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   مقدمه:

، با این استی کارکنان هایژگیوکارگماری نیروی انسانی در مشاغل مرتبط و همچنین متناسب با یکی از اهداف بسیار مهم ارزشیابی مشاغل، موفقیت در پذیرش، جذب و به

کار بیشتر شاهد ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت و منطبق با وری، با تولید ی سازمانی با یک نگاه علمی و مبتنی بر بهرههاهیسرما، ضمن استفاده بهینه از هاسازماناقدام 

 استاندارد در جامعه خواهند گردید.

زمان هر دو مجموعه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همت با عنایت به بازبینی مشاغل اختصاصی و همچنین اصالح مشاغل عمومی که برای اولین بار هم 

از آن  گیریعنوان ابزاری مهم جهت تصمیمبتوانند به هادانشگاهآمد که  انجام گردید، فرصت بسیار مناسبی فراهم مطلعین این حوزه گان وگروه مهندسی مشاغل و خبر

 مند شوند.بهره

حاضر آماده گردد تا کلیه دانشگاه  ی سازمانی و همچنین سوابق مستند و دانش ضمنی صاحبان فرایند، کتابهاپستدر این فرآیند تالش گردید با توجه به شرح وظایف  

 در شغل و یا مشاغل مرتبط و تعیین شده اقدام نمایند. هاپستطور واحد جهت تخصیص ی علوم پزشکی، بههادانشکده/

 خدمات ی علوم پزشکی،هادانشگاهه ویژ، خصوصی و... بههاهیریخی دولتی، غیردولتی، هاسازمانکلیه  رودیملذا با توجه به عقبه کارشناسی حاکم بر موضوع، انتظار  

عنوان یک سند اداری در اختصاص پست سازمانی متناسب با شغل، در دستور به ، پیوست مذکور راباشندیمدار بهداشتی درمانی کشور که بار سنگین سالمت کشور را عهده

 کار قرار دهند.

 

 گروه مهندسی و ارزیابی مشاغل

 0011مرداد ماه 
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 پست سازمانی   عنوان شغل سطح شغل   توضیحات

 حوزه ریاست دانشگاه

 دانشگاه  ئیس*ر هیات علمی  

 مشاور مشاور کارشناس 

 ات امناء و امور شوراهایرخانه هیدب

 ات امنایرخانه هیدب رئیس* هیات علمی  

 و نظارت راهبردی ریزیبرنامهکارشناس  و هماهنگی ریزیبرنامهکارشناس  کارشناس 

 کارشناس امور هیأت امناء و هماهنگی ریزیبرنامهکارشناس  کارشناس 

 دبیرخانه شورای سالمت و امنیت غذایی
 *رئیس دبیرخانه هیات علمی  

 8*شرایط احراز مندرج در بند 

/د مورخ 0010/202بخشنامه شماره 

مرکز توسعه مدیریت و  22/10/99

 تحول اداری

 کارشناس مدیریت سالمت * کارشناس

 کارشناس امور اجتماعی سالمت * کارشناس

 بین بخشی( یهایسالمت )همکار گذاریسیاستکارشناس  * کارشناس

 کارشناس مدارک و شواهد سالمت * کارشناس

 و خیرین سالمت نهادمردم یهاسازمانمدیریت/اداره 
 9*شرایط احراز مندرج در بند 

/د مورخ 0010/202بخشنامه شماره 

مدیریت و مرکز توسعه  22/10/99

 تحول اداری

 

 رئیس اداره * کارشناس

 نهادمردم یهاسازمان توانمندسازیکارشناس توسعه و  * کارشناس

 نهادمردم یهاسازمانکارشناس حمایت و ارزیابی  * کارشناس

 کارشناس امور اجتماعی و هماهنگی * کارشناس

 رئیس اداره * کارشناس

 مردمی یهامشارکتکارشناس امور خیرین و  * کارشناس

 خیریه مؤسساتکارشناس امور اوقاف و  * کارشناس
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 پست سازمانی   عنوان شغل سطح شغل   توضیحات
 کارشناس امور داوطلبین سالمت * کارشناس

 مناطق شورای کالن دبیرخانه

 

 کارشناس

مشاغل  یکی ازهیات علمی /  حاًیترج

، کارشناس امور آموزشی، اختصاصی

 کارشناس امور پژوهشی

 دبیر

 
 کارشناس

، کارشناس امور اختصاصیمشاغل  یکی از

 آموزشی، کارشناس امور پژوهشی

 کارشناس نظارت و هماهنگی آموزش منطقه آمایش

 هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان
 دبیر هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بازرس/ کارشناس منابع انسانی کارشناس 

 کارشناس رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان منابع انسانیبازرس/ کارشناس  کارشناس 

 غیرعاملهماهنگی پدافند 
منوط به دارا بودن کارشناسی در *

تحصیلی  یهارشتهیکی از 

 بهداشتی درمانی

 کارشناس

مبارزه با  پیشگیری و کارشناس

/کارشناس بهداشت هابیماری

 بالیا حوادث و کارآزمای سالمت در*/محیط

 رعاملیپدافند غ یمسئول هماهنگارشناس ک

منوط به دارا بودن کارشناسی در *

تحصیلی  یهارشتهیکی از 

 بهداشتی درمانی

 کارشناس

مبارزه با  پیشگیری و کارشناس

/کارشناس بهداشت هابیماری

 بالیا حوادث و کارآزمای سالمت در*/محیط

 رعاملیپدافند غ یارشناس هماهنگک

 است دانشگاهیدفتر ر
 س دفتریرئ کارشناس امور دفتری کارشناس 

 ککارشناس اسناد و مدار کارشناس اسناد و مدارک کارشناس 

 ریزیبرنامه ارشناسک و هماهنگی ریزیبرنامهکارشناس  کارشناس 
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 پست سازمانی   عنوان شغل سطح شغل   توضیحات
 

 کارشناس
کارشناس توسعه مدیریت/ کارشناس منابع 

 انسانی

 یامور ادار ارشناسک

 کارشناس امور پیگیری کارشناس امور پشتیبانی کارشناس 

 متصدی امور دفتری و بایگانی و بایگانی متصدی امور دفتری کاردان 

 ثارگرانیدبیرخانه ستاد امور شاهد و ا
 

 کارشناس

هیات علمی/ کارشناس امور  حاًیترج

دانشجویان/ کارشناس امور آموزشی/ 

 کارشناس امور فرهنگی

 ثارگرانیر ستاد امور شاهد و ایدب

 
 کارشناس

کارشناس امور دانشجویان/ کارشناس امور 

 آموزشی/ کارشناس امور فرهنگی

 ثارگرانیارشناس مسئول امور شاهد و اک

 
 کارشناس

کارشناس امور دانشجویان/کارشناس امور 

 آموزشی/ کارشناس امور فرهنگی
 کارشناس امور شاهد و ایثارگران

 مدیریت روابط عمومی

 ریمد خبر کارشناس روابط عمومی و کارشناس 

 ارشناس مسئول ارتباطات و تشریفاتک کارشناس روابط عمومی و خبر کارشناس 

 
 کارشناس

/کارشناس کارشناس روابط عمومی و خبر

 المللبینروابط 
 ارشناس تشریفاتک

 یارشناس امور خبرک کارشناس روابط عمومی و خبر کارشناس 

 رسانیاطالعارشناس مسئول ک کارشناس روابط عمومی و خبر کارشناس 

 یبصر یارشناس سمعک کارشناس سمعی و بصری کارشناس 

 ارشناس روابط عمومیک کارشناس روابط عمومی و خبر کارشناس 

 کارشناس تبلیغات و بازاریابی اجتماعی کارشناس روابط عمومی و خبر کارشناس 

 افکار سنجیو مطالعات  ریزیبرنامهارشناس مسئول ک کارشناس روابط عمومی و خبر کارشناس 
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 افکار سنجیو مطالعات  ریزیبرنامهارشناس ک کارشناس روابط عمومی و خبر کارشناس 

 یارشناس امور خبرک کارشناس روابط عمومی و خبر کارشناس 

 و رسانه کارشناس سالمت کارشناس روابط عمومی و خبر کارشناس 

 المللبینمدیریت امور 
 مدیر المللبینکارشناس روابط  کارشناس 

 المللبینارشناس مسئول امور ک المللبینکارشناس روابط  کارشناس 

 المللبینارشناس امور ک المللبینکارشناس روابط  کارشناس 

 یالمللبین یهاسازمانارشناس ک المللبینکارشناس روابط  کارشناس 

 ی سازی دانشگاهالمللبینارشناس مسئول ک المللبینکارشناس روابط  کارشناس 

 ارشناس امور دانشجویان خارجیک کارشناس امور دانشجویان کارشناس 

 علمیهیئتکارشناس امور اعضای  کارشناس امور آموزشی کارشناس 

 
 کارشناس

/ کارشناس روابط المللبینکارشناس روابط 

 عمومی و خبر

 یالمللبینو سمینارهای  هاشیهماکارشناس 

 المللبینکارشناس مسئول سالمت  المللبینکارشناس روابط  کارشناس 

 المللبینکارشناس روابط  المللبینکارشناس روابط  کارشناس 

 بندیرتبهکارشناس اعتباربخشی و  کارشناس امور آموزشی کارشناس 

 کارشناس روادید المللبینکارشناس روابط  کارشناس 

/ کارشناس روابط المللبینکارشناس روابط  کارشناس 

 عمومی و خبر

 کارشناس تشریفات

 یالمللبین یهاسازمانکارشناس هماهنگی با مجامع و  المللبینکارشناس روابط  کارشناس 

 یالمللبینکارشناس ارتباطات  المللبینکارشناس روابط  کارشناس 

 اطالعات فناوریکارشناس  افزارنرمکارشناس طراحی و تحلیل  کارشناس 

 کارشناس خدمات آموزشی کارشناس امور آموزشی کارشناس 
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 پست سازمانی عنوان شغل سطح شغل توضیحات

