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 های شغلی پزشک رشته :بخش اول

 عنوان رشته شغلی: پزشک عمومی

 تعريف:  

در سطح پزشکی عمومی، باا  ، ها آنهايی است که متصديان  پست رندهیدربرگاين رشته شغلی 

ابزارهاي تشخیصی باه اناااا اااداماي پیشا یري و      يریکارگ بههاي علمی و  استفاده از روش

بساتري در اورااناي ياا     سارپايی و  صاوري  باه بیمااران   یباز تاوان تشخیص بیماري، درمان و 

پردازند. مشارکت در ااداماي اپیدمیولوايک  ی و مراکز بهداشتی درمانی میبیمارستان يا بخشه

هاي الزا جهات   و ارائه آموزش ازیوردنمهاي تحقیقاتی  ها و شرکت در طرح گیري مقابله با همه

ريازي و همااهن ی اماور مارتا  باا درماان        حفظ تندرستی افراد و جامعه يا سرپرستی، طرح

 باشد. بیماران از مصاديق اين رشته شغلی می

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

بساتري در بخاد در تمااا سااعاي      یاوراانسا  ریا غويزيت سرپايی بیماران اوراانسای و   -

 در صوري عدا وجود دستیار(.   ) نیاز برحسب

 و متخصصان مربوطه. ها بخدو ارجاع به  کننده مراجعهی يويزيت بیماران سرپا -

 مقیم. صوري بههاي موظفی  انااا کشیک -

هاي شرح حاا،،   بیماران و مشاوره پزشکی )مانند برگهمعاينه هاي مربوطه به  تکمیل برگه -

 و...(  نامه تيرضا خالصه پرونده،  

 .بیمارستان  (CPR) احیاي الای و تنفسی عضويت فعا، در تیم  -

 معاينه، تشخیص و درمان بیماران در سطح پزشکی عمومی. -

 درخواست آزمايد و ساير ااداماي تشخیصی در صوري لزوا. -

هااي اپیادمیولوايکی بیماار و اطرفیاان آن در      پی یري، ارجاع و مرااات بیماران و بررسی -

 و مرااات.  کنتر، اابلهاي  خصوص بیماري
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 به مراکز ماهزتر.بیماران ارجاع و اعزاا  براي انااا ااداماي فوري -

 مشاوره با پزشکان دي ر در صوري لزوا. -

 و راهنمايی بیماران. شده دادهمرااات در اجراي دستوراي دارويی و بهداشتی  -

ساالمندان و متصاديان     کودکان،  آموزان، زنان، مادران باردار، اي داند انااا معايناي دوره -

 اماکن و مراکز تهیه و توزيع مواد غذايی.

 ها از طريق واکسیناسیون. ااداماي پیش یرانه در برابر بیماري -

 هاي اپیدمیولوايکی.   ها از طريق بررسی پیش یري از گسترش بیماري -

 ها. طغیان بیماري و ها اپیدمیو کنتر،  يیشناسامشارکت در مديريت بحران و  -

جهات   مستقل و وابسته اورااني هاينیازهاي واحد مواع بهتأمین پی یري براي و برآورد  -

 پاسخ ويی مناسب به نیازهاي جمعیت تحت پوشد.

راه از هاي منتقلاه   پیش یري از ابتال به بیماري منظور بهاصو، استاندارد احتیاط و رعايت  -

 اي  خون، ترشحاي، تنفي و تماس و نظاري بر رعايت آن در محل ارائه خدم

هاي شايع  منطقه و پیش یري از گسترش بیماري هاي یهاي بومی و اپیدم بررسی بیماري -

 منطقه.

مادارس و سااير     هااي بهداشات،   محیطی منطقاه، خاناه   اماکن عمومی و فضايبازديد از  -

 .شده نییتعاموراي مرتا  در حیطه اختیاراي 

 واحد.  يوادارو لوازا فنی  ، تاهیزايدارو یتکنتر، و مرااات وضعاطمینان از  -

 اي مربوط به زنان باردار و مادران و کودکان. راهنمايی بهداشتی و تغذيه -

 منظاور  باه  هاا  بیمارساتان گیار در   همکاري براي مازا کردن ماتالياان باه امارام هماه     -

 .هاي مسري بیماري جلوگیري از شیوع

 بهداشتی يا درمانی.  هاي الزا در مورد کارکنان فنی، و آموزش بر عملکرد نظاري -

جهات   اتی،هاي آموزشای و مطالعا   برنامه و مهارتی و هاي کارآموزي شرکت فعا، در دوره -

 در انااا وظايف. ها آن يریکارگ بههاي شغلی و  و توانمندي داندارتقاء 

بهداشاتی و   هااي  پاووهد و  هاا  بررسای  در هاي تحقیقاتی و شرکت تهیه و تنظیم برنامه -

 باال بردن سطح بهداشت عمومی. باهدفسساي بهداشتی ؤدرمانی و همکاري با م

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه سالمت در شغل مربوطه -
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در  ها آنمعرفی يا در ماالي مختلف پزشکی و علمی و  ها آنتهیه مقاالي علمی و انتشار  -

 هاي مربوط. سمینارها و کنفراني

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات -۱

 در رشته پزشکی عمومی. يا حرفهي دارا بودن مدرک تحصیلی دکترالف: 

 مهارت: -2

 لمي کردنو  گوش دادن، مهاري انااا معاينه فیزيکی شامل مشاهده 

  هاي فیزيکی ها و انااا تست هاي بیماري و نشانه عالئممهاري توجه به 

 نويسی مهاري نسخه 

  انتخاب بهترين رويکرد تشخیصی درمانی و اجراي آنمهاري 

  هاي اختصاصی واکسیناسیون و ساير مراااتتزريق، مهاري انااا 

 با توجه به شراي  و وضعیت بیمار ها ديآزماترين  مهاري تاويز مناسب 

 هاي تشخیصی آزمايد يها مهاري تفسیر و تحلیل داده 

 نتااي    ها، ثات و ن هداري اطالعاي )شامل سابقه پزشکی، گزارش ،آوري مهاري جمع

 (  ها ديآزما

  ويپايد وضعیت معاينه و انااا براراري ارتااط با بیمار و مهاري 

 کنندگان خدماي پزشکی مهاري اعما، هماهن ی بین ارائه 

 شاامل ماساک   پزشاکی  ها و تاهیازاي   دست اهلوازا، از  و ن هداري مهاري استفاده(

 يوادار( و ... اکسیون، افتالموسکوپ، اتوسکوپ، ماسک احیا

 هاي سالمت. برنامهتشکیل تیم سالمت و اجراي ريزي براي  مهاري برنامه 
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 هاي آموزشي: دوره -3

 طب و اانون 

 اصو، و روش تحقیق 

 احیاي الای و تنفسی پیشرفته 

 یاخالق پزشک 

 اي، تماسای و هاوابرد(   )اطاره ماتنی بر روش انتقا، ايمنی و  داستاندارصو، رعايت ا 

 و محی  مراجعینپیش یري از آلودگی کارکنان، بیماران،  منظور به

 آموزش بیمار 

 نراحقوق بیما 

 مفاهیم ايمنی بیمار 

 واکنشی و پیش یرانه(. مديريت خطر( 
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 عنوان رشته شغلی: پزشک متخصص

 تعريف:  

