
١٥ 
 

  استان سیستان و بلوچستانشهري فهرست پستهاي سازمانی شرکت آب و فاضالب 
  حوزه مدیریت عامل

  کد  عنوان پست سازمانی  ردیف  واحد

  حوزه مدیرعامل 

  211 01   مدیر عامل    1
  211 02   مدیر دفتر هیأت مدیره و مدیر عامل   2
  211 03   متصدي امور دفتري و کاربر رایانه   3
  211 04   پیگیريکارشناس هماهنگی   4
  211 05   مشاور   5
  211 06   مشاور   6

  ،عمومیمجامعدفتر 
  حسابرسیو نظارت مالی

  212 07   مدیر دفتر    7
  212 08   کارشناس مالی   8
  212 09   کارشناس مالی   9

  دفتر
  حقوقی،  

  تحصیل و تملک اراضی

  213 10   مدیر دفتر   10
  213 11   رئیس اداره حقوقی   11
  213 12   کارشناس حقوقی   12
  213 13   کارشناس حقوقی تحصیل و تملک اراضی   13
  213 14   کارشناس رسیدگی به شکایات    14
  213 15   کمک کارشناس حقوقی    15

  دفتر قراردادها

  214 16   مدیر دفتر    16
  214 17   کارشناس قراردادها   17
  214 18   کارشناس قراردادها   18
  214 19   کارشناس رسیدگی به پیمان   19
  214 20   قراردادهاکمک کارشناس    20

  دفتر
  روابط عمومی 

  و آموزش همگانی 

  215 21   مدیر دفتر   21
  215 22   روابط عمومیکارشناس    22
  215 23   روابط عمومیکارشناس    23
  215 24   روابط عمومیکارشناس    24
  215 25   روابط عمومیکمک کارشناس    25

  دفتر 
 حراست و امور محرمانه

  216 26   مدیر دفتر    26
  216 27   کارشناس حفاظت اسناد   27
  216 28   کارشناس مسئول حفاظت پرسنلی    28
  216 29   کارشناس حفاظت پرسنلی    29
  216 30  کارشناس مسئول حفاظت فیزیکی   30



١٦ 
 

  فهرست پستهاي سازمانی شرکت آب و فاضالب شهري استان سیستان و بلوچستان
  حوزه مدیریت عامل 

  کد  عنوان پست سازمانی  ردیف  واحد

  دفتر 
  حراست و امور محرمانه

  216 31  فیزیکی کارشناس حفاظت   31
  IT  32 216کارشناس    32
  216 33   متصدي امور دفتري و کاربر رایانه   33

  دفتر
  بهداشت،  

  ایمنی و محیط زیست

  217 34   مدیر دفتر   34
  217 35   محیط زیستکارشناس بهداشت، ایمنی و    35
  217 36   محیط زیستکارشناس بهداشت، ایمنی و    36

  دفتر
  مدیریت بحران

  و پدافند غیرعامل 
  

  218 37   مدیر  دفتر   37
  218 38   کارشناس مسئول مدیریت بحران   38
  218 39   کارشناس مدیریت بحران   39
  218 40   کارشناس مسئول پدافند غیرعامل   40
  218 41   کارشناس پدافند غیرعامل   41

  دفتر 
  تجهیز منابع مالی 
  و توسعه مشارکت

  219 42   مدیر دفتر   42
  219 43   کارشناس پروژه   43
  219 44   کارشناس تجهیز منابع مالی   44
  219 45   کارشناس قراردادها   45
  219 46   کارشناس امور اقتصادي    46
  219 47   مترجم   47

  مرکز سامانه 
  122ارتباطات مردمی 

  2110 48   رئیس مرکز   48
  2110 49   کارشناس هماهنگی و پیگیري   49
  2110 50   کارشناس تحلیل حوادث   50
  2110 51   کارشناس پاسخگویی   51
  2110 52   کارشناس پاسخگویی   52
  2110 53   کارشناس پاسخگویی   53
  2110 54   کارشناس پاسخگویی   54

  دفتر بهره برداري 
  خط انتقال از 

  چاه نیمه به زاهدان

  2111 55   مدیر دفتر   55
  2111 56   رئیس تصفیه خانه آب زاهدان   56
  2111 57   کارشناس تصفیه خانه فاضالب   57
  2111 58   کارشناس بهره برداري از خط انتقال   58
  2111 59   کارشناس برق   59

  



١٧ 
 

  و بلوچستانفهرست پستهاي سازمانی شرکت آب و فاضالب شهري استان سیستان 
  حوزه مدیریت عامل 

