدیریت میانی نقش مهمی برای اجرای بهینه فرآیندهای سازمانی دارند. از سمت

توان به مدیر بازاریابی، مدیر پروژه، مدیر مالی و مدیر منابع انسانی اشاره این دسته می
 .کرد

 یابیبازار  ریمد -1-5

(، بسته به اندازه شرکت، ممکن است بر کل واحد Marketing Manager) یابیبازار  ریمد کی
 تیفعال یابیدر واحد بازار  یمتعدد یهامیبزرگ، ت یهانظارت کند. در شرکت یابیبازار 

ً یمستق یابیبازار  رانیاز مد کیخود را دارند. هر  یابیبازار  ریو هر کدام مد کنندیم به  ما
ممکن  یابیبازار  ریتر، مدکوچک یوکارها. در کسبدهدیگزارش م یابیزار ارشد با ریمد

 سازمان باشد. یبایبازار  یهاتالش تیهدا یاست تنها سمت ارشد برا

 پروژه ریمد -2-5

 یهاو توسعه پروژه یزیبرنامه ر  یندهایاز فرآ یاری( بر بسProject Managersپروژه ) رانیمد
نظارت و اجرا  ،یطراح شنهاد،یها را پمتخصصان، پروژه نی. اکنندیمان نظارت مساز 

و کاهش  لیو تحل هیتجز  تیممکن است شامل مسئول یسازمان فیرد نی. اکنندیم
 - یانیم رانیمد ریآنها معموالً با سا انیو متصد باشد زیمختلف ن یهاخطرات پروژه
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پروژه  کی یهااز جنبه کیو توسعه هر  یزیر برنامه یبرا - یو مال یابیبازار  رانیمانند مد
 .کنندیم یهمکار یاز جمله بودجه، منابع و جدول زمان

 یمال ریمد -3-5

 کنندیم لیو تحل هیو درآمدها را تجز  هانهی( معموالً هز Finance Managers) یمال رانیمد
تر، کوچک یها. در سازمانکنندیاستفاده م یمال یهاگزارش هیته یها براداده نیو از ا

 یتجار یندهایو فرآ هااتیعمل یجنبه مال نیممکن است بر چند یپست سازمان نیا
شرکت نظارت  یهانهیو هز  یافتیدر  یدرآمدها ینیب شیو پ هسازمان، مانند محاسب
 زیحسابداران ن تیر یممکن است مسئول مد یمال ریبزرگتر، مد یکند. در کسب و کارها

 یمتخصصان متک نیبه کار ا قیدق یمال یهاینیب شیو پها گزارش جادیا یباشد و برا
 خواهد بود.

 یمنابع انسان ریمد -4-5

هر سازمان را  ی(، واحد منابع انسانHuman Resource Managers) یمنابع انسان رانیمد
 یبزرگ واحد منابع انسان یهامیبزرگ بر ت یدر سازمان ها رانیمد نی. اکنندیم تیهدا

تر، ممکن است تنها مسئول چند عضو واحد کوچک یهاو در سازمان کنندینظارت م
 اریسازمان بس یهاتیدر فعال تیموفق یبرا یسمت سازمان نیباشند. ا یمنابع انسان

 رانیهستند. مد دیمسئول مصاحبه، استخدام و جذب کارکنان جد رایدارد، ز  تیاهم
تا  کنندیا مشورت مارشد سازمان در ارتباط بوده و با آنه رانیمعموالً با مد یمنابع انسان

کالن سازمان  تیر یمد نیب یسازمان را آغاز کرده و به عنوان رابط کیاستراتژ  یهابرنامه
 و کارکنان شرکت عمل کنند.

