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تحليل و ساماندهي پستهاي سازماني دانشگاهها: مطالعه موردي در 
دانشگاه علوم پزشکي تبريز

محمدرضا ملکي1، محمد مهرتک2، علي جنتي 3، عزيز رضاپور 4 ، صمد اقدام نيا 5، ميرسجاد سيد موسوي6

مقدمــه :  تحليل ش��غل مي تواند براي تعيين مش��خصات ضروري يك شغل 
به منظور تهيه ش��رح وظايف ش��غلي تلقي گردد. شرح ش��غل  به وسيله گزارشي از 
مش��خصات اساس��ي ش��غل و با ذكر ويژگيهاي ضروري وظايف، مسئوليتها و تعيين 
درج��ه اي از اختيارات ش��اغل ص��ورت مي گيرد. هدف از  اين مطالعه بررس��ي تنوع 
پستهاي س��ازماني دانشگاه علوم پزش��كي تبريز به منظور يكنواخت سازي، كاهش 

عناوين سازماني مشابه و ارائه الگوي مناسب مي باشد. 
روش بررسي : در مطالعه كيفي حاضر  با در نظر گرفتن قوانين موجود، عناوين 
س��ازماني احصاء ش��ده و  با اس��تفاده از روش بحث گروهي متمركز با اخذ نظرات 
تخصصي خبرگان و كارشناس��ان ذيربط، عنوانهاي سازماني اصالح وساماندهي شده 

اند. تحليل داده ها به روش تحليل محتوا از نوع قراردادي انجام گرفت.
يافته ها : تنوع پس��تهاي س��ازماني در الگوي پيشنهادي از 760 عنوان به 365 

عنوان تقليل يافته كه نشانگر كاهش 48% ي عناوين سازماني مي باشد. 
  نتيجه گيري : اج��راي نتايج اين مطالعه، مي تواند موجب  س��هولت در صدور 
احكام كارگزيني، تس��ريع در تدوين شرح وظايف پستهاي سازماني، حذف پستهاي 
س��ازماني غيرض��روري گردد. اي��ن مطالعه  الگوي��ي عملي براي تدوين تش��كيالت 
واحدهاي تابعه دانشگاه ها و وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشكي ارائه مي دهد. 

كليدواژه ها: پست سازماني،  شرح وظايف،  تحليل شغل
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تحليل و ساماندهي پستهاي سازماني دانشگاهها: مطالعه موردي ...

مقدمـه
امروزه نياز به انعط��اف پذيري براي انطباق با دنياي در 
حال تغيير ضرورتي اجتناب ناپذير اس��ت.)1( اين امر، يعني 
ارزش و اهميت »سرعت )انطباق با محيط( » در كسب و كار 

با شواهد زيادي مورد تائيد قرار گرفته است.)2(
ام��روزه بزرگتري��ن چالش كه هر س��ازماني با آن روبرو 
است، مسئله تحول و دگرگوني است. با توجه يه اصل معروف 
كه هيچ چيز به جز تغيير ثابت نيس��ت)3( تغيير در سازمانها 
اجتناب ناپذير اس��ت. تغيير حركت از ي��ك وضعيت باثبات 
ب��ه يك وضعيت ديگر از طريق يك س��ري اقدامات و مراحل 
پيش بيني شده و با  برنامه ريزي قبلي با هدف بهبود شرايط 

مي باشد.)4(
در محيط ه��اي متغي��ر و متحول، مدي��ران بايد به طور 
مس��تمر ساختار س��ازماني خود را با شرايط محيطي تطبيق 
داده و اصالح��ات الزم را در آن ب��ه عمل آورند. درك فرايند 
اصلي وساختار س��ازماني به فهم و شناخت محيط كاري بزر 
گ ت��ر كمك مي كند و نيز مي تواند ازآش��فتگي در س��ازمان 

جلوگيري نمايد.)5( 
فش��ار كاهش زمانهاي توليد كاال يا خدمات، هزينه ها و 
پاس��خ بهتر به مصرف كننده در رقابتهاي جهاني، باعث شده 
س��ازمانها و بنگاهها نتوانند براس��اس طبقه بندي تخصصها، 
وظاي��ف كنترلي در قالب دواير تخصصي و س��طوح سلس��له 
مرات��ب عمودي مديريتي به كار خ��ود ادامه دهند. آنها براي 
حفظ و بقاي خ��ود و همچنين رقابت در عرصه هاي جهاني، 
ناگزي��ر به دگرگونيه��اي بنيادين ناش��ي از بازبيني اهداف و 
برنامه هاي اس��تراتژيك با در نظر گرفتن كليه جوانب و منابع 

