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 حوزه ریاست
 پست شغل توضیحات

 مشاور مشاور 
 دبیرخانه هیات امناء و امور شوراها  

 کارشناس برنامه ریزی و نظارت راهبردی کارشناس برنامه ریزی 

 کارشناس امور هیأت امناء کارشناس امور اداری 

 هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان 

 به تخلفات اداری کارکنان کارشناس رسیدگی بازرس سالمت/ بازرس 

 هماهنگی پدافند غیر عامل 

مبارزه با  پیشگیری و  کارشناس/سالمت در حوادث وبالیاکارآزمای  

 بیماریها/کارشناس بهداشت محیط
 کارشناس مسئول هماهنگی پدافند غیرعامل

با مبارزه  پیشگیری و  کارشناس/ سالمت در حوادث وبالیاکارآزمای  

 بیماریها/کارشناس بهداشت محیط
 کارشناس هماهنگی پدافند غیرعامل

 دفتر ریاست دانشگاه 

 رئیس دفتر رئیس دفتر 

 کارشناس اسناد و مدارک کارشناس بررسی اسناد و مدارک 

 امور اداری  کارشناس کارشناس امور اداری 

 کارشناس امور پیگیری کارشناس امور اداری 

 متصدی امور دفتری و بایگانی متصدی امور دفتری 

 دبیرخانه ستاد امور شاهد و ایثارگر 

 کارشناس امور شاهد و ایثارگران کارشناس امور دانشجویان/ کارشناس امور اداری  

 مدیریت روابط عمومی

 مدیر /کارازمای سالمت و رسانهکارشناس روابط عمومی 
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 تشریفاتکارشناس مسئول ارتباطات و  کارشناس روابط عمومی 

 کارشناس تشریفات کارشناس روابط عمومی 

 کارشناس امور خبری کارشناس امور خبری 

 کارشناس مسئول اطالع رسانی کارشناس روابط عمومی 

 کارشناس سمعی بصری بصری و کارشناس سمعی 

 کارشناس روابط عمومی کارشناس روابط عمومی 

 بازاریابی اجتماعیکارشناس تبلیغات و  کارشناس روابط عمومی 

 کارشناس مسئول برنامه ریزی و مطالعات افكارسنجی کارشناس روابط عمومی 

 کارشناس برنامه ریزی و مطالعات افكارسنجی کارشناس روابط عمومی 

 سالمت و رسانه کارشناس کارازمای سالمت و رسانه 

 مدیریت امور بین الملل

 مدیر امور بین الملل سالمت/ کارآزمای کارشناس روابط بین الملل 

 کارشناس مسئول امور بین الملل کارشناس روابط بین الملل 

 کارشناس امور بین الملل کارشناس روابط بین الملل 

 کارشناس سازمان های بین المللی کارشناس روابط بین الملل 

 کارشناس مسئول بین المللی سازی دانشگاه  کارشناس روابط بین الملل 

 کارشناس امور دانشجویان خارجی کارشناس امور دانشجویان 

 کارشناس امور اعضای هیئت علمی آموزشی/ کارشناس امور اداریکارشناس امور  

 کارشناس همایش ها و سمینارهای بین المللی کارشناس روابط بین الملل 

 مسئول سالمت بین المللکارشناس  کارشناس روابط بین الملل/ کارآزمای امور بین الملل سالمت 

 کارشناس روابط بین الملل کارشناس روابط بین الملل 

 و پاسخگویی به شكایات مدیریت بازرسی، ارزیابی عملكرد

 مدیر /کارشناس امور اداریبازرس سالمت/بازرس 
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 کارشناس مسئول بازرسی و پاسخگویی به شكایات / کارشناس امور اداریبازرس سالمت/بازرس 

 کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شكایات / کارشناس امور اداریبازرس سالمت/بازرس 

 کارشناس مسئول ارزیابی عملكرد  / کارشناس امور اداریبازرس سالمت/بازرس 

 کارشناس ارزیابی عملكرد / کارشناس امور اداریبازرس سالمت/بازرس 

 مدیریت امور حقوقی

 مدیر کارشناس حقوقی 

 کارشناس حقوق بین الملل سالمت حقوقی کارشناس 

 کارشناس مسئول امور حقوقی )دعاوی و معاضدت قضایی( کارشناس حقوقی 

 کارشناس امور حقوقی کارشناس حقوقی 

 کارشناس مسئول امور حقوقی )تعهدات و قراردادها( کارشناس حقوقی 

 کارشناس امور حقوقی کارشناس حقوقی 

 مسئول امور حقوقی )امالک(کارشناس  کارشناس حقوقی 

 کارشناس امور حقوقی کارشناس حقوقی 

 مدیریت حراست

 مدیر  

/کارشناس  / کارشناس حراست نیروی انسانیکارشناس راهبری حراست 

کارشناس /کارشناس حراست اسناد ومدارک /فناوری اطالعات حراست 

  حراست فیزیكی

 معاون

 دفتر مسئول مسئول دفتر 

 کارشناس مسئول حفاظت پرسنلی کارشناس حراست نیروی انسانی  

 کارشناس ستاد خبری اطالع رسانی کارشناس راهبری حراست 

 کارشناس بررسی موضوعی و جمع آوری اطالعات کارشناس راهبری حراست 

 کارشناس اتباع بیگانه و سفرهای خارجی کارشناس حراست نیروی انسانی 
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 کارشناس حفاظت پرسنلی نیروی انسانیکارشناس حراست  

 کارشناس مسئول حفاظت اسناد و مدارک کارشناس حراست اسناد ومدارک  

 کارشناس طرح و برنامه و آموزش کارشناس راهبری حراست  

 کارشناس حفاظت آزمون کارشناس حراست فیزیكی 

 کارشناس حفاظت اسناد کارشناس حراست اسناد ومدارک 

 کارشناس مسئول حفاظت فیزیكی حراست فیزیكیکارشناس  

 کارشناس طرح های حفاظت فیزیكی کارشناس حراست فیزیكی 

 کارشناس حفاظت فیزیكی فیزیكیکارشناس حراست  

 کارشناس حفاظت الكترونیک و ارتباطات کارشناس حراست فناوری اطالعات 

 رایانه و فنآوری اطالعاتکارشناس مسئول حفاظت   کارشناس حراست فناوری اطالعات 

 کارشناس حفاظت رایانه حراست فناوری اطالعات  کارشناس 

 مدیریت گزینش

 مدیر مسئول گزینش 

 دفتر مسئول مسئول دفتر 

 اداره پیگیری 

 رئیس اداره  مسئول گزینش 

 )برادران( عمومی روابط و پیگیری کارشناس مسئول گزینش 

 )خواهران( عمومی روابط و پیگیری کارشناس مسئول گزینش 

 رایانه و اطالعات بانک کارشناس / کارشناس شبكهکارشناس تحلیل گر سیستم 

 تحقیقات  اداره 

 رئیس اداره مسئول گزینش 

  امور تحقیق کارشناس مسئول گزینش 

 مصاحبه و ارزیابی اداره 
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 اداره  رئیس مسئول گزینش 

