
رئيس *

مسئول دفتر١

آارشناس١/١

رئيس ١/٢

آارشناس مسئول  امور دانشجويان  شاهد و ايثارگر١/٣

آارشناس خدمات آموزشي و دانشجويي۴/١

آارشناس حسابداري۵/١

مدير٢

معاون                          ٢/١

آارشناس رسيدگي  به  اسناد         ٣

آارشناس رسيدگي به شكايات٣/١

رئيس                          ۴

معاون                          ۵

آارشناس مسئول روابط عمومي ۶

آارشناس روابط  عمومي            ٧

آارشناس روابط  عمومي            *

آارشناس روابط  عمومي            ٨

آارشناس روابط  عمومي            ٩

آمك آارشناس روابط عمومي ١٠

آمك آارشناس روابط عمومي ١١

فيلمبردار و عكاس ١٢

مسئول  مهمانسرا و سراي  استادان      ١۴

متصدي  اطالعات                  ١۵

متصدي  اطالعات                  ١۶

متصدي  اطالعات                  ١٧

حسابدار و صندوقدار              ١٨

تشكيالت تفصيلي حوزه مرآزي دانشگاه 

١-٢-(١)- اداره روابط عمومي 

(١) حوزه رياست دانشگاه 

١-(١)- گروه امور دانشجويان شاهد و ايثارگر 

٢-(١)- دفتر رياست و روابط عمومي 



پيشخدمت                       ٢٠

متصدي مسجد دانشگاه ٢٣

رئيس ١٧/٢۵

متصدي  امور دفتري  و بايگاني          ١٨/٢۵

آارشناس ١٩/٢۵

آارپرداز                      ٢٠/٢۵

حسابدار                       ٢١/٢۵

مدير٢۶

آارشناس تحقيقات و ارزيابي٢٧

محقق                           ٢٨

محقق                           ٢٩

محقق                           ٣٠

محقق                           *

محقق                           ٣٠/١

محقق                           ٣٠/٢

محقق                           ٣٠/٣

مصاحبه گر۴/٣٠

مسئول  امتحانات                 ٣١

مسئول  امتحانات                 *

مسئول امور اداري گزينش ٣٢

متصدي  امور دفتري                 ٣٣

بايگان ٣۴

ماشين  نويس                     ٣۵

مدير ٣۶

مسئول دفتر٣٧

معاون                          ٣٧/١

آارشناس٣٨

آارشناس مسئول  تشكيالت           ۴٠

آارشناس تشكيالت و روشها ۴١

٢-٢-(١)- نمايندگي دانشگاه درتهران 

٣-(١)- هسته گزينش 

۴-(١)- دفترطرح وبرنامه 



آارشناس طبقه بندي مشاغل ۴٢

آارشناس مسئول  آموزش            ۴٣

آارشناس آموزش                 ۴۴

آمك آارشناس                   ۴۵

آارشناس۴۶

آارشناس مسئول  بودجه             ۴٧

آارشناس بودجه                  ۴٨

آارشناي بودجه ۴٩

آارشناس۵٠

آارشناس مسئول  برنامه ريزي  ط رحها  ۵١

آارشناس برنامه ريزي  ط رحها       ۵٢

آارشناس برنامه ريزي  ط رحها       ۵٣

آارشناس مسئول آمار و اطالعات۵۴

آارشناس آمار و اطالعات١/۵۴

آارشناس آمار و اطالعات٢/۵۴

مدير۵۵

معاون                          ١/۵۵

آارشناس مسئول حراست٢/۵۵

آارشناس حراست                 ۵۶

آارشناس حراست                 ۵٧

آارشناس حراست                 ۵٨

آارشناس حراست                 ۵٩

آمك آارشناس                   ۶٠

رئيس ۶٠/١

معاون                          ۶٠/٢

مسئول  امور نگهباني               ۶٠/٣

مسئول  امور نگهباني               ۴/۶٠

مسئول  امور نگهباني               ۵/۶٠

اپراتور مرآز پيام۶/۶٠

نگهبان                         ۶٠/٧

۵-(١)- مديريت حراست 

١-۵-(١) اداره انتظامات 



نگهبان                         ۶٠/٨

نگهبان                         ۶٠/٩

نگهبان                         ۶٠/١٠

نگهبان                         ۶٠/١١

نگهبان                         ۶٠/١٢

نگهبان                         ۶٠/١٣

نگهبان                         ۶٠/١۴

نگهبان                         ۶٠/١۵

نگهبان                         ۶٠/١۶

نگهبان                         ۶٠/١٧

نگهبان                         ۶٠/١٨

نگهبان                         ۶٠/١٩

نگهبان                         ۶٠/٢٠

نگهبان                         ۶٠/٢١

نگهبان                         ۶٠/٢٢

نگهبان                         ۶٠/٢٣

نگهبان                         ۶٠/٢۴

نگهبان                         ۶٠/٢۵

نگهبان                         ۶٠/٢۶

نگهبان                         ۶٠/٢٧

نگهبان                         ۶٠/٢٨

نگهبان                         ۶٠/٢٩

نگهبان                         ۶٠/٣٠

نگهبان                         ۶٠/٣١