اعم از داراييهاي مشهود و نامشهود مي  باشند.)6(
به منظور اينكه سيستم برنامه ريزي منابع سازمان بتواند 
براي سازمان سودمند و اثربخش باشد، بايد حداقل برخي از 
روشهاي كسب و كار س��ازمان تغيير يافته و روشهاي جديد 

توسعه يابند.)7(
تحليل ش��غل1 از مهمترين ابزار در طبقه بندي مشاغل 
مي باشد تحليل شغل، جمع آوري نظام مند داده ها به منظور 
تعيي��ن ميزان دانش، مهارتها و توانمنديهاي الزم براي انجام 
1-  Job Analysis

موفقيت آميز يك شغل اس��ت. تحليل شغل در طبقه بندي 
جايگاههاي سازماني،  اطالعات الزم را براي اعالن جايگاههاي 
س��ازماني و نوشتن شرع ش��غل و طبقه بندي مشاغل فراهم 

مي آورد.)8(
تحليل ش��غل  فرايندي اس��ت براي تعيين ويژگي هاي 
الزم ب��راي عملكرد ش��غلي رضايت بخ��ش. همچنين براي 
تحليل ش��رايط محيطي كه كار در آن محيط  انجام مي شود 
ب��ه كار مي رود. هدف از  تحليل ش��غل جمع آوري اطالعات 
در م��ورد اينك��ه كار چگونه مي تواند خوب انجام ش��ود، چرا 
اي��ن كار  انجام مي ش��ود و كار چگونه مربوط به اهداف كلي 

سازمان مي باشد؟)9(
تحليل شغل عبارت است از ارزيابي يك شغل كه منجر 
به ش��ناخت نيازهاي روانش��ناختي، اجتماعي، ش��ناختي و 
فيزيك��ي آن مي گردد.)10( در اين تكني��ك درباره نيازهاي 
ش��غلي موجود اطالعاتي به دس��ت مي آيد كه بر اس��اس آن 
شرح وظايف )كه شامل وظايف اصلي، رفتارها و مسئوليتها و 
فعاليت هاي ضروري براي انجام آن ش��غل است( و ويژگيهاي 
شغل )كه شامل خالصه اي از ويژگيهاي انساني چون دانش، 
مه��ارت، كارآموزي و تجارب الزم جهت انجام رضايت بخش 
آن ش��غل است( و شرايط احراز شغل )چه نوع افرادي را بايد 
براي اين ش��غل منصوب كرد( مورد اس��تفاده قرار مي گيرد.

)11(
اهداف تحليل شغل كسب پاسخ سواالت زير مي باشد: 

چرا اين شغل وجود دارد؟. 1
چه فعاليت هاي ذهني و فيزيكي در اين ش��غل بر عهده . 2

شاغل مي باشد؟
چه زماني اين شغل انجام مي گيرد؟. 3
كجا اين شغل انجام مي شود؟. 4
چگونه شاغل كار را انجام ميدهد؟. 5
ش��اغل براي عهده دار شدن اين ش��غل چه ويژگيهايي . 6

الزم دارد؟
ش��رايط فيزيكي مح��ل كار) از قبيل درجه حرارت، نور، . 7

 صدا و ...( چگونه است؟
براي اين شغل چه تجهيزات و ماشينهايي الزم است؟. 8
شاخصهاي عمل موفق اين شغل چه ها هستند؟)11( . 9
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محمدرضا ملکي و همکاران