 (مرد)مصاحبه و ارزیابی  کارشناس مسئول گزینش 

 (زن)مصاحبه و ارزیابی  کارشناس مسئول گزینش 

 مدیریت آمار و فناوری اطالعات

 پست شغل وضیحاتت

کارشناس تحلیل گر سیستم/ کارشناس شبكه/ کارشناس امور سخت افزار  

 /کارشناس آمار موضوعیرایانه
 مدیر

 مسئول دفتر مسئول دفتر 

 کارشناس امنیت اطالعات /برنامه نویس سیستمسیستم/ کارشناس شبكهکارشناس تحلیل گر  

 گروه زیرساخت 

 رئیس گروه کارشناس امور سخت افزار رایانه 

 کارشناس سخت افزار شبكه کارشناس امور سخت افزار رایانه 

 گروه نرم افزار و اطالع رسانی و پورتال 

 رئیس گروه سیستم/کارشناس شبكه/برنامه نویس کارشناس تحلیل گر سیستم 

صرفا دارندگان مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد 

فناوری اطالعات سالمت و دکتری مدیریت اطالعات 

 سالمت 

 کارشناس فناوری اطالعات سالمت فناوری اطالعات سالمتکارشناس 

 کارشناس نرم افزار  / برنامه نویس سیستمکارشناس تحلیل گر سیستم 

 آمارگروه  

 رئیس گروه کارشناس آمار موضوعی 

صرفا دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و 

 دکتری اپیدمیولوژی
 کارشناس اپیدمیولوژی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها

صرفا دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و 

 دکتری انفورماتیک پزشكی
 کارشناس انفورماتیک پزشكی فناوری اطالعات سالمتکارشناس 
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 کارشناس هوش مصنوعی)داده کاوی( /برنامه نویس سیستمکارشناس تحلیل گر سیستم 

 کارشناس آمار کارشناس آمار موضوعی 

 مدیریت پرستاری

 مدیر پرستار 

 کارشناس مسئول نظارت بالینی پرستار 

 کارشناس پرستاری پرستار 

 ایمنی بیمارکارشناس مسئول آموزش و  پرستار 

 های بیمارستانی کارشناس کنترل عفونت پرستار 

 کارشناس پرستاری )آموزش بیمار( پرستار 

 کارشناس پرستاری )ایمنی بیمار( پرستار 

 کارشناس نظارت و اعتباربخشی پرستاری پرستار 

 استانمعاونت بهداشت و مرکز بهداشت 
 پست شغل توضیحات

کارشناسی ارشد و  صرفا دارندگان مدرک تحصیلی

 باالتر مندرج در شرایط احراز مشاغل

کارشناس پیشگیری و مبارزه با کارآزمای مدیریت سالمت/

بیماریها/کارشناس بهداشت خانواده/ کارشناس بهداشت حرفه ای 

 /کارشناس بهداشت محیط 

 معاون فنی*

کارشناسی ارشد و  مدرک تحصیلی دارندگانصرفا *

 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی   باالتر 
 معاون اجرائی*  کارآزمای مدیریت سالمت/ *کارشناس تعالی سازمانی سالمت

 ادامه خدمت شاغلین فعلی با مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی ارشد بالمانع است. *

 مسئول دفتر مسئول دفتر 

 آموزش و ارتقاء سالمت 

 کارشناس مسئول آموزش و ارتقاء سالمت پیشگیری و مبارزه با بیماریها/ کارشناس کارشناس بهداشت خانواده  

 کارشناس آموزش و ارتقاء سالمت / کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهاکارشناس بهداشت خانواده 

 امور طب سنتی  
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 کارشناس طب سنتی  پزشک/داروساز 

  اداره حسابداری 
 رئیس  حسابدار 

 امور مالیکارشناس  حسابدار 

 حسابدار حسابدار 

 حسابدار و امین اموال حسابدار 

 اداره امور عمومی 

 رئیس اداره کارشناس امور اداری/کارگزین 

 کارشناس امور اداری کارشناس امور اداری 

 کارگزین کارگزین 

 کارپرداز مسئول خدمات مالی 

 انباردار مسئول خدمات مالی 

 و حوادث گروه کاهش خطر در بالیا 

 رئیس گروه سالمت در حوادث وبالیاکار آزمای  

 کارشناس کاهش خطر در بالیا و حوادث سالمت در حوادث وبالیاکار آزمای  

 گروه سالمت دهان و دندان 

 رئیس گروه دندانپزشک 

 کارشناس سالمت دهان و دندان دندانپزشک 

 گروه بهبود تغذیه جامعه 

 گروهرئیس  کارشناس تغذیه 

 کارشناس تغذیه کارشناس تغذیه 

 مدیریت شبكه و ارتقای سالمت

صرفا دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و 

 باالتر
 مدیر کارشناس بهداشت خانواده کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها/
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 آموزش بهورزی 

 کارشناس مسئول آموزش بهورزی مربی خدمات بهداشتی 

 کارشناس آموزش بهورزی بهداشتیمربی خدمات  

 امور دارویی 

 کارشناس مسئول دارویی داروساز 

 کارشناس دارویی داروساز 

  رآزمایشگاهامو 

 کارشناس مسئول امور آزمایشگاهها کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی 

 کارشناس امور آزمایشگاه ها کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی 

 بهداشتی درمانیگروه گسترش شبكه های  

/کارشناس پیشگیری و کارشناس بهداشت خانواده/ کارشناس اقتصاد سالمت 

 مبارزه با بیماریها
 رئیس گروه 

 کارشناس گسترش شبكه های بهداشتی درمانی / کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهاکارشناس بهداشت خانواده 

 کارشناس هماهنگی طرح گسترش مبارزه با بیماریها/ کارشناس پیشگیری و کارشناس بهداشت خانواده 

 کارشناس پزشک خانواده کارشناس بهداشت خانواده 

 کارشناس ارزشیابی اقتصادی سالمت کارشناس اقتصاد سالمت 

 تحلیل عملكرد گروه آمار و  
فناوری کارشناس تحلیل گر سیستم/ کارشناس آمار موضوعی/ کارشناس  

  اطالعات سالمت 
 گروهرئیس 

صرفا دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و 

 دکتری اپیدمیولوژی
 کارشناس اپیدمیولوژی  کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها

 کارشناس برنامه های نرم افزاری  برنامه نویس سیستم 

 کارشناس جمع آوری و تحلیل آماری عملكرد کارشناس آمار موضوعی 

 کارشناس آمار و مدارک پزشكی  فناوری اطالعات سالمت کارشناس  
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 کارشناس آمار کارشناس آمار موضوعی 

 مدیریت سالمت محیط و کار

 مدیر کارشناس بهداشت محیط/ کارشناس بهداشت حرفه ای 

 گروه سالمت محیط 

 رئیس گروه  کارشناس بهداشت محیط 

 کارشناس سالمت محیط کارشناس بهداشت محیط 

 گروه سالمت کار 

 رئیس گروه  کارشناس بهداشت حرفه ای 

 کارشناس سالمت کار کارشناس بهداشت حرفه ای 

 مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها
/ کارشناس حشره شناسی و مبارزه کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها 

 با ناقلین
 مدیر

 صرفا دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و

 دکتری اپیدمیولوژی
 کارشناس اپیدمیولوژی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها

 گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر 

 رئیس گروه  کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها 

 های واگیر کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها 

 کارشناس هماهنگ کننده بیماری سل و جزام کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها 