نگهبان                         ۶٠/٣٢

نگهبان                         ۶٠/٣٣

نگهبان                         ۶٠/٣۴

نگهبان                         ۶٠/٣۵

نگهبان                         ۶٠/٣۶

نگهبان                         ۶٠/٣٧

نگهبان                         ۶٠/٣٨

نگهبان                         ۶٠/٣٩



نگهبان                         ۴٠/۶٠

نگهبان                         ۴١/۶٠

نگهبان                         ۴٢/۶٠

نگهبان                         ۴٣/۶٠

نگهبان                         ۴۴/۶٠

نگهبان                         ۴۵/۶٠

نگهبان                         ۴۶/۶٠

نگهبان                         ۴٧/۶٠

نگهبان                         ۴٨/۶٠

نگهبان                         ۴٩/۶٠

نگهبان                         ۵٠/۶٠

نگهبان                         ۵١/۶٠

نگهبان                         ۵٢/۶٠

نگهبان                         ۵٣/۶٠

نگهبان                         ۵۴/۶٠

نگهبان                         ۵۵/۶٠

نگهبان                         ۵۶/۶٠

نگهبان                         ۵٧/۶٠

نگهبان                         ۵٨/۶٠

نگهبان                         ۵٩/۶٠

نگهبان                         ۶٠/۶٠

نگهبان                         ۶١/۶٠

نگهبان                         ۶٢/۶٠

نگهبان                         ۶٣/۶٠

نگهبان                         ۶۴/۶٠

نگهبان                         ۶۵/۶٠

نگهبان                         ۶۶/۶٠

نگهبان                         ۶٧/۶٠

نگهبان                         ۶٨/۶٠

نگهبان                         ۶٩/۶٠

نگهبان                         ۶٠/٧٠

نگهبان                         ۶٠/٧١



نگهبان                         ۶٠/٧٢

نگهبان                         ۶٠/٧٣

نگهبان                         ۶٠/٧۴

نگهبان                         ۶٠/٧۵

نگهبان                         ۶٠/٧۶

نگهبان                         ۶٠/٧٧

نگهبان                         ۶٠/٧٨

نگهبان                         ۶٠/٧٩

نگهبان                         ۶٠/٨٠

نگهبان                         ۶٠/٨١

نگهبان                         ۶٠/٨٢

نگهبان                         ۶٠/٨٣

نگهبان                         ۶٠/٨۴

نگهبان                         ۶٠/٨۵

نگهبان                         ۶٠/٨۶

نگهبان                         ۶٠/٨٧

نگهبان                         ۶٠/٨٨

نگهبان                         ۶٠/٨٩

نگهبان                         ۶٠/٩٠

نگهبان                         ۶٠/٩١

نگهبان                         ۶٠/٩٢

نگهبان                         ۶٠/٩٣

نگهبان                         ۶٠/٩۴

نگهبان                         ۶٠/٩۵

نگهبان                         ۶٠/٩۶

نگهبان                         ۶٠/٩٧

نگهبان                         ۶٠/٩٨

نگهبان                         ۶٠/٩٩

نگهبان                         ۶٠/١٠٠

نگهبان                         ۶٠/١٠١

نگهبان                         ۶٠/١٠٢

نگهبان                         ۶٠/١٠٣



نگهبان                         ۶٠/١٠۴

نگهبان                         ۶٠/١٠۵

نگهبان                         ۶٠/١٠۶

نگهبان                         ۶٠/١٠٧

نگهبان                         ۶٠/١٠٨

نگهبان                         ۶٠/١٠٩

نگهبان                         ۶٠/١١٠

نگهبان                         ۶٠/١١١

نگهبان                         ۶٠/١١٢

نگهبان                         ۶٠/١١٣

نگهبان                         ۶٠/١١۴

نگهبان                         ۶٠/١١۵

نگهبان                         ۶٠/١١۶

نگهبان                         ۶٠/١١٧

نگهبان                         ۶٠/١١٨

نگهبان                         ۶٠/١١٩

نگهبان                         ۶٠/١٢٠

نگهبان                         ۶٠/١٢١

نگهبان                         ۶٠/١٢٢

نگهبان                         ۶٠/١٢٣

نگهبان                         ۶٠/١٢۴

نگهبان                         ۶٠/١٢۵

نگهبان                         ۶٠/١٢۶

نگهبان                         ۶٠/١٢٧

نگهبان                         ۶٠/١٢٨