با توجه به اينكه در طول سالها پس از تدوين تشكيالت، 
پستهاي سازماني در فرايند تغيير، تبديل و اضافه شدن تحت 
تاثير ساليق شخصي كارشناسان تشكيالت قرار گرفتهاست. 
وجود ساليق متنوع كارشناسان مختلف در حوزه هاي متعدد 
دانش��گاه و نيز عدم توجه دقيق در نوش��تن نام دقيق پست 
س��ازماني در تشكيالت س��ازماني واحدهاي مختلف، موجب 
ايجاد پس��تهايي گرديده كه با وج��ود اينكه از نظر وظايف و 
ش��رح شغل يك پست تلقي مي ش��وند، ولي در تشكيالت به 
عنوان پس��تهاي مجزايي شناخته مي ش��وند. اين موضوع در 
برخ��ي موارد با ك��م و زياد كردن يك كلم��ه، جابجايي يك 
كلمه و يا  نوش��تن نام التين آن اتفاق افتاده اس��ت. اين امر 
عالوه بر افزايش تعدد سازماني، در برخي مواقع باعث گرديده 
اس��ت كه افرادي با وظايف مشابه در واحدهاي مشابه احكام 
كارگزيني متفاوت و مزاياي متفاوتي داش��ته باشند و اين امر 

موجب اعتراض برخي از كاركنان دانشگاه گرديده است. 
باال رفتن س��طح تحصيالت در جامعه موجب شده تا در 
عم��ل برخي از پس��تها با عنوان  تكنس��ين، متصدي و ...  و 
حتي در برخي موارد كاردان، كاربرد خود را از دس��ت بدهند 
و به پس��تهاي راكد تبديل شوند. بدين ترتيب نياز به ارتقاي 
آنها ضروري مي نمايد. براي مثال با وجود اينكه بيمارستان ها 
و مراكز آموزش��ي درماني تعداد زيادي پس��ت تحت عنوان” 
بهيار” دارند ولي ب��ه علت توقف تربيت بهيار در عمل امكان 
جذب بهيار و اشغال پستهاي خالي شده مذكور وجود ندارد. 
در اين مطالعه با اخذ نظرات كارشناس��ي از متخصصين 
تش��كيالت و طبق��ه بندي مش��اغل در س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي كش��ور، كارشناس��ان وزارت بهداشت و درمان و 
آموزش پزش��كي و كارشناسان دانش��گاه علوم پزشكي تبريز 
نسبت به ارتقاي پستهاي مذكور به پستهاي مورد نياز مرتبط 
س��ازمان، به منظ��ور فراهم كردن امكان ج��ذب نيرو از بين 
دانش آموختگان دانشگاهها اقدام شد. در مورد پستهايي كه 
ش��اغل داشتند پست هاي مذكور به پس��ت  "با نام"  تبديل 
ش��دند تا به محض بازنشستگي ش��اغل، نسبت به ارتقاي آن 
پستها اقدام شود. شايان ذكر است كه ادغام و يكسان سازي 
همه پس��تهاي سازماني با لحاظ نمودن شرايط احراز، قوانين 

و آئين نامه هاي طبقه بندي مشاغل انجام گرفت.

در برخي از پس��ت هاي سازماني با وجود داشتن شرايط 
احراز يكس��ان در طبقه بندي مش��اغل، مس��ئوالن با اضافه 
كردن بخش��ي از وظيفه شاغل در پست مذكور و يا تغيير نام 
پس��ت به وظيفه مذكور، موجب افزايش تعدد سازماني شده 
و چرخش ش��غلي را در آن واحد با مش��كل مواجه كرده اند. 
در حالي كه اين وظايف مي توانند در ش��رح وظايف ش��غلي 
فرد تعريف ش��وند و ني��ازي به تفكيك و ذكرآنها در پس��ت 
سازماني نمي باشد. اين پستها نيز پس از بحث هاي تخصصي 
زياد باهم ادغام شدند. براي مثال: كارشناس بهداشت محيط 
)هوا( كارش��ناس بهداش��ت محيط )آب(كارشناس بهداشت 

محيط )فاضالب(.
اي��ن مس��ائل از  ط��رف ديگ��ر موجب ب��روز معضالت 
عدي��ده عملي در روند اجراي اح��كام و عمليات امور اداري- 
استخدامي شده و باعث  س��ردرگمي و بالتكليفي مسئولين 
امور اداري واحدهاي تابعه و بروز اشتباهات متعدد در صدور 
احكام حقوقي شاغلين مربوطه شده است. در نتيجه بازنگري 
در عناوين پستهاي س��ازماني موجود به منظور كاهش تنوع 
پستهاي سازماني با ش��رح وظايف يكسان و عناوين متفاوت 
ضروري مي نمايد به ترتيبي كه نيازها و ضرورت هاي روز  در 

جهت ارتقاء و پويايي سازمان مد نظر قرار گيرد.