 کارشناس حشره شناسی و مبارزه با ناقلین کارشناس حشره شناسی و مبارزه با ناقلین 

 های آمیزشی کارشناس هماهنگ کننده بیماری کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها 

 ها کارشناس امور قرنطینه مبارزه با بیماریهاکارشناس پیشگیری و  

 گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر 

 رئیس گروه  کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها 

 های غیرواگیر کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها 
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 مدارس مدیریت سالمت خانواده، جمعیت و 
 مدیر / *پزشک متخصصکارشناس بهداشت خانواده زنان و زایمان  کودکان،

 باروری  جمعیت و گروه سالمت مادران،  

 رئیس گروه  کارشناس بهداشت خانواده 

 کارشناس سالمت مادران کارشناس بهداشت خانواده 

 مشاوره ازدواجکارشناس  کارشناس بهداشت خانواده 

 کارشناس جمعیت و سالمت باروری کارشناس بهداشت خانواده 

 گروه سالمت نوزادان و کودکان 

 رئیس گروه  کارشناس بهداشت خانواده 

 کارشناس سالمت کودکان کارشناس بهداشت خانواده 

 کارشناس سالمت نوزادان کارشناس بهداشت خانواده 

 کارشناس ترویج شیرمادر کارشناس بهداشت خانواده 

 جوانان و مدارس گروه سالمت نوجوانان،  

  رئیس گروه / مربی بهداشت مدارسکارشناس بهداشت خانواده 
 کارشناس سالمت نوجوانان کارشناس بهداشت خانواده 

 کارشناس سالمت جوانان کارشناس بهداشت خانواده 

 کارشناس سالمت مدارس مربی بهداشت مدارس 

 سالمت میانساالن و سالمندان گروه 

 رئیس گروه هکارشناس بهداشت خانوادکارشناس سالمت سالمندی / 

 کارشناس سالمت میانساالن کارشناس سالمت سالمندی /کارشناس بهداشت خانواده 

 مدیریت سالمت روانی، اجتماعی  و اعتیاد
 *روانپزشک

سال سابقه فعالیت در حوزه  6داشتن حداقل **

 .روانی، اجتماعی و اعتیاد ضروری استسالمت 

 /کارشناس بهداشت روانی و اعتیاد / روانشناسپزشک متخصص /*

 پزشک عمومی**
 مدیر
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 داشتن مدرک MPHدر رشته سالمت روان یا اعتیاد

 الزامی است.

 کارشناس مسئول سالمت اجتماعی  سالمت اجتماعی کارشناس  

 اجتماعیکارشناس سالمت  سالمت اجتماعیکارشناس  

پزشک *پزشک عمومی// پیشگیری ،درمان وکاهش آسیب اعتیادکارشناس  *روانپزشک

 متخصص

کارشناس مسئول پیشگیری و کنترل سوء مصرف مواد )مخدر و 

 الكل(

/ پزشک  پیشگیری ،درمان وکاهش آسیب اعتیاد کارشناس  *روانپزشک

 پزشک متخصص*/عمومی
 کارشناس پیشگیری و کنترل اعتیاد

 کارشناس مسئول سالمت روانی کارشناس سالمت روان * *صرفا روانشناسی بالینی

 کارشناس سالمت روانی کارشناس سالمت روان  * *صرفا روانشناسی بالینی

 معاونت درمان
 پست شغل توضیحات

 مسئول دفتر مسئول دفتر 

 امور دندانپزشكی 

 کارشناس مسئول امور دندانپزشكی دندانپزشک 

 کارشناس امور دندانپزشكی دندانپزشک 

 اداره هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندارد 

* صرفا دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر 

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و کارشناسی ارشد 

 ارزیابی فناوری سالمت

 رئیس اداره کارشناس تعالی سازمانی سالمت*اقتصاد سالمت/  آزمایکار

صرفا دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر 

 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 /*کارشناس تعالی سازمانی سالمت اقتصاد سالمت آزمایکار
 کارشناس تعرفه و نظام پرداخت

صرفا دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر 

 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 س تعالی سازمانی سالمتکارشنا /* اقتصاد سالمت آزمایکار
 کارشناس بیمه و اقتصاد درمان
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صرفا دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر 

ارشد کارشناسی و  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 ارزیابی فناوری سالمت 

 کارشناس استاندارد و ارزیابی فن آوری کارشناس تعالی سازمانی سالمت

 مدیریت طب سنتی و مكمل
 مدیر /داروسازعمومی  پزشک دوره طب سنتی گواهینامه  دارندگانترجیحا 

  کارشناس مسئول تعالی و توسعه طب سنتی و مكمل /داروسازعمومی  پزشک دوره طب سنتی گواهینامه ترجیحا دارندگان 

 مكملکارشناس تعالی و توسعه طب سنتی و  /داروسازعمومی  پزشک دوره طب سنتیگواهینامه ترجیحا دارندگان 

 کارشناس طب سنتی و مكمل /داروسازعمومی پزشک دوره طب سنتیگواهینامه  ترجیحا دارندگان

 کارشناس مسئول نظارت و اعتباربخشی طب سنتی و مكمل /داروسازعمومی پزشک دوره طب سنتیگواهینامه  ترجیحا دارندگان

 کارشناس صدور پروانه های طب سنتی و مكمل /داروسازعمومی پزشک دوره طب سنتیگواهینامه  ترجیحا دارندگان

 کارشناس نظارت و اعتباربخشی /داروسازعمومی پزشک دوره طب سنتیگواهینامه  ترجیحا دارندگان

 ها و مراکز تشخیص و درمانی مدیریت امور بیماری
 مدیر / پزشک متخصصعمومی پزشک 

 آمار و سطح بندی خدمات درمانی 

تحصیلی کارشناسی ارشد دارندگان مدرک صرفا  *

 آمار زیستی

صرفا دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و  **

 باالتر مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

**کارشناس تعالی سازمانی پزشک عمومی// آمار موضوعی*کارشناس 

 فناوری اطالعات سالمت کارشناس سالمت/
 کارشناس مسئول آمار و سطح بندی خدمات درمانی

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد صرفا  *

 آمار زیستی

صرفا دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و  **

 باالتر مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

صرفا دارندگان مدرک کارشناسی و کارشناسی  ***

ارشد فناوری اطالعات سالمت و دکتری مدیریت 

 اطالعات سالمت

*کارشناس تعالی سازمانی *پزشک عمومی/ / آمار موضوعی*کارشناس 

 فناوری اطالعات سالمت **کارشناس *سالمت/
 و توزیع نیروی تخصصی درمان کارشناس آمار و سطح بندی درمان



1398ماه بهمن  دوازدهمويرايش   

 

13 

 

 کارشناس آمار و مدارک پزشكی فناوری اطالعات سالمت کارشناس  

 کارشناسی ارشد صرفا دارندگان مدرک کارشناسی و

و دکتری مدیریت اطالعات  فناوری اطالعات سالمت

 سالمت

 کارشناس فناوری اطالعات سالمت فناوری اطالعات سالمت  کارشناس

 تعالی خدمات بالینی 

 کارشناس مسئول تعالی خدمات بالینی پزشک متخصص /عمومی پزشک  

 کارشناس بهبود کیفیت خدمات بالینی پزشک متخصص/عمومی  پزشک 

صرفا دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر  *

 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 کارشناس خدمات اقامتی بیمار *کارشناس تعالی سازمانی سالمت