 اتیاکبه ش و پاسخگویی ردکت بازرسی، ارزیابی عملیریمد
 ریمد بازرس کارشناس 

 یارشناس مسئول بازرسک بازرس کارشناس 

 ارشناس بازرسیک بازرس کارشناس 

 اتیاکبه ش ییارشناس مسئول پاسخگوک بازرس کارشناس 

 اتیاکبه ش ییارشناس پاسخگوک بازرس کارشناس 

 ردکارشناس مسئول ارزیابی عملک بازرس کارشناس 

 ردکارشناس ارزیابی عملک بازرس کارشناس 

 یمدیریت امور حقوق
 مدیر کارشناس امور حقوقی کارشناس 

 سالمت المللبینکارشناس حقوق  حقوقیکارشناس امور  کارشناس 

 یارشناس مسئول امور حقوقک کارشناس امور حقوقی کارشناس 

 یارشناس امور حقوقک کارشناس امور حقوقی کارشناس 

 مدیریت حراست
 ریمد کارشناس حراست کارشناس 

 معاون کارشناس حراست کارشناس 

 دفتر مسئول کارشناس امور دفتری کارشناس 

 یکارشناس مسئول حفاظت پرسنل کارشناس حراست نیروی انسانی کارشناس 

 رسانیاطالع یکارشناس ستاد خبر کارشناس حراست نیروی انسانی کارشناس 

 اطالعات آوریجمعو  یموضوع یکارشناس بررس مشاغل حراست یکی از کارشناس 

 یخارج یو سفرهاگانه یکارشناس اتباع ب انسانی کارشناس حراست نیروی کارشناس 

 یکارشناس حفاظت پرسنل کارشناس حراست نیروی انسانی کارشناس 
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 پست سازمانی عنوان شغل سطح شغل توضیحات
 کارشناس مسئول حفاظت اسناد و مدارک کارشناس حراست اسناد و مدارک کارشناس 

 کارشناس طرح و برنامه و آموزش یکی از مشاغل حراست کارشناس 

 کارشناس حفاظت آزمون کارشناس حراست اسناد و مدارک کارشناس 

 کارشناس حفاظت اسناد کارشناس حراست اسناد و مدارک کارشناس 

 یکیزیکارشناس مسئول حفاظت ف کارشناس حراست فیزیکی کارشناس 

 یکیزیحفاظت ف هایطرحکارشناس  کارشناس حراست فیزیکی کارشناس 

 یکیزیکارشناس حفاظت ف کارشناس حراست فیزیکی کارشناس 

 ک و ارتباطاتیکارشناس حفاظت الکترون اطالعات فناوریکارشناس حراست  کارشناس 

 اطالعات فناوریانه و یکارشناس مسئول حفاظت را اطالعات فناوریکارشناس حراست  کارشناس 

 انهیکارشناس حفاظت را اطالعات فناوریکارشناس حراست  کارشناس 

 نگهبان نگهبان کاردان 

 مدیریت گزینش
 ریمد کارشناس گزینش کارشناس 

 دفتر مسئول کارشناس امور دفتری کارشناس 

 اداره پیگیری
 س ادارهیرئ کارشناس گزینش کارشناس 

 خواهران/برادران() یعمومکارشناس پیگیری و روابط  کارشناس گزینش کارشناس 

 انهیرا و اطالعات کبان ارشناسک کارشناس گزینش کارشناس 

 اداره تحقیقات
 س ادارهیرئ کارشناس گزینش کارشناس 

 قیامور تحق ارشناسک کارشناس گزینش کارشناس 
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 پست سازمانی عنوان شغل سطح شغل توضیحات

 اداره مصاحبه و ارزیابی
 اداره سیرئ کارشناس گزینش کارشناس 

 (زنمرد/ ) یابیمصاحبه و ارز ارشناسک کارشناس گزینش کارشناس 

 اطالعات فناوریمدیریت آمار و 

 
 کارشناس

/ افزارنرمکارشناس طراحی و تحلیل 

 / کارشناس شبکهافزارسختکارشناس 

 ریمد

 
 کارشناس

کارشناس شبکه/ کارشناس طراحی و تحلیل 

 افزارنرم

 ت اطالعاتیارشناس امنک

 اطالعات سالمت یهاسامانهامور 
 اطالعات سالمت یهاسامانهارشناس مسئول ک افزارنرمکارشناس طراحی و تحلیل  کارشناس 

 اطالعات سالمت یهاسامانهارشناس ک افزارنرمکارشناس طراحی و تحلیل  کارشناس 

 گروه زیرساخت
 س گروهیرئ افزارسختکارشناس  کارشناس 

 شبکه افزارسختارشناس ک افزارسختکارشناس  کارشناس 

 و پورتال رسانیاطالعو  افزارنرمگروه 
 س گروهیرئ افزارنرمکارشناس طراحی و تحلیل  کارشناس 

 افزارنرمارشناس ک افزارنرمکارشناس طراحی و تحلیل  کارشناس 

 کارشناس شبکه کارشناس شبکه کارشناس 
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 پست سازمانی عنوان شغل سطح شغل توضیحات

 گروه آمار
 س گروهیرئ کارشناس آمار موضوعی کارشناس 

دارندگان مدرک تحصیلی  صرفاً

 اپیدمیولوژی

 کارشناس اپیدمیولوژی کارشناس آمار موضوعی کارشناس

 (کاویداده) یمصنوعکارشناس هوش  افزارنرمکارشناس طراحی و تحلیل  کارشناس 

 ارشناس آمارک کارشناس آمار موضوعی کارشناس 

 یت پرستاریریمد
 ریمد پرستار کارشناس 

 ینیارشناس مسئول نظارت بالک پرستار کارشناس 

 یارشناس پرستارک پرستار کارشناس 

 ماریب یمنیارشناس مسئول آموزش و اک پرستار کارشناس 

 های بیمارستانینترل عفونتکارشناس ک پرستار کارشناس 

 مار(ی)آموزش ب یارشناس پرستارک پرستار کارشناس 

 مار(یب یمنی)ا یارشناس پرستارک پرستار کارشناس 

 یپرستار یاعتباربخش و نظارت کارشناس پرستار کارشناس 

 مرکز اوژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه / دانشکده
پزشک اورژانس پیش بیمارستانی/کارآزمای  کارشناس 

 اورژانس پزشکی و هدایت عملیات بحران

 مرکز رئیس

 مسئول دفتر و روابط عمومی و خبرکارشناس امور دفتری / کارشناس روابط عمومی  کارشناس 

 متصدی امور دفتری متصدی امور دفتری و بایگانی کاردان 

 کارشناس فناوری اطالعات کارشناس طراحی و تحلیل نرم افزار کارشناس 
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دارندگان مدرک تحصیلی صرفاً*

 ارشناسی و باالتر مندرج در شرایطک

  احراز

 هایفوریتکارشناس ارتباطات و عملیات/* کارشناس

 پزشکی پیش بیمارستانی

 ی خصوصیهاآمبوالنسکارشناس نظارت بر 

 داره مدیریت حوادث، بالیا و پایش مراقبت های درمانیا

دارندگان مدرک  "صرفاً*

و باالتر  یکارشناس یلیتحص

 احراز طیمندرج در شرا

و هدایت عملیات  کارآزمای اورژانس پزشکی کارشناس

 شیپ یپزشک هایفوریت بحران/*

 یمارستانیب

 اداره سیرئ

کارآزمای اورژانس پزشکی و هدایت عملیات  کارشناس 

 بحران /کارشناس ارتباطات و عملیات

 بحران اتیعمل تیکارشناس هدا

دارندگان مدرک  "صرفاً*

و باالتر  یکارشناس یلیتحص

 احراز طیمندرج در شرا

 پزشک اورژانس پیش بیمارستانی/  کارشناس

 یمارستانیب شیپ یپزشک هایفوریت*

 مارانیب یدرمان هایمراقبت شیو پا تیهدا کارشناس

 

 مارانیب یدرمان هایمراقبت شیو پا تیهدا پزشک پزشک اورژانس پیش بیمارستانی کارشناس 

 

دارندگان مدرک  "صرفاً*

و باالتر  یکارشناس یلیتحص

 احراز طیمندرج در شرا

کارشناس  پزشک اورژانس پیش بیمارستانی/ کارشناس

 یپزشک هایفوریت/*اتیارتباطات و عمل

 یمارستانیب شیپ

 اتیو عمل یفن معاون

دارندگان مدرک  "صرفاً*

تحصیلی کارشناسی و باالتر 

 مندرج در شرایط احراز

های کارشناس تریاژ تلفنی فوریت کارشناس

پزشکی پیش  هایفوریت/*پزشکی

 بیمارستانی

 سپجیاداره د سیرئ

 یتلفن اژیتر کارشناس های پزشکیکارشناس تریاژ تلفنی فوریت کارشناس 

دارندگان مدرک  "صرفاً*

تحصیلی کارشناسی و باالتر 

 مندرج در شرایط احراز

 آمبوالنس تیکارشناس اعزام و هدا پزشکی پیش بیمارستانی هایفوریت* کارشناس

 یاقدامات درمان تیهدا پزشک پزشک اورژانس پیش بیمارستانی کارشناس 
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 پست سازمانی عنوان شغل سطح شغل توضیحات