روش بررسي
در اي��ن مطالعه كيفي ابت��دا با در نظ��ر گرفتن قوانين 
موجود، عناوين س��ازماني)16194 رديف پست سازماني( با 
اس��تفاده از روشهاي تحليل شغل، احصاء شد. سپس شركت 
كنن��دگان ب��ا روش نمونه گي��ري مبتني بر ه��دف1، براي 
برگزاري بحث گروهي متمركز2 اتنتخاب شده و داده ها طي 
برگ��زاري چندين نوبت بحث گروهي متمركز هم با خبرگان 
و كارشناس��ان ذيرب��ط در حوزه هاي مختلف دانش��گاه و هم 
با مديران و كارشناس��ان وزارتخانه جمع آوري ش��د. تحليل 

داده ها به روش تحليل محتوا از نوع قراردادي انجام گرفت.
تحليل محتوا يك ش��يوه پژوهشي است كه براي تشريح 
عيني، منظم و احتماال كمي محتواي آشكار و پنهان پيام هاي 
ارتباطي ب��ه كار مي رود. تحليل محت��وا كاربردهاي متنوعي 
1-  Purposive Sampling
2-  Focus Group Discussion
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دارد، از جمله زماني كه تحليلگر از پرسش��نامه يا مصاحبه با 
سوال باز اس��تفاده كرده است، مي تواند با بكار گيري تحليل 
محتوا، از چنين اطالعاتي به بهترين نحو استقاده كند.)12(

براي احصاء عناوين پس��تهاي س��ازمان، ابتدا تنوع كليه 
عناوين پس��تهاي س��ازماني من��درج در تش��كيالت مصوب 
واحدهاي تابعه دانش��گاه، از متن مجموعه تش��كيالتي مورد 
عمل اس��تخراج و بر اس��اس رس��ته ها و رش��ته هاي شغلي 
برگرفته از طرحهاي طبقه بندي مشاغل، استفاده شد. سپس 
عناوين مشابه براساس نمونه شرح وظايف، تعيين و مشخص 
ش��دند سپس عناوين قابل تخصيص در هر يك از رشته هاي 
شغلي مش��خص، و توس��ط كارشناسان تش��كيالت و طبقه 
بندي مش��اغل مورد تحليل قرار گرفتتند. در تحليل مذكور 
ادغام پس��تهاي سازماني مش��ابه، نمونه وظايف و شرح رشته 
ش��غلي مربوطه،  نظر كارشناس��ان و صاحب نظران  و نيازها 

و ضرورت هاي واحدهاي تابعه دانشگاه مد نظر قرار گرفت.
ب��ه منظور اتخ��اذ رويه واح��د و س��هولت در مراجعه و 
جمع آوري اظهار نظرات كارشناس��ي، رئوس كليه فعاليتها و 
گام ه��اي مربوط به طرح، در قالب فرمت هاي خاصي طراحي 
ش��د و بعد از اظهار نظر كارشناس��ان خبره، ويرايش و آماده 

گرديد.
براي تعيين پس��ت هاي سازماني مشابه براساس عناوين 
س��ازماني مصوب،  كليه عناوين پس��تهاي س��ازماني مندرج 
در تش��كيالت مصوب واحدهاي تابعه دانش��گاه، استخراج و 
براساس رسته ها و رشته هاي شغلي طبقه بندي شدند. براي 
تعيين پس��تهاي سازماني قابل يكسان س��ازي، عناوين قابل 
تخصيص در قالب رشته هاي ش��غلي قرار گرفت تحليل شد. 
پ��س از جمع بندي نظرات كارشناس��ي و ب��ا در نظر گرفتن 
قوانين و مقررات و اس��تانداردهاي موجود، عناوين پستهاي 
مش��ابه به منظور يكسان سازي و به ترتيب رشته هاي شغلي 
و به تفكيك هر يك از رس��ته ها مشخص و ارائه گرديد.    در 
اين مرحله اطالعات مربوط به پس��تهاي مش��ابه پس از ثبت 
در ف��رم جمع آوري داده ها براس��اس نمونه وظايف و ش��رح 
وظايف عملي، طبقه بندي و پس��تهاي قابل يكس��ان سازي 
مشخص شدند. سپس اطالعات بدست آمده براساس جداول 

و نمودارها و با استفاده از نرم افزار Access تحليل شدند . 