/ کارآزمای اقتصاد سالمت/ کارآزمای امور سالمت کارشناس امور اجرایی  

 بین المللی سالمت
 کارشناس گردشگری سالمت

/ کارآزمای اقتصاد سالمت/ کارآزمای امور سالمتکارشناس امور اجرایی  

 بین المللی سالمت
 کارشناس گردشگری سالمت

 تغذیه 

 کارشناس مسئول تغذیه بالینی کارشناس تغذیه 

 کارشناس تغذیه بالینی کارشناس تغذیه 

 مددکاری 

 کارشناس مسئول مددکاری  مددکار بهداشتی درمانی 

 کارشناس مددکاری  بهداشتی درمانی مددکار 

 ها درمان بیماری اداره 

 رئیس اداره /پزشک متخصصعمومی پزشک 

 ها کارشناس مدیریت بیماری /پزشک متخصصعمومی پزشک 

 آوری و پیوند اعضاء کارشناس فراهم /پزشک متخصصعمومی پزشک 

 های خاص کارشناس دیالیز و بیماری /*پرستار/پزشک متخصصعمومی پزشک *مشروط به دارا بودن سه سال سابقه کار مرتبط

/پزشک ،درمان  وکاهش آسیب واعتیاد پیشگیری کارشناس روانپزشک  کارشناس روانپزشكی و درمان اعتیاد
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 کارشناس سالمت روانمتخصص/

 کارشناس امور توانبخشی کارشناس توانبخشی فیزیكی 

 اداره مامایی 

 رئیس اداره  ماما 

 کارشناس مامایی ماما 

 مدیریت نظارت و اعتباربخشی امور درمان
 مدیر عمومی  پزشک متخصص/پزشک 

 اداره نظارت و اعتباربخشی امور بیمارستانها و مراکز درمانی  

صرفا دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر  *

 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 درمانی رک تحصیلیاصرفا دارندگان مد**  

بازرس **تعالی سازمانی سالمت/ کارشناس*/عمومی  پزشک

 /پرستارسالمت
 رئیس اداره 

صرفا دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر  *

 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 درمانی رک تحصیلیاصرفا دارندگان مد**  

بازرس **کارشناس تعالی سازمانی سالمت/*/عمومی  پزشک

 /پرستارسالمت

 کارشناس نظارت و اعتباربخشی 

 کارشناس نظارت و اعتباربخشی تصویربرداری پزشک متخصص /کارشناس پرتو شناسی/کارشناس پزشكی هسته ای* رادیولوژی*

 اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان 
 رئیس اداره  /پرستاربازرس سالمت**//پزشک متخصصعمومی  پزشک درمانی رک تحصیلیاصرفا دارندگان مد**  

 کارشناس نظارت و اعتباربخشی  /پرستاربازرس سالمت**//پزشک متخصصعمومی  پزشک درمانی رک تحصیلیاصرفا دارندگان مد**  
 اداره صدور پروانه ها 

 رئیس اداره  کارشناس امور اداری 

 ها کارشناس صدور پروانه کارشناس امور اداری 

 های پزشكی مدیریت حوادث و فوریت
/ کارآزمای هماهنگی اورژانس  سالمت درحوادث و بالیاکارآزمای  

 /کارآزمای اورژانس پزشكی و هدایت عملیات بحران115
 مدیر
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 معاون  115/ کارآزمای هماهنگی اورژانس  سالمت در حوادث وبالیاکارآزمای  

 های پزشكی پیش بیمارستانی فوریتکارشناس هماهنگی  /کارشناس فوریتهای پزشكی115کارآزمای هماهنگی اورژانس  

 کارشناس هماهنگی اورژانس بیمارستانی فوریتهای پزشكی بالینی / کارشناس115کارآزمای هماهنگی اورژانس  

 های پزشكی کارشناس نظارت و ارزیابی فوریت 115/ کارآزمای هماهنگی اورژانس  سالمت در حوادث وبالیاکارآزمای  

/ کارآزمای اورژانس پزشكی و هدایت  حوادث وبالیاسالمت در کارآزمای  

 عملیات بحران
 کارشناس پیشگیری از حوادث و ارتقاء ایمنی

 های پزشكی کارشناس آموزش فوریت فوریتهای پزشكیبالینی  / کارشناس 115کارآزمای هماهنگی اورژانس  

 های پزشكی کارشناس نظارت بر امور آمبوالنس و تجهیزات فوریت فوریتهای پزشكیبالینی  / کارشناس 115کارآزمای هماهنگی اورژانس  

 های پزشكی کارشناس آمار و اطالعات فوریت فناوری اطالعات سالمت  کارشناس 

 های خصوصی کارشناس نظارت و ارزشیابی آمبوالنس فوریتهای پزشكی بالینی / کارشناس115کارآزمای هماهنگی اورژانس  

 ها و مدیریت امور آزمایشگاهآزمایشگاه مرجع سالمت 
 مدیر  کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی 

 دکتری تخصصی آسیب شناسی در شغل پزشک متخصص نیز می باشدامكان تخصیص پست دارندگان مدرک تحصیلی *

 مسئول دفتر مسئول دفتر 

  های تشخیص طبی نظارت بر امور آزمایشگاه 
 ها کارشناس مسئول کیفیت، نظارت و ارزیابی آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی 

 کارشناس کنترل کیفیت آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی 

 کارشناس نظارت و ارزیابی آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی 

 آزمایشگاه تشخیص طبی 

 رئیس کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی 

 کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی طبی کارشناس آزمایشگاه تشخیص 

 مدیریت تجهیزات پزشكی
 مدیر  کارشناس تجهیزات پزشكی 

 کارشناس مسئول تجهیزات پزشكی کارشناس تجهیزات پزشكی 
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 کارشناس تجهیزات پزشكی کارشناس تجهیزات پزشكی 

 کارشناس ملزومات پزشكی کارشناس تجهیزات پزشكی 

 کارشناس مسئول تجهیزات دندانپزشكی کارشناس تجهیزات پزشكی 

 کارشناس تجهیزات دندانپزشكی کارشناس تجهیزات پزشكی 

 کارشناس ملزومات دندانپزشكی کارشناس تجهیزات پزشكی 

 کارشناس مسئول تجهیزات آزمایشگاهی کارشناس تجهیزات پزشكی 

 کارشناس تجهیزات آزمایشگاهی کارشناس تجهیزات پزشكی 

 کارشناس ملزومات آزمایشگاهی تجهیزات پزشكیکارشناس  

 معاونت غذا و دارو
 پست شغل توضیحات

 مسئول دفتر مسئول دفتر 

 کارشناس بررسی و تحلیل تجویز و مصرف منطقی دارو داروساز 

 های طبیعی، سنتی و مكمل اداره نظارت و ارزیابی فرآورده 

 رئیس اداره /داروسازعمومی  پزشک دوره طب سنتیگواهینامه  ترجیحا دارندگان

 های طبیعی، سنتی و مكمل  کارشناس فرآورده /داروسازعمومی  پزشک دوره طب سنتیگواهینامه  ترجیحا دارندگان

 های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده
 مدیر کارشناس مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 