  کد  عنوان پست سازمانی  ردیف  واحد

  کارخانه
  آب شیرین کن

  کنارك به چابهار

  2112 60   مدیر کارخانه آب شیرین کن کنارك به چابهار   60
  2112 61  بهداشت، ایمنی و محیط زیست ناظر کارشناس    61
  2112 62   ناظر برق کارشناس   62
  2112 63   ناظر مکانیک کارشناس   63
  2112 64   ناظر فرآیند تصفیه آب کارشناس   64

  



١٨ 
 

  فهرست پستهاي سازمانی شرکت آب و فاضالب شهري استان سیستان و بلوچستان
  حوزه مدیریت عامل 

  کد  عنوان پست سازمانی  ردیف  واحد

بهره برداري از تأسیسات 
  تولید، تصفیه خانه 
  و انتقال آبرسانی

  به زابل و سیستان 

  2112 65   مدیر    65
  2112 66  آب سیستانرئیس تصفیه خانه    66
  2112 67   تصفیه خانهکارشناس    67
  2112 68   کارشناس بهره برداري از خطوط انتقال   68
  2112 69   ناظر برق کارشناس   69
  2112 70   ناظر مکانیک کارشناس   70

 
 
   



١٩ 
 

استان سیستان و بلوچستانشهري فهرست پستهاي سازمانی شرکت آب و فاضالب   
 معاونت مالی و پشتیبانی

  کد  سازمانیعنوان پست   ردیف  واحد

  حوزه معاونت
  221 01   معاون مالی و پشتیبانی 1
  221 02   کارشناس مسئول هماهنگی 2
  221 03   امور دفتري وکاربر رایانه متصدي 3

  مدیر
  امور مالی و ذیحسابی

  222 04   مدیر امور 4
  222 05   متصدي امور دفتري و کاربر رایانه 5
  222 06   اسنادتلفیق  کارشناس مسئول نظارت مالی و 6

  اداره
  حسابداري عمومی 

  222 07   ادارهرئیس  7
  222 08   کارشناس مسئول تنظیم اسناد 8
  222 09   کارشناس مسئول تنظیم اسناد 9

  222 10   کارشناس مسئول رسیدگی به اسناد 10
  222 11   کارشناس مسئول رسیدگی به اسناد 11
  222 12   کارشناس دریافت و پرداخت 12
  222 13   کارشناس دریافت و پرداخت 13
  222 14   دستمزدکارشناس حقوق و  14
  222 15  کارشناس دفاتر قانونی  15
  222 16  کارشناس دفاتر قانونی  16

  اداره
  حسابداري

  مشترکین و درآمد 

  222 17   رئیس اداره 17
  222 18  کارشناس مالی  18
  222 19  کارشناس مالی  19

  اداره حسابداري 
  طرحهاي عمرانی

  222 20   رئیس اداره 20
  222 21   کارشناس مسئول حسابداري طرحهاي عمرانی 21
  222 22   کارشناس حسابداري طرحهاي عمرانی 22
  222 23   کارشناس حسابداري طرحهاي عمرانی 23
  222 24   کارشناس حسابداري طرحهاي عمرانی 24
  222 25   کارشناس حسابداري طرحهاي عمرانی 25
  222 26   کارشناس حسابداري طرحهاي عمرانی 26
  222 27   کارشناس حسابداري طرحهاي عمرانی 27
  222 28   عمرانیکارشناس حسابداري طرحهاي  28
  222 29   کارشناس رسیدگی به اسناد 29

  اداره
  حسابداري دارائیها 

  222 30   رئیس اداره 30
  222 31   )اموال جمعدار(کارشناس مالی  31
  222 32   کارشناس حسابداري انبارها 32
  222 33   کارشناس حسابداري قیمت تمام شده 33



٢٠ 
 

  بلوچستانفهرست پستهاي سازمانی شرکت آب و فاضالب شهري استان سیستان و 
  معاونت مالی و پشتیبانی

  کد  عنوان پست سازمانی  ردیف  واحد

  امور  اداري
  

  223 34   مدیر امور  34
  223 35   کارشناس ورزش و سالمتی 35
  223 36   کارشناس مسئول بیمه و رفاه 36
  223 37   رفاه و درمان مسئول 37
  223 38   بیمه و بازنشستگی مسئول 38
  223 39   کارشناس مسئول امور اداري 39
  223 40   امور اداريکارشناس  40
  223 41   متصدي امور دفتري وکاربر رایانه  41