در اين مرحله پس از اس��تخراج و يكسان سازي عناوين 
س��ازماني مشابه، الگوي عملي براي واحد هاي نمونه از جمله 
حوزه رياست، حوزه هاي معاونت هاي هفتگانه، مراكز آموزشي 
و درماني، ش��بكه بهداش��ت و درمان، بيمارس��تانها و مراكز 

تحقيقات ارائه گرديد.
ب��راي طراحي، مرتب س��ازي و طبقه بندي پس��ت ها و 
عناوين س��ازماني از متده��ا و تكنيك هاي طرح طبقه بندي 
مش��اغل اس��تفاده ش��د. بطوريكه ابتدا تنوع كلي��ه عناوين 
س��ازماني مندرج در تشكيالت مصوب دانش��گاه استخراج و 
براساس رسته هاي هشتگانه طرح طبقه بندي مشاغل، مرتب 
و در رش��ته هاي شغلي قابل تخصيص قرار گرفت. شايان ذكر 
است آن دسته از عناوين سازماني كه قابل تخصيص در بيش 
از يك رس��ته شغلي بود در رشته ش��غلي غالب و يا بصورت 

جداگانه طبقه بندي گرديد . 
مزاياي اس��تفاده از فنون و تكنيك هاي مذكور س��رعت 
عم��ل در بازيابي عناوين، جلوگيري از تكرار عناوين مش��ابه، 
تخصي��ص عناوين س��ازماني در رش��ته هاي ش��غلي مرتبط، 
س��هولت در تحليل عناوين پس��ت هاي س��ازماني و بررسي 
كارشناسي هر يك از رسته ها با استفاده از نظريات كارشناسي 

حوزه هاي تخصصي مي باشد .

يافته ها
نتاي��ج حاصل از ادغ��ام و كاهش عناوين س��ازماني كه 
براس��اس مطالعه شرح ش��غل، ش��رح وظايف عملي شغل و 
نظرات كارشناس��ي و در مراحل مختلف انجام گرفته اس��ت 

بشرح ذيل مي باشد : 
• در رسته بهداش��تي و درماني تعداد عناوين سازماني از 	

322 پست سازماني به 171 پست سازماني تقليل يافت 
كه نشانگر كاهش 49 درصدي عناوين سازماني است. 

• در رسته آموزش��ي و فرهنگي تعداد عناوين سازماني از 	
99 پست سازماني به 57 پست سازماني تقليل يافت كه 

نشانگر كاهش 42 درصدي عناوين سازماني است. 
• در رس��ته اداري و مالي تعداد عناوين س��ازماني از 201 	

پس��ت سازماني به 98 پست سازماني رسيده است يافت 
كه نشانگر كاهش 51 درصدي عناوين سازماني است. 

تحليل و ساماندهي پستهاي سازماني دانشگاهها: مطالعه موردي ...
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• در رسته فنآوري اطالعات تعداد عناوين سازماني از 12 	
م��ورد به 2 مورد رس��يد و عناوين س��ازماني 83 درصد 

كاهش يافت. 
• در رس��ته فني و مهندسي تعداد عناوين سازماني از 49 	

مورد به 14 مورد رسيده است كه با كاهش 71 درصدي 
مواجه بود.

• در رسته امور اجتماعي تعداد عناوين سازماني از 30 به 	
16 رسيده كه 47 درصد كاهش را نشان مي دهد.

• در رس��ته خدم��ات تعداد عناوين س��ازماني از 45 به 5 	
مورد رسيده كه با كاهش 89 درصدي مواجه بود.

• در رس��ته كش��اورزي و محيط زيس��ت تع��داد عناوين 	
سازماني ثابت مانده است. 

بيش��ترين كاهش مربوط به رس��ته خدم��ات و فنآوري 
اطالع��ات به ترتيب ب��ا 89 و 83 درص��د و كمترين كاهش 
عناوين مربوط به رسته كشاورزي و محيط زيست مي باشد. 