های خوراکی، آشامیدنی،  های فرآورده صدور پروانهنظارت و  

 بهداشتی آرایشی و 
آرایشی و  کارشناس فراورده های  /کارشناس مواد خوراکی، آشامیدنی 

 بهداشتی

 صدور پروانه های مواد خوراکی، نظارت بر کارشناس مسئول

 آرایشی و بهداشتی آشامیدنی،

 آشامیدنی صدور پروانه های مواد خوراکی ، نظارت وکارشناس  کارشناس مواد خوراکی، آشامیدنی  

 کارشناس صدور پروانه های مواد آرایشی و بهداشتی امور اداریکارشناس  
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 اداره نظارت بر عرضه فرآورده های خوراکی و آشامیدنی 

 رئیس اداره  کارشناس مواد خوراکی، آشامیدنی 

 کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی کارشناس مواد خوراکی، آشامیدنی  

 های آرایشی و بهداشتی اداره نظارت برعرضه فرآورده  
 رئیس اداره  آرایشی و بهداشتی کارشناس فراورده های  

 های آرایشی و بهداشتی  کارشناس فرآورده آرایشی و بهداشتی کارشناس فراورده های  

 خوراکی، فرآورده های  بر صادرات  و واردات   نظارت اداره  

 بهداشتی   و  آرایشی  آشامیدنی،

آرایشی و  فراورده های/ کارشناس کارشناس مواد خوراکی، آشامیدنی 

 بهداشتی 
 رئیس اداره

 کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی  کارشناس مواد خوراکی، آشامیدنی  

 های آرایشی و بهداشتیکارشناس فرآورده  آرایشی و بهداشتی فراورده هایکارشناس  

 های دارویی مدیریت نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده
 مدیر داروساز 

 های امور دارویی اداره صدور پروانه 

 رئیس اداره داروساز 

 کارشناس امور دارویی داروساز 

 رئیس اداره  داروساز 

 کارشناس امور دارویی داروساز 

 صادرات دارواداره نظارت بر واردات و  

 رئیس اداره  داروساز 

 کارشناس امور دارویی داروساز 

 آزمایشگاه کنترل غذا و دارو 

 مدیر کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی 
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 معاون فنی و تضمین کیفیت کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی 

 کارشناس آزمایشگاه  کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی 

 های آزمایشگاه کارشناس آنالیز دستگاه کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی 

 کارشناس مسئول آزمایشگاه بسته بندی کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی 

 کارشناس مسئول آزمایشگاه شیمی غذایی کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی 

 کارشناس مسئول آزمایشگاه میكروب شناسی  آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتیکارشناس  

 کارشناس آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی 

 های آرایشی و بهداشتی کارشناس فرآورده کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی 

 اداره نظارت بر عرضه فرآورده های خوراکی و آشامیدنی 

 رئیس اداره کارشناس مواد خوراکی، آشامیدنی  

 کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی کارشناس مواد خوراکی، آشامیدنی 

 های آرایشی و بهداشتی اداره نظارت برعرضه فرآورده 

 رئیس اداره  آرایشی و بهداشتیفراورده های   کارشناس 

 های آرایشی و بهداشتی  کارشناس فرآورده آرایشی و بهداشتیفراورده های   کارشناس 

 های خوراکی، واردات فرآورده صادرات و بر نظارت اداره 

 بهداشتی  و  آرایشی آشامیدنی،

آرایشی و  / کارشناس فراورده هایکارشناس مواد خوراکی، آشامیدنی 

 بهداشتی

 رئیس اداره

 کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی  کارشناس مواد خوراکی، آشامیدنی 

 کارشناس فرآورده های آرایشی و بهداشتی  آرایشی و بهداشتی کارشناس فراورده های 

 مدیریت نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی
 مدیر داروساز 

 های امور دارویی اداره صدور پروانه 

 رئیس اداره داروساز 
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 داروییکارشناس امور  داروساز 

 اداره نظارت بر واردات و صادرات دارو 

 رئیس اداره  داروساز 

 کارشناس امور دارویی داروساز 

 آزمایشگاه کنترل غذا و دارو 

 مدیر کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی 

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

 های آزمایشگاه کارشناس آنالیز دستگاه غذا، دارو و بهداشتیکارشناس آزمایشگاه  

 کارشناس مسئول آزمایشگاه بسته بندی کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی 

 کارشناس آزمایشگاه  کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی 

 شیمی غذاییکارشناس مسئول آزمایشگاه  کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی 

 کارشناس مسئول آزمایشگاه میكروب شناسی  کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی 

 مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشكی

 مدیر  کارشناس تجهیزات پزشكی 

 کارشناس تجهیزات پزشكی کارشناس تجهیزات پزشكی 

 کارشناس ملزومات پزشكی کارشناس تجهیزات پزشكی 

 کارشناس تجهیزات دندانپزشكی کارشناس تجهیزات پزشكی 

 کارشناس ملزومات دندانپزشكی کارشناس تجهیزات پزشكی 

 کارشناس تجهیزات آزمایشگاهی کارشناس تجهیزات پزشكی 

 کارشناس ملزومات آزمایشگاهی کارشناس تجهیزات پزشكی 

 معاونت آموزشی

 پست شغل توضیحات

 *معاون آموزشی  .نمایند*صرفا اعضاء هیئت علمی می توانند آنرا احراز  
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 مسئول دفتر مسئول دفتر 

 دبیرخانه امور هیأت علمی 

 *دبیر امور هیأت علمی  )هیأت ممیزه و جذب هیأت علمی( *صرفا اعضاء هیئت علمی می توانند آنرا احراز نمایند. 

 کارشناس تحقیقات و ارزیابی )صالحیت عمومی( اداری/کارشناس امور کارشناس امور آموزشی 

 کارشناس  ارتقاء و ارزشیابی اعضاء هیأت علمی /کارشناس امور اداریکارشناس امور آموزشی 

 مدیریت آموزش مداوم جامعه پزشكی
 *مدیر *صرفا اعضاء هیئت علمی می توانند آنرا احراز نمایند. 

 مسئول آموزش مداوم جامعه پزشكیکارشناس  کارشناس امور آموزشی 

 کارشناس آموزش مداوم جامعه پزشكی کارشناس امور آموزشی 

 مهارتی جامعه پزشكی –کارشناس مسئول آموزش های فنی کارشناس امور آموزشی 
 مهارتی جامعه پزشكی –کارشناس آموزش های فنی کارشناس امور آموزشی 

 مدیریت امور آموزشی
 *مدیر علمی می توانند آنرا احراز نمایند. *صرفا اعضاء هیئت 

 مسئول دفتر مسئول دفتر 

 مور آموزشیاداره ا 

 رئیس اداره کارشناس امور آموزشی 

 ریزی آموزش کارشناس مدیریت و برنامه کارشناس امور آموزشی 
 کارشناس امور آموزشی کارشناس امور آموزشی 

 اداره دانش آموختگان 

 رئیس اداره آموزشیکارشناس امور  

 ریزی آموزش کارشناس مدیریت و برنامه کارشناس امور آموزشی 
 کارشناس امور آموزشی کارشناس امور آموزشی 

 مدیریت امور تحصیالت تكمیلی
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 *مدیر *صرفا اعضاء هیئت علمی می توانند آنرا احراز نمایند. 