فاوق  ، در سطح تخصصای ياا   ها آنهايی است که متصديان  پست رندهیدربرگاين رشته شغلی 

 و ، آموزشی، پووهشای یباز توانهاي پیش یري، تشخیصی، درمانی،  پزشکی در حیطه یتخصص

ريزي و  پردازند يا سرپرستی، طرح ها به درمان بیماران می درمان اه و ها بیمارستاناجتماعی در 

 .دارند عهدهها را بر  هماهن ی امور مرتا  با درمان تخصصی بیماري

 ها: وظايف و مسئوليتنمونه 

 .تخصصیبیماران مربوط به رشته  یبخش توانو  ، مراااتدرمان ،معاينه، تشخیص -

کشیک يا آنکاالی و پی یاري    اداري، ساعايو ويزيت وي در بر بالین بیمار  مواع بهحضور  -

 .ها آنو اطمینان از انااا صحیح  انهش یریدستوراي تشخیصی، درمانی و پ

 نظااا در سطح سوا  یفوق تخصصسوا و  يا تخصصی در سطح دواارائه خدماي پزشکی  -

 . ، خیريه يا خصوصیعمومی ،دولتی مؤسسايدر ارجاع 

و  صادرشاده و نظاري بار حسان اناااا دساتوراي پزشاکی       ها بیمارستانحضور فعا، در  -

 هدايت تیم درمان.

 هاي تشخیصی در صوري نیاز. آزمايدها و  انااا تستو دستور نوع تعیین  -

داروهااي  و میازان  تاويز ناوع  و  وضعیت بیمار برحسبهاي درمانی مناسب  تعیین روش -

 .ازیموردن

در  شاده  دادهبیمااران و مراااات از اناااا دساتوراي     تشاخیص و درماان   پی یري مداوا  -

 ها توس  پرستاران و پزشکان عمومی. بخد

و همراهاان   مااران و راهنمايی بی شده دادهمرااات در اجراي دستوراي دارويی و بهداشتی  -

 .ها آن

و ارجااع باه    بیمارساتان باه درمان ااه و اورااناي     کنناده  مراجعهی يويزيت بیماران سرپا -

 مربوطه. یهاي تخصص بخد
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 ها. ضواب  و دستورالعمل بر اساسمقیم  صوري بههاي موظفی  انااا کشیک -

هااي   برگاه هاي مربوطه به پرونده پزشکی بیماران و مشاوره پزشاکی )مانناد    تکمیل برگه -

 و...(.  نامه تيرضا  خالصه پرونده،  شرح حا،،

 و مراکز درمانی. بیمارستانهاي تخصصی  ها و گروه عضويت در کمیته -

 .یفوق تخصصبه مراکز تخصصی و  اوراانسیاعزاا و راهنمايی بیماران  -

در صاوري   بیمااران  یبااز تاوان  براي تشخیص، درمان، مرااات و مشاوره با پزشکان دي ر  -

 .لزوا

 یبااز تاوان  و  ، مراااات هدايت و راهاري علمی مراحل مختلف تشخیص، درماان آموزش،  -

 بیماران در همه سطوح.

تخصصی  حوزهدر  یباز توان، مراااتی و درمانی ،مشارکت در تدوين راهنماهاي تشخیصی -

 .رب  يذ

در حیطاه تخصصای و پیشا یري و    هااي پزشاکی    و فوريات مشارکت در مديريت بحران  -

 هاي آن. کاهد آسیب

و  هاا  آنو مشارکت در کنتر، تخصصی  طهیحدر  ریواگ ریغهاي واگیر و  شناسايی اپیدمی -

 .ها آنريزي جهت از بین بردن  برنامه

هاي شايع  منطقه و پیش یري از گسترش بیماري هاي هاي بومی و اپیدمی بررسی بیماري -

 منطقه.

راه از هاي منتقلاه   پیش یري از ابتال به بیماري منظور بهاصو، استاندارد احتیاط و رعايت  -

 خون، ترشحاي، تنفي و تماس و نظاري بر رعايت آن در محل ارائه خدماي.

رعايات اساتاندارهاي الزامای و پی یاري      ازنظرنظاري، کنتر، و مرااات از وضعیت بخد  -

 ااداماي الزا.

 بهداشتی. مؤسسايشرکت در امر تحقیقاي بهداشتی و درمانی و همکاري با ساير  -

 بهداشتی يا درمانی. هاي الزا در مورد کارکنان فنی،  نظاري و آموزش -

آخرين تحقیقاي پزشکی در  ارائههاي آموزشی و مطالعاتی و گردآوري و  شرکت در برنامه -

 حیطه تخصصی مربوطه.
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 صاوري  بهعلمی  يها گزارشدر االب فايل، فیلم، عکي و  شده انااامستندسازي ااداماي  -

 در ماالي علمی. ها آند تخصصی و گزارش چن

وظاايف و ياا در   شرح  برحسبدر رشته تخصصی مربوطه، هاي آموزشی  شرکت در برنامه -

 صوري نیاز    

راهنمايی و آموزش بیمار و خانواده ايشان و ارائه اطالعاي الزا در خصوص سایر بیمااري    -

 هاي پیش یري و درمان آن. و راه

و  داناادمهااارتی در جهاات ارتقاااء  و کااارآموزيآموزشاای هاااي  شاارکت فعااا، در دوره -

 در انااا وظايف محوله. ها آن يریکارگ بههاي شغلی و  توانمندي

 مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه. -

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

 باالینی  تخصاص تحصایلی  هااي   از رشاته  یکا يدردانشنامه تخصصی  دارا بودن: الف

 پزشکی.

 مهارت: -2

 مهاري معاينه سیستمی بیمار و ارجاع آن 

 و تصويربرداري ها ديآزماهاي حاصل از  مهاري کاربرد و تفسیر داده 

   از پیشرفت بیماري و عوارم آن کننده يریش یپمهاري انااا ااداماي 

  مهاري تفسیر مفاهیم پزشکی براي بیماران 

  .مهاري انااا مشاوره و انتقا، درخواست و بیان دایق ااداماي الزا 
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 هاي آموزشي: دوره -3

 طب و اانون )اوانین پزشکی، نظاا پزشکی، پزشکی اانونی 

  )تخلفاي پزشکی و تعهداي پزشکان در ااا، بیمار 

  .اصو، و روش تحقیق، احیاي الای و تنفسی پیشرفته 
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 های شغلی پرستار ( رشتهدومبخش 

 عنوان رشته شغلی: پرستار

 تعريف:  

ريازي مراااات    ، طرح و برنامهها آنهايی است که متصديان  پست رندهیدربرگاين رشته شغلی 

هااي مختلاف    هااي پرساتاري در واحادها و بخاد     مراااات  هايفرآيند بر اساسرا از بیماران 

به منظاور درک نیازهايشاان و    ها آن همراهان بیماران و براراري ارتااط با ، بهداشتی و درمانی

گاروه پزشاکی،    يباا همکااري سااير اعضاا     هاا  آنکمک به رفع مشکالي بهداشتی و درماانی  

 بار اسااس   ینادرما هااي تشخیصای و    لوازا، ابزار، ماواد و فارآورده   ،داروو بکار بردن رساندن 

تی و ارزياابی  ، سرپرسا ها آنهاي حاصله از کاربرد  و توجه به واکندها  راهنماها و دستورالعمل

توس  گروه پرستاري و شناسايی و بررسی مشکالي خدماي پرساتاري   شده اناااهاي  فعالیت

ريازي و همااهن ی اماور     سرپرستی، طرح ، ویسازمان در سطوح مختلف ها آنو کمک در حل 

 باشند. دار می مرتا  با پرستاري را عهده

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 خوشامدگويی به بیماربراراري ارتااط صمیمی و  -

 شناسايی و پذيرش مددجو و بیمار -

 معرفی خود و درموااع لزوا همکاران به مددجو/ بیمار -

و معايناه فیزيکای( و ثاات در پروناده      حا، شرحبررسی وضعیت سالمت بیمار/ مددجو )  -

 کاغذي/ الکترونیکی.