 ؟در سازمان کدام است یاتیعمل یهاانواع سمت  -6
 یندهایروزمره فرآ یاجرا یاست که برا یاز انواع پست سازمان یکی یاتیعمل یسمت ها

 ندهیحسابدار، نما ،یتجار لگریمانند: تحل ینیضرورت دارند و شامل عناو یهر سازمان
  .شودیو ... م یادار اریدست ان،یواحد خدمات مشتر  ندهیفروش، نما

 کسب و کار لگریتحل -1-6

رشد و توسعه هر سازمان  یابی، مسئول ارز (Business Analysts) کسب و کار لگرانیتحل
 یسمت روندها نیا انی. متصدکنندیها از آنها استفاده ماز شرکت یاریهستند و بس
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که  کنندیم جادیرا ا ییهاو برنامه ینیبشیرا پ یآت یدرآمدها ل،یو تحل هیبازار را تجز 
 یهااتیعمل یکل تیدوام محصول و موفق ،یکند سودآوریبه کسب و کارها کمک م

 .کنند یابیخود را ارز 

 
 حسابدار -2-6

ها از جمله معامالت فروش، پرداخت بر معامالت روزانه شرکت (Accountant) حسابدار کی
تر کوچک یها. حسابداران در سازمانکندینظارت م یاتیمال یهاو گزارش هانهیهز 

در  یارشد مال رانیمد ای یمال رانیداشته باشند که مد ییهاتیممکن است مسئول
 .دارندبزرگ بر عهده  یتجار یهاسازمان

 فروش ندهینما -3-6

 ایتا محصوالت  کنندیارتباط برقرار م انیبا مشتر  (Sales Representatives) فروش ندگانینما
فروش موفق، از ارتباطات موثر و  یهامیخدمات کسب و کار خود را بفروشند. ت

در  یحس وفادار جادیشرکت و ا انیروابط با مشتر  جادیا یبرا یفرد نیب یهامهارت
ً یمستق هک کنندیآنها خود استفاده م  .گذاردیم ریبر درآمد کسب و کار تأث ما

 انیخدمات مشتر  ندهینما -4-6
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سازمان  انی، به مشتر (Customer Service Representative) انیتر واحد خدمات مش ندگانینما
و بازپرداخت مبالغ  وبیبه بازگرداندن محصوالت مع یدگیدر حل مشکالت آنها، رس

 یهاسمت نی. اکنندیکمک م ستند،ین یراض انیکه مشتر  یپرداخت شده در موارد
 انیمدت آنها با مشتر  یروابط طوالن تیقوشرکت و ت کی یخوشنام یبرا یاتیعمل

 .است یضرور

 یادار اریدست -5-6

انواع پست  نیتر جیاز را یکی رشیمسئول پذ ای (Administrative Assistant) یادار اریدست
که وارد  یانیو مشتر  دکنندگانیبازد ینقطه تماس برا نیاست که به عنوان اول یسازمان

از  یاریسمت ممکن است بس نیا انی. متصدکندیعمل م شوندیکسب و کار م طیمح
و  انیمشتر  نیارتباط ب یخطوط تلفن، برقرار تیر یمد نددر سازمان مان یضرور یکارها
ممکن است  یکارکنان را انجام دهند. آنها حت یهابرنامه یو سازمانده یتجار یشرکا

 .به روز نگه داشتن اسناد شرکت را بر عهده داشته باشند یها براورود داده تیمسئول

 آخرکالم  -7
و  یانواع پست سازمان نیتر و با مهم ستیچ یکه پست سازمان دیمقاله خواند نیدر ا

ها سمت نیا ی. انتخاب افراد مناسب برادیآشنا شدنیز  یفرق سمت و پست سازمان
توسعه کسب و  یکه برا یهنگام ن،یسازمان شما دارد. بنابرا تیدر موفق ینقش مهم

پست  دیبا یچه کسان نکهیدر مورد ا یبه طور جد دیبا د،یکنیم یزیکار خود برنامه ر 
از انتخاب افراد صرفا به خاطر  شودیم هیتوص نی. همچندیرا پر کنند فکر کن یدیکل یها

هر  انیانتخاب متصد یبرا ارهایمع نی. بهتر دیکن زیپره یشاوندیخو ایروابط دوستانه 
ک سو، و یانجام هر سمت از  یالزم برا یهاو مهارت یسمت داشتن سابقه آموزش

را اثبات کنند.  یمتقاض یت است که بتوانند استعدادهادر آن سم یوجود سابقه کار
و  شودیاست که در طول زمان انجام م ندیفرآ کیسازمان  یانتخاب اعضا نیبنابرا

 .کنندیم دایتکامل پ زیآن ن یانسان یروهایهمراه با رشد سازمان شما، ن
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