 اداره دانش آموختگان 

 ادارهرئیس  کارشناس امور آموزشی 
 کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی کارشناس امور آموزشی 

 کارشناس امور آموزشی کارشناس امور آموزشی 

 اداره امور آموزشی 
 رئیس اداره کارشناس امور آموزشی 

 ریزی آموزش کارشناس مدیریت و برنامه کارشناس امور آموزشی 
 آموزشیکارشناس امور  کارشناس امور آموزشی 

 مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی
 *مدیر *صرفا اعضاء هیئت علمی می توانند آنرا احراز نمایند. 

 گروه برنامه ریزی درسی و آموزش پاسخگو 

 *رئیس گروه *صرفا اعضاء هیئت علمی می توانند آنرا احراز نمایند. 

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی  با اولویت 

 آموزش پزشكیارشد و دکتری 
 کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی کارشناس امور آموزشی

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی  با اولویت 

 آموزش پزشكیارشد و دکتری 
 کارشناس برنامه ریزی آموزشی کارشناس امور آموزشی

 هیأت علمیبالندگی اعضاء  گروه رشد و  
 *رئیس گروه *صرفا اعضاء هیئت علمی می توانند آنرا احراز نمایند. 

 عضو هیأت علمی  

 پژوهش در آموزش  گروه ارزشیابی و 

 *رئیس گروه  *صرفا اعضاء هیئت علمی می توانند آنرا احراز نمایند. 

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی  *با اولویت   کارشناس نظارت و ارزشیابی امور آموزشی کارشناس امور آموزشی
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 پزشكیآموزش ارشد و دکتری 

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی  *با اولویت 

 آموزش پزشكیارشد و دکتری 
 کارشناس آموزش مهارتهای بالینی  کارشناس امور آموزشی

 معاونت تحقیقات و فناوری

 پست شغل توضیحات

 وریا*معاون تحقیقات و فن توانند آنرا احراز نمایند.*صرفا اعضاء هیئت علمی می  

 مسئول دفتر مسئول دفتر 

 مدیریت توسعه فناوری سالمت
 *مدیر *صرفا اعضاء هیئت علمی می توانند آنرا احراز نمایند. 

 مسئول دفتر مسئول دفتر 
 فناوری سالمتمدیریت  کارشناس کارشناس امور پژوهشی / پژوهشگر سالمت 
 سالمت نوآوری حوزه  کارشناس کارشناس امور پژوهشی / پژوهشگر سالمت 
 فناوری سالمت توسعه  کارشناس کارشناس امور پژوهشی / پژوهشگر سالمت 
 )ارتباط با صنعت(فن آوری سالمت سازی  تجاری کارشناس کارشناس امور پژوهشی / پژوهشگر سالمت 

 مدیریت اطالع رسانی پزشكی و منابع علمی
 مدير* *صرفا اعضاء هیئت علمی می توانند آنرا احراز نمایند. 

 پایش   علم سنجی و 

ترجیحا دارندگان مدرک تحصیلی کتابداری در *

شاخه پزشكی و کتابداری و اطالع رسانی 

 پزشكی

 مسئول علم سنجی و پایش علوم پزشكیکارشناس   کتابدار*

*ترجیحا دارندگان مدرک تحصیلی کتابداری در 

شاخه پزشكی و کتابداری و اطالع رسانی 

 پزشكی

 علم سنجی و پایش علوم پزشكیکارشناس  کتابدار*
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 پزشكی کارشناس اطالع رسانی کتابدار 

 نشریات و کتب  گروه 

                      رئیس گروه*  *صرفا اعضاء هیئت علمی می توانند آنرا احراز نمایند. 
 کتابدار کتابدار 

 تأمین منابع اطالعاتکتابخانه و گروه  
                   رئیس گروه*  *صرفا اعضاء هیئت علمی می توانند آنرا احراز نمایند. 

*ترجیحا دارندگان مدرک تحصیلی کتابداری در 

شاخه پزشكی و کتابداری و اطالع رسانی 

 پزشكی

 کارشناس تامین منابع اطالعات کتابدار*

مدرک تحصیلی کتابداری در *ترجیحا دارندگان 

شاخه پزشكی و کتابداری و اطالع رسانی 

 پزشكی

 کتابدار*
 سالمت اطالعات فناوری کارشناس

 )اصالح عنوان پست در دستور کار قرار دارد.( 

 مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات
                          *مدیر  *صرفا اعضاء هیئت علمی می توانند آنرا احراز نمایند. 

 تحقیقاتو ارزیابی گروه برنامه ریزی  

   *رئیس گروه *صرفا اعضاء هیئت علمی می توانند آنرا احراز نمایند. 
 تحقیقاتی مدیریت و برنامه ریزیکارشناس   کارشناس امور پژوهشی / پژوهشگر سالمت 
 طرحهای تحقیقاتیکارشناس  کارشناس امور پژوهشی / پژوهشگر سالمت 
 اخالق در پژوهشی کارشناس کارشناس امور پژوهشی / پژوهشگر سالمت 
 کارشناس تحقیقات دانشجویی کارشناس امور پژوهشی / پژوهشگر سالمت 

 توسعه و ارزشیابی مراکز و فعالیتهای تحقیقاتیگروه  

 رئیس گروه* *صرفا اعضاء هیئت علمی می توانند آنرا احراز نمایند. 

 کارشناس ارزشیابی و پایش فعالیتهای تحقیقاتی کارشناس امور پژوهشی / پژوهشگر سالمت 
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 کارشناس سمینارها و کنگره ها / کارشناس روابط عمومیروابط بین المللکارشناس  
 کارشناس ارزشیابی و پایش مراکز تحقیقاتی کارشناس امور پژوهشی / پژوهشگر سالمت 

 فرهنگیعاونت دانشجویی و م

 پست شغل توضیحات
 *معاون دانشجویی و فرهنگی *صرفا اعضاء هیئت علمی می توانند آنرا احراز نمایند. 
 مسئول دفتر مسئول دفتر 

 دبیرخانه شورای انضباطی 

                        دبیر شورای انضباطی   

 کارشناس امور دانشجویی )خواهران( کارشناس امور دانشجویان 
 اداره مشاوره دانشجویی 

 رییس اداره / پزشک متخصص)روانپزشک(کارشناس سالمت روان 
 کارشناس سالمت روانی کارشناس سالمت روان  
 روانشناس کارشناس سالمت روان  
 مددکار مددکار بهداشتی و درمانی  

 مدیریت امور دانشجویی
 مدير کارشناس امور دانشجویان 

 دانشجویاناداره امور رفاهی  

 رئیس اداره /کارشناس امور فوق برنامهکارشناس امور دانشجویان 

 کارشناس امور دانشجویی کارشناس امور دانشجویان 

 اداره امور خوابگاه ها 

 رئیس اداره  /کارشناس امور فوق برنامهکارشناس امور دانشجویان 

 کارشناس امور خوابگاه ها )خواهران( /کارشناس امور فوق برنامهکارشناس امور دانشجویان 
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 کارشناس امور خوابگاه ها )برادران( /کارشناس امور فوق برنامهکارشناس امور دانشجویان 