نتاي��ج  تن��وع پس��ت هاي س��ازمان��ي دانش��گاه علوم 
پزش��كي تبريز  قبل و بعد از مطالعه در ج��دول شماره يك 

نمايش داده شده است.
    تنوع پس��تهاي سازماني در الگوي پيشنهادي از 760  
عنوان به 365 عنوان رس��يد كه 48 درص��د كاهش عناوين 
س��ازماني را نشان داد. براي هر يك از حوزه هاي معاونت هاي 

هفتگانه، حوزه رياست، دانشكده ها، مراكز آموزشي و درماني، 
شبكه هاي بهداشت و درمان شهرستان و بيمارستانها الگويي 
مناسب از عناوين و پستهاي سازماني طراحي، تدوين و ارائه 

شد.
در جداول ش��ماره 7-2 برخي از پس��تهاي سازماني در 
رسته هاي مختلف كه طي فرايند مهندسي شغلي، ادغام و يا 

يكسان سازي گرديده اند  نمايش داده شده اند.   
در نمودار شماره يك تنوع كل پستهاي سازماني دانشگاه 

علوم پزشكي تبريز قبل و بعد از مطالعه مقايسه  شده اند.

محمدرضا ملکي و همکاران

جــدول شماره 1-  مقايســه تنــوع پست هاي سازمانــي 
دانشگاه علوم پزشکي تبريز  قبل و بعد از مطالعه

تنوع پستهاي نام رسته
مصوب موجود

تنوع پستهاي 
سازماني بعد از 

بررسي

درصد 
کاهش 

تنوع
53%322171بهداشتي و درماني
58%9957آموزشي و فرهنگي

49%20198اداري و مالي
83%122فنآوري اطالعات
71%4914فني و مهندسي

47%3016امور اجتماعي
89%455خدمات

کشاورزي و محيط 
220زيست

48%760365جم��ع ک��ل

جــدول شماره 2-   مهندسي شغلي  برخي از  پستهاي 
سازماني رسته بهداشتي درماني

عنوان  پستهاي جديدعنوان پستهاي قبلي 
کارشناس اپتومتري 

کارشناس بينايي 
سنجي اپتومتريست

کارشناس بينايي سنجي 
اديومتريست 

کارشناس  شنوايي 
سنجي کارشناس اديومتري 

کارشناس  شنوايي سنجي 
کارشناس بيهوشيکارشناس هوشبري  کارشناس بيهوشي 

کارشناس مدارک پزشکي 
کارشناس آمار و 

مدارک پزشکي کارشناس پذيرش، مدارک پزشکي و آمار 
کارشناس آمار و مدارک پزشکي 

متصدي پذيرش و اطالعات و آمار 

کارشناس آمار و 
مدارک پزشکي

متصدي پذيرش و اطالعات
متصدي بايگاني پزشکي وپذيزش و آمار 

متصدي پذيرش، اطالعات و مدارک 
پزشکي 

متصدي پذيرش، مدارک پزشکي و آمار
متخصص چشم 

متخصص چشم جراح و متخصص چشم پزشکي
پزشک متخصص چشم 

جراح و متخصص زنان و زايمان
متخصص زنان و 

زايمان متخصص زنان و زايمان
پزشک متخصص زنان و زايمان
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بحث و نتيجه گيري:
مطابق جستجوهاي انجام شده، مطالعه مشابهي چه در 

داخل و چه در خارج از كشور يافت نشد.
مطالعه حاضر با برگزاري جلس��ات حضوري و با بررسي 
دقيق 16194 رديف پس��ت س��ازماني مصوب دانشگاه علوم 
پزشكي تبريز صورت گرفت. ابتدا تنوع كليه عناوين سازماني 
مندرج در تشكيالت تفصيلي مصوب واحدهاي تابعه دانشگاه 
اس��تخراج و براساس رسته ها و رشته هاي شغلي طبقه بندي 
گرديد سپس براساس فرمت ها و جداول طراحي شده و نمونه 
وظايف و شرح رشته ش��غلي مربوطه با اخذ نظر كارشناسان 
و صاحبان فرآيند و اعالم نياز واحدهاي تابعه دانشگاه نسبت 
به تحليل پس��ت هاي سازماني مشابه اقدام شد كه نهايتاً بعد 
از جمع بندي نظرات و اخذ تصميمات نهائي در كارگروه هاي 
كارشناسي، تنوع پس��تي دانشگاه از 760 نوع پست به 365 
عنوان پس��تي تقليل يافت كه ح��دود 52 درصد كاهش در 

عناوين سازماني دانشگاه نشان مي دهد.