نگهبان                         ۶٠/١٢٩

نگهبان                         ۶٠/١٣٠

نگهبان                         ۶٠/١٣١

نگهبان                         ۶٠/١٣٢

نگهبان                         ۶٠/١٣٣

نگهبان                         ۶٠/١٣۴

نگهبان                         ۶٠/١٣۵



مدير *

مسئول دفتر۶١

آارشناس مسئول روابط  بين اللملي         ۶٣

آارشناس روابط  بين اللملي         ۶۴

آارشناس امور بورسهاي  تحصيلي      ۶۵

آارشناس امور بورسهاي  تحصيلي      ۶۶

آارشناس                       ۶٧

آارشناس۶٨

مترجم ۶٩

مترجم ٧٠

آاردان                         ٧١

آاردان                         ٧٢

آمك آارشناس                   ٧٣

آمك آارشناس                   ٧۴

معاون                          *

مسئول  دفتر                     ٧۵

آارشناس امور اداري              ٧۶

آارشناس امور مالي               ٧٧

آارشناس مسئول  امور حقوقي         ٧٨

آارشناس امور حقوقي         ٧٩

آارشناس حقوقي٧٩/١

آارشناس حقوقي٧٩/٢

مدير٨٠

مسئول دفتر٨١

معاون                          ٨٢

آارشناس امور مالي               ٨٣

آارشناس امور مالي               ٨۴

مسئول حسابداري دانشكده ادبيات و علوم انساني٨۵

مسئول حسابداري دانشكده الهيات و معارف اسالمي٨۶

١-٧-(١)-مديريت مالي 

۶-(١)- دفترهمكاريهاي علمي و بين المللي 

٧-(١)- حوزه معاونت اداري و مالي 



مسئول حسابداري دانشكده علوم ٨٧

مسئول حسابداري دانشكده علوم اداري و اقتصادي٨٨

مسئول حسابداري دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي٨٩

مسئول حسابداري دانشكده آشاورزي ٩٠

مسئول حسابداري دانشكده مهندسي ٩١

مسئول حسابداري  مديريت تربيت بدني ٩٢

مسئول  حسابداري  مرآز اطالع رساني و آتابخانه مرآزي   ٩٣

مسئول  حسابداري  مديريت امور اداري و پشتيباني ٩۴

مسئول  حسابداري  مديريت خدمات دانشجويي ٩۵

مسئول  حسابداري  مديريت ساختمانها و تاسيسات٩۶

مسئول  حسابداري  مديريت مرآز اطالعات، آمار و امور رايانه اي٩٧

مسئول  حسابداري  معاونت پژوهش و فناوري٩٨

مسئول حسابداري دانشكده دامپزشكي٩٨/١

مسئول  حسابداري آموزشكده  آشاورزي  شيروان     ٩٨/٢

مسئول  حسابداري  دانشكده علوم رياضي ٩٨/٣

مسئول  حسابداري  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي۴/٩٨

مسئول امور دفتري ٩٩

متصدي  امور دفتري                 ١٠٠

بايگان١٠١

رئيس ١٠٣

آارشناس امور مالي               ١٠۴

حسابدار مسئول                   ١٠۵

حسابدار١٠۶

حسابدار                       ١٠٧

حسابدار١٠٨

حسابدار                       ١٠٩

رئيس ١١٠

آارشناس امور مالي               ١١١

حسابدار مسئول                   ١١٢

حسابدار                       ١١٣

١-١-٧-(١)- اداره اعتبارات و تعهدات

٢-١-٧-(١)- اداره دريافت و پرداخت 



حسابدار                       ١١۴

حسابدار١١۵

حسابدار١١۶

رئيس ١١٧

آارشناس امور مالي               ١١٨

حسابدار مسئول                   ١١٩

حسابدار                       ١٢٠

حسابدار١٢١

حسابدار                       ١٢٢

حسابدار                       ١٢٣

رئيس ١٢۴

آارشناس امور مالي               ١٢۵

حسابدار مسئول                   ١٢۶

حسابدار                       ١٢٧

حسابدار١٢٨

حسابدار                       ١٢٩

حسابدار                       ١٣٠

رئيس ١٣١

جمعدار اموال                    ١٣٢

جمعدار اموال                    ١٣٣

جمعدار اموال                    ١٣٣/١

جمعدار اموال                    ١٣٣/٢

جمعدار اموال                    ١٣٣/٣

جمعدار اموال                    ۴/١٣٣

جمعدار اموال  دانشكده ادبيات و علوم انساني١٣۴

جمعدار اموال  دانشكده الهيات و معارف اسالمي١٣۵

جمعدار اموال  دانشكده علوم ١٣۶

جمعدار اموال  دانشكده علوم اداري و اقتصادي١٣٧

جمعدار اموال  دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي١٣٨

۴-١-٧-(١)- اداره دفترداري و تنظيم حسابها

۵-١-٧-(١)- اداره اموال 

٣-١-٧-(١)- اداره رسيدگي به اسناد



جمعدار اموال  دانشكده آشاورزي ١٣٩

جمعدار اموال  دانشكده مهندسي ١۴٠

امين اموال  مديريت تربيت بدني ١۴١

جمعدار اموال  مرآز اطالع رساني و آتابخانه مرآزي ١۴٢

جمعدار اموال  مديريت خدمات دانشجويي ١۴٣