 مسئول خوابگاه /کارشناس امور فوق برنامهکارشناس امور دانشجویان 

 اداره امور تغذیه دانشجویان 

 رئیس اداره  کارشناس تغذیه 

 کارشناس تغذیه کارشناس تغذیه 

 مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه
 مدیر  کارشناس امور فوق برنامه کارشناس امور فرهنگی / 

 اداره امور فرهنگی 
 رئیس اداره  کارشناس امور فرهنگی 

 کارشناس امور فرهنگی کارشناس امور فرهنگی 

 اداره امور فوق برنامه دانشجویان 
 رئیس اداره  کارشناس امور فوق برنامه/هنریکارشناس امور  

 کارشناس امور فوق برنامه کارشناس امور فوق برنامه 

 هنری-کارشناس امور ادبی هنریکارشناس امور 

 اداره توسعه فعالیتهای قرآنی  

 رئیس اداره  کارشناس امور دینی /*کارشناس امور فرهنگی صرفا گروه معارف اسالمی *

 کارشناس امور فرهنگی فرهنگیکارشناس امور  

 کارشناس امور پژوهشی )قرآن و عترت( کارشناس امور دینی  صرفا گروه معارف اسالمی 

 بدنیمدیریت تربیت 

 مدیر کارشناس امور ورزشی 
 توسعه ورزش قهرمانی و المپیادها 

 کارشناس مسئول تربیت بدنی کارشناس امور ورزشی 
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 کارشناس تربیت بدنی کارشناس امور ورزشی 

 آموزش و پژوهش  ورزشی دانشجویان 

 کارشناس مسئول تربیت بدنی کارشناس امور ورزشی 

 مربی تربیت بدنی )خواهران( کارشناس امور ورزشی 

 مربی تربیت بدنی )برادران کارشناس امور ورزشی 

 معاونت اجتماعی
 پست شغل توضیحات

 *معاون توانند آنرا احراز نمایند.*صرفا اعضاء هیئت علمی می  

 مسئول دفتر فتردمسئول  

 دبیرخانه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان 
 *رئیس دبیرخانه *صرفا اعضاء هیئت علمی می توانند آنرا احراز نمایند. 

 کارشناس مدیریت سالمت  کارآزمای مدیریت سالمت 

 کارشناس امور اجتماعی سالمت / کارشناس سالمت اجتماعیپزشک متخصص صرفا دارندگان مدرک تخصصی پزشک اجتماعی

 SDH کارشناس هماهنگی امور تحقیق و توسعه کارشناس امور پژوهشی / پژوهشگر سالمت 
 کارشناس امور اطالع رسانی و طبقه بندی اسناد و شواهد /کارشناس بررسی اسناد و مدارکفناوری اطالعات سالمت کارشناس  

 مولفه های اجتماعی سالمت مدیریت
 *مدير *صرفا اعضاء هیئت علمی می توانند آنرا احراز نمایند. 

 اداره همكاریهای بین بخشی و توسعه پایدار  

 رئیس اداره  

روابط عمومی/علوم ارتباطات اجتماعی/ علوم 

ارتباطات/ معارف اسالمی)تبلیغ و ارتباطات(/ 

 مدیریت دولتی/ علوم اجتماعی 

 کارشناس همكاری های بین بخشی / کارشناس امور اداریکارشناس روابط عمومی
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روانشناسی عمومی/ روانشناسی تربیتی/ 

کارشناسی امور تربیتی و مشاوره/ پژوهشگری 

 علوم اجتماعی/ برنامه ریزی رفاه اجتماعی 

 کارشناس توانمندسازی اجتماعی محور کارشناس مطالعات اجتماعی

 اقتصاد بهداشت اقتصاد سالمت /
/ کارشناس امور  مدیریت سالمت کارآزمای کارآزمای اقتصاد سالمت /

  اداری
  کارشناس توسعه پایدار

 اداره تأمین و ارتقاء سالمت اجتماعی 
 رئیس اداره  

/ کارشناس / مددکار بهداشتی و درمانیکارشناس سالمت روان  

  سالمت اجتماعی 

 های سالمتکارشناس امور اجتماعی و آسیب 

 کارشناس امور فرهنگ سالمت کارشناس سالمت و رسانه  
 کارشناس ارتقاء سالمت / پزشک متخصص/کارشناس بهداشت خانوادهعمومی پزشک  

 مدیریت مشارکت های مردمی
 *مدير *صرفا اعضاء هیئت علمی می توانند آنرا احراز نمایند. 

 اداره سازمان های مردم نهاد 

 رئیس اداره /کارشناس امور اداریبرنامه ریزیکارشناس  

 کارشناس توسعه و توانمند سازی سازمان های مردم نهاد /کارشناس امور اداریکارشناس برنامه ریزی 

 کارشناس حمایت و ارزیابی سازمان های مردم نهاد /کارشناس امور اداریکارشناس برنامه ریزی 
 کارشناس امور اجتماعی و هماهنگی اداری/کارشناس امور کارشناس برنامه ریزی 

 اداره امور خیرین و موسسات خیریه سالمت 

یكی از رشته های شغلی رسته های اداری مالی, بهداشتی درمانی ,  

 امور اجتماعی و آموزشی فرهنگی
 رئیس اداره

یكی از رشته های شغلی رسته های اداری مالی, بهداشتی درمانی ,  

 آموزشی فرهنگیامور اجتماعی و 
 کارشناس امور خیرین و مشارکت های مردمی
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یكی از رشته های شغلی رسته های اداری مالی, بهداشتی درمانی ,  

 امور اجتماعی و آموزشی فرهنگی
 کارشناس امور اوقاف و موسسات خیریه

 کارشناس بهداشت خانواده / کارشناس پیشگیری با بیماریها/پزشک 

 عمومی

 داوطلبین سالمتکارشناس امور 

 معاونت توسعه مدیریت و منابع

 پست شغل توضیحات

 *معاون توسعه مدیریت و منابع *صرفا اعضاء هیئت علمی می توانند آنرا احراز نمایند. 
 مسئول دفتر مسئول دفتر 

 مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
 مدیر کارشناس امور اداری 
 مسئول کارشناس آموزش و توسعه مدیرانکارشناس  کارشناس اموراداری 
 کارشناس آموزش و توسعه مدیران کارشناس امور اداری 

 گروه مهندسی سازمان 

 رئیس گروه کارشناس امور اداری 
 کارشناس مهندسی سازمان کارشناس امور اداری 

 گروه مهندسی مشاغل 

 رئیس گروه کارشناس امور اداری 
 کارشناس مهندسی مشاغل کارشناس امور اداری 

 گروه سیستم ها و روشها 

 رئیس گروه کارشناس امور اداری 
 کارشناس سیستم ها و روشها کارشناس امور اداری 
 کارشناس بهره وری کارشناس امور اداری 
 کارشناس فناوری اطالعات )تحلیلگر سیستم( کارشناس تحلیل گر سیستم 
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 صنایع* صرفا دارندگان مدرک مهندسی 

**صرفا مدیریت سیستم ها و برنامه ریزی و 

 تحلیل سیستم ها

 کارشناس مهندسی سیستم ها کارشناس امور اداری **/ ارشناس تحلیل گر سیستم*ک

 کارشناس تحول اداری /کارشناس تعالی سازمانی سالمتکارشناس امور اداری 

 مدیریت منابع انسانی
 مدیر کارشناس امور اداری 
 مسئول دفتر دفترمسئول  

 برنامه ریزی نیروی انسانی 

 کارشناس مسئول برنامه ریزی نیروی انسانی کارشناس امور اداری 
 کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی کارشناس امور اداری 