  امور  
  خدمات عمومی

  223 42   مدیر امور 42
  223 43   مسئول دبیرخانه 43
  223 44   متصدي امور دفتري وکاربر رایانه  44
  223 45   متصدي امور دفتري وکاربر رایانه  45
  223 46   متصدي امور دفتري وکاربر رایانه  46
  223 47   متصدي خدمات عمومی 47
  223 48   تلفنچی 48
  223 49   مسئول نقلیه 49
  223 50   وسائط نقلیه سبک و سنگین راننده 50
  223 51   وسائط نقلیه سبک و سنگین راننده 51
  223 52   متصدي امور دفتري و کاربر رایانه 52

  اداره
  انبارها 

  224 53   رئیس اداره 53
  224 54   انباردار جاري 54
  224 55   انباردار طرح 55
  224 56   دارانبار کمک 56
  224 57   دارانبار کمک 57

  امور 
  بازرگانی

  225 58   مدیر امور  58
  225 59   کارشناس بازرگانی 59
  225 60   کارشناس بازرگانی 60
  225 61   کارپرداز 61
  225 62   کارپرداز 62

  



٢١ 
 

  استان سیستان و بلوچستانشهري فهرست پستهاي سازمانی شرکت آب و فاضالب 
  منابع انسانیمعاونت  برنامه ریزي و 

  کد  عنوان پست سازمانی  ردیف  واحد

  حوزه معاونت
  231 01   معاون   1
  231 02   امور دفتري و کاربر رایانه متصدي 2
  231 03   کارشناس مسئول هماهنگی 3

  دفتر 
  منابع انسانی

  آموزشو  

  232 04   مدیر دفتر 4
  232 05   کارشناس تشکیالت وطبقه بندي مشاغل 5
  232 06   کارشناس منابع انسانی 6
  232 07   کارشناس آموزش 7
  232 08   آموزشکمک کارشناس آموزش و  8

  دفتر 
  آمار و فن آوري

  اطالعات

  233 09   مدیر دفتر 9
  233 10   سیستم هاي نرم افزاري و خدمات الکترونیک کارشناس مسئول 10
  233 11   کارشناس رایانه 11
  233 12   کارشناس رایانه 12
  233 13   کارشناس تحلیل فرآیند سیستم هاي نرم افزاري 13
  233 14   کمک کارشناس رایانه 14
  233 15   توسعه فناوري و زیرساخت کارشناس مسئول 15
  233 16   کارشناس رایانه 16
  233 17   کارشناس شبکه و امنیت 17
  GIS  18 233سیستمهاي جغرافیایی  کارشناس مسئول 18
  GIS   19 233کارشناس سیستمهاي جغرافیایی  19
  GIS   20 233کارشناس بانکهاي اطالعات جغرافیایی  20
  233 21   آمار و اطالعات کارشناس مسئول 21
  233 22   کارشناس آمار 22
  233 23   کمک کارشناس آمار 23

  دفتر
  بودجه

  و بررسیهاي اقتصادي 

  234 24   مدیر دفتر 24
  234 25   کارشناس مسئول بودجه 25
  234 26   کارشناس کنترل بودجه  26
  234 27   کارشناس بررسی هاي اقتصادي 27

  دفتر 
  برنامه ریزي، کنترل

  و ارزیابی طرحها 

  235 28   مدیر دفتر 28
  235 29   ارزیابی طرحهاکارشناس برنامه ریزي، کنترل و  29
  235 30   کارشناس برنامه ریزي، کنترل و ارزیابی طرحها 30
  235 31   کارشناس برنامه ریزي، کنترل و ارزیابی طرحها 31



٢٢ 
 

  استان سیستان و بلوچستانفهرست پستهاي سازمانی شرکت آب و فاضالب شهري 
  منابع انسانیمعاونت  برنامه ریزي و 

  کد  عنوان پست سازمانی  ردیف  واحد

  دفتر
  بهبود بهره وري 

  و تحقیقات 
 
  

  236 32   مدیر دفتر  32
  236 33   تحول اداري بهبود بهره وري و کارشناس مسئول 33
  236 34   کارشناس تحول اداري 34
  236 35   کارشناس بهره وري 35
  236 36   کارشناس ارزیابی عملکرد 36
  236 37   تحقیقات کارشناس مسئول 37
  236 38  کارشناس تحقیقات 38

  



٢٣ 
 

  استان سیستان و بلوچستانشهري فهرست پستهاي سازمانی شرکت آب و فاضالب 
  معاونت خدمات مشترکین و درآمد

  کد  عنوان پست سازمانی  ردیف  واحد

  حوزه معاونت
  241 01   معاون  1
  241 02   امور دفتري و کاربر رایانهمتصدي  2
  241 03   کارشناس مسئول هماهنگی 3