جمعدار اموال  مديريت ساختمانها و تاسيسات١۴۴

جمعدار اموال  دانشكده دامپزشكي ١/١۴۴

جمعدار اموال  آموزشكده آشاورزي شيروان ٢/١۴۴

جمعدار اموال  دانشكده علوم رياضي ٣/١۴۴

جمعدار اموال  دانشكده علوم رياضي *

امين  اموال  دانشكده  تربيت بدني  و علوم ورزشي١۴۴/۴

مدير١۴۵

مسئول دفتر١۴۶

معاون                          ١/١۴۶

آارشناس مسئول سفارشات و امور ارزي                ٢/١۴۶

آارشناس ١۴٧

آارشناس ١۴٨/١

آارشناس  فضاي  سبز              ١۴٩

مسئول حسابداري -

حسابدار                       ١۵٠

حسابدار                       ١۵١

حسابدار                       ١۵١/١

رئيس ١۵٢

مسئول سفارشات خارجي ١۵٣

مسئول  امور گمرآي  و ترخيص آاال      ١۵۴

مسئول  امور گمرآي  و ترخيص آاال      *

مسئول  انبارها                  ١۵۵

آاردان انبارهاي تخصصي ١/١۵۵

انباردار١۵۶

مسئول آارپردازي ١۵٧

٢-٧-(١)- مديريت امور اداري و پشتيباني 

١-٢-٧-(١)- اداره تدارآات 



مسئول  آارپردازي                 ١۵٨

مسئول  آارپردازي                 ١۵٩

آارپرداز                      ١۶٠

آارپرداز                      ١۶١

آارپرداز                      ١۶٢

آارپرداز                      ١۶٣

آارپرداز                      ١۶۴

آارپرداز                      ١۶۶

آارپرداز                      ١۶٧

آارپرداز                      ١۶٨

آارپرداز                      ١۶٩

آارپرداز                      ١٧٠

آارپرداز                      ١٧١

آارپرداز                      ١٧٣

آارپرداز                      ١٧۴

آارپرداز                      ١٧۵

آارپرداز                      ١٧۶

آارپرداز                      ١٧٨

رئيس ١٨٠

متصدي  امور دفتري  و بايگاني          ١٨٠/١

مسئول خدمات عمومي ١٨١

متصدي  اطالعات                  ١٨٢

متصدي  اطالعات                  ١٨٣

متصدي  اطالعات                  *

متصدي اطالعات ١٨۴

مسئول امور نقليه ١٨۵

آاردان  وسائط نقليه               ١٨۶

راننده وسائط نقليه  تندرو سنگين                ١٨٧

راننده وسائط نقليه  تندرو سنگين                ١٩۴

راننده وسائط نقليه  تندرو سنگين                ١٩٩

راننده وسائط نقليه  تندرو سنگين                ٢٠١

٢-٢-٧-(١)- اداره خدمات و نقليه 



راننده وسائط نقليه  تندرو سنگين                ٢٠٧

راننده وسائط نقليه  تندرو سنگين                ٢٠٩

راننده وسائط نقليه  تندرو سبك                ٢١١

راننده وسائط نقليه  تندرو سبك                ٢١٢

راننده وسائط نقليه  تندرو سبك                ٢١٣

راننده وسائط نقليه  تندرو سبك                ٢١۴

راننده وسائط نقليه  تندرو سبك                ٢١۶

راننده وسائط نقليه  تندرو سبك                ٢١٧

راننده وسائط نقليه  تندرو سبك                ٢٢٠

راننده وسائط نقليه  تندرو سبك                ٢٢١

راننده وسائط نقليه  تندرو سبك                ٢٢۴

راننده وسائط نقليه  تندرو سبك                ٢٢۵

راننده وسائط نقليه  تندرو سبك                ٢٢۶

راننده وسائط نقليه  تندرو سبك                ٢٢٨

راننده وسائط نقليه  تندرو سبك                ٢٣۵

راننده وسائط نقليه  تندرو سبك                ٢۴٣

راننده وسائط نقليه  تندرو سبك                ٢۴۵

راننده وسائط نقليه  تندرو سبك                ٢۴٨

راننده وسائط نقليه  تندرو سبك                ٢۵٢

راننده وسائط نقليه  تندرو سبك                ٢۵٧

راننده وسائط نقليه  تندرو سبك                ٢۵٨

راننده وسائط نقليه  تندرو سبك                ٢۶٠

راننده وسائط نقليه  تندرو سبك                ٢۶٢

راننده وسائط نقليه  تندرو سبك                ٢۶۶

راننده وسائط نقليه  تندرو سبك                ٢٧٠

راننده وسائط نقليه  تندرو سبك                ٢٧٢

راننده وسائط نقليه  تندرو سبك                ٢٧۴

مسئول  خدمات دانشكده ادبيات و علوم انساني٢٨۴

مسئول  خدمات دانشكده الهيات و معارف اسالمي٢٨۵

مسئول  خدمات دانشكده علوم ٢٨۶

مسئول  خدمات دانشكده علوم اداري و اقتصادي٢٨٧

مسئول  خدمات دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي٢٨٨



مسئول  خدمات دانشكده آشاورزي٢٨٩

مسئول  خدمات دانشكده مهندسي ٢٩٠

مسئول  خدمات دانشكده دامپزشكي ٢٩٠/١