 ستاري.پر يها صیتشختعیین و ثات مشکالي و نیازهاي بیمار/ مددجو ماتنی بر   -

خاود  آشنايی بیمار با محی  و انتظاراي وي و آموزش وي در جهت ارتقا سطح ساالمت )  -

 (.یمرااات
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حیااتی، ر  گیاري،    عالئام )تهیاه ناوار الاای، کنتار،     مراااتای  هااي اولیاه    انااا ااداا -

 و...(. هاي آزمايد

 .و ثات دایق و صحیح آن زشدهيتاواجراي دایق دستوراي دارويی  -

 بیمار به دارو )تداخالي دارويی و تداخل دارو با غذا(تعیین واکند  -

ها، ذکر سااعت برچساب ناوع     ، پی یريها تياولوهاي پرستاري )ذکر  ثات صحیح گزارش -

 ، سونوگرافی و...(.ها مشاورههدف و اجرا، 

بررسی وضعیت بیمار کانديداي عمل جراحی )رضاايت آگاهاناه، آماوزش ااال و بعاد از       -

 ي از عوارم.پیش یر منظور بهعمل( 

و...( و گازارش   زدوخورددر مورد بیمار )سقوط از تخت،  یِاتفااثات دایق و صحیح واايع  -

 به مافوق. افتهي اناااآن و ااداماي 

 احتراا و رعايت حقوق بیماران. -

رياوي و شاوک الاای و     -کنتر، دست اه الکتروشوک، وسايل و تاهیازاي احیااي الاای    -

 الب.آشنايی کامل با تاهیزاي بخد 

تحويل گرفتن بیماران )کلیه بیمااران بساتري در بخاد( و تاهیازاي بخاد در تماامی        -

 .ها فتیش

هااي   پیش یري از ابتالء به بیمااري  منظور بهاستاندارد  جاناه همهرعايت اصو، احتیاطاي  -

 منتقله از راه خون، ترشحاي، تنفي و تماسی.

 .یبخش توانرمانی و هماهن ی با تیم درمان در انااا فرآيندهاي تشخیصی، د -

امکانااي، تاهیازاي موجاود و لاوازا مصارفی و       ازنظار بینی نیازهاي واحد مربوطاه   پید -

 پی یري جهت تأمین آن.

 .وظايف هاي بیمارستان جهت انااا ايااد هماهن ی و ارتااطاي الزا با ساير بخد -

کارکناان   باراي اي و واکسیناسیون  تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معايناي دوره -

 بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثات.

خطرنااک و ارائاه راهکااري مناساب باا       يها عفونتارزيابی وسايل و تاهیزاي الزا براي  -

 همکاري پزشک متخصص عفونی به کمیته کنتر، عفونت بیمارستان.
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شستشو،  )بازديد زخم، ها زخمپانسمان زخم بستر و بروز مرااات براي جلوگیري از نااا ا -

 بررسی درد، گزارش نیاز به واکسیناسیون و جراحی در صوري لزوا(.

باا   ثابات،  نسااتا   بررسی و ارزيابی عروق وريدي محیطی براي دسترسی به آن در شراي  -

از آن باراي پیشا یري از عاوارم     مؤثرکمترين تحرک و کمترين خطر عفونت و مرااات 

هااي ضاروري باه بیماار و همراهاان ايشاان و        مرتا  با محل ر  گیري و انااا آموزش

 آن. مواع بهتعويض 

 ريزي براي استقرار تیم پرستاري ر  گیري. برنامه -

محی  و سااير عوامال محیطای و     يسروصداسازي محی  فیزيکی، کنتر، دما و نور،  آراا -

 حت به آرامد بیمار.تأمین شراي  استرا

 هرگوناه  و گازارش مرااات و کنتر، کاتترهاي شاريانی، وريادهاي مرکازي و شانت هاا       -

 .ها آناختال، در کارکرد و عوارم ناشی از 

هاي الزا از بیمار پي از انااا ااداماي تشخیصی و درمانی تهااجمی شاامل    مرااات ارائه -

هااي مارتا  باا اااداماي      تکنتر، وضعیت همودينامیک، سطح هوشیاري و ساير مراااا 

 .شده انااا

هاي ويوه در مراحل مختلف درمان بیمار بساتري در بخاد    انااا کار با تاهیزاي مرااات -

 هاي ويوه. مرااات

کنتر، وضعیت تغذيه بیمار و اناااا اااداماي پرساتاري الزا در ماوارد تغذياه از طرياق        -

 گوارشی و تغذيه کامل وريدي. يها لوله

 حوه استفاده از وسايل مصنوعی، پروتزها و کمکی.آموزش بیمار در ن -

 آموزش ضمن ترخیص )اولین ويزيت، پی گیري دستوراي پزشک و روند درمان(. -

نیاز بیمار و شناسايی بیماران در  بر اساسالزا  يها مراااتمديريت خطر بیماران با ارائه  -

اااوز و پیشاا یري از واااايع ناخواسااته )سااقوط بیمااار، تروم  منظااور بااهمعاارم خطاار 

 تروماوآماولی وريدي يا ريوي، و زخم فشاري.

 .يا شهيرو بیمارستانی و انااا تحلیل علل  ریوم مر همکاري با کمیته  -

 ريزي رعايت آن. بررسی بهداشت محی  و برنامه -

 .ازیموردنهاي آموزشی  تشکیل پرونده ارتقا فردي جهت کارکنان و تعیین دوره -
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 امور مربوطه در صوري نیاز.شرکت در ويزيت بیماران و انااا  -

 مرااات و نظاري در توزيع غذاي بیماران. -

 همراهی در آموزش دانشاويان پرستاري با مربی مربوطه. -

مارتا  و   يهاا  حاوزه باالینی، ارائاه نتیااه باه      يها بخدارزيابی دانشاويان پرستاري و  -

 .ريزي آموزش نظري، عملی و بالینی دانشاويان مشارکت و همکاري در برنامه

کنتر، عفونات در بیمارساتان    يها راهها و مطالب علمی در خصوص  آموزش دستورالعمل -

 به گروه پرستاري.

 ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراااتی. برنامه -

 توس  کادر تحت سرپرستی. شده ارائهريزي جهت ارتقاء کیفیت خدماي  برنامه -

مربوطه جهت تدوين استانداردهاي مورد عمال در حاوزه خادماي     يها تهیکمشرکت در  -

 هاي پرستاري. پرستاري و تنظیم ضواب  و دستورالعمل

هاي پرستاري با توجه باه تاربیااي و معلومااي     سرپرستی و هماهن ی در تقسیم فعالیت -

 هريک از اعضا گروه پرستاري، آموزش، مشاوره و راهنمايی.

