
 

 
 داًطگاُ ػلَم پشضکی ٍ خذهات تْذاضتی ٍ درهاًی استاى خزاساى ضوالی

 هؼاًٍت تَسؼِ هذیزیت ٍ هٌاتغ داًطگاُ 

 هذیزیت تَسؼِ ساسهاى ٍ هٌاتغ اًساًی

 ضزح ٍظایف پست ساسهاًیفزم 
 ساسهاى هذیزیت ٍ تزًاهِ ریشی کطَر 3( ت  74-4)  32فزم ع 

  هؼاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍریٍاحذ ساسهاًی :  -3 ٍ خذهات تْذاضتی ٍ درهاًی استاى خزاساى ضوالیداًطگاُ ػلَم پشضکی ٍسارت/ هؤسسِ:  -1

 پژٍّصاهَر  کارضٌاس ػٌَاى پست/ ضغل:  -4 هحل جغزافیای خذهت:  -2

 - ضوارُ پست/ ضغل: -6 هَقت ثاتت/ هستوز   ًَع پست/ ضغل:         -5

 کارضٌاس خذهات پژٍّطیرضتِ ضغلی:  -8 آهَسضی ٍ فزٌّگیرستِ:   -7

رسیذُ است، تِ  الذکز تز اساس ٍظایف ٍاحذ ساسهاًی کِ در تاریخ                         تِ تاییذ هؼاًٍت تَسؼِ هذیزیت ٍ سزهایِ اًساًی  رئیس جوَْر ٍظایف پست/ ضغل فَق -9

 گزدد. ضزح سیز تؼییي هی

 

 ساًی ٍب سایت هؼاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍریتِ رٍس ر -1

 درج اخثار ٍ هطالة هزتثط تا حَسُ هؼاًٍت در ٍب سایت هؼاًٍت -2

 ًظارت تز ػولکزد راتطیي ٍب سایت ٍاحذ ّای تاتؼِ -3

 ّوکاری تا کویتِ ارتقاء رتثِ داًطگاُ ٍ تالش در جْت ارتقای ضاخع ّای ٍتَهتزیک -4

 تزرسی ٍ رفغ اضکاالت ًزم افشاری در هجوَػِاًجام تاسدیذ ّای دٍرُ ای جْت کٌتزل ٍ  -5

 هَرد ًیاس ّوکاراى هجوَػًِصة ًزم افشارّای  -6

 ارائِ هطاٍرُ ٍ راٌّوایی تِ کارتزاى در خصَظ رفغ اضکاالت ًزم افشاری پیص آهذُ -7

 تصَرت ّواٌّگ ٍ یکپارچِ در هجوَػِ جذیذ پیگیزی ًصة ٍ راُ اًذاسی سیستن ّای ًزم افشاری ػوَهی -8

 افشارّای هَرد ًیاس هجوَػِ  ّوکاری ٍ هطارکت در پیگیزی تْیِ ٍ تأهیي ًزم -9

 ٍ...  سیستن حضَر ٍ غیاباس قثیل اتَهاسیَى اداری،  ساهاًِ ّای اداری کارتزاىّوکاری ٍ رفغ اضکاالت  -11

 ّوکاری ّوِ جاًثِ در ّوایص ّا، سویٌار ّا، کارگاُ ّا ٍ ًوایطگاُ ّای تزگشار ضذُ تَسط هؼاًٍت -11

 ییي جاًطیي قثل اس رفتي تِ هزخصی ٍ تکویل فزم تؼییي جاًطیيتؼ -12

 .اًجام سایز اهَر هزتثط تا ضغل تز حسة ًظز هقام هافَق ٍ هطاتق هقزرات -13

 اهضاء تاریخ ًام ٍ ًام خاًَادگی ػٌَاى پست ساسهاًی هسؤٍل هزتَطِ

خ
س
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ِ: 

 تؼییي کٌٌذُ ٍظایف
تَسؼِ پژٍّص ٍ ارسیاتی  هذیز

 تحقیقات
  

 

 

   هؼاٍى تحقیقات ٍ فٌاٍری تاییذ کٌٌذُ ٍظایف
 

 

 هسؤٍل ٍاحذ تطکیالت
هذیز تَسؼِ ساسهاى ٍ هٌاتغ اًساًی 

 داًطگاُ
  

 

 

 