مسئول  خدمات دانشكده علوم رياضي ٢٩٠/٢

مسئول  خدمات دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي٢٩٠/٣

مسئول  تلفنخانه                  ٢٩٢

تلفنچي٢٩٣

تلفنچي٢٩۴

پيشخدمت                       ٢٩۶

پيشخدمت                       ٢٩٨

پيشخدمت                       ٣٠٠

پيشخدمت                       ٣٠٣

پيشخدمت                       ٣٠۶

پيشخدمت                       ٣٠٧

پيشخدمت                       ٣١٠

پيشخدمت                       ٣١٢

پيشخدمت                       ٣١۴

پيشخدمت                       ٣١۶

پيشخدمت                       ٣١٧

پيشخدمت                       ٣١٨

پيشخدمت                       ٣٢٠

پيشخدمت                       ٣٢١

پيشخدمت                       ٣٢٣

پيشخدمت                       ٣٢۵

پيشخدمت                       ٣٢۶

پيشخدمت                       ٣٢٩

پيشخدمت                       ٣٣٠

پيشخدمت                       ٣٣١

پيشخدمت                       ٣٣٢

پيشخدمت                       ٣٣٣

پيشخدمت                       ٣٣۶

پيشخدمت                       ٣٣٩



پيشخدمت                       ٣۴٧

پيشخدمت                       ٣۴٨

پيشخدمت                       ٣۴٩

پيشخدمت                       ٣۵٠

تلفنچي٣۵١

تلفنچي٣۵٢

تلفنچي٣۵٣

راننده وسائط نقليه  تندرو سبك                ٣۵۴

پيشخدمت                       ٣۶۵

پيشخدمت                       ٣۶۶

پيشخدمت                       ٣٧٢

رئيس ٣٧٣

معاون٣٧۴

مسئول امور دفتري ٣٧۵

متصدي  امور دفتري                 ٣٧۶

متصدي  امور دفتري                 ٣٧٧

متصدي  دريافت و توزيع  نامه ها      ٣٧٨

متصدي ثبت دفتر ارسال و مراسالت ٣٧٩

مسئول بايگاني ٣٨٠

بايگان ٣٨١

بايگان٣٨٢

بايگان٣٨٣

ماشين  نويس                     ٣٨۴

نامه رسان ٣٨۵

نامه  رسان                       ٣٨۶

مدير۵٢۴

مسئول  دفتر                     ۵٢۵

معاون                          ١/۵٢۵

مهندس مسئول  ط رح  و نظ ارت          ۵٢۶

مهندس ناظ ر ط رحهاي  ساختماني       ۵٢٧

٣-٢-٧-(١)- اداره دبيرخانه 

٣-٧-(١)- مديريت ساختمانها و تاسيسات 



مهندس ساختمان                  ۵٢٨

مهندس ساختمان                  ۵٢٩

مهندس ساختمان                  ۵٢٩/١

مهندس ساختمان                  ۵٢٩/١

مهندس ناظر طرحهاي تاسيساتي ۵٣٠

مهندس تاسيسات                 ۵٣١

مهندس تاسيسات                 ۵٣٢/١

مهندس مكانيك ۵٣٣

مهندس برق ۵٣۴

مهندس معمار۵٣۵

مهندس محاسب                   ۵٣۶

مسئول حسابداري -

حسابدار                       ۵٣٧

جمعداراموال -

مسئول امور دفتري۵٣٨

بايگان  فني                      ۵۴٠

بايگان ۵۴١

ماشين نويس۵۴٢

ماشين نويس۵۴٣

انباردار                      ۵۴۴

نامه  رسان                       ۵۴٧

تلفنچي۵۴٨

رئيس ۵۴٩

نقشه  آش                        ۵۵٠

نقشه  آش                        ۵۵١

مهندس تاسيسات                 ۵۵۴

مهندس تاسيسات                 ۵۵۵

آاردان ۵۵٧

مسئول امور فني ۵۵٧/١

مسئول امور فني ۵۵٧/٢

مسئول امور فني ۵۵٧/٣

١-٣-٧-(١)- اداره خدمات فني 



مسئول امور فني ۴/۵۵٧

مسئول امور فني ۵/۵۵٧

مسئول امور فني ۶/۵۵٧

مدير۵۶٠

معاون                          ۵۶٠/١

مسئول دفتر۵۶١

آارشناس مسئول                  ۵۶١/١

آارشناس امور اداري ۵۶٢

مسئول امور دفتري ۵۶٣

بايگان ۵۶۵

ماشين نويس۵۶٧

ماشين نويس۵۶٨

ماشين نويس۵۶٩

رئيس ۵٧٠

معاون ( آارشناس )۵٧٠/١

آارگزين  مسئول  امور آارآنان دانشكده ادبيات و علوم انساني۵٧٢

آارگزين  مسئول  امور آارآنان دانشكده الهيات و معارف اسالمي۵٧٣

آارگزين مسئول امور آارآنان دانشكده علوم ۵٧۴

آارگزين مسئول امورآارآنان دانشكده علوم اداري و اقتصادي۵٧۵

آارگزين مسئول امور آارآنان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي۵٧۶

آارگزين  مسئول  امور آارآنان دانشكده آشاورزي ۵٧٧

آارگزين مسئول امور آارآنان دانشكده مهندسي ۵٧٨

آارگزين مسئول امور آارآنان آموزشكده شيروان ۵٧٨/١

آارگزين مسئول امور آارآنان دانشكده دامپزشكي۵٧٨/٢

آارگزين مسئول امور آارآنان دانشكده علوم رياضي ۵٧٨/٣

آارگزين مسئول امور آارآنان دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي۴/۵٧٨