  گروه
  پیاده سازي 

  و اجراي تعرفه 

  242 04   رئیس گروه 4
  242 05   کارشناس خدمات رایانه 5
  242 06   کارشناس خدمات رایانه 6
  242 07   رایانهخدمات کمک کارشناس  7

  دفتر 
  مشترکین خدمات 

  243 08   مدیر دفتر 8
  243 09   خدمات مشترکین کارشناس 9
  243 10   کارشناس خدمات مشترکین 10
  243 11   کارشناس خدمات مشترکینکمک  11

  دفتر 
  نظارت بر درآمد

  و وصول مطالبات 

  244 12   مدیر دفتر 12
  244 13   وصول مطالباتدرآمد وکارشناس نظارت بر  13
  244 14   کارشناس نظارت بر درآمد ووصول مطالبات 14
  244 15   کارشناس درآمد ووصول مطالباتکمک  15

  اداره
  نظارت بر نصب انشعابات 

  آب و فاضالب

  245 16  رئیس اداره 16
  245 17  کارشناس ناظر نصب انشعابات  17
  245 18  کارشناس نصب انشعابات کمک  18

  
   



٢٤ 
 

  استان سیستان و بلوچستانشهري فهرست پستهاي سازمانی شرکت آب و فاضالب  
  معاونت مهندسی و توسعه

  کد  عنوان پست سازمانی  ردیف  واحد

  حوزه معاونت
  251 01   معاون مهندسی و توسعه  1
  251 02   امور دفتري وکاربر رایانهمتصدي  2
  251 03   هماهنگیکارشناس مسئول  3

  دفتر فنی
  و خدمات مهندسی 

    

  252 04   مدیر دفتر 4
  252 05   طراحی تأسیسات آب وفاضالب  مسئول کارشناس 5
  252 06   کارشناس طراحی تأسیسات آب وفاضالب  6
  252 07   کارشناس طراحی تأسیسات آب وفاضالب  7
  252 08   کارشناس طراحی تأسیسات آب وفاضالب  8
  252 09   کارشناس طراحی تأسیسات آب وفاضالب  9
  252 10   کارشناس طراحی تأسیسات آب وفاضالب  10
  252 11   کارشناس طراحی تأسیسات آب وفاضالب  11
  252 12   کارشناس مسئول برنامه ریزي طرحها 12
  252 13   کارشناس برنامه ریزي طرحها 13
  252 14   کارشناس فنی  14
  252 15   کارشناس فنی  15
  252 16   کارشناس فنی کمک  16
  252 17   قشه بردارياظر نکارشناس ن 17
  252 18   کمک کارشناس نقشه برداري 18

  دفتر اجراي
طرح هاي تأمین و توزیع  

  آب شهري

  253 19   مدیر دفتر 19
  253 20   کارشناس مسئول کنترل پروژه هاي آب 20
  253 21   کارشناس ناظر اجراي طرحهاي آب 21
  253 22   کارشناس ناظر اجراي طرحهاي آب 22
  253 23   طرحهاي آبکارشناس ناظر اجراي  23
  253 24   کارشناس ناظر اجراي طرحهاي آب 24
  253 25   کارشناس تأسیسات و تجهیزات 25
  253 26   کارشناس منابع آب 26
  253 27   برقکارشناس  27
  253 28   کمک کارشناس فنی 28



٢٥ 
 

  فهرست پستهاي سازمانی شرکت آب و فاضالب  شهري استان سیستان و بلوچستان
  معاونت مهندسی و توسعه

  کد  پست سازمانی عنوان  ردیف  واحد

  دفتر اجراي
  طرح هاي جمع آوري 

  و تصفیه فاضالب 
 
  

  254 29   مدیر دفتر 29
  254 30   کارشناس مسئول کنترل پروژه هاي فاضالب 30
  254 31   کارشناس ناظر اجراي طرحهاي فاضالب 31
  254 32   کارشناس ناظر اجراي طرحهاي فاضالب 32
  254 33   کارشناس ناظر اجراي طرحهاي فاضالب 33
  254 34   ناظر اجراي طرحهاي فاضالبکارشناس  34
  254 35   کارشناس ناظر اجراي طرحهاي فاضالب 35
  254 36   کارشناس ناظر اجراي طرحهاي فاضالب 36
  254 37   فنیکارشناس  37
  254 38   کمک کارشناس فنی 38

 
  



٢٦ 
 

  استان سیستان و بلوچستانشهري فهرست پستهاي سازمانی شرکت آب و فاضالب 
  معاونت بهره برداري 