هااي تاأمین نیاروي انساانی،      و ااداا در زمان بروز فوريات تأمین و ايااد شراي  مناسب  -

 .... تاهیزاي، امکاناي و

حصو، اطمینان از حسن ارائه خادماي، ثاات    منظور بهبازديد مستمر از واحدهاي مرتا   -

 و ارائه گزارش به مافوق.

همکاري با تیم کنتر، عفونت بیمارساتانی باراي تشاخیص، تحقیاق، کنتار، و ارزياابی        -

 بیمارستانی. هاي عفونت

از وضااعیت موجااود گیرناادگان خاادمت،  یفاایو ککماای  يهااا گاازارشتهیااه و تنظاایم  -

 .رب  يذخدمت و عملکرد واحدهاي  کنندگان ارائه

 واحدها.هاي  و شیفت ها، نیازها توانايی بر اساس انمشارکت در توزيع پرستار -

لومااي و  هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء مع       شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. يریکارگ بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -
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 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

 پرستاري دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیالف: 

 تحصایلی   هااي رشاته   گارايد  در کارشناسای ارشاد  دارا بودن مدرک تحصایلی  ب: 

 پرستاريرشته تحصیلی  کارشناسیبه دارا بودن  مشروط پرستاري

رشااته  يهااا ديگاارادر  (Phdتخصصاای ) دارا بااودن ماادرک تحصاایلی دکتااريج: 

 و کارشناسای ارشاد   پرساتاري  کارشناسای به دارا بودن  مشروطپرستاري تحصیلی 

 ب. دربند ذکرشدهتحصیلی  يها رشتهاز  یکيدر

 مهارت: -2

 مهاري ارتااطی و رفتاري با بیمار   

 مهاري معايناي فیزيکی   

 مهاري پايد همودينامیک 

  محاسااي دارويیمهاري انااا    

 خونی معمو،هاي  مهاري تحلیل نتاي  آزمايد گازهاي خونی و ساير آزمايد   

  روز پرستاريمهاري تحلیل مسائل   

 در شراي  بحرانیگیري  مهاري تصمیم  

 یبخش توانمراااتی و هاي  مهاري   

 مرااات از بیمارانريزي  مهاري برنامه   

 ها آني ها مهاري آموزش نکاي بهداشتی و مراااتی به بیماران و خانواده  

 پووهدهاري انااا م   

 مهاري مشاوره دادن 
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 براي کارکنان پرستاريريزي  مهاري برنامه   

   ،مهاري تحلیل اطالعاي 

 ها  مهاري برآورد هزينه 

  ها اعما، نظاري و ارزيابی فعالیتمهاري 

 هاي آموزشي: دوره -3

   ،آگاهی از اوانین و مقرراي پرستاري 

   ،احیاي الای و ريوي پیشرفته 

   ،مديريت فرآيند مرااات از بیمار 

 بیمارستانهاي استراتويک  آشنايی با اهداف و برنامه. 
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 عنوان رشته شغلی: بهیار

 تعريف:  

هاي ابتادايی   مرااات ارائه، به ها آنهايی است که متصديان  پست رندهیدربرگاين رشته شغلی 

هااي شخصای مانناد اساتحماا، آراساتن و       مراااات  ارائاه به بیماران تحت هدايت پرستاران، 

گذارناد،   پوشاندن لااس به سالمندان، معلوالن يا افرادي که دوران نقاهت خود را پشت سر می

پردازند و اجراي وظاايفی مانناد حرکات دادن بیمااران ياا تعاويض ملحفاه و... را نیاز بار           می

 .دارند عهده

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 .یبخش توانم درمان در انااا فرايندهاي تشخیصی، درمانی و هماهن ی با تی -

هااي آزمايشا اهی نظیار     کنتر، عالئم حیاتی، میزان جذب و دفع مايعاي، گرفتن نموناه  -

 مدفوع، ادرار، خل  و ثات در پرونده.

 جسمانی آنان.ا  پذيرش، انتقا، و ترخیص بیماران و حمايت روانی -

گارفتن ناوار الاای و     بنادي،  )پروسیار( مانند تعويض زخام انااا روندهاي عملی بالینی  -

 ، داخل پوستی و....(.یرپوستيزتزريقاي )عضالنی، 

 ريزي و ضواب  مربوطه. برنامه بر اساساجراي واکسیناسیون  -

 .دندانتأمین نیازهاي بهداشتی اولیه بیمار شامل تأمین بهداشت پوست، مو و دهان و  -

 شامل کمک به غذا خوردن به بیماران. اي کمک در تأمین نیازهاي تغذيه -

 ی و....مکیسه کلستو تأمین نیازهاي دفعی بیمار شامل استفاده از لوله، ل ن، انما، تعويض، -

 آماده نمودن تخت )با بیمار و بدون بیمار( و برانکارد. -

 کمک به خروج بیمار از تخت و راه رفتن وي. -

 زوا انااا معايناي پزشکی.هاي اال و پي از عمل و در موارد ل انااا آمادگی -

 آماده کردن وسايل جهت استريلیزاسیون. -
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 يهاا  يماار یبپیش یري از ابتال باه   منظور بهاستاندارد  جاناه همهرعايت اصو، احتیاطاي  -

 منتقله از راه خون، ترشحاي، تنفي و تماسی.

 مرااات از اجساد طاق موازين شرع و استانداردها. -

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. يریکارگ بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

هااي پزشاکی،    هااي فوريات   از رشته یکيدردارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی الف: 

 پرستاري، مامائی.  

 دارا بودن مدرک تحصیلی ديپلم بهیاري.ب: 

 مهارت: -2

  پرستاري،   روز بهو  هيپا اطالعايمهاري تحلیل کردن مسائل ماتنی بر 

 گیري در شراي  بحرانی،   مهاري تصمیم 

  هاي پزشکی،   مهاري استفاده از گرماسن 

  بیمار،  و نظافت مهاري استحماا 

  سرد و گرا درمانی،   يها از کمپرسمهاري استفاده 

   ،مهاري کنتر، عالئم حیاتی 

 هاي آزمايش اهی. مهاري گرفتن نمونه 

 هاي آموزشي: دوره -3
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 هاي پرستاري،   کنتر، عالئم حیاتی و مرااات 

  هاي پرستاري از محل تزريق،  و مرااات ايمنتزريقاي 

 و ايمنی بیمار،   جاناه همهرعايت اصو، احتیاطاي و ، کنتر، عفونت 

   ،اصو، براراري ارتااط و آموزش بیمار 

   ،موازين ايزوالسیون 

  ،مديريت خطر 

  خونی،  يها فرآوردهايمنی دارويی و خون و 

  کنتر، کیفی آن.اصو، گندزدايی، ضدعفونی، چرخه استريلیزاسیون و 
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 کمک پرستارعنوان رشته شغلی: 

 تعريف:  

هاايی شاامل اجاراي     ، فعالیتها آنهايی است که متصديان  پست رندهیدربرگاين رشته شغلی 

اي، نظافات   دستوراي بهداشتی و درمانی پرستاران، ماماها و بهیاران نظیر انااا خدماي تغذيه

و راه  وبرخاسات  نشسات و استحماا، رفع احتیاجاي ضروري، کمک به بیمااران و معلاولین در   

( بار  ريآماوزش پاذ   و پاذير  هاي اولیه جهت معلولین )ايزوله، تربیت رفتن و نیز تعلیم و آموزش

 .دارند عهدهاساس دستوراي پزشکان معال  را بر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

تأمین نیازهاي بهداشتی اولیه بیماران و معلولین برحسب صاالحديد سرپرسات مربوطاه     -

شامل: حماا دادن يا کمک در حماا کردن، دهان شويه، امور نظافتی مانند شستن دست 

ها، تعويض الاسه، مرتب کردن بیمار، ماساا، تغییار وضاعیت،    ناخنو صوري، کوتاه کردن 

 اصالح.

آماده کردن وسايل الزا جهت انااا امور مراااتی توس  پرساتار )وساايل پانسامان و...(،     -

پي از اتماا کار، شست و شوي وسايل و انتقا، به مرکز ساترون ساازي    ها آنآوري  جمع

 )استريلیزاسیون(.

وضع جسمانی و حاالي روحی و گزارش رفتار معلاولین و گازارش    مرااات و رسیدگی به -

 بیماري. عالئمبیماري آنان به مسئولین مربوط در صوري مشاهده 

 کمک در خوردن غذا به بیمار. -

باا رعايات اصاو،     هاا  آن یضادعفون و  وشو شستبه بیماران بنا به نیاز و  ولولهدادن ل ن  -

 بهداشتی.

 دار چار  )راه رفتن، انتقا، باه برانکاارد و صاندلی     وانتقا، نقلو  درحرکتکمک به بیمار  -

 و...(.

 ها )با بیمار يا بدون بیمار( و برانکارد. آماده کردن تخت -
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 آماده کردن بیمار براي معاينه پزشک. -

 مرااات در حفظ نظم و نظافت بخد و پاکیزگی و شست و شوي کلیه لوازا بخد. -

هاي نیاز به تخلیه و همچنین نظافات و ضادعفونی    ها و ظرف تخلیه ترشحاي، کلیه کیسه -

 هاي مکد )ساکشن( و.... شیشها هاي ادراري  مانند کیسه ها آن

 بیمار يا معلو، )کمک در بکار بردن چوب زير بغل و...(. یبخش توانکمک در امر  -

 هاي آزمايش اهی تحت نظاري پرستار مربوطه. آوري و کنتر، نمونه جمع -

 ابانیدن و بیدار کردن معلولین.نظاري و مرااات در خو -

و شناسااندن   ريآموزش پذپذير و  آموزش نحوه پوشد و تعويض لااس به معلولین تربیت -

 .ها آنانواع مختلف لااس و موارد استفاده هر يک از 

 .خانه يرختشوبه  ها آنتعويض ملحفه، روبالشی و روتختی بیماران و معلولین و تحويل  -

 معلولین در زمینه جويدن و بلعیدن غذا.هاي الزا به  ارائه آموزش -

 مرااات از اجساد طاق موازين شرع و استانداردها. -

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. يریکارگ بههاي شغلی و  توانمندي

 .سالمت در شغل مربوطهمشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا  -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

 بهیاريدارا بودن مدرک تحصیلی ديپلم الف: 

 ديیتأ)مورد  پرستاريبه همراه گواهینامه کمک دارا بودن مدرک تحصیلی ديپلم ب: 

 (.معاونت پرستاري

 



 

20 
 

 مهارت: -2

 رفتاري با بیمار،   مهاري ارتااطی و 

 گیري در شراي  بحرانی،   مهاري تصمیم 

 هاي دستی،   مهاري 

 اي(،   جیوه يا اي مهاري استفاده از انواع فشارسن  )عقربه 

   ،مهاري استحماا بیمار 

  مصنوعی،   يها باانداامهاري کار 

   ،مهاري آموزش دادن به بیماران 

  بیماري. یگزارش دهمهاري 

 هاي آموزشي: دوره -3

 هاي اولیه،   کمک 

  ی،  بیمارستاناستريلیزاسیون وسايل و تاهیزاي 

 ن،  تغذيه بیمارا 

  و ايمنی بیمار،   جاناه همهرعايت اصو، احتیاطاي 

   ،آموزش بیمار 

  ،مديريت خطر 

 موازين پیش یري و کنتر، عفونت 

 .کنتر، کیفیت 



 

21 
 

 عنوان رشته شغلی: کارشناس اتاق عمل

 تعريف:  

هاايی شاامل ارائاه     فعالیات ، هاا  آنهايی است که متصديان  پست رندهیدربرگاين رشته شغلی 

جراحای و اساتريل جهات     ليوساهاي الزا فنی در اتاق عمل به جراحان، آماده نمودن  کمک

ريزي و هماهن ی امور مرتا  با اتاق عمال را   سرپرستی، طرحهاي عمل يا  استفاده و اداره اتاق

 .دارند عهدهبر 

 ها: مسئوليتنمونه وظايف و 

 ازیا موردنکنتر، پرونده بیمار اال از جراحی براي اطمینان از کامل بودن مدارک پزشکی  -

آمادگی عمل، داروهاي اال از عمل، عادا داشاتن وساايل مصانوعی و      ،مانند اجازه عمل

 زيورآالي و...(.

جهت عمل جراحای ااال    ازیموردنها و تاهیزاي  اطمینان از سالم بودن و کارايی دست اه -

از شروع )شامل ساکشن، دست اه الکتروکوتر، چراغ و...( و گزارش هرگونه نقاص، خطاا و   

 .رب  يذخرابی به مسئولین 

رسانی، درجه حاراري، رطوبات، پااکیزگی،     نور کافی، سیستم برق ازنظرکنتر، اتاق عمل  -

 ايمنی و.....

عمال باا لاوازا و     اتااق آمااده نماودن    جراحای و  ازیموردناطالع از وجود لوازا و امکاناي  -

 وسايل جراحی.

 هاي وسايل. کنتر، و اطمینان از استريل بودن لوازا و بسته -

 هاي الزا. آمادگی جسمی و روانی جهت عمل جراحی و ارائه آموزش ازنظربیمار  کنتر، -

بیماار بار روي تخات و تنظایم تخات جراحای و        اارار دادن هدايت بیمار به تخت عمل،  -

 نوع و ناحیه عمل. برحسبها  چراغ

ها و تاهیزاي در اطراف تخت جراحی بر طاق اابلیت دسترسی و  ارار دادن کلیه دست اه -

 نیاز.
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کمک به جراحان  حضور در تماا طو، عمل و اشراف بر محی  و اتفاااي و وضعیت بیمار، -

 و پرستار اسکراب در پوشیدن گان و دستکد و....

و ساير وسايل و در اختیاار گاذاردن    ها نخاي استريل و ه هاي اولیه بسته پوشد بازنمودن -

 .ها آن

شمارش و ثات نخ، گااز، الناگ گااز، درن و... ااال از اتمااا باه هماراه تایم جراحای و           -

 پي از استفاده. ها آنآوري  جمع

 و موارد ثاتی از ابتدا تا اتماا عمل جراحی. يها گزارشتکمیل کلیه  -

ريکاوري و ارائاه گازارش شافاهی و کتاای در ماورد       کمک در جاباايی و انتقا، بیمار به -

 وضعیت ناحیه جراحی.

وسايل و لوازا باه شاکل اساتريل بار روي      ارار دادنپوشاندن میزها با پوشد استريل و  -

 )شامل وسايل جراحی، نخ، درن، گاز،...(. ها آن

هااي اساتريل    کمک در شستن نهايی پوست بیمار )پارپ( و پوشااندن بیماار باا پوشاد      -

 پ(.)در

 و وسايل متصله به بیمار به مسئو، ريکاوري. شده اناااگزارش کلیه ااداماي  -

 به مرکز استريلیزاسیون. ها آنآوري و شست و شوي وسايل و انتقا،  جمع -

هاي علمی و تکنولوايک در زمینه اتاق عمال و کساب    مطالعه و تحقیق در مورد پیشرفت -

 داند روزانه.

 اتاق عمل. شرکت در انااا عملیاي احیاء در -

 اتاق عمل. يها کارداننظاري و کنتر، بر فعالیت  -

 حصو، اطمینان از کارکرد صحیح و دایق ابزار و تاهیزاي اتاق عمل. -

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. يریکارگ بههاي شغلی و  توانمندي

 .ت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطهمشارک -

 شرايط احراز
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 تحصيالت و معلومات: -۱

 اتاق عمل  تکنولواي   دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیالف: 

تکنولاواي   اتااق عمال ،    تکنولاواي  دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشدب: 

هااي وياوه ناوزادان     مراااات  هااي وياوه، پرساتاري    پرستاري مراااات گردش خون، 

 به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی تکنولواي اتاق عمل. مشروط

 مهارت: -2

   ،مهاري براراري ارتااط با بیمار 

   ،مهاري ارزيابی بیمار 

  عمل(،   از انااامهاري بررسی و کنتر، تاهیزاي اتاق عمل )اال 

 ،مهاري انااا احیاي الای/ ريوي 

    ،کنتاار، عفوناات )بهداشاات دساات،   و  ايمناای بیمااار مهاااري در رعاياات اصااو

  تاهیزاي و...(، شستشوياستريلیزاسیون و 

 سازي، و غیرعفونی یزاسیوناستريل فنونتاق عمل با اسازي  مهاري آماده 

 زا اورااني و استرس  يدر شرابندي مسائل  مهاري در اولويت ، 

  ،مهاري در مديريت بحران 

   ،مهاري کاستن سطح اضطراب بیمار اال از جراحی 

  ،مهاري پیش یري از عوارم ناشی از دريافت بیهوشی 

   ،مهاري استفاده از اصو، صحیح وضعیت دادن به بیمار 

  مناسب در هموستاز. فنونمهاري استفاده از 

 

 هاي آموزشي: دوره -3
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  ،کنتر، عفونت 

   ،استريلیزاسیون وسايل و تاهیزاي اتاق عمل 

 .احیاي الای و ريوي پیشرفته 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان اتاق عمل

 تعريف:  

هاايی شاامل ارائاه     فعالیات ، هاا  آنهايی است که متصديان  پست رندهیدربرگاين رشته شغلی 

جراحای و اساتريل جهات     ليوساهاي الزا فنی در اتاق عمل به جراحان، آماده نمودن  کمک

 .دارند عهدهاتاق عمل را بر استفاده در 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 ازیا موردنکنتر، پرونده بیمار اال از جراحی براي اطمینان از کامل بودن مدارک پزشکی  -

هااي عمال، داروهااي ااال از عمال، عادا داشاتن وساايل          )مانند اجازه عمل و آمادگی

 و...(. ورآالييزمصنوعی و 

عمل جراحای ااال از شاروع     ازیموردنها و تاهیزاي  و کارايی دست اه المتاطمینان از س -

نقص، خطا و خرابای باه    نوع)شامل ساکشن، دست اه الکتروکوتر، چراغ و...( و گزارش هر 

 .رب  يذمسئولین 

رسانی، درجه حاراري، رطوبات، پااکیزگی،     نور کافی، سیستم برق ازنظرکنتر، اتاق عمل  -

 ايمنی و.....

عمال باا لاوازا و     اتااق جراحای و آمااده نماودن     ازیموردند لوازا و امکاناي اطالع از وجو -

 وسايل جراحی.

 وسايل. هاي بستهکنتر، و اطمینان از استريل بودن لوازا و  -

 هاي الزا. آمادگی جسمی و روانی جهت عمل جراحی و ارائه آموزش ازنظرکنتر، بیمار  -

بیماار بار روي تخات و تنظایم تخات جراحای و        اارار دادن هدايت بیمار به تخت عمل،  -

 نوع و ناحیه عمل. برحسبها  چراغ

ها و تاهیزاي در اطراف تخت جراحی بر طاق اابلیت دسترسی و  ارار دادن کلیه دست اه -

 نیاز.
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حضور در تماا طو، عمل و اشراف بر محی  و اتفاااي و وضعیت بیمار،کمک به جراحاان   -

 .و دستکد و... و پرستار اسکراب در پوشیدن گان

و ساير وسايل و در اختیاار گاذاردن    ها نخاستريل و  هاي بستهاولیه  هاي پوشد بازنمودن -

 .ها آن

شمارش و ثات نخ، گااز، الناگ گااز، درن و... ااال از اتمااا باه هماراه تایم جراحای و           -

 پي از استفاده. ها آنآوري  جمع

 ا عمل جراحی.و موارد ثاتی از ابتدا تا اتما هاي گزارشتکمیل کلیه  -

کمک در جاباايی و انتقا، بیمار به ريکاوري و ارائاه گازارش شافاهی و کتاای در ماورد       -

 وضعیت ناحیه جراحی.

وسايل و لوازا باه شاکل اساتريل بار روي      ارار دادنپوشاندن میزها با پوشد استريل و  -

 )شامل وسايل جراحی، نخ، درن،گاز،...(. ها آن

 و پوشاندن بیمار با پوشد استريل )درپ(.کمک در شستن پوست بیمار )پرپ(  -

 و وسايل متصله به بیمار به مسئو، ريکاوري. شده اناااگزارش کلیه ااداماي  -

 به مراکز استريلیزاسیون. ها آنآوري و شست و شوي وسايل و انتقا،  جمع -

 شرکت در انااا عملیاي احیاء در اتاق عمل. -

 استانداردها.مرااات از اجساد طاق موازين شرع و  -

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -
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 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

 بودن مدرک تحصیلی کاردانی اتاق عمل.دارا الف: 

 مهارت: -2

   ،مهاري براراري ارتااط با بیمار 

   ،مهاري ارزيابی بیمار 

   ،)مهاري بررسی و کنتر، تاهیزاي اتاق عمل )اال از انااا عمل 

   ،مهاري انااا احیاي الای/ريوي 

   ،مهاري در رعايت اصو، ايمنی بیمار 

 شستشاوي داشت دست، استريلیزاسیون و مهاري در رعايت اصو، کنتر، عفونت )به 

  تاهیزاي و...(،

 سازي، و غیرعفونی یزاسیوناستريل فنونسازي اتاق عمل با  مهاري آماده 

 شراي  اورااني و پراسترس،  بندي مسائل در مهاري در اولويت 

    مهاااري اسااتفاده از اصااو، صااحیح وضااعیت دادن بااه بیمااار، مهاااري اسااتفاده از