مسئول  استخدام  هيات علمي          ۵٧٩

مسئول  استخدام  اعضاء غير آموزشي      ۵٨١

آارگزين ۵٨٣

آارشناس مسئول  استخدام           ۵٨۴

۴-٧-(١)- مديريت آارگزيني و رفاه 

١-۴-٧-(١)- اداره آارگزيني 



آارشناس                       ۵٨۵

آارشناس                       ۵٨۶

آمك آارشناس                   ۵٨٧

متصدي  آمار پرسنلي ( آمارگر)              ۵٨٨

متصدي  آمار پرسنلي ( آمارگر)              *

رئيس ۵٨٩

معاون                          ۵٨٩/١

مسئول  امور تعاونيها             ۵٩٠

آارشناس                       ۵٩١

مسئول  امور بازنشسته  و وظ يفه  بگيران  ۵٩٢

متصدي  امور بازنشسته  و وظ يفه بگيران  ۵٩٣

مسئول  امور رفاهي                 ۵٩۴

متصدي  امور رفاهي                 ۵٩۵

متصدي  امور رفاهي                 ۵٩۶

مسئول  حسابداري  تعاوني  مصرف       ۵٩٨

حسابدار تعاوني  مصرف             ۵٩٩

ماشين  نويس بايگان  متصدي  دفتر     ۶٠٢

آارپرداز                      ۶٠۵

انباردار                      ۶٠۶

صندوقدار۶٠٧

مسئول مهدآودك ۶٠٨

آودآيار۶٠٩

آودآيار۶١٠

معاون                          *

مسئول دفتر۶١١

مسئول حسابداري ۶١١/١

آارشناس                       ۶١٢

مسئول  مط العات و برنامه ريزي  آموزشي ** ۶١٣

مسئول  بورس و اعزام               ** ۶١۴

مسئول  دوره هاي  آموزشي  تكميلي       ** ۶١۵

٢-۴-٧-(١)- اداره رفاه 

٨-(١)- حوزه معاونت آموزشي وتحصيالت تكميلي 



مسئول نظارت و سنجش** ۶١۶

آارشناس مسئول نظارت و ارزيابي۶١٧

آارشناس نظارت و ارزيابي۶١٧/١

مدير۶١٨

مسئول دفتر۶١٩

معاون                          ۶١٩/١

آارشناس خدمات آموزشي           ۶٢٠

آارشناس خدمات آموزشي           ۶٢١

آارشناس خدمات آموزشي           ۶٢٢

آارشناس خدمات آموزشي           ۶٢٣

آارشناس خدمات آموزشي           ۶٢٣/١

مسئول امور دفتري ۶٢۴

متصدي  امور دفتري                 ۶٢۵

متصدي  امور دفتري                 ۶٢۶

نامه  رسان                       ۶٣٢

رئيس ۶٣٣

آارشناس۶٣۴

آاردان                         ۶٣۵

آمك آارشناس                   ۶٣۶

مسئول  پذيرش و ثبت نام            ۶٣٧

متصدي پذيرش و ثبت نام ۶٣٨

متصدي امور دفتري و بايگاني سوابق تحصيلي ۶۴١

ماشين نويس و بايگان ۶۴٢

رئيس ۶۴٣

مسئول  امور نظ ام  وظ يفه             ۶۴۴

متصدي امورنظام وظيفه ۶۴۵

مسئول اموژرفارغ التحصيالن ۶۴۶

متصدي امورفارغ التحصيالن ۶۴٧

بايگان  سوابق  تحصيلي              ۶۴٨

١-٨-(١)- مديريت آموزشي 

١-١-٨-(١)- اداره پذيرش وثبت نام 

٢-١-٨-(١)- اداره دانش آموختگان



بايگان  سوابق  تحصيلي              ۶۴٩

بايگان  سوابق  تحصيلي              ۶۵٠

بايگان  سوابق  تحصيلي              ۶۵١

رئيس *

معاون                          ۶٩٧/١

مسئول دفتر۶٩٨

مسئول حسابداري -

آارشناس امور فرابري داده ها۶٩٩

آارشناس امور فرابري داده ها٧٠٠

آارشناس امور فرابري داده ها٧٠٠/١

آارشناس امور فرابري داده ها٧٠٠/٢

آارشناس امور فرابري داده ها٧٠٠/٣

آارشناس امور فرابري داده ها۴/٧٠٠

آارشناس امور فرابري داده ها۵/٧٠٠

آارشناس امور فرابري داده ها٧٠٠/١٢

آارشناس مسئول طرح و توسعه٧٠١

برنامه نويس سيستم ٧٠٢

برنامه نويس سيستم ٧٠٣

تحليل گرسيستم ٧٠۴

تحليل گرسيستم ٧٠۵

تحليل گرسيستم *

تحليل گرسيستم ٧٠۶

آارشناس بانكهاي اطالعاتي ٧٠٧

آارشناس بانكهاي اطالعاتي ٧٠٨

برنامه نويس آاربردي ٧٠٩

برنامه نويس آاربردي ٧١٠

برنامه نويس آاربردي ٧١١

برنامه نويس آاربردي ٧١٢

برنامه نويس آاربردي ٧١٢/١

برنامه نويس آاربردي ٧١٢/٢

برنامه نويس آاربردي ٧١٢/٣

٢-٨-(١)- مرآز اطالعات و آمار و امور رايانه اي



آارشناس مسئول شبكه۴/٧١٢

آارشناس شبكه ٧١٣

آارشناس شبكه ٧١۴

اپراتور٧١۵

اپراتور٧١۶

تكنيسين فرابري داده ها ٧١٧

تكنيسين فرابري داده ها ٧١٨

تكنيسين فرابري داده ها ٧٢٠