جــدول شماره 3-   مهندسي شغلي  برخي از  پستهاي 
سازماني  رسته  آموزشي و فرهنگي

عنوان پستهاي جديد عنوان پستهاي قبلي 
مربي ورزش  

کارشناش تربيت بدني کارشناش تربيت بدني 
مربي تربيت بدني  

کارشناش امور پژوهشي 
کارشناش امور پژوهشي کارشناش پژوهش  

کارشناس  خدمات پژوهشي  
کارشناش امور آموزشي

کارشناش امور آموزشي کارشناش آموزش  
کارشناس  خدمات آموزشي

کتابدار 

کارشناس کتابداري

کتابدار فهرست نويسي 
کتابدار سفارشات و تهيه کتب 

کتابدار نمايه ساز و چکيده نويس 
کتابدار کارشناس کتب 

کارشناس کتابداري

جــدول شماره 4-   مهندسي شغلي  برخي از  پستهاي 
سازماني رسته اداري و مالي

عنوان پستهاي جديد عنوان پستهاي قبلي 

انبادار

مسئول انبار انباردار مسئول سالن ها 
انبار دارويي 

انباردار امور دارويي
حسابدار مسئول 

حسابدار مسئول
مسئول حسابداري 

مسئول خدمات  
مسئول خدمات

مسئول امورخدمات 
متصدي امور دفتري و بايگاني 

متصدي امور دفتري و 
بايگاني

متصدي امور دفتري، ماشين 
نويس و بايگاني

مسئول بايگاني راکد 
متصدي طدور حواله و کارتکس

بايگان اسناد مالي  
متصدي امور دفتري، بايگاني و 

ماشين نويس 
بايگان 

ماشين نويس و بايگان  
بايکان و ماشين نويس 

جــدول شماره 5-  مهندسي شغلي  برخي از  پستهاي 
سازماني رسته  امور اجتماعي

عنوان پستهاي جديد عنوان پستهاي قبلي 
کارشناس خدمات ماشيني و آمار  

کارشناس فناوري اطالعات

کارشناس آمارو کامپيوتر 
کارشناس آمار و رايانه  

کارشناس آمار يا خدمات ماشيني 
کارشناس آمار و انفورماتيک  

کارشناس آمار يا کارشناس نرم افزار  

تحليل و ساماندهي پستهاي سازماني دانشگاهها: مطالعه موردي ...
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محمدرضا ملکي و همکاران

مطالعه اجمالي پيش��ينه موضوع و س��ير تط��ور آن در 
زمانه��اي مختل��ف در قالب ايجاد، توس��عه، انت��زاع و ادغام 
دانشگاه هاي علوم پزشكي و س��ازمانهاي منطقه اي بهداشت 
و درم��ان حكايت از آن دارد كه در نتيجه عدم دقت كافي و 
عدم ارزيابي صحيح و كارشناس��ي از شرح وظايف واحدها و 
پستهاي سازماني مصوب دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات 
بهداشتي و درماني كشور، در طول زمان و با جايگزين نمودن 
كلمات و س��ليقه هاي ش��خصي، پستهاي س��ازماني با شرح 

نمودارشماره 1-  مقايسه  تنوع پستهاي سازماني قبل و بعد از مطالعه

جــدول شماره 6-  مهندسي شغلي  برخي از  پستهاي 
سازماني  رسته  فناوري اطالعات

عنوان پستهاي جديد عنوان پستهاي قبلي 

کارشناس خدمات ماشيني 
و آمار  

کارشناس فناوري اطالعات

کارشناس آمارو کامپيوتر 

کارشناس آمار و رايانه  

کارشناس آمار و خدمات 
ماشيني 

کارشناس برنامه نويس 
سيستم 

تحليل گر سيستم 

کارشناس خدمات ماشيني 

کارشناس کامپيوتر و آمار 

کارشناس امور رايانه 

کارشناس کامپيوتر 

جــدول شماره 7-  مهندسي شغلي  برخي از  پستهاي 
سازماني  رسته  فني و مهندسي

عنوان پستهاي جديد عنوان پستهاي قبلي 
کارشناس تجهيزات و تعميرات 

پزشکي   
کارشناس تعميرات و تجهيزات 

پزشکي کارشناس تعميرات و تجهيزات 
پزشکي  

کارشناس تجهيزات پزشکي   
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وظايف يكس��ان ولي با عناوين سازماني متنوع در چارت هاي 
سازماني و تشكيالت تفصيلي دانشگاه ها منظور شده است و 
اين موضوع مش��كالت متعددي را در صدور حكم كارگزيني، 
ش��رايط اح��راز كاركن��ان و . . .  بوجود آورده اس��ت. با اين 
وجود تاكنون بررس��ي و مطالعه دقيق��ي از وضعيت موجود 
اين پس��تها به منظور اصالح و ادغام عناوين سازماني مشابه 
صورت نگرفته بود ك��ه مطالعه حاضر در جهت رفع اين نياز 

