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     معاون

امداد و نجات 

            اداره

          پشتیبانی

            

                 

   

کارشناس امور زنان                    

                 

                 

مسئول دفتر 

مسئول گزینش

2 2

   راننده        مشاغل با نام

     کارشناس 

حفاظت فیزیكی

 کارشناس مسئول کنترل

   و هماهنگی عملیات

                  کارشناس مسئول     

                امور حقوقی و امالك

 کارشناس مسئول 

    روابط عمومی                 

 کارشناس روابط عمومی            

               مشاور

 کارشناس 

امور حقوقی

              کارشناس  

         امالك و موقوفات

     کارشناس اطالع رسانی 

      و هماهنگی امورشعب 

                کارشناس حفاظت اسناد، 

IT                       مدارك و 

             معاون  

 منابع انسانی وپشتیبانی

اداره آمار  و                     

                 فناوری اطالعات 

اداره منابع                    

             انسانی و تحول اداری

   کارشناس مستندسازی

      و تحلیل حوادث

       کارشناس

  ارتباطات رادیویی

اداره برنامه  ریزی و                

               آموزشهای تخصصی

          اداره  عملیات 

          امداد و نجات

                   کارشناس مسئول

                  آموزشهای تخصصی

                   کارشناس

             آموزشهای تخصصی

        مسئول 

     امور امدادگران

       
            کارشناس  توان افزائی 

               و آمادگی تیمها

2

            کارشناس مراکز ورزشی 

        ،فرهنگی و امور تربیت بدنی             

    کارشناس  

    عملیات امدادی        

     کارشناس تیمهای 

       واکنش سریع 

         کارشناس  

          جستجو و نجات        

2

      مسئول پایگاه های

          امداد و نجات          

             اداره 

    دانشجوئی و جوانان               

            اداره 

  لجستیك و آمادگی

             اداره  پیش دبستانی،

          دانش آموزی و پیشاهنگی                 

           کارشناس مسئول

     آموزشهای عمومی و همگانی

   کارشناس 

تجهیزات امدادی

     مسئول هماهنگی 

  انبارهای امدادی استان

  انباردار امدادی 

      کارشناس جذب،

     سازماندهی و تحلیف                  

   کارشناس فعالیتهای

بشردوستانه و عام المنفعه                 

    مسئول 

ترابری امدادی
     کارشناس فعالیتهای امدادی                  

           کارشناس 

آموزشهای عمومی و همگانی

             کارشناس مستند سازی 

                       و آمار

                  کارشناس 

               امور قراردادها 

      کارگزین مسئول

      کارگزین

                کارشناس امور رفاهی 

                  و آموزش کارکنان

     کاربر دبیرخانه

     بایگان

                  کارشناس مسئول 

                  عمران  وتاسیسات

       مسئول 

      امور فنی

       

    کارشناس

 فناوری اطالعات

2

 کارشناس آمار
           مسئول 

     تدارکات و خدمات 

       

     انباردار

     کارپرداز

                               اداره    

                            تنظیم حسابها

                           اداره  

                    دریافت و پرداخت

      حسابدار 

   تنظیم حسابها

            خزانه دار 

      وعامل ذیحساب

                         حسابدار 

                    دریافت و پرداخت

                    کارشناس 

             وصول منابع و درآمدها

   ممیز مسئول 

رسیدگی به اسناد

       امین اموال

    تحصیدار و

 بایگان اسناد مالی

           کارشناس اعتبارات

                         حسابدار 

                   حقوق و دستمزد

2
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2

   نگهبان

      ممیز 

رسیدگی به اسناد

     معاون بهداشت،

  درمان و توانبخشی

        اداره

 بهداشت و درمان 

         کارشناس آمار،

      رایانه ومدارك پزشكی

         انباردار

         کارشناس

   تجهیزات پزشكی

       کارشناس توسعه و برنامه ریزی

           آموزشهای تخصصی

          کارشناس اطالعات

          و عملیات اضطراری

      کارشناس خدمات بهداشت 

          و درمان اضطراری   

       
   مسئول راه اندازی 

     واحدهای سیار

          کارشناس

        مراکز درمانی

       

   کارشناس

  ایمن سازی

        مسئول انبار

      کارشناس

   خدمات دارویی

      کارشناس مسئول

   بهداشت و درمان اضطراری

             کارشناس مسئول

          امور بهداشتی و درمانی

            کارشناس  توانبخشی 

                   در حوادث

       پلی کلینیك توانبخشی

       مشاغل با نام

     کارشناس

 توانبخشی فیزیكی

      کارشناس  

 توانبخشی مكانیكی

     مسئول پذیرش 

    و مدارك پزشكی

 کارشناس مسئول

توانبخشی       

         معاون 

     امور داوطلبان 

                  اداره منابع 

       داوطلبی و خدمات اجتماعی                  

                اداره   

       جذب و سازماندهی

      کارشناس 

    امور حمایتی

                  

             مددکار اجتماعی                 

    کارشناس  جلب مشارکتهای 

         عمومی وقف و هبه   

کارشناس فوق برنامه و 

پروژه های داوطلبی

           کارشناس 

آموزشهای عمومی و همگانی

           مسئول

     خانه های داوطلب

             کارشناس مستند سازی 

                       و آمار

         معاون 

     امور داوطلبان 

                  اداره منابع 

       داوطلبی و خدمات اجتماعی                  

                اداره   

       جذب و سازماندهی

      کارشناس 

    امور حمایتی

                  

             مددکار اجتماعی                 

    کارشناس جذب مشارکتهای 

         عمومی، وقف و هبه   

کارشناس فوق برنامه و 

پروژه های داوطلبی

     کارشناس 

جذب و سازماندهی

           مسئول

     خانه های داوطلب

             کارشناس مستند سازی 

                       و آمار

           کارشناس 

آموزشهای عمومی و همگانی

           کارشناس 

آموزشهای عمومی و همگانی

              کارشناس فعالیتهای 

              فرهنگی و اجتماعی

      کارشناس جذب و سازماندهی                  

   کارشناس فعالیتهای

بشردوستانه و عام المنفعه                 

     کارشناس فعالیتهای امدادی                  

              کارشناس فعالیتهای 

              فرهنگی و اجتماعی

        کارشناس ارزیابی عملكرد و پاسخگوئی به شكایات                 
   کارشناس مسئول 

برنامه، بودجه و آموزش                 

  کارشناس هماهنگی

     امور آموزش            

 کارشناس 

برنامه و بودجه            

                   مرکز آموزش علمی کاربردی هالل

    معاون آموزش و پژوهش 

       کارشناس مستندسازی، 

نظارت وارزشیابی آموزش وپژوهش

           کارشناس آموزشهای

         تخصصی امداد ونجات

            کارشناس آموزشهای

      تخصصی درمان وتوانبخشی

                            اداره 

                    آموزش و پژوهش

   

                      کارشناس مسئول 

            آموزشهای تخصصی و ضمن خدمت    

              کارشناس مسئول

      آموزشهای عمومی،پایه وهمگانی

         کارشناس 

 آموزشهای عمومی وپایه

     (جوانان و داوطلبان)

          کارشناس

 آموزشهای ضمن خدمت

           کارشناس پژوهش 

       کارشناس 

 آموزش های همگانی

  

*ردیف پستهایی که با رنگ زرد مشخص شده است از زیرمجموعه معاونت های درمان و توانبخشی،امدادونجات،امورجوانان،امور داوطلبان و حوزه مدیریت منفك و با عناوین جدید به معاونت آموزش، پژوهش و فناوری الحاق گردید.
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