ّیئت هذیرُ

هذیرعبهل

هسئَل دفتر

اهَر پیوبى ٍ لراردادّب

وویسیَى فٌی

ووسیَى
هعبهالت

هشبٍریي

ووسیَى
اداری

حسببرس
داخلی

هذیراى
شعب

هعبًٍت اهَر
استبًْب

هعبًٍت اهَر اداری ٍ پشتیببًی

هعبًٍت اهَر فٌی ٍ اجرایی

ّوبٌّگی اهَر
شعببت

هسئَل دفتر
هعبٍى فٌی
هتصذی اهَر دفتری

هسئَل دفتر

هسئَل دفتر
ٍاحذ پرٍشُ
یببی

هذیر اهَر فٌی

ٍاحذ وٌترل ٍ
ًظبرت

ٍاحذ تَسعِ ٍ
تجْیس شعب

ٍاحذ
آهَزش

هسئَل اهَر
فٌی وبرشٌبس

هذیر اهَر اجرایی
هذیر اهَر هبلی ٍ رئیس
حسببذاری

تذاروبت

ٍاحذ ارزیببی
وبرشٌبسی
پرٍشُ ّب

سرپرست
حفبری

هذیراى
پرٍشُ

وبلیبراسیَى ٍ
تست جَش

سرپرست
تسریك

ٍاحذ پشتیببًی
هبلی ٍ بررسی
اعالم ًیبز ٍ
سبیر

وٌترل اهَر هبلی

هأهَر خریذ
وبرشٌبس هبلی

ووسیَى ارزیببی شعب

هتصذی اهَر دفتری

هأهَر هطبلببت
ٍصَل

رئیس ادارُ دفبتر ٍ
شعب

سرپرستبى
وبرگبُ

 ببزدیذ ٍ ارزیببی پرٍشُ ّب تْیِ برآٍرد ٍ صَرت ٍضعیت فصَلاٍل ٍ دٍم
 تْیِ ٍ وٌترل آزهبیشبت صحرایی -تْیِ صَرتجلسبت صحرایی

وٌترل اهَر فٌی

رئیس ادارُ دفتر داری ٍ تٌظین
حسببْب

رئیس ادارُ دریبفت ٍ
پرداخت

رئیس ادارُ حمَق ٍ
دستوسد

هذیر اهَر اداری
هسئَل صذٍر سٌذ ٍ
تٌظین لیست

هسئَل صذٍر سٌذ
ٍاحذ حفبری

ٍاحذ تسریك

اویپ حفبری

اویپ تسریك

تىٌیسیٌْب

تىٌیسیٌْب

تبیپ

خذهبت هٌْذسی

هتصذی خریذ دفتری
هسئَل صذٍر سٌذ ٍ ثبت دفبتر

وبرگسیي
آزهبیشگبُ هروسی

راًٌذُ

پیه ًبهِ رسبى

هسئَل اهَر ببًىی ٍ هغبیرتْب

ٍاحذ
شیوی(وبرشٌبس )

هسئَل صٌذٍق تٌخَاُ ٍ اًببر
هسئَل پیگیری ٍ ٍصَل هطبلببت

اهَر شئَتىٌیه

هتصذی پیوبى ٍ
رسیذگی (وبرشٌبس )

ایستگبُ
هحلی

هسئَل آزهبیشگبُ
وبرشٌبس

هتصذی خذهبت
وبهپیَتری ٍ اطالعبت
ببیگبى

دفتر فٌی

هسئَل هبلی ٍ
اداری
وبرشٌبس

ٍاحذ وٌترل ویفی
هصبلح بتي ٍ آسفبلت

هسئَل اهَر اهَال ٍ دارائیْبی ثببت
ٍاحذ هىبًیه خبن

شیوی ٍ
لیسیه

تىٌیسیي

خبن ٍ
سٌگ

تىٌیسیي

همبٍهت هصبلح
 پیگیری ًتبیج آشهبیشبت تْیِ برآٍرد ٍ صَرت ٍضعیت فصلسَم ٍ چْبرم
 -پیگیری ٍ دفبع از صَرت ٍضعیت

تىٌیسیي

تْیِ ٍ تذٍیي
گسارشبت شئَتىٌیه