مهم سازماني صورت گرفت.
ب��ا اجرايي ش��دن نتايج اي��ن مطالعه در دانش��گاه هاي 
علوم پزش��كي و س��اماندهي تعدد عناوين پستهاي سازماني 
مش��ابه، مس��ئولين كارگزيني و امور اداري واحدها در سطح 
دانش��گاه ها مي توانند به آساني نسبت به تعيين رشته شغلي 
و برقراري مزاياي مرتبط با هر پست با توجه به شرح وظايف 
يكسان براي پستهاي سازماني مشابه اقدام نمايند. واحدهاي 
مختلف مي توانند با سهولت نسبت به انتخاب و ايجاد عناوين 
پستهاي سازماني مورد نظر با توجه به شرح وظايف مورد نظر 
و نيازهاي عملي واحد اقدام نموده وبا توجه به وجود پستهاي 
س��ازماني غيرضروري در مجموعه پستهاي سازماني واحدها 
با اجراي اين طرح پستهاي سازماني مزبور حذف و در عوض 
پس��تهاي س��ازماني مورد نياز با عناوين مناس��ب در واحدها 
ايجاد ميش��وند. تعداد عناوين پس��تهاي سازماني كارشناسي 
در مجموعه پس��تهاي سازماني واحدها افزايش يافته و از اين 
طريق امكان جذب شاغلين با درجات علمي باالتر در واحدها 

فراهم مي شود. 
اين مطالعه الگوي علمي و عملي جهت يكس��ان سازي 
عناوين پس��تهاي سازماني با شرح وظايف يكسان براي ساير 
دانش��گاه هاي كش��ور ارائه ميدهد و با تصويب مراجع ذيربط 
ميت��وان از نتاي��ج طرح در كليه دانش��گاههاي كش��ور بهره 
ب��رداري نمود و با كاهش تعدد پس��تهاي س��ازماني، نياز به 
تدوين شرح وظايف جهت پستهاي سازماني با وظايف مشابه 
و عناوي��ن متفاوت، مرتفع گرديده و باع��ث صرفه جوئي در 

وقت شاغلين پستهاي مذكور خواهد شد . 
جهت رعايت مالحظات اخالقي پژوهش، در اس��تفاده از 
منابع و مأخذ وجمع آوري و تحليل داده ها نهايت امانتداري 
لحاظ گرديد،محرمانگي كليه اطالعات اخذ شده و جلوگيري 
از ذكر اس��امي ش��ركت كنندگان در بح��ث گروهي متمركز 

رعايت شد.
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Analyze and organize of organizational 
posts in universities: A case study in Tabriz 

University of Medical Sciences

Mohamadreza Maleki1, Mohamad Mehrtak2, Ali Janati3, Samad Eghdamnia4, MirSajad SeyedMousavi5

Abstract:

Background and purpose: Background and purpose: Job analysis can be considered to determine the 
essential characteristics of a job in order to prepare a job description. This study was conducted to Survey 
of organizational titles variety on Tabriz University of Medical Sciences, in order to Uniformity & Integration 
of Similar organizational posts titles.

Methods: In this qualitative study, all of organizational posts titles on Tabriz University of Medical 
Sciences were revised and resurveyed by experts and specialists (using focus group discussions). Content 
analysis method was used to for data analysis.

Results: Based on these study results, the variety of organizational posts titles in the Tabriz University of 
Medical Sciences were reduced from 760 to 365. The result of the present study reported that the number 
of organizational posts titles has decreased by 48%.

Conclusions: Due to the considerable Reduction of organizational posts titles on Tabriz University of 
Medical Sciences it seems that Implementation of the results of this study could lead to the following 
changes:

• Personnel writ issuance will be Simplification.
• Codification of job descriptions for organizational positions would be faster and comfortable.
• Unnecessarily organizational titles will be removed.
This study developed a practical model for codification of organizational posts titles for Medical Sciences 

Universities.

Key words: Organizational Posts, Job Description, Job Analysis
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