تكنيسين فرابري داده ها ٧٢٢

تكنيسين فرابري داده ها ٧٢٣

آارشناس جمع آوري اطالعات ٧٢٣/١

آارشناس جمع آوري اطالعات ٧٢٣/٢

آارشناس مسئول امور سخت افزار رايانه٧٢۶

آارشناس امور سخت افزار رايانه٧٢٧

آاردان امور سخت افزار رايانه٧٢٨

تكنيسين سخت افزار٧٣٠

مسئول امور عمومي ٧٣١

متصدي  امور دفتري  و بايگاني          ٧٣٢

آتابدار٧٣٣

انباردار                      ٧٣۴

ماشين  نويس                     ٧٣۵

تلفنچي٧٣٨

مدير٧۴٠/١٣

معاون                          ٧۴٠/١۴

مسئول دفتر٧۴٠/١۵

آارشناس مسئول برنامه ريزي آموزشي تحصيالت تكميلي ٧۴٠/١۶

آارشناس٧۴٠/١٧

آمك آارشناس ٧۴٠/١٨

آارشناس مسئول ارزشيابي آموزشي تحصيالت تكميلي ٧۴٠/١٩

آارشناس ٧۴٠/٢٠

آمك آارشناس ٧۴٠/٢١

٣-٨-(١)- مديريت تحصيالت تكميلي 



معاون                          *

مسئول دفتر٧۴١

آارشناس ارتباط با خانواده٧۴١/١

رئيس مرآز مشاوره دانشجويي** ٧۴٢

معاون مرآز مشاوره دانشجويي (آارشناس)٧۴٢/١

آارشناس روانشناسي٧۴٣

آارشناس رواشناسي٧۴٣/١

آارشناس رواشناسي٧۴٣/٢

آارشناس رواشناسي٧۴٣/٣

مددآار اجتماعي٧۴۴

آارشناس ١/٧۴۴

آارشناس امورانضباطي دانشجويان                       ٢/٧۴۴

متصدي  پذيرش و بايگاني            ٧۴۵

رئيس                          ١/٧۴۵

آارشناس مسئول امور فرهنگي ٢/٧۴۵

آارشناس امور فرهنگي ٣/٧۴۵

آارشناس امور فوق برنامه ٧۴۵/۴

آارشناس امور هنري ٧۴۵/۵

مسئول امورسمعي و بصري ٧۴۵/۶

متصدي انتشارات ٧/٧۴۵

مدير٧۴۶

مسئول دفتر٧۴٧

معاون                          ٧۴٧/١

آارشناس خدما دانشجويي ٧۴٧/٢

آارشناس خدمات دانشجويي ٧۴٧/٣

مسئول امور عمومي (آارشناس)۴/٧۴٧

مسئول  امور دفتري                 ٧۴٨

متصدي  امور دفتري                 ٧۵٠

بايگان ٧۵١

٩-(١)- حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي 

١-٩-(١)- اداره امورفرهنگي و فوق برنامه 

٢-٩-(١)- مديريت خدمات دانشجويي 



ماشين نويس و بايگان ٧۵٢

مسئول حسابداري -

حسابدار                       ٧۵٣

حسابدار                       ٧۵۴

حسابدار                       *

حسابدار                       ٧۵۵

جمعداراموال -

انباردار                      ٧۵۶

انباردار                      ٧۵٧

انباردار                      ٧۵٨

نامه  رسان                       ٧۵٩

رئيس ( پزشك متخصص )٧۶۶

پزشك عمومي ٧۶٧

دندانپزشك ٧۶٨

بهداشتكار دهان و دندان ٧۶٩

رئيس ٧٧٣

آارشناس ٧٧۴

آارشناس ٧٧۵

متصدي  صدور معرفي  نامه  و اموربانكي   ٧٧۶

آمك آارشناس                   ٧٧٧

آمك آارشناس ٧٧٩

رئيس ٧٨١

آارشناس خدمات دانشجويي ٧٨١/١

آاردان  خدمات دانشجوئي           ٧٨٢

آاردان٧٨٢/١

متصدي  امور دفتري  و بايگاني          ٧٨٣

تلفنچي٧٨٨

تلفنچي٧٨٩

تلفنچي٧٩٢

١-٢-٩-(١)- اداره خدمات درماني 

٢-٢-٩-(١)- اداره رفاه دانشجو

٣-٢-٩-(١)- اداره امورخوابگاهها



مسئول  امور خوابگاه               ٧٩۴

مسئول  امور خوابگاه               ٧٩۵

مسئول  امور خوابگاه               ٧٩۶

مسئول  امور خوابگاه               ٧٩٧

مسئول  امور خوابگاه               ٧٩٨

مسئول  امور خوابگاه               ٧٩٩

متصدي چاپ و تكثير٨٠٣

پيشخدمت                       ٨٠٧

پيشخدمت                       ٨٠٨

پيشخدمت                       ٨١۴

پيشخدمت                       ٨١۶

پيشخدمت                       ٨١٧

رئيس ٨٢۴

مسئول  سلف سرويس                ٨٢۵

مسئول  سلف سرويس                ٨٢۶

متصدي سلف سرويس                ٨٢٨

متصدي  سلف سرويس                ٨٢٩

متصدي سلف سرويس                ٨٣٠

انباردار                      ٨٣٣

پيشخدمت                       ٨۴٢

مدير٨۴٨

مسئول  دفتر                     ٨۴٩

مسئول حسابداري -

امين اموال -

مسئول امور عمومي (آارشناس)٨۵٠

متصدي  امور دفتري  و بايگاني          ٨۵٢