 هموستاز.هاي مناسب در  تکنیک

 هاي آموزشي: دوره -3

  ،کنتر، عفونت 

   ،استريلیزاسیون وسايل و تاهیزاي اتاق عمل 

 .احیاي الای و ريوي پیشرفته 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس هوشبری

 تعريف:  

، با شاناخت کامال دسات اه و    ها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

دادن بیهوشی به بیماران تا ريسک سه، زيار نظار متخصاص     فرآيندهاي تخصصی بیهوشی به

 .  پردازند میريزي و هماهن ی امور مرتا  با هوشاري  سرپرستی، طرح و بیهوشی

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 بررسی، اصالح و ارتقاء فرآيندهاي انااا کار مربوط به بیهوشی. -

 عالئم حیاتی و سطح هوشیاري.همکاري در تعیین وضعیت بیمار در حین عمل و کنتر،  -

 بیمار اال از عمل. هاي آزمايدارزيابی وضعیت بالینی و  -

 هاي آموزشی و تحقیقاتی. هاي الزا با گروه آموزشی بیهوشی در زمینه همکاري -

گیري )با هماهن ی متخصص( و با لحاظ رضاايت بیماار در ماورد     انااا مشاوره و تصمیم -

 هااي  آزماايد ا توجه به وضعیت بالینی بیمار و نتااي   اي( ب نوع بیهوشی )عمومی يا ناحیه

 پاراکلینیکی.

نوع و مقادار دارو   ازنظر متخصصتاويز پزشک  بر اساستزريق داروهاي اال از بیهوشی  -

 و روش استفاده از آن.

القااي   ازجملاه و شارکت در مراحال مختلاف آن     ۳دادن بیهوشی به بیماران تا ريساک   -

 بیهوشی و ن هداري و اتماا آن زير نظر متخصص بیهوشی.

تحت نظر داشتن بیمار در طو، عمل و انتقا، بیمار باه ريکااوري تاا هوشایاري کامال و       -

 ترخیص.

 نیاز به دست اه تنفي مصنوعی با بررسی گازهاي خون شريانی. ازنظربررسی بیمار  -

 اهااي وياوه     ر  گیري شريانی، کارگذاري لوله تراشاه و احیااي الاای رياوي در بخاد      -

 اورااني و....
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 -اجراي روندهاي عملی بالینی )پروسیار( متداو، بیدردي )مانند بیدردي بعاد از عمال    -

 حین زايمان و...(.

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  نمنديتوا

 مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه. -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته هوشاري.الف: 

هاي ويوه، پرستاري  پرستاري مرااات مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دارا بودنب: 

باه دارا باودن مادرک     مشرروط تکنولواي گردش خاون   هاي ويوه نوزادان، مرااات

 تحصیلی کارشناسی هوشاري.

 مهارت: -2

   ،مهاري ارزيابی بیمار 

 ريزي در شراي  بحرانی،  برنامهو گیري  مهاري تصمیم 

 مهاري در احیاي الای- ( ريويCPR  ،) 

   ،مهاري در رعايت اصو، کنتر، عفونت و ايمنی بیمار 

   ،مهاري در کنتر، گردش خون و هموستاز 

   ،مهاري استفاده از اصو، صحیح وضعیت بیمار در هن اا عمل 

  ،مهاري آموزش به بیمار و خانواده وي 

  پايد مداوا عالئم حیاتی بیمار در مراحل مختلف بیهوشی. مرااات و مهاري 

   ،مهاري مانیتورينگ تاهیزاي کنترلی 
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  حیاتی بیمار،   عالئممهاري ارزيابی هوشیاري و پايد 

   ،)مهاري استفاده از رياضی )جهت تعیین دوز دارويی 

  ها،   وسايل و داروهاي بیهوشی در جراحی ،تاهیزاي يریکارگ بهمهاري 

 هاي آموزشي: دوره -3

   ،آشنايی با اوانین و مقرراي اتاق عمل 

   ،ايمنی بیمار 

  ،کنتر، عفونت 

 .احیاي الای و ريوي پیشرفته 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان هوشبری

 تعريف:  

،  باا شاناخت کامال    هاا  آنهاايی اسات کاه متصاديان      پسات  دربرگیرناده اين رشته شاغلی  

هااي   در اتاق عمال و واحاد مراااات    مورداستفادههاي بیهوشی و مونیتورهاي مختلف  دست اه

گیاري گازهااي    هااي انادازه   دست اه يریکارگ بههاي تنفي مصنوعی، تنظیم و  ويوه و دست اه

سااختن بیماار تحات     هاوش  یبخون و ساير وسايل آزمايش اهی مربوط به رشته بیهوشی، به 

 دازند.پر می هوش یبتنفسی از بیمار ا هاي الای نظر متخصص بیهوشی و ارائه مرااات

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 همکاري در انااا ااداماي اولیه احیاء تا رسیدن تیم احیاء. -

ااال از   ازیا موردنها و تاهیزاي بیهوشای   حصو، اطمینان از سالم بودن و کارايی دست اه -

هاي بیهوشی، ساکشن، مانیتور، پالي اکسای متار    هر شیفت کاري )شامل دست اه شروع

 .رب  يذنقض يا خرابی به مسئولین  هرگونهو...( و گزارش 

و امکاناي بیهوشی موجود و گزارش ماوارد ناکاافی و ياا     ازیموردناطالع از وجود داروهاي  -

 کماودها.

، کااربرد و رعايات آن در تمااا مراحال     یضادعفون هاي استريلیزاسیون و  آشنايی با روش -

 عمل.

 شی طاق لیست عمل جراحی.بیهو ازیموردنها و لوازا  آماده نمودن کلیه دست اه -

 ازیا موردنکنتر، پرونده بیمار اال از جراحی براي اطمینان از کامل بودن مدارک پزشکی  -

ضروري، نوار الب، مشااوره پزشاکی، آمااده باودن خاون       هاي آزمايد)مانند اجازه عمل، 

 و...(.

 انااا ااداماي و تدابیر بعد از بیهوشی بیمار. -

 ارش مکتوب آخرين وضعیت بیمار.انتقا، بیمار به ريکاوري و گز -

 شستشو و ضدعفونی و آماده نمودن کلیه وسايل مربوط به بیهوشی. -
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 کمک به متخصص بیهوشی در تماا مراحل اال، حین و بعد از عمل. -

دات و توجه در بروز عالئم خطر و آمادگی جهت ااداا ضروري و آگاه نماودن متخصاص    -

 ها. دست اهبیهوشی در صوري مشاهده اشکا، در بیمار و 

تاا   ازآن پيآماده نمودن بیمار بر روي تخت اتاق عمل و مرااات در حین عمل جراحی و  -

 بهوش آمدن بیمار و تحويل به بخد. 