 هیمسئول ناح پزشکی پیش بیمارستانی هایفوریت /کاردانکارشناس 

 داره عملیاتا

دارندگان مدرک  "صرفاً*

تحصیلی کارشناسی و باالتر 

 مندرج در شرایط احراز

پیش  پزشک اورژانس کارشناس

پزشکی پیش  هایفوریت/*بیمارستانی

 بیمارستانی

 اداره سیرئ

دارندگان مدرک  "صرفاً*

تحصیلی کارشناسی و باالتر 

 مندرج در شرایط احراز

 اعتباربخشیو  تیفیکارشناس بهبود ک پزشکی پیش بیمارستانی هایفوریت* کارشناس

 سالمت روان کارشناس سالمت روان کارشناس کارشناس 

پزشک اورژانس پیش بیمارستانی/پزشک  کارشناس 

 عمومی

 کارشناس نظارت بر امور سالمت کارکنان

پزشک اورژانس پیش بیمارستانی/پزشک  کارشناس 

 سالمت روان کارشناس عمومی/

 کارشناس سالمت کارکنان

دارندگان مدرک  "صرفاً*

تحصیلی کارشناسی و باالتر 

 مندرج در شرایط احراز

 

 

 

 

 

 
 

 پزشکی پیش بیمارستانی هایفوریت* کارشناس
 

 یآموزش عموم کارشناس

پزشک اورژانس پیش   کارشناس

پزشکی پیش  هایفوریتبیمارستانی/*

 بیمارستانی

 یپزشک هایفوریتآموزش  یهماهنگ کارشناس

پزشک اورژانس پیش  کارشناس

پزشکی پیش  هایفوریتبیمارستانی/*

 بیمارستانی

 هایفوریتکارشناس هماهنگی آموزش عمومی و تخصصی 

 پزشکی

 یاورژانس هوائ کارشناس پزشکی پیش بیمارستانی هایفوریت* کارشناس

 کارشناس نظارت و اعتباربخشی پرستاری پرستار کارشناس 
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 پست سازمانی عنوان شغل سطح شغل توضیحات

 معاون اجرایی
کارشناس امور کارشناس توسعه مدیریت/  کارشناس 

 پشتیبانی

 معاون 

کارشناس توسعه مدیریت/ کارشناس امور  کارشناس 

 پشتیبانی

 رئیس امور عمومی

 مسئول امور عمومی کارشناس امور پشتیبانی کارشناس 

یوئیارتباطات راد کارشناس کارشناس طراحی و تحلیل نرم افزار/ کارشناس   

یپزشک زاتیتجه کارشناس کارشناس تجهیزات پزشکی کارشناس   

دارندگان مدرک  "*صرفا

تحصیلی کارشناسی و باالتر 

 مندرج در شرایط احراز

آمبوالنس ها یبانیو پشت یامور فن کارشناس فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی* کارشناس   

اموال نیو ام حسابدار کارشناس امور مالی کارشناس   

 کارپرداز کارشناس خرید کارشناس 

نیکارگز کارشناس منابع انسانی کارشناس   
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 معاونت بهداشت و مرکز بهداشت استان
 *معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت استان هیات علمی  

دارندگان مدرک تحصیلی  صرفاً*

کارشناسی ارشد و باالتر مندرج 

 در شرایط احراز مشاغل

 کارشناس

/داروساز  پزشکدندانپزشک عمومی / 

/*کارشناس پیشگیری و مبارزه با 

/*کارشناس بهداشت خانواده/ هابیماری

/*کارشناس  یاحرفه*کارشناس بهداشت 

 بهداشت محیط

 یمعاون فن

دارندگان مدرک تحصیلی  صرفاً*

کارشناسی ارشد و باالتر مندرج در 

 شرایط احراز مشاغل

 کارشناس
کارشناس امور اجرایی */ عمومیپزشک 

 سالمت

 معاون اجرائی

 مسئول دفتر کارشناس امور دفتری کارشناس 

 وبودجهبرنامهکارشناس  وبودجهبرنامهکارشناس  کارشناس 

 کارشناس سمعی و بصری کارشناس سمعی و بصری کارشناس 

 امور طب سنتی
مورد آموزشی  یهادورهطی  *

 کارشناس دفتر طب سنتی ایرانی دییتأ

داروساز/کارشناس تغذیه /کارشناس امور 

/کارشناس مواد خوراکی و پژوهشی

 پزشک  /*آشامیدنی

 کارشناس طب سنتی

 اداره حسابداری
 رئیس کارشناس امور مالی کارشناس 

 کارشناس امور مالی کارشناس امور مالی کارشناس 

 حسابدار کارشناس امور مالی کارشناس 

 حسابدار و امین اموال امور مالیکارشناس  کارشناس 
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 اداره امور اداری
کارشناس توسعه  /کارشناس توسعه مدیریت کارشناس 

 منابع انسانی

 رئیس اداره

 کارشناس امور اداری کارشناس توسعه مدیریت کارشناس 

 مسئولکارگزین  کارشناس توسعه منابع انسانی کارشناس 

 کارگزین کارشناس توسعه منابع انسانی کارشناس 

 کارپرداز کارشناس خرید کارشناس 

 انباردار کارشناس خرید کارشناس 

 ا و حوادثیاهش خطر در بالکگروه 
 رئیس گروه و بالیاکار آزمای سالمت در حوادث  کارشناس 

 
 کارشناس

/ و بالیاکار آزمای سالمت در حوادث 

 بهداشت محیطکارشناس 

 ا و حوادثیکارشناس کاهش خطر در بال

 گروه سالمت دهان و دندان
 رئیس گروه پزشکدندان کارشناس 

 کارشناس سالمت دهان و دندان پزشکدندان کارشناس 

 گروه بهبود تغذیه جامعه
 رئیس گروه کارشناس تغذیه کارشناس 

 هیکارشناس تغذ کارشناس تغذیه کارشناس 
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 گروه آموزش و ارتقاء سالمت
کارشناس بهداشت خانواده/ کارشناس  کارشناس 

 هابیماریپیشگیری و مبارزه با 

 رئیس گروه

کارشناس بهداشت خانواده/ کارشناس  کارشناس 

 هابیماریپیشگیری و مبارزه با 

 کارشناس آموزش و ارتقاء سالمت

 و ارتقای سالمتت شبکه یریمد
دارندگان مدرک تحصیلی  صرفاً*

 کارشناسی ارشد و باالتر

دارندگان مدرک تحصیلی  صرفاً**

دارا بودن حداقل کارشناسی ارشد با 

سال تجربه در مدیریت/گروه  21

 شبکه و ارتقا سالمت

 /هابیماری*کارشناس پیشگیری و مبارزه با  کارشناس

 /*کارشناسکارشناس بهداشت خانواده*

 بهداشت محیط /**مربی خدمات بهداشتی

 ریمد

 هاشگاهیآزماکارشناس نظارت بر امور  تشخیص طبی آزمایشگاه حاًیترج کارشناس 

 امور آموزش بهورزی
 کارشناس 

/کارشناس پیشگیری و مربی خدمات بهداشتی

مبارزه با بیماری ها/ کارشناس بهداشت 

ده/کارشناس بهداشت حرفه ای خانوا

 بهداشت محیط/کارشناس 

 ارشناس مسئول آموزش بهورزیک

و مربی خدمات بهداشتی/کارشناس پیشگیری  کارشناس 

مبارزه با بیماری ها/ کارشناس بهداشت 

خانواده/کارشناس بهداشت حرفه ای 

 /کارشناس بهداشت محیط

 کارشناس آموزش بهورزی
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مربی خدمات بهداشتی/کارشناس پیشگیری  کارشناس 

و مبارزه با بیماری ها/ کارشناس بهداشت 

خانواده/کارشناس بهداشت حرفه ای 

 /کارشناس بهداشت محیط

 کارشناس آموزش و بازآموزی

 امور دارویی
 ییارشناس مسئول امور داروک داروساز کارشناس 

 ییارشناس امور داروک داروساز کارشناس 

 یدرمان یبهداشت یهاشبکهگروه گسترش 
کارشناس /ارشناس امور اجرایی سالمتک کارشناس 

کارشناس پیشگیری و بهداشت خانواده/ 

کارشناس بهداشت  /هابیماریمبارزه با 

 طیمح

 س گروهیرئ

دارندگان مدرک تحصیلی  صرفاً*

کارشناسی ارشد و باالتر مدیریت 

خدمات بهداشتی درمانی مشروط 

 یهارشتهبه کارشناسی در یکی از 

تحصیلی مندرج در شرایط احراز 

مشاغل کارشناس بهداشت 

خانواده و کارشناس پیشگیری و 

 هابیماریمبارزه با 

کارشناس بهداشت خانواده/ کارشناس  کارشناس

کارشناس /هابیماریپیشگیری و مبارزه با 

 کارآزمای اقتصاد سالمت* بهداشت محیط/

 بهداشتی درمانی یهاشبکهکارشناس گسترش 
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دارندگان مدرک تحصیلی  صرفاً*