نامه  رسان                       ٨۵٣

تلفنچي٨۵۵

مسئول تاسيسات ورزشي ٨۵۶

مسئول امور ميادين ورزشي ٨۵٧

٣-٩-(١)- مديريت تربيت بدني 

۴-٢-٩-(١)- اداره امور تغذيه



متصدي امور ميادين ورزشي ٨۵٨

متصدي امور ميادين ورزشي ٨۵٩

متصدي امور ميادين ورزشي ٨۶٠

پيشخدمت                       ٨۶۴

آارشناس مسئول امور تربيت بدني ٨۶٩

آارشناس                       ٨٧٠

مربي  ورزش                      ٨٧١

مربي  ورزش                      ٨٧٢

مربي  ورزش                      ٨٧٢/١

مربي  ورزش                      ٨٧٢/٢

آارشناس امور تربيت بدني ٨٧٣

آارشناس امور تربيت بدني ٨٧۴

آارشناس امور تربيت بدني ٨٧۵

آارشناس امور تربيت بدني ٨٧۶

آارشناس امور تربيت بدني ٨٧٧

آارشناس امور تربيت بدني ٨٧٨

آارشناس امور تربيت بدني ٨٧٩

آارشناس امور تربيت بدني ٨٨٠

آارشناس امور تربيت بدني ٨٨١

معاون                          *

مسئول دفتر٨٨٣

مسئول حسابداري -

حسابدار٨٨۴

حسابدار١/٨٨۴

مسئول چاپ و انتشارات ** ٨٨۶

آارشناس ٨٨٧

آارشناس آزمايشگاه٨٨٧/١

آارشناس آزمايشگاه٨٨٧/٢

مدير*

مسئول دفتر٨٨٩

١٠-(١)- حوزه معاونت پژوهش و فناوري

١-١٠-(١)- مديريت خدمات پژوهشي 



معاون                          ٨٨٩/١

مسئول  امور پژوهشي  دانشكده    ** ٨٩٠

مسئول  امور پژوهشي  دانشكده    ** ٨٩١

مسئول  امور پژوهشي  دانشكده    ** ٨٩٢

مسئول  امور پژوهشي  دانشكده    ** ٨٩٣

مسئول  امور پژوهشي  دانشكده    ** ٨٩۴

مسئول  امور پژوهشي  دانشكده    ** ٨٩۵

مسئول  امور پژوهشي  دانشكده    ** ١/٨٩۵

مسئول  امور پژوهشي  دانشكده    ** ٨٩۶

مسئول  امور پژوهشي  دانشكده    ** ١/٨٩۶

آارشناس مسئول مط العات پژوهشي         ٨٩٧

آارشناس مط العات پژوهشي         ٨٩٨

مدير*

مسئول دفتر٩٠١

معاون                          ٩٠١/١

آارشناس مسئول  ارتباط  با صنعت     ٩٠٢

آارشناس ارتباط  با صنعت          ٩٠٣

آارشناس٩٠۴

آارشناس آارآفريني و مالكيت فكري٩٠۵

آارشناس ارتباط  با آشاورزي        ٩٠۶

آارشناس ارتباط  با آشاورزي        ٩٠٧

آاردان ارتباط  با آشاورزي          ٩٠٨

آارشناس امور پژوهشي ٩١٠

آارشناس امور پژوهشي ٩١١

رئيس **٩٢٧

معاون                          ٩٢٧/١

مسئول دفتر٩٢٨

آارشناس آتابداري               ٩٢٩

مسئول  امور دفتري                 ٩٣٠

مسئول حسابداري -

٣-١٠-(١)- مرآز اطالع رساني و آتابخانه مرآزي

٢-١٠-(١)- مديريت ارتباط علمي دانشگاه و جامعه



حسابدار                       ٩٣٢

جمعداراموال -

انباردار                      ٩٣٣

پيشخدمت                       ٩٣۶

آتابدار مسئول خدمات اسنادي       ٩٣٧

آتابدار نمايه  سازي  اسناد و مدارك   ٩٣٨

آارشناس نمايه  سازي  اسناد و مدارك   ٩٣٩

آتابدار خطي و ميكرو فيلم           ٩۴٠

متصدي  مخزن  اسناد و مدارك          ٩۴١

آارشناس اطالع رساني آتابداري٩۴٢

رئيس (آارشناس)٩۴۴

آتابدار مسئول  تهيه  و انتخاب آتب   ٩۴۵

آتابدار تهيه  و انتخاب آتب        ٩۴۶

آارشناس مسئول  سفارش آتاب               ٩۴٧

ماشين  نويس                     ٩۴٨

آتابدار مسئول  فهرست نويسي آتب فارسي  و عربي   ٩۴٩

آارشناس فهرست نويس آتب فارسي    ٩۵٠

آارشناس فهرست نويس آتب عربي     ٩۵١

آارشناس فهرست نويس آتب٩۵٢

آتابدار فهرست نويس             ٩۵٣

آارشناس مسئول  فهرست انگليسي  و فرانسه ٩۵۴

آتابدار فهرست نويس             ٩۵۵

آارشناس فهرست نويس ساير زبانها  ٩۵۶

متصدي آماده سازي  و رديف بندي       ٩۵٧

آتابدار مراجع  و مخازن             ٩۵٨

آتابدار مسئول  سالن  عمومي          ٩۵٩

آارشناس مسئول اطالع رساني آتابداري                       ٩۶٠

آارشناس اطالع رساني آتابداري                       ٩۶١

آارشناس مسئول  هماهنگي  آتابخانه ها٩۶٢

مسئول سمعي و بصري ٩۶٣

١-٣-١٠-(١)- اداره خدمات آتابداري 