  کد  عنوان پست سازمانی  ردیف  واحد

  حوزه معاونت
  261 01   معاون بهره برداري  1
  261 02   متصدي امور دفتري و کاربر رایانه 2
  261 03   کارشناس مسئول هماهنگی 3

  دفتر
  بهره برداري 

  از تأسیسات آب

  262 04   مدیر دفتر 4
  262 05   آبتوزیع بهره برداري از تأسیسات  مسئول کارشناس 5
  262 06   تأسیسات توزیع آبکارشناس بهره برداري از  6
  262 07   کارشناس بهره برداري از تأسیسات توزیع آب 7
  262 08   کارشناس بهره برداري از تأسیسات توزیع آب 8
  262 09   بهره برداري از تأسیسات تولید و انتقال مسئول کارشناس 9

  262 10   کارشناس بهره برداري از تأسیسات تولید و انتقال 10
  262 11   تأسیسات تولید و انتقالکارشناس بهره برداري از  11
  262 12   کارشناس بهره برداري از تأسیسات تولید و انتقال 12

  دفتر
  بهره برداري

  از تأسیسات فاضالب 

  263 13   مدیر امور 13
  263 14   کارشناس مسئول بهره برداري از تأسیسات جمع آوري و انتفال  14
  263 15   کارشناس بهره برداري از تأسیسات جمع آوري و انتفال  15
  263 16   کارشناس بهره برداري از تأسیسات جمع آوري و انتفال  16
  263 17   فاضالب کارشناس مسئول بهره برداري از تصفیه خانه 17
  263 18   فاضالب کارشناس بهره برداري از تصفیه خانه 18
  263 19   فاضالب کارشناس بهره برداري از تصفیه خانه 19

  دفتر
  کنترل کیفیت

  آب و فاضالب 

  264 20   مدیر دفتر 20
  264 21   کارشناس مسئول سامانه هاي گندزدایی و سنجش لحظه اي 21
  264 22   کارشناس تجهیزات سنجش لحظه اي 22
  264 23   کارشناس سامانه هاي گندزدایی  23
  264 24   کارشناس مسئول کنترل کیفیت و پایش 24
  264 25   کارشناس تحلیل داده ها 25
  264 26   رئیس آزمایشگاه آب و فاضالب 26
  264 27   آبکارشناس مسئول آزمایشگاه  27
  264 28  کارشناس آزمایشگاه شیمی  28
  264 29  کارشناس آزمایشگاه شیمی  29



٢٧ 
 

  فهرست پستهاي سازمانی شرکت آب و فاضالب شهري استان سیستان و بلوچستان
  معاونت بهره برداري 

  کد  عنوان پست سازمانی  ردیف  واحد

  دفتر
  کنترل کیفیت

  آب و فاضالب 

  264 30  کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژي 30
  264 31  کارشناس آزمایشگاه بیولوژي 31
  264 32   تکنسین و نمونه بردار 32
  264 33   کارشناس مسئول آزمایشگاه فاضالب 33
  264 34  کارشناس آزمایشگاه شیمی  34
  264 35  کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژي 35
  264 36  کارشناس آزمایشگاه بیولوژي 36
  264 37   تکنسین و نمونه بردار 37
  264 38   دستگاهی آزمایشگاهکارشناس مسئول بخش  38
  264 39   کارشناس آزمایشگاه ریزآالینده آلی 39
  264 40   کارشناس آزمایشگاه ریزآالینده معدنی 40

  دفتر
  مدیریت مصرف 

و مطالعات کاهش آب 
  بدون درآمد

  265 41   مدیر دفتر 41
  265 42   بدون درآمدکارشناس مطالعات آب  42
  265 43   کارشناس مطالعات آب بدون درآمد 43
  265 44   آب مدیریت مصرفکارشناس  44
  265 45   آب مدیریت مصرفکارشناس  45
  265 46   و مدیریت مصرف کمک کارشناس آب بدون درآمد 46

  دفتر انرژِي 
  و سیستمهاي تله متري 

  و  کنترل از راه دور

  266 47   مدیر دفتر 47
  266 48   کارشناس انرژي 48
  266 49   کارشناس انرژي 49
  266 50   کارشناس سیستمهاي تله متري و کنترل از راه دور 50

  گروه 
نگهداري و تعمیرات 

  پیشگیرانه

  267 51   گروهرئیس  51
  267 52   کارشناس نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه 52
  267 53   کارشناس نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه 53
  267 54   کارشناس نگهداري و تعمیرات پیشگیرانهکمک  54

  