کارشناسی ارشد و باالتر مدیریت 

خدمات بهداشتی درمانی مشروط 

 یهارشتهبه کارشناسی در یکی از 

تحصیلی مندرج در شرایط احراز 

مشاغل کارشناس بهداشت 

خانواده و کارشناس پیشگیری و 

 هابیماریمبارزه با 

کارشناس بهداشت خانواده/ کارشناس  کارشناس

کارشناس  /هابیماریمبارزه با  پیشگیری و

 * کارآزمای اقتصاد سالمت/طیبهداشت مح

 کارشناس هماهنگی طرح گسترش

دارندگان مدرک تحصیلی  صرفاً*

کارشناسی ارشد و باالتر مدیریت 

خدمات بهداشتی درمانی مشروط 

 یهارشتهبه کارشناسی در یکی از 

تحصیلی مندرج در شرایط احراز 

مشاغل کارشناس بهداشت 

خانواده و کارشناس پیشگیری و 

 هابیماریمبارزه با 

کارشناس بهداشت خانواده/ کارشناس  کارشناس

کارشناس  /هابیماریپیشگیری و مبارزه با 

 * کارآزمای اقتصاد سالمت/طیبهداشت مح

 انسانی(نیروی  برآوردگسترش )کارشناس هماهنگی طرح 

/پزشک متخصص کارشناس بهداشت خانواده کارشناس 

 ()تخصص پزشک خانواده

 کارشناس پزشک خانواده

 ابی اقتصادی سالمتیکارشناس ارزش اقتصاد سالمت کارآزمای کارشناس 

 ردکل عملیگروه آمار و تحل
 یلیدارندگان مدرک تحص صرفاً*

 یارشد و دکتر یکارشناس

ارندگان د حاًیترج** /یولوژیدمیپا

مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و 

 باالترآمار زیستی

 /هابیماریو مبارزه با  یریشگیکارشناس پ* کارشناس

 کارشناس آمار موضوعی**

 س گروهیرئ
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 یلیدارندگان مدرک تحص صرفاً

 یارشد و دکتر یکارشناس

 یولوژیدمیاپ

 کارشناس اپیدمیولوژی هابیماریو مبارزه با  یریشگیکارشناس پ کارشناس

 افزارنرمکارشناس طراحی و تحلیل  کارشناس 

 افزارسختکارشناس 

 کارشناس رایانه

دارندگان مدرک  حاًیترج*

تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر 

 آمار زیستی

 لیو تحل یکارشناس طراح کارشناس

 کارشناس آمار موضوعی/*افزارنرم

 ل آماری عملکردیو تحل آوریجمعکارشناس 

 کارشناس آمار و مدارک پزشکی اطالعات سالمت فناوریکارشناس  کارشناس 

 کارشناس آمار کارشناس آمار موضوعی کارشناس 

 ط و کاریت سالمت محیریمد

 یلیدارندگان مدرک تحص صرفاً

مندرج  و باالتر ارشد یکارشناس

 در شرایط احراز

/کارشناس یاحرفهکارشناس بهداشت  کارشناس

 بهداشت محیط

 ریمد

 گروه سالمت محیط
 س گروهیرئ طیکارشناس بهداشت مح کارشناس 

 طیکارشناس سالمت مح طیکارشناس بهداشت مح کارشناس 

 ط )پرتوها(یکارشناس سالمت مح طیبهداشت مح کارشناس کارشناس 

 گروه سالمت کار
 س گروهیرئ یاحرفهکارشناس بهداشت  کارشناس 

 کارشناس سالمت کار یاحرفهکارشناس بهداشت  کارشناس 

 طب کار(کار )کارشناس سالمت  یاحرفهکارشناس بهداشت  کارشناس 
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 هابیماریو مبارزه با  یریشگیت پیریمد
 یلیدارندگان مدرک تحص صرفاً

مندرج  و باالتر ارشد یکارشناس

 در شرایط احراز

/ هابیماریکارشناس پیشگیری و مبارزه با  کارشناس

 هابیماری ناقلینبیولوژی و کنترل کارشناس 

 ریمد

دارندگان مدرک تحصیلی  صرفاً

کارشناسی ارشد و دکتری 

 اپیدمیولوژی

 کارشناس اپیدمیولوژی هابیماریکارشناس پیشگیری و مبارزه با  کارشناس

 ریواگ هایبیماریو مبارزه با  یریشگیگروه پ
 س گروهیرئ هابیماریکارشناس پیشگیری و مبارزه با  کارشناس 

 ریواگ هایبیماریو مبارزه با  یریشگیارشناس پک هابیماریکارشناس پیشگیری و مبارزه با  کارشناس 

 و مبارزه با ناقلین شناسیحشرهکارشناس  هابیماریکارشناس بیولوژی و کنترل ناقلین  کارشناس 

 هانهیکارشناس امور قرنط هابیماریکارشناس پیشگیری و مبارزه با  کارشناس 

 غیر واگیر هایبیماریو مبارزه با  یریشگیگروه پ
 س گروهیرئ هابیماریکارشناس پیشگیری و مبارزه با  کارشناس 

 غیر واگیر هایبیماریری و مبارزه با یشگیکارشناس پ هابیماریکارشناس پیشگیری و مبارزه با  کارشناس 

 ت و مدارسیسالمت خانواده، جمع تیریمد
 یلیدارندگان مدرک تحص صرفاً *

مندرج  و باالتر ارشد یکارشناس

 در شرایط احراز

کارشناس */کارآزمای سالمت سالمندی کارشناس

 /بهداشت خانواده

 ریمد
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 یت و باروریگروه سالمت مادران، جمع
 س گروهیرئ کارشناس بهداشت خانواده کارشناس 

 کارشناس سالمت مادران کارشناس بهداشت خانواده کارشناس 

 کارشناس مشاوره ازدواج کارشناس بهداشت خانواده کارشناس 

 یکارشناس جمعیت و سالمت بارور کارشناس بهداشت خانواده کارشناس 

 انکودکگروه سالمت نوزادان و 
 س گروهیرئ کارشناس بهداشت خانواده کارشناس 

 انکودککارشناس سالمت  کارشناس بهداشت خانواده کارشناس 

 کارشناس سالمت نوزادان کارشناس بهداشت خانواده کارشناس 

 شیر مادرج یارشناس تروک کارشناس بهداشت خانواده کارشناس 

 نوجوانان، جوانان و مدارسگروه سالمت 
 س گروهیرئ کارشناس بهداشت خانواده کارشناس 

 کارشناس سالمت نوجوانان کارشناس بهداشت خانواده کارشناس 

 کارشناس سالمت جوانان کارشناس بهداشت خانواده کارشناس 

 کارشناس سالمت مدارس کارشناس بهداشت خانواده کارشناس 

 و سالمندان ساالنمیانگروه سالمت 
کارآزمای سالمت سالمندی/ کارشناس  کارشناس 

 بهداشت خانواده

 رئیس گروه

کارآزمای سالمت سالمندی/ کارشناس  کارشناس 

 بهداشت خانواده

 ساالنمیانکارشناس سالمت 
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کارآزمای سالمت سالمندی/ کارشناس  کارشناس 

 خانوادهبهداشت 

 ارشناس سالمت سالمندانک

 ادیو اعت ی، اجتماعیت سالمت روانیریمد
 پزشکروان*

دارندگان مدرک  صرفاً**

 و باالتر ارشد یکارشناس یلیتحص

 مندرج در شرایط احراز

سالمت کارشناس ***پزشک متخصص/ کارشناس

 روان/**کارشناس سالمت اجتماعی/

درمان و کاهش  ،کارشناس پیشگیری**

 آسیب اعتیاد

 مدیر

 یکارشناس مسئول سالمت اجتماع کارشناس سالمت اجتماعی کارشناس 

 کارشناس سالمت اجتماعی کارشناس سالمت اجتماعی کارشناس 

کارشناس پیشگیری, درمان و کاهش آسیب  کارشناس 

 اعتیاد

مواد )مخدر  سوءمصرفری و کنترل یشگیکارشناس مسئول پ

 و الکل(

کارشناس پیشگیری, درمان و کاهش آسیب  کارشناس 

 اعتیاد

 ری و کنترل اعتیادیشگیکارشناس پ

 کارشناس مسئول سالمت روان کارشناس سالمت روان کارشناس 

 کارشناس سالمت روان کارشناس سالمت روان کارشناس 

 مرکز بهداشت استان آزمایشگاه
دارندگان مدرک تحصیلی  صرفاً

کارشناسی ارشد و باالتر مندرج در 

 شرایط احراز شغل

 آزمایشگاهرئیس  تشخیص طبی آزمایشگاهکارشناس  کارشناس

 یادشده یهاشغلتخصیص پست در 

 هایفعالیتبرحسب میزان 

 ردیپذیمانجام  آزمایشگاه

 

 آزمایشگاهکارشناس  تشخیص طبی آزمایشگاهکارشناس  کارشناس

 آزمایشگاهکارشناس  کارشناس بهداشت محیط کارشناس

 آزمایشگاهکارشناس  یاحرفهکارشناس بهداشت  کارشناس
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 معاونت درمان
 *معاون درمان هیات علمی  

 مسئول دفتر کارشناس امور دفتری کارشناس 

 اطالعات فناوریکارشناس  افزارنرمکارشناس طراحی و تحلیل  کارشناس 

 کیامور دندانپزش
 کیارشناس مسئول امور دندانپزشک پزشکدندان کارشناس 

 کیارشناس امور دندانپزشک پزشکدندان کارشناس 

 گروه هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندارد
 01*مشروط به دارا بودن حداقل 

 سال تجربه در این گروه

/ کارشناس تعالی کارآزمای اقتصاد سالمت کارشناس

 /*پزشک عمومیسازمانی سالمت

 س گروهیرئ

 ارشناس تعرفه و نظام پرداختک کارآزمای اقتصاد سالمت کارشناس 

 ارشناس بیمه و اقتصاد درمانک /پزشک عمومیکارآزمای اقتصاد سالمت کارشناس 

 فناوری یابیاستاندارد و ارزارشناس ک کارشناس تعالی سازمانی سالمت کارشناس 

 مدیریت طب سنتی و مکمل
 

 

آموزشی مورد  یهادوره* طی 

 دفتر طب سنتی ایرانی دییتأ

کارشناس تغذیه */پزشک   *داروساز / کارشناس

/*کارشناس مواد کارشناس امور پژوهشی*/

 خوراکی و آشامیدنی

 مدیر

پزشک  /*کارشناس تغذیه  داروساز /* کارشناس

/*کارشناس امور پژوهشی/*کارشناس مواد 

 خوراکی و آشامیدنی

 و توسعه طب سنتی و مکمل یارشناس مسئول تعالک
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 پست سازمانی عنوان شغل سطح شغل توضیحات
پزشک  /*کارشناس تغذیه  داروساز /* کارشناس 

/*کارشناس امور پژوهشی/*کارشناس مواد 

 خوراکی و آشامیدنی

 و توسعه طب سنتی و مکمل یارشناس تعالک

پزشک  /*کارشناس تغذیه  داروساز /* کارشناس

/*کارشناس امور پژوهشی/*کارشناس مواد 

 خوراکی و آشامیدنی

 ارشناس طب سنتی و مکملک

پزشک  /*کارشناس تغذیه  داروساز /* کارشناس

/*کارشناس امور پژوهشی/*کارشناس مواد 

 خوراکی و آشامیدنی

 نظارت و اعتباربخشی طب سنتی و مکملارشناس مسئول ک

پزشک  /*کارشناس تغذیه  داروساز /* کارشناس

/*کارشناس امور پژوهشی/*کارشناس مواد 

 خوراکی و آشامیدنی

 طب سنتی و مکمل یهاپروانهارشناس صدور ک

پزشک  /*کارشناس تغذیه  داروساز /* کارشناس

/*کارشناس امور پژوهشی/*کارشناس مواد 

 و آشامیدنیخوراکی 

 کارشناس نظارت و اعتباربخشی

 صی و درمانییو مراکز تشخ هابیماریت امور یریمد
 مدیر پزشک عمومیپزشک متخصص / کارشناس 

 خدمات درمانی بندیسطحآمار و 
مشاغل درمانی متناسب با برنامه توسعه بخش  کارشناس 

اطالعات  فناوریکارشناس  /درمان دانشگاه 

 سالمت

 خدمات درمانی بندیسطحارشناس مسئول آمار و ک

مشاغل درمانی متناسب با برنامه توسعه بخش  کارشناس 

 درمان دانشگاه 

 یرویع نی)توز یدرمانخدمات  بندیسطحارشناس آمار و ک

 درمان( یتخصص
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 کیپزش کآمار و مدارارشناس ک اطالعات سالمت فناوریکارشناس  کارشناس 

 اطالعات سالمت فناوریکارشناس  اطالعات سالمت فناوریکارشناس  کارشناس 

 تعالی خدمات بالینی

 کارشناس مسئول تعالی خدمات بالینی پزشک عمومی / پرستار کارشناس 

 کارشناس خدمات اقامتی بیمار پزشک عمومی / پرستار کارشناس 

 کارشناس گردشگری سالمت پزشک عمومی / پرستار کارشناس 

 تغذیه
 ینیه بالیارشناس مسئول تغذک کارشناس تغذیه کارشناس 

 ینیه بالیارشناس تغذک کارشناس تغذیه کارشناس 

 مددکاری
 یارکارشناس مسئول مددک مددکار بهداشتی درمانی کارشناس 

 یارکارشناس مددک مددکار بهداشتی درمانی کارشناس 

 هابیماریدرمان  اداره
 رئیس اداره عمومی پزشک /پزشک متخصص کارشناس 

 هابیماریارشناس مدیریت ک عمومی پزشک /پزشک متخصص کارشناس 

 وند اعضاءیو پ فراهم آوریارشناس ک عمومی پزشک /پزشک متخصص کارشناس 

 خاص هایبیماریز و یالیارشناس دک /پرستار/پزشک متخصصعمومی پزشک کارشناس 

 بخشیتوانکارشناس امور  کارشناس فیزیوتراپی کارشناس میزان فعالیتحسب 

 بخشیتوانکارشناس امور  کارشناس کاردرمانی کارشناس
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 بخشیتوانکارشناس امور  کارشناس گفتاردرمانی کارشناس 

کارشناس سالمت روان/ کارشناس پیشگیری,  کارشناس 

 درمان و کاهش آسیب اعتیاد

 مواد سوءمصرفارشناس مسئول سالمت روان و ک

کارشناس سالمت روان/ کارشناس پیشگیری,  کارشناس 

 درمان و کاهش آسیب اعتیاد

 مواد سوءمصرفارشناس سالمت روان و ک

 اداره مامایی
 ماما کارشناس 

 

 س ادارهیرئ

 ماما کارشناس 
 

 ییارشناس ماماک

 امور درمان اعتباربخشیمدیریت نظارت و 
*صرفا جهت اختصاص به دانشگاه 

و دانشکده های علوم پزشکی 

که فاقد پست مدیریت  شهرستان

 در این سطح می باشد.

مشاغل  */عمومی پزشک /پزشک متخصص سکارشنا

 هاتیفعالدرمانی حسب نیاز و غالب 
 

 مدیر

 و مراکز درمانی هابیمارستاناداره نظارت و اعتباربخشی امور 
کلیه مشاغل درمانی حسب نیاز و غالب  کارشناس 

 هاتیفعال
 

 س ادارهیرئ

کلیه مشاغل درمانی حسب نیاز و غالب  کارشناس 

 هاتیفعال

 ارشناس نظارت و اعتباربخشیک
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 امور درمان یاداره نظارت و اعتباربخش
کلیه مشاغل درمانی حسب نیاز و غالب  کارشناس 

 هاتیفعال

 س ادارهیرئ

کلیه مشاغل درمانی حسب نیاز و غالب  کارشناس 

 هاتیفعال

 ارشناس نظارت و اعتباربخشیک

 هاپروانهاداره صدور 
کلیه مشاغل درمانی حسب نیاز و غالب  کارشناس 

 هاتیفعال

 س ادارهیرئ

کلیه مشاغل درمانی حسب نیاز و غالب  کارشناس 

 هاتیفعال

 هاارشناس صدور پروانهک

 یاجرائ معاون
کارشناس توسعه مدیریت/ کارشناس امور  کارشناس 

 پشتیبانی

 معاون

کارشناس توسعه مدیریت/ کارشناس امور  کارشناس 

 پشتیبانی

 رئیس امور عمومی

 عمومیمسئول امور  کارشناس امور پشتیبانی کارشناس 

 یوئیارتباطات راد کارشناس افزارنرمکارشناس طراحی و تحلیل  کارشناس 

 یپزشک زاتیتجه کارشناس کارشناس تجهیزات پزشکی کارشناس 

دارندگان مدرک  "صرفاً*

تحصیلی کارشناسی و باالتر 

 مندرج در شرایط احراز

 هاآمبوالنس یبانیو پشت یامور فن کارشناس پزشکی پیش بیمارستانی هایفوریت* کارشناس

 اموال نیو ام حسابدار کارشناس امور مالی کارشناس 
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 کارپرداز کارشناس خرید کارشناس 

 انباردار خریدکارشناس  کارشناس 

 نیکارگز کارشناس منابع انسانی کارشناس 

 هامرجع سالمت و مدیریت امور آزمایشگاه آزمایشگاه

دارندگان مدرک تحصیلی  صرفاً

مندرج  کارشناسی ارشد و باالتر

 .در شرایط احراز شغل

امکان تخصیص پست به  

دکتری دارندگان مدرک تحصیلی 

در شغل  شناسیآسیبتخصصی 

 باشدیمپزشک متخصص نیز 

 ریمد تشخیص طبی آزمایشگاهکارشناس  کارشناس

 های تشخیص طبیشگاهینظارت بر امور آزما
 هاشگاهیکارشناس مسئول کیفیت، نظارت و ارزیابی آزما تشخیص طبی آزمایشگاهکارشناس  کارشناس 

 آزمایشگاهت یفکیکارشناس کنترل  تشخیص طبی آزمایشگاهکارشناس  کارشناس 

 آزمایشگاهکارشناس نظارت و ارزیابی  تشخیص طبی آزمایشگاهکارشناس  کارشناس 

 تشخیص طبی آزمایشگاه
 سیرئ تشخیص طبی آزمایشگاهکارشناس  کارشناس 

 ص طبییتشخ آزمایشگاهکارشناس  تشخیص طبی آزمایشگاهکارشناس  کارشناس 

 زات پزشکییمدیریت تأمین و نگهداشت تجه
 یلیدارندگان مدرک تحص صرفاً*

ارشد و باالتر مندرج در  یکارشناس

 احراز شغل طیشرا

 مدیر کارشناس تجهیزات پزشکی* کارشناس
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 زات دندانپزشکییکارشناس تجه کارشناس تجهیزات پزشکی کارشناس 

 زات پزشکییکارشناس مسئول تجه کارشناس تجهیزات پزشکی کارشناس 

 زات پزشکییکارشناس تجه کارشناس تجهیزات پزشکی کارشناس 

 کارشناس مسئول تجهیزات آزمایشگاهی کارشناس تجهیزات پزشکی کارشناس 

 زات آزمایشگاهییکارشناس تجه کارشناس تجهیزات پزشکی کارشناس 
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 معاونت غذا و دارو
 *معاون غذا و دارو هیات علمی  

 مسئول دفتر کارشناس امور دفتری کارشناس 

 اطالعات فناوریکارشناس  افزارنرمکارشناس طراحی و تحلیل  کارشناس 

 کارشناس بررسی و تحلیل تجویز و مصرف منطقی دارو داروساز کارشناس 

 هایفعالیتحسب میزان 

 دانشگاهی

کارشناس مواد خوراکی،  /داروساز کارشناس

آرایشی و  یهافرآورده/کارشناس آشامیدنی

 تجهیزات پزشکی/کارشناس بهداشتی

 محورسالمت یهافرآوردهمبارزه با قاچاق  کارشناس

 های طبیعی، سنتی و مکملاداره نظارت و ارزیابی فرآورده
آموزشی مورد  یهادوره* طی 

 دفتر طب سنتی ایرانی دییتأ

کارشناس تغذیه *پزشک / */داروساز  کارشناس

/ *کارشناس مواد کارشناس امور پژوهشی*/

 خوراکی و آشامیدنی 

 رئیس اداره

کارشناس تغذیه *پزشک / */داروساز  کارشناس

/ *کارشناس مواد کارشناس امور پژوهشی*/

 خوراکی و آشامیدنی

 های طبیعی، سنتی و مکملکارشناس فرآورده

 و بهداشتی یشیآرا ،یدنیآشام های خوراکی،مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده

دارندگان مدرک تحصیلی  صرفاً

کارشناسی ارشد و باالتر مندرج 

 در شرایط احراز مشاغل

/کارشناس یدنیآشام ،یکارشناس مواد خوراک کارشناس

 یو بهداشت یشیآرا یهافرآورده

 ریمد
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 بهداشتیهای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و های فرآوردهصدور پروانه
/کارشناس کارشناس مواد خوراکی، آشامیدنی کارشناس 

 آرایشی و بهداشتی هایفرآورده

 آشامیدنی، ،مواد خوراکی هایصدور پروانهکارشناس مسئول 

 آرایشی و بهداشتی

 مواد خوراکی و آشامیدنی هایصدور پروانه کارشناس کارشناس مواد خوراکی، آشامیدنی کارشناس 

 های آرایشی و بهداشتیفرآورده هایصدور پروانه کارشناس آرایشی و بهداشتی یهافرآوردهکارشناس  کارشناس 

 خوراکی و آشامیدنی یهافرآوردهاداره نظارت بر عرضه 
 رئیس اداره کارشناس مواد خوراکی، آشامیدنی کارشناس 

 آشامیدنیکارشناس مواد خوراکی و  کارشناس مواد خوراکی، آشامیدنی کارشناس 

 آرایشی و بهداشتی یهافرآوردهاداره نظارت بر عرضه 
 رئیس اداره آرایشی و بهداشتی یهافرآوردهکارشناس  کارشناس 

 های آرایشی و بهداشتیکارشناس فرآورده آرایشی و بهداشتی یهافرآوردهکارشناس  کارشناس 

 و بهداشتی یشیآرا ،یدنیآشام خوراکی، یهافرآوردهو واردات  اداره نظارت بر صادرات
/کارشناس کارشناس مواد خوراکی، آشامیدنی کارشناس 

 آرایشی و بهداشتی یهافرآورده

 رئیس اداره

 کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی کارشناس مواد خوراکی، آشامیدنی کارشناس 

 آرایشی و بهداشتی یهافرآوردهکارشناس  آرایشی و بهداشتی یهافرآوردهکارشناس  کارشناس 

 های داروییمدیریت نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده
 ریمد داروساز کارشناس 
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 های امور داروییاداره صدور پروانه
 رئیس اداره داروساز کارشناس 

 کارشناس امور دارویی داروساز کارشناس 

 مواد مخدر و الکلنظارت بر دارو،  اداره
 رئیس اداره داروساز کارشناس 

 کارشناس امور دارویی داروساز کارشناس 

 اداره نظارت بر واردات و صادرات دارو
 رئیس اداره داروساز کارشناس 

 کارشناس امور دارویی داروساز کارشناس 

 کنترل غذا و دارو آزمایشگاه
 ریمد غذا، دارو و بهداشتی آزمایشگاهکارشناس  کارشناس 

 معاون فنی و تضمین کیفیت غذا، دارو و بهداشتی آزمایشگاهکارشناس  کارشناس 

  غذا، دارو و بهداشتی آزمایشگاهکارشناس  کارشناس 

 

 آزمایشگاههای کارشناس آنالیز دستگاه

 بیولوژیک یهافراوردهدارو و  آزمایشگاهکارشناس مسئول  غذا، دارو و بهداشتی آزمایشگاهکارشناس  کارشناس 

 بیولوژیک یهافراوردهدارو و  آزمایشگاهکارشناس   غذا، دارو و بهداشتی آزمایشگاهکارشناس  کارشناس 

 بندیبسته آزمایشگاهکارشناس مسئول  غذا، دارو و بهداشتی آزمایشگاهکارشناس  کارشناس 

 آزمایشگاهکارشناس  غذا، دارو و بهداشتی آزمایشگاهکارشناس  کارشناس 

شیمی غذایی و آرایشی و  آزمایشگاهکارشناس مسئول  غذا، دارو و بهداشتی آزمایشگاهکارشناس  کارشناس 

 بهداشتی
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 غذا، دارو و بهداشتی آزمایشگاهکارشناس  کارشناس 

 

 شناسیمیکروب آزمایشگاهکارشناس مسئول 

 

 زات پزشکیینظارت و ارزیابی ملزومات و تجهمدیریت 

دارندگان مدرک تحصیلی  صرفاً

کارشناسی ارشد و باالتر مندرج 

 در شرایط احراز

 مدیر کارشناس تجهیزات پزشکی کارشناس

 زات پزشکییکارشناس مسئول تجه کارشناس تجهیزات پزشکی کارشناس 

 پزشکیزات یکارشناس تجه کارشناس تجهیزات پزشکی کارشناس 

 کارشناس مسئول ملزومات پزشکی کارشناس تجهیزات پزشکی کارشناس 

 کارشناس ملزومات پزشکی کارشناس تجهیزات پزشکی کارشناس 
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 اونت آموزشیمع
 *معاون آموزشی هیات علمی  

 مسئول دفتر کارشناس امور دفتری کارشناس 

 اطالعات فناوریکارشناس  افزارنرمکارشناس طراحی و تحلیل  کارشناس 

 کارشناس دبیرخانه هیأت ممیزه کارشناس امور آموزشی کارشناس 

 دبیرخانه هیأت اجرایی جذب
 رئیس هیات علمی  

 (یت عمومی)صالح یابیقات و ارزیکارشناس تحق نشی/کارشناس گزیکارشناس امور آموزش کارشناس 

 یابیقات و ارزیکارشناس تحق کارشناس امور آموزشی کارشناس 

 یأت علمیمدیریت امور ه
 (یأت علمیزه و جذب هیأت ممی)ه یأت علمیه مدیر امور*  هیات علمی  

 توانمندسازیکارشناس مسئول ارتقاء ارزشیابی و  کارشناس امور آموزشی کارشناس 

 توانمندسازیکارشناس ارتقاء ارزشیابی و  کارشناس امور آموزشی کارشناس 

 کارشناس مسئول امور فرهنگی و رفاهی کارشناس امور فرهنگی کارشناس 

 کارشناس امور فرهنگی و رفاهی کارشناس امور فرهنگی کارشناس 

 اداره کارگزینی اعضای هیأت علمی
کارشناس توسعه مدیریت/ کارشناس منابع  کارشناس 

 انسانی

 رئیس اداره

 کارشناس امور اداری کارشناس توسعه مدیریت کارشناس 

 کارگزین کارشناس منابع انسانی کارشناس 
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 ت آموزش مداوم جامعه پزشکییریمد
 ری*مد هیات علمی  

 یکارشناس مسئول آموزش مداوم جامعه پزشک کارشناس امور آموزشی کارشناس 

 یکارشناس آموزش مداوم جامعه پزشک کارشناس امور آموزشی کارشناس 

 ریزیبرنامهکارشناس  کارشناس امور آموزشی کارشناس 

 کارشناس سمعی و بصری کارشناس سمعی و بصری کارشناس 

 امور آموزشیت یریمد
 ری*مد هیات علمی  

 مسئول دفتر کارشناس امور دفتری کارشناس 

 یآموزشاداره خدمات 
 س ادارهیرئ کارشناس امور آموزشی کارشناس 

 یکارشناس امور آموزش کارشناس امور آموزشی کارشناس 

 نامثبت کارشناس مسئول کارشناس امور آموزشی کارشناس 

 آموختگاندانشاداره 
 س ادارهیرئ کارشناس امور آموزشی کارشناس 

 ریزی آموزشو برنامه کارشناس مدیریت کارشناس امور آموزشی کارشناس 

 یکارشناس امور آموزش کارشناس امور آموزشی کارشناس 

 لییالت تکمیمدیریت امور تحص
 ری*مد هیات علمی  
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 گروه گسترش و پایش تحصیالت تکمیلی
 رئیس گروه کارشناس امور آموزشی کارشناس 

 یکارشناس امور آموزش آموزشیکارشناس امور  کارشناس 

 اداره بورس و جذب متقاضیان غیر ایرانی و شهریه پرداز
 س ادارهیرئ کارشناس امور آموزشی کارشناس 

 یکارشناس امور آموزش کارشناس امور آموزشی کارشناس 

 یت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیریمد
 ری*مد هیات علمی  

 
 بالینی هایمهارتگروه قطب تکنولوژی آموزشی و مرکز 

 س گروهی*رئ هیات علمی  

 آموزشی ریزیبرنامهکارشناس  کارشناس امور آموزشی کارشناس 

 یأت علمیاعضاء ه یگروه رشد و بالندگ

 س گروهی*رئ هیات علمی  

 یأت علمیعضو ه هیات علمی  

 و پژوهش در آموزش یابیگروه ارزش
 س گروهی*رئ علمی هیات  

 کارشناس نظارت و ارزشیابی امور آموزشی کارشناس امور آموزشی کارشناس 

 بالینی هایمهارتکارشناس آموزش  کارشناس امور آموزشی کارشناس 
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 معاونت تحقیقات و فناوری
 فناوریقات و ی*معاون تحق هیات علمی  
 مسئول دفتر کارشناس امور دفتری کارشناس 

 اطالعات فناوریکارشناس  افزارنرمکارشناس طراحی و تحلیل  کارشناس 

 جامع تحقیقات آزمایشگاه
آموزشی و تحقیقاتی  آزمایشگاهکارآزمای  کارشناس 

 سالمت

 آزمایشگاهرئیس 

آموزشی و تحقیقاتی  آزمایشگاهکارآزمای  کارشناس 

 سالمت

 آزمایشگاهکارشناس 

 سالمت فناوریمدیریت توسعه 
 *مدیر هیات علمی  

 نوآوری و مالکیت فکری ارشناس مسئول توسعهک کارشناس امور پژوهشی کارشناس 

 کارشناس امور پژوهشی کارشناس امور پژوهشی کارشناس 

با ارتباط ) فناوریسازی و انتقال مسئول تجاری ارشناسک کارشناس امور پژوهشی کارشناس 

 صنعت(

 مسئول هماهنگی و ارزیابی مراکز رشد کارشناس کارشناس امور پژوهشی کارشناس 

 یو منابع علم کیپزش رسانیاطالعمدیریت 
 ریمد*  هیات علمی  

 و پایش سنجیعلم
 و پایش علوم پزشکی سنجیعلممسئول ارشناس ک کارشناس علم اطالعات و دانش شناسی کارشناس 
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 و پایش علوم پزشکی سنجیعلمارشناس ک کارشناس علم اطالعات و دانش شناسی کارشناس 

 پزشکی رسانیاطالعارشناس ک کارشناس علم اطالعات و دانش شناسی کارشناس 

 تبکات و یگروه نشر
 س گروهیرئ* هیات علمی  

 تابدارک شناسیکارشناس علم اطالعات و دانش  کارشناس 

 ن منابع اطالعاتیتأمکتابخانه و گروه 
 س گروهیرئ* هیات علمی  

 (منابع اطالعات نیتأم) یارشناس امور پژوهشک کارشناس امور پژوهشی کارشناس 

 سالمت اطالعات فناوریارشناس ک سالمت اطالعات فناوریارشناس ک کارشناس 

 ت توسعه و ارزیابی تحقیقاتیریمد
 ری*مد علمیهیات   

 قاتیتحقو ارزیابی  ریزیبرنامهگروه 
 س گروهیرئ* هیات علمی  

 یقاتیتحق ریزیبرنامهمدیریت و ارشناس ک  کارشناس امور پژوهشی کارشناس 

 یقاتیتحق هایطرحارشناس ک کارشناس امور پژوهشی کارشناس 

 اخالق در پژوهشی ارشناسک کارشناس امور پژوهشی کارشناس 

 ییقات دانشجویارشناس تحقک کارشناس امور پژوهشی کارشناس 

 تحقیقاتی هایفعالیتتوسعه و ارزشیابی مراکز و گروه 
 س گروهیرئ* هیات علمی  

 تحقیقاتی هایفعالیتکارشناس ارزشیابی و پایش  کارشناس امور پژوهشی کارشناس 
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 هاکنگرهنارها و یارشناس سمک کارشناس امور پژوهشی کارشناس 

 کارشناس ارزشیابی و پایش مراکز تحقیقاتی کارشناس امور پژوهشی کارشناس 
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 معاونت دانشجویی و فرهنگی
 یو فرهنگ یی*معاون دانشجو هیات علمی  

 دفتر مسئول کارشناس امور دفتری کارشناس 

 اطالعات فناوریکارشناس  افزارنرمکارشناس طراحی و تحلیل  کارشناس 

 دبیرخانه شورای انضباطی
 ر شورای انضباطییدب  دانشجویان *کارشناس امور /کارشناس امور پشتیبانی کارشناس ترجیحا شغل کارشناس امور دانشجویی

 ییکارشناس امور دانشجو انیکارشناس امور دانشجو کارشناس 

 ییاداره مشاوره و سالمت دانشجو

دارندگان مدرک تحصیلی  صرفاً

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 و باالتر

 

 کارشناس

 رئیس اداره کارشناس سالمت روان

 کارشناس سالمت روانی کارشناس سالمت روان

 روانشناس کارشناس سالمت روان

 مددکار مددکار بهداشتی درمانی کارشناس 

 پزشک عمومی پزشک عمومی کارشناس 

 پرستار پرستار کارشناس 

 ییت امور دانشجویریمد

 یلیدارندگان مدرک تحص صرفاً

مندرج در  ارشد و باالتر یکارشناس

 شرایط احراز

 ریمد انیکارشناس امور دانشجو کارشناس

 انیدانشجو یاداره امور رفاه
 س ادارهیرئ انیکارشناس امور دانشجو کارشناس 
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 ییکارشناس امور دانشجو انیکارشناس امور دانشجو کارشناس 

 هاخوابگاهاداره امور 
  س ادارهیرئ کارشناس امور دانشجویان کارشناس 

  هاخوابگاهکارشناس امور  کارشناس امور دانشجویان کارشناس

 مسئول خوابگاه کارشناس امور دانشجویان کارشناس

 انیه دانشجویاداره امور تغذ
 س ادارهیرئ کارشناس تغذیه کارشناس 

 هیکارشناس تغذ کارشناس تغذیه کارشناس 

 برنامهفوقو  امور فرهنگیت یریمد

دارندگان مدرک تحصیلی  صرفاً

در  باالتر مندرجکارشناسی ارشد و 

 شرایط احراز
 

 ریمد کارشناس امور فرهنگی کارشناس

 دانشجویان و کارکنان یاداره امور فرهنگ
 س ادارهیرئ کارشناس امور فرهنگی کارشناس 

 یکارشناس امور فرهنگ کارشناس امور فرهنگی کارشناس 

 انیدانشجو برنامهفوقاداره امور 
 س ادارهیرئ کارشناس امور فرهنگی کارشناس 

 برنامهفوقکارشناس امور  کارشناس امور فرهنگی کارشناس 

 یهنر -کارشناس امور ادبی /کارشناس امور هنریکارشناس امور فرهنگی کارشناس 
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 دانشجویان و کارکنان یقرآن هایفعالیتاداره توسعه 
 س ادارهیرئ کارشناس امور فرهنگی کارشناس 

 یکارشناس امور فرهنگ کارشناس امور فرهنگی کارشناس 

 )قرآن و عترت( یکارشناس امور فرهنگ کارشناس امور فرهنگی کارشناس 

 کارشناس امور مذهبی کارشناس امور دینی کارشناس 

 بدنیتربیتمدیریت 

 یلیدارندگان مدرک تحص صرفاً

مندرج در  ارشد و باالتر یکارشناس

 شرایط احراز

 مدیر بدنیتربیتکارشناس  کارشناس

 ادهایو المپ یتوسعه ورزش قهرمان
 بدنیتربیتکارشناس مسئول  بدنیتربیتکارشناس  کارشناس 

 بدنیتربیتکارشناس  بدنیتربیتکارشناس  کارشناس 

 انیدانشجو یآموزش و پژوهش ورزش
 بدنیتربیتکارشناس مسئول  بدنیتربیتکارشناس  کارشناس 

 بدنیتربیت یمرب بدنیتربیتکارشناس  کارشناس 
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 معاونت توسعه مدیریت و منابع
 *معاون توسعه مدیریت و منابع هیات علمی  

 مسئول دفتر کارشناس امور دفتری کارشناس 

 اطالعات فناوریکارشناس  افزارنرمکارشناس طراحی و تحلیل  کارشناس 

 ت توسعه سازمان و تحول ادارییریمد

 یلیدارندگان مدرک تحص صرفاً

مندرج در  ارشد و باالتر یکارشناس

 شرایط احراز

 ریمد کارشناس توسعه مدیریت کارشناس

 گروه تحول اداری
 رئیس گروه کارشناس توسعه مدیریت کارشناس 

 کارشناس تحول اداری کارشناس توسعه مدیریت کارشناس 

 وریبهرهکارشناس  کارشناس توسعه مدیریت کارشناس 

 گروه مهندسی سازمان
 رئیس گروه کارشناس توسعه مدیریت کارشناس 

 سازمان یکارشناس مهندس کارشناس توسعه مدیریت کارشناس 

 گروه مهندسی مشاغل

 رئیس گروه کارشناس توسعه مدیریت کارشناس 

 مشاغل یکارشناس مهندس کارشناس توسعه مدیریت کارشناس 
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 هاروشو  هاسیستمگروه 
 رئیس گروه کارشناس توسعه مدیریت کارشناس 

دارندگان مدرک تحصیلی  حاًیترج

 مهندسی صنایع

 هاروشو  سیستم هاکارشناس  کارشناس توسعه مدیریت کارشناس

 اطالعات فناوریکارشناس  افزارنرمکارشناس طراحی و تحلیل  کارشناس 

  یانسانت سرمایه یریمد

 یلیدارندگان مدرک تحص صرفاً

مندرج در  ارشد و باالتر یکارشناس

 شرایط احراز

 ریمد کارشناس منابع انسانی کارشناس

 دبیرخانه بایگانی پرسنلی
 یارشناس مسئول امور ادارک کارشناس امور پشتیبانی کارشناس 

 یگانیو با یمتصدی امور دفتر یگانیو با یمتصدی امور دفتر کاردان 

 منابع انسانی بانیدیدهاداره 
 رئیس اداره کارشناس منابع انسانی کارشناس 

 منابع انسانی بانیدیدهکارشناس  کارشناس منابع انسانی کارشناس 

 کارشناس آمار پرسنلی کارشناس منابع انسانی کارشناس 

 یانسان یروین ریزیبرنامهگروه 
 گروه رئیس کارشناس منابع انسانی کارشناس 

 یانسان یروین ریزیبرنامهارشناس ک کارشناس منابع انسانی کارشناس 
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 اداره ارزشیابی عملکرد کارکنان
 رئیس اداره کارشناس منابع انسانی کارشناس 

 کارشناس ارزشیابی کارکنان کارشناس منابع انسانی کارشناس 

 توسعه کارکناناداره آموزش و 
کارشناس توسعه مدیریت/ کارشناس منابع  کارشناس 

 انسانی

 س ادارهیرئ

 کارشناس آموزش و توسعه مدیران کارشناس توسعه مدیریت کارشناس 

/ کارشناس منابع کارشناس توسعه مدیریت کارشناس 

 انسانی

 کارشناس آموزش کارکنان

منابع / کارشناس کارشناس توسعه مدیریت کارشناس 

 انسانی

 ارشناس آموزش مجازیک

 اداره تأمین و توزیع نیروی انسانی
 س ادارهیرئ کارشناس منابع انسانی کارشناس 

 ارشناس مسئول طرح نیروی انسانیک کارشناس منابع انسانی کارشناس 

 ارشناس طرح نیروی انسانیک کارشناس منابع انسانی کارشناس 

 ارشناس مسئول استخدامک انسانیکارشناس منابع  کارشناس 

 ارشناس استخدامک کارشناس منابع انسانی کارشناس 

 ارشناس مسئول نقل و انتقاالتک کارشناس منابع انسانی کارشناس 

 کارشناس نقل و انتقاالت کارشناس منابع انسانی کارشناس 

 اداره حقوق و دستمزد
 س ادارهیرئ کارشناس منابع انسانی کارشناس 
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 ارشناس حقوق و دستمزدک کارشناس منابع انسانی کارشناس 

 اداره کارگزینی
 رئیس اداره کارشناس منابع انسانی کارشناس 

 کارشناس امور اداری کارشناس منابع انسانی کارشناس 

 ن مسئولیارگزک کارشناس منابع انسانی کارشناس 

 نیارگزک کارشناس منابع انسانی کارشناس 

 یاداره بازنشستگ
 س ادارهیرئ کارشناس منابع انسانی کارشناس 

 یارشناس امور بازنشستگک کارشناس منابع انسانی کارشناس 

 ردکش عملیبودجه و پا ریزیبرنامهت یریمد
 یکارشناس یلیصرفاً دارندگان مدرک تحص

 مندرج در شرایط احراز ارشد و باالتر

 ریمد وبودجهبرنامهکارشناس  کارشناس

 یاهیسرما یهاییداراتملک  ریزیبودجهکارشناس مسئول  وبودجهبرنامهکارشناس  کارشناس 

 یاهیسرما یهاییداراتملک  ریزیبودجهکارشناس  وبودجهبرنامهکارشناس  کارشناس 

 یاتیعمل ریزیبودجهگروه نظارت و 
 س گروهیرئ وبودجهبرنامهکارشناس  کارشناس 

 ارشناس بودجهک وبودجهبرنامهکارشناس  کارشناس 

 وبودجهبرنامهارشناس ک وبودجهبرنامهکارشناس  کارشناس 

 ارشناس اقتصاد سالمتک وبودجهبرنامهکارشناس  کارشناس 
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 گروه نظارت و پایش عملکرد مالی
 رئیس گروه وبودجهبرنامهکارشناس  کارشناس 

 درآمدهاش یارشناس پاک وبودجهبرنامهکارشناس  کارشناس 

 هانهیهزارشناس پایش ک وبودجهبرنامهکارشناس  کارشناس 

 مالی هایصورتکارشناس تحلیل عملکرد و  وبودجهبرنامهکارشناس  کارشناس 

 ل منابع و اقتصاد سالمتیمسئول تحلارشناس ک وبودجهبرنامهکارشناس  کارشناس 

 ل منابع و اقتصاد سالمتیارشناس تحلک وبودجهبرنامهکارشناس  کارشناس 

 یت امور مالیریمد
 یلیدارندگان مدرک تحص صرفاً

 ارشد و باالتر یکارشناس

 ریمد کارشناس امور مالی کارشناس

 معاون کارشناس امور مالی کارشناس 

 عمرانی هایطرحکارشناس مسئول حسابداری  مالی کارشناس امور کارشناس 

 عمرانی هایطرحکارشناس حسابداری  کارشناس امور مالی کارشناس 

 ن و بازنشستگان(ی)شاغل یپرسنل یاداره حسابدار
 اداره رئیس کارشناس امور مالی کارشناس 

 و دستمزد( )حقوق یارشناس امور مالک کارشناس امور مالی کارشناس 

 درآمد اداره
 اداره رئیس کارشناس امور مالی کارشناس 

 یارشناس امور مالک کارشناس امور مالی کارشناس 
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 ن اعتباریمنابع و تأم یاداره حسابدار
 اداره رئیس کارشناس امور مالی کارشناس 

 اعتبار( نیتأم) یارشناس امور مالک کارشناس امور مالی کارشناس 

 (یحسابدار صدور اسناد) یامور مال ارشناسک کارشناس امور مالی کارشناس 

 (صدور چکحسابدار ) کارشناس امور مالی کارشناس 

 یرد مالکاداره نظارت و بررسی عمل
 اداره رئیس کارشناس امور مالی کارشناس 

 یارشناس امور مالک کارشناس امور مالی کارشناس 

 تیریمد یحسابداراداره 
 اداره رئیس کارشناس امور مالی کارشناس 

 یارشناس امور مالک کارشناس امور مالی کارشناس 

 امین اموال حسابدار و کارشناس امور مالی کارشناس 

 یعمران هایبر طرحو نظارت  یکیزیت منابع فیریمد

 یلیصرفاً دارندگان مدرک تحص

مندرج در  ارشد و باالتر یکارشناس

 شرایط احراز

 ریمد کارشناس ساختمان / کارشناس تاسیسات کارشناس

با دارندگان مدرک  تی*اولو

ارشد  یکارشناس یلیتحص

 تیریمد شیگرا عیصنا یمهندس

 احراز طیپروژه مندرج در شرا

 ارشناس مدیریت پروژهک /* کارشناس ساختمانکارشناس تاسیسات  کارشناس
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 اداره نظارت بر نگهداشت
 رئیس اداره کارشناس ساختمان / کارشناس تاسیسات کارشناس 

 ارشناس نظارت بر نگهداشتک کارشناس ساختمان / کارشناس تاسیسات کارشناس 

 یعمران هایطرحگروه نظارت بر 
 رئیس گروه کارشناس ساختمان کارشناس 

 عمرانی هایطرحکارشناس نظارت بر  ساختمانکارشناس  کارشناس 

 اداره پیمان و رسیدگی
کارشناس شغل  حاًیترج*

 ساختمان

 /ساتیارشناس تاسک /ارشناس معماریک کارشناس

 /*کارشناس ساختمانارشناس برقک

 س ادارهیرئ

 ارشناس ساختمانک کارشناس ساختمان کارشناس 

 ارشناس معماریک ارشناس معماریک کارشناس 

 ساتیارشناس تاسک ساتیارشناس تاسک کارشناس 

 ارشناس برقک ارشناس برقک کارشناس 

 و رفاهی یبانیت امور پشتیریمد

دارندگان مدرک تحصیلی  صرفاً

کارشناسی ارشد و باالتر مندرج در 

شغل   حاًیترج /شرایط احراز

 کارشناس امور پشتیبانی

* کارشناس امور  /کارشناس امور مالی  کارشناس

 پشتیبانی

 ریمد

 کارشناس امور اداری کارشناس امور پشتیبانی کارشناس 

 حسابدار مسئول کارشناس امور مالی کارشناس 

 حسابدار کارشناس امور مالی کارشناس 
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 اداره مناقصات و قراردادها
 رئیس اداره کارشناس امور پشتیبانی کارشناس 

 کارشناس امور بازرگانی کارشناس خرید کارشناس 

 کارشناس امور قراردادها و مناقصات کارشناس امور پشتیبانی کارشناس 

 اداره نظارت بر خدمات عمومی
 رئیس اداره کارشناس امور پشتیبانی کارشناس 

 یارشناس نظارت بر خدمات عمومک کارشناس امور پشتیبانی کارشناس 

 انبارها اداره تدارکات و
 س ادارهیرئ کارشناس خرید کارشناس 

 ارپردازک کارشناس خرید کارشناس 

 انباردار مسئول کارشناس خرید کارشناس 

 انباردار کارشناس خرید کارشناس 

 نانکارک بدنیتربیتاداره رفاه و 
کارشناس منابع انسانی/کارشناس امور  کارشناس 

 بدنیتربیتپشتیبانی /کارشناس 

 ادارهس یرئ

کارشناس منابع انسانی/کارشناس امور  کارشناس 

 پشتیبانی

 نانکارک یارشناس امور رفاهک

/کارشناس امور بدنیتربیتکارشناس  کارشناس 

 پشتیبانی

 نانکارک بدنیتربیتارشناس امور ک
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 یزکرخانه مریاداره دب
 س ادارهیرئ پشتیبانیکارشناس امور  کارشناس 

 یگانیو با یمتصدی امور دفتر یگانیو با یمتصدی امور دفتر دانکار 

 کارشناس امور اداری کارشناس امور پشتیبانی کارشناس 

 

 

 

 