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقاا معلومااي و         شرکت فعاا، در دوره  -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 ارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه.مش -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

 مدرک تحصیلی کاردانی در رشته هوشاري.الف: 

 مهارت: -2

   ،مهاري ارزيابی بیمار 

 ريزي،  مهاري برنامه 

 گیري در شراي  بحرانی،   مهاري تصمیم 

  حیاتی بیمار در مراحل مختلف بیهوشی،   عالئممرااات از هوشیاري و پايد 

 مهاري در احیاي ( الای/ ريويCPR ،) 

  ،مهاري آموزش به بیمار و خانواده وي 

   ،مهاري مانیتورينگ تاهیزاي کنترلی 

   ،)مهاري استفاده از رياضی )جهت تعیین دوز دارويی 

  ها،   تاهیزاي و وسايل و داروهاي بیهوشی در جراحی يریکارگ بهمهاري 

 .مهاري مرااات از بیماران در مراحل مختلف بیهوشی 
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 هاي آموزشي: دوره -3

   ،آشنايی با اوانین و مقرراي اتاق عمل 

   ،ايمنی بیمار 

  ،کنتر، عفونت 

 .احیاي الای و ريوي پايه 

 

 



 

34 
 

 عنوان رشته شغلی: کارشناس گردش خون برون پیکری

 تعريف:

براسااس علام تکنولاواي     هاا  آنهايی است کاه متصاديان    پست رندهیدربرگاين رشته شغلی 

 یالاا  ریا غاي، عرواای و پیوناد( و    گردش خون به حمايت از بیماران الای )مادرزادي، دريچه

هااي   در تمااا گاروه   (هاا  تیمساموم هاي ريوي، تروما، حوادث، ساوخت ی و   )سرطان، بیماري

 CPB ،IABP ،LVADمانناد   سنی، با اساتفاده از تاهیازاي فاوق پیشارفته حفاظ حیااي      

IMPLANTED VADS ،RVAD ،ECMO، CELL SAVER و CRRT د.نپرداز می 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 بررسی کامل پرونده بیمار و تعامل با جراح و بیهوشی در مورد نوع و شیوه عمل. -

 ااداا به ثات گزارش پرفیوان، واايع و حوادث. -

نظیر میزان سطح بدن، اينادکي الاای، میازان جرياان خاون،       ازیموردنانااا محاسااي  -

 پروتکل. بر اساس GFRهماتوکريت و 

 تعیین نوع کانون، اکسیوناتور و فیلترها براي محاسااي. -

هیتار کاولر و   ، CPBهااي دسات اه    از عملکارد درسات تماامی اسامت    اطمینان ياافتن   -

VAVD. 

متناسب باا ناوع عمال و     ها ست لوله و ، پرايم و هواگیري اکسیوناتور، فیلترهاسازي آماده -

 .طاق پروتکل و وضعیت بیمار

هااي درجاه    هاي ايمنی دست اه پما  شاامل: بابال ديتکتاور، پاروپ      سیستم يساز فعا، -

 حراري، لو، ديتکتور، اوکلودر 

 الين و سنسور فشارهااتصا، و کنتر،  -

در جهت حفظ ايمنای   پايد آنالين و اکسیمتري مغزي از سیستم فوق پیشرفته استفاده -

 طاق پروتکل. بیشتر بیمار،

 با هماهن ی تیم درمان. بیمار و هوشیاري و آمادگی کاملپي از  CPBشروع  -



 

35 
 

دماي بدن بیمار بر اساس نوع عمال جراحای )نورماوترمی، هیپاوترمی خفیاف،      مديريت  -

 متوس  و عمیق(.

 در صوري نیاز، طاق پروتکل. CEEL SAVERدست اه  يساز آماده -

اصاالح همودينامیاک و پارامترهااي حیااتی پرفیاوان مانناد: مسایرهاي فشاار         و پايد  -

)شريانی، وريدي، کارديوپلوي و اکسیوناتور(، میازان جرياان گااز، فلاوي خاون و درجاه       

در بیماار  شاريانی و مسایرهاي ورودي و خروجای آب(    ا حراري )بیمار، مسایر وريادي    

 مراحل مختلف عمل.  

باا توجاه باه     (Z-BUF، PBUF، MUF،DUF) هاي خاص هموفیلتر با روشاستفاده از  -

جهت کنتر، سیساتم   ،الکتاي و ها هماتوکريت، ديورز، مشکالي کلیوي بیمار، الکترولیت

 التهابی.  

هاي آزمايش اهی در حین باي پاي   بر اساس نتاي  تستوضعیت بیمار ماادري به اصالح  -

 )گازهاي خونی، الکترولیت ها و...(، با هماهن ی تیم درمان.  

 جهت محافظت از میوکارد با هماهن ی جراح. ،طاق پروتکل ،گرا کردن بیمار -

 .مشارکت با تیم پیوند اعضا در جهت حمايت از میوکارد به هن اا جداسازي الب اهدايی -

بااال در بیمااران وياوه غیرالاای مانناد: شایمی        فنااوري از تاهیزاي مدرن و باا   استفاده -

 CRRTو  یسرمازدگ، یشدگ غرق، شده اطعدرمانی، احیا عضو 

 OFFمرتا  مانناد:  اعما، جراحی جهت  STAND BY صوري بهحضور بر بالین بیمار  -

PUMP، پريکارد افیوان. ، جراحی عروق بزر 

 .در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه مشارکت در تحقیقاي کاربردي -

 

 

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱
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باه   مشروطدارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تکنولواي گردش خون الف: 

 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاري، اتاق عمل، هوشاري.

دوره  با طی پرستاري، اتاق عمل، هوشاري دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیب: 

و اخاذ گواهیناماه پرفیاوان    درماانی معتاار    آموزش علمی و عملی در مراکز دوساله

و  ((IRANSECT اياران  انامن تکنولواي گردش خاون بارون پیکاري    ديیتأ مورد

  انامن جراحان الب ايران

 تجربه: -2

  عناوان  باه براي احراز پست تکنولواي گردش خون در بیماران اطفا،، دو سا، تاربه 

 باشد. پرفیوانیست الزا می

        براي احراز پست تکنولواي گاردش خاون در اکسیوناسایون غشاايی بارون پیکاري

(ECMO) باشد. پرفیوانیست الزا می عنوان به، سه سا، تاربه 

 ماان بیمااران سارطانی و خااص ساه      براي احراز پست تکنولواي گردش خون در در

 باشد. پرفیوانیست الزا می عنوان بهسا، تاربه 

  براي احراز پست تکنولواي گردش خون در تصفیه خون(CRRT)    دو ساا، تارباه

 .باشد پرفیوانیست الزا می عنوان به

 

 

 مهارت: -3

   ،مهاري ارتااطی و رفتاري با تیم درمان 

 تاهیزاي پیشرفته مرتا ،   يریکارگ بهسازي و  مهاري انتخاب، آماده 



 

37 
 

   ،مهاري پايد همودينامیک 

  ازیموردنمهاري انااا محاسااي دارويی و دي ر پارامترهاي،    

 هاي خونی مرتا ، مهاري تحلیل نتاي  آزمايد گازهاي خونی و ساير آزمايد    

  تکنولواي گردش خون،  روز بهمهاري تحلیل مسائل ماتنی بر اطالعاي 

 اورااني   و در شراي  بحرانی )حوادث( گیري مهاري تصمیم 

  حوادث در حین اادکنندهيامهاري شناسايی و کنتر، عواملCPB   ،)ايمنی( 

 تحلیل اطالعاي،  و  مهاري انااا پووهد 

 ها آنن هداري  و و حفظها  مهاري نظاري فنی بر دست اه  ، 

  مهاري تفسیرECG ها. و آريتمی 

 هاي آموزشي: دوره -۴

  ،کنتر، عفونت 

   ،احیاي الای و ريوي پیشرفته 

 شده و پیشرفته،   روز بهها و تاهیزