
#signature5#

دکتر علی عبادی

سرپرست مدیریت توسعه و تحول اداری

برگ تعیین مشخصات شغل استخدام پیمانی

فرم شماره ١                                                                                                                                      ( برای استخدام جدید سال 99   )                                 فرم ع –  ٣٥ ( ١٠ – ٣٥ ) ت ١ سازمان امور اداری و استخدامی کشور 

٣– تاریخ تنظیم :   ٢ – شماره مجوز : مجوز شماره ١٥١۶٠٩ مورخه ٩۸/٠٣/٢۷ معاون محترم توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ١ – نام دستگاه استخدام کننده : 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی تبریز 

جنسیت
طبقه شرایط احراز براساس طرح طبقه بندی مشاغل

زن مرد

تعداد

مورد  نیاز
محل جغرافیائی خدمت

شماره پست

سازمانی 

عنوان کامل و تایید 

شده  پست سازمانی 
ردیف

٥/٤/٣ دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه / کاردانی یا کارشناسی بهداشت عمومی ، مامایی ، پرستاری * ١ خانه بهداشت علی آباد قشالق اسکو ١٩٤ بهورز زن ١

٥/٤/٣
دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه / کاردانی یا کارشناسی بهداشت عمومی ، مامایی ، پرستاری * ١ خانه بهداشت بالی قشالقی اهر ١٩٢ بهورز زن ٢

٥/٤/٣
دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه / کاردانی یا کارشناسی بهداشت عمومی ، مامایی ، پرستاری * ١ خانه بهداشت سراجلو اهر ٣١۶

بهورز زن
٣

٥/٤/٣
دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه / کاردانی یا کارشناسی بهداشت عمومی ، مامایی ، پرستاری * ١ خانه بهداشت قلعه قاضی بستان آباد ٣٠٥

بهورز زن
٤

٥/٤/٣
دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه / کاردانی یا کارشناسی بهداشت عمومی ، بهداشت محیط ، پرستاری * ١ خانه بهداشت قرمزی باغ چاراویماق ٩۶

بهورز مرد
٥

٥/٤/٣
دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه / کاردانی یا کارشناسی بهداشت عمومی ، مامایی ، پرستاری * ١ خانه بهداشت گل چاراویماق ٩۷

بهورز زن
۶

٥/٤/٣
دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه / کاردانی یا کارشناسی بهداشت عمومی ، مامایی ، پرستاری * ١ خانه بهداشت آبگرم چاراویماق ١۷۶

بهورز زن
۷

٥/٤/٣
دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه / کاردانی یا کارشناسی بهداشت عمومی ، مامایی ، پرستاری * ١ خانه بهداشت قوجه کندی چاراویماق ١۷٤

بهورز زن
۸

٥/٤/٣
دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه / کاردانی یا کارشناسی بهداشت عمومی ، مامایی ، پرستاری * ١ خانه بهداشت پسیان خداآفرین ١٠۸

بهورز زن
٩

٥/٤/٣
دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه / کاردانی یا کارشناسی بهداشت عمومی ، مامایی ، پرستاری * ١ خانه بهداشت کنزه رود خداآفرین ١١٠

بهورز زن
١٠

۵ – اعتبار الزم برای پرداخت حقوق و مزایای افراد مورد نیاز تأمین و پادار است .
نام و نام خانوادگی :  محمد رحمت  - سرپرست  گروه کارشناسان بودجه                         

۴ – عنوان هر پست و بالتصدی بودن آن و همچنین نبودن مستخدم واجد شرایط و بدون پست برای تصدی آن مورد 
تأیید است . 

 نام و نام خانوادگی :     عباس ناشیر - رئیس گروه مهندسی سازمان                                        
۶ – تأیید اعضای کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل 

نام و نام خانوادگی :

عنوان و پست سازمانی

امضاء

#signature6#

دکترسید یعقوب فتح الهی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع  و رئیس کمیته

تاریخ: ١٣٩٩/٠٩/٢٩شماره: ٤٤١٣٣١/د/٥

#signature1#

#signature3#

امیرخسرو  مدیر شهال

مدیر منابع انسانی

#signature2#

داود آرمان

رئیس گروه مهندسی مشاغل 



#signature5#

دکتر علی عبادی

سرپرست مدیریت توسعه و تحول اداری

برگ تعیین مشخصات شغل استخدام پیمانی

فرم شماره ١                                                                                                                                      ( برای استخدام جدید سال  99  )                                 فرم ع –  ٣٥ ( ١٠ – ٣٥ ) ت ١ سازمان امور اداری و استخدامی کشور 

٣– تاریخ تنظیم :   ٢ – شماره مجوز : مجوز شماره ١٥١۶٠٩ مورخه ٩۸/٠٣/٢۷ معاون محترم توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ١ – نام دستگاه استخدام کننده : 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی تبریز 

جنسیت
طبقه شرایط احراز براساس طرح طبقه بندی مشاغل

زن مرد

تعداد

مورد  نیاز
محل جغرافیائی خدمت

شماره پست

سازمانی 

عنوان کامل و تایید 

شده  پست سازمانی 
ردیف

٥/٤/٣ دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه / کاردانی یا کارشناسی بهداشت عمومی ، مامایی ، پرستاری * ١ خانه بهداشت ایری بوجاق خداآفرین ١١۷ بهورز زن ١١

٥/٤/٣
دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه / کاردانی یا کارشناسی بهداشت عمومی ، مامایی ، پرستاری * ١ خانه بهداشت گروس شبستر ٤٥٥ بهورز زن ١٢

٥/٤/٣
دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه / کاردانی یا کارشناسی بهداشت عمومی ، مامایی ، پرستاری * ١ خانه بهداشت انباستیق کلیبر ١٠١ بهورز زن ١٣

٥/٤/٣
دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه / کاردانی یا کارشناسی بهداشت عمومی ، مامایی ، پرستاری * ١ خانه بهداشت ساری درق کلیبر ١١٤

بهورز زن
١٤

٥/٤/٣
دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه / کاردانی یا کارشناسی بهداشت عمومی ، مامایی ، پرستاری * ١ خانه بهداشت شرانلو ملکان ١٣٥

بهورز زن
١٥

٥/٤/٣
دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه / کاردانی یا کارشناسی بهداشت عمومی ، مامایی ، پرستاری * ١ خانه بهداشت حالج سفلی میانه ٥٤٥

بهورز زن
١۶

٥/٤/٣
دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه / کاردانی یا کارشناسی بهداشت عمومی ، مامایی ، پرستاری * ١ خانه بهداشت لیجین ورزقان ۷١

بهورز زن
١۷

٥/٤/٣
دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه / کاردانی یا کارشناسی بهداشت عمومی ، مامایی ، پرستاری * ١ خانه بهداشت میلق ورزقان ١٩۸

بهورز زن
١۸

٥/٤/٣
دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه / کاردانی یا کارشناسی بهداشت عمومی ، مامایی ، پرستاری * ١ خانه بهداشت مرکید هریس ٢١١

بهورز زن
١٩

٥/٤/٣
دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه / کاردانی یا کارشناسی بهداشت عمومی ، مامایی ، پرستاری * ١ خانه بهداشت تازه کند نهند هریس ٢١٣

بهورز زن
٢٠

۵ – اعتبار الزم برای پرداخت حقوق و مزایای افراد مورد نیاز تأمین و پادار است .
نام و نام خانوادگی :  محمد رحمت  - سرپرست  گروه کارشناسان بودجه                         

۴ – عنوان هر پست و بالتصدی بودن آن و همچنین نبودن مستخدم واجد شرایط و بدون پست برای تصدی آن مورد 
تأیید است . 

 نام و نام خانوادگی :     عباس ناشیر - رئیس گروه مهندسی سازمان                                        
۶ – تأیید اعضای کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل 

نام و نام خانوادگی :

عنوان و پست سازمانی

امضاء

#signature6#

دکترسید یعقوب فتح الهی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع  و رئیس کمیته

#signature1#

#signature3#

امیرخسرو  مدیر شهال

مدیر منابع انسانی

#signature2#

داود آرمان

رئیس گروه مهندسی مشاغل 