 ارزشیابی عملكرد کارکنان 
 کارشناس مسئول ارزشیابی کارکنان کارشناس امور اداری 

 کارشناس ارزشیابی کارکنان کارشناس امور اداری 

 دبیرخانه بایگانی پرسنلی 
 کارشناس مسئول امور اداری کارشناس امور اداری 
 متصدی امور دفتری و بایگانی متصدی امور دفتری 

 اداره آموزش و توسعه کارکنان 

 رئیس اداره کارشناس امور اداری 
 کارشناس آموزش و توسعه کارکنان کارشناس امور اداری 
 کارشناس آموزش مجازی کارشناس امور اداری 

 اداره تأمین و توزیع نیروی انسانی 
 رئیس اداره کارشناس امور اداریکارگزین/ 
 کارشناس استخدام ارشناس امور اداریکارگزین/ک 
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 کارشناس نقل و انتقاالت کارشناس امور اداریکارگزین/ 
 کارشناس طرح نیروی انسانی  کارشناس امور اداریکارگزین/ 

 اداره حقوق و دستمزد 

 رئیس اداره  کارشناس امور اداریکارگزین/ 
 کارشناس حقوق و دستمزد کارشناس امور اداریکارگزین/ 

 اداره کارگزینی 

 رئیس اداره کارگزین 
 کارگزین کارگزین 

  اداره بازنشستگی 

 رئیس اداره  کارشناس امور اداریکارگزین/ 
 کارشناس امور بازنشستگی کارشناس امور اداریکارگزین/ 

 مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملكرد
 مدیر کارشناس برنامه و بودجه/ کارآزمای اقتصاد سالمت 

  گروه نظارت و بودجه ریزی عملیاتی 

 رئیس گروه  کارشناس برنامه و بودجه/ کارآزمای اقتصاد سالمت 

 کارشناس بودجه  و بودجهکارشناس برنامه  

 کارشناس برنامه و بودجه کارشناس برنامه و بودجه 

 کارشناس اقتصاد سالمت کارشناس برنامه و بودجه /کارآزمای اقتصاد سالمت 

 گروه نظارت و پایش عملكرد مالی 

 رئیس گروه / کارآزمای اقتصاد سالمتحسابدار/ کارشناس برنامه و بودجه 
 کارشناس پایش عملكرد و درآمد حسابدار/ و بودجهکارشناس برنامه  

 کارشناس تحلیل منابع و اقتصاد سالمت  کارآزمای اقتصاد سالمت/ کارشناس برنامه و بودجه 
 های مالی کارشناس تحلیل صورت حسابدار/ کارشناس برنامه و بودجه 
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 کارشناس مدیریت هزینه  کارشناس برنامه و بودجه 
 امور مالیکارشناس  حسابدار 

 مدیریت امور مالی
 مدیر حسابدار 

 حسابداری مدیریت  معاون حسابدار 
 معاون منابع مالی  حسابدار 

 اداره حسابداری پرسنلی )شاغلین و بازنشستگان( 

  اداره رییس حسابدار 
 و دستمزد( کارشناس امور مالی )حقوق حسابدار 

 اداره درآمد 

 رییس اداره  حسابدار 
 کارشناس امور مالی  حسابدار 

 اداره حسابداری منابع و تأمین اعتبار 

  اداره رییس حسابدار 
 اعتبار( کارشناس امور مالی )تامین حسابدار 

 اعتبار( تامین کارشناس امور مالی ) حسابدار 

 حسابدار )صدورچک( حسابدار 
 بایگان اسناد مالی  حسابدار 

 عملكرد مالیاداره نظارت و بررسی  

  اداره رییس حسابدار 
 کارشناس امور مالی حسابدار 

 اداره حسابداری مدیریت 

  اداره رییس حسابدار 
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 کارشناس امور مالی حسابدار 

 مدیریت منابع فیزیكی و نظارت بر طرحهای عمرانی
 مدیر کارشناس راه و ساختمان و شهر سازی 

 کارشناس مدیریت پروژه کارشناس راه و ساختمان و شهر سازی 

 نگهداشت 

 کارشناس  مسئول نگهداشت کارشناس تاسیسات 
 کارشناس ساختمان کارشناس راه و ساختمان و شهر سازی 
 کارشناس تاسیسات کارشناس تاسیسات 
 کارشناس برق مهندس برق 

 های عمرانی گروه مدیریت طرح 

 رئیس گروه  کارشناس راه و ساختمان و شهر سازی 
 کارشناس فنی و طراحی  کارشناس راه و ساختمان و شهر سازی 
 کارشناس ساختمان  کارشناس راه و ساختمان و شهر سازی 
 کارشناس معماری کارشناس معماری 
 کارشناس تاسیسات کارشناس تاسیسات 
 کارشناس تجهیزات پزشكی کارشناس تجهیزات پزشكی 
 کارشناس پیمان و رسیدگی کارشناس راه و ساختمان و شهر سازی 
 کارشناس تاسیسات کارشناس تاسیسات 
 کارشناس برق مهندس برق 

 های عمرانی نظارت و ارزشیابی طرح گروه 

 رئیس گروه  کارشناس راه و ساختمان و شهر سازی 
 کارشناس ساختمان کارشناس راه و ساختمان و شهر سازی 
 کارشناس معماری کارشناس معماری 
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 کارشناس تاسیسات کارشناس تاسیسات 
 کارشناس برق مهندس برق 

 مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی
 مدیر /کارشناس بازرگانی داخلیحسابدارکارشناس امور اداری / 
 کارشناس مسئول امور مالی حسابدار 
 کارشناس امور مالی حسابدار 

 قصات و قراردادهااداره منا 
 رئیس اداره داخلی/ کارشناس امور اداریکارشناس بازرگانی  
 کارشناس امور بازرگانی کارشناس بازرگانی داخلی 
  کارشناس امور قراردادها و مناقصات  کارشناس امورحقوقی /کارشناس امور اداری 

 اداره نظارت بر خدمات عمومی 

 رئیس اداره کارشناس امور اداری 

 بر خدمات عمومیکارشناس نظارت  کارشناس امور اداری 

 اداره تدارکات 

 رئیس اداره  /حسابدارمسئول خدمات مالی 
 کارپرداز )بهداشت( مسئول خدمات مالی 
 کارپرداز )درمان( مسئول خدمات مالی 
 انباردار مسئول خدمات مالی 

 اداره رفاه و تربیت بدنی کارکنان 

 رئیس اداره  /کارگزینکارشناس امور اداری 
 کارشناس امور رفاهی کارکنان / کارگزینامور اداریکارشناس  

 کارشناس امور تربیت بدنی کارکنان ورزشیکارشناس امور  

 اداره نگهداری و تعمیرات 
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 رئیس اداره /مهندس تاسیساتکارشناس راه و ساختمان و شهر سازی 

 کارشناس ساختمان کارشناس راه و ساختمان و شهر سازی 

 کارشناس تأسیسات مهندس تاسیسات 
 اداره دبیرخانه مرکزی 

 رئیس اداره  متصدی امور دفتری/مسئول خدمات اداری 
 متصدی امور دفتری و بایگانی متصدی امور دفتری 

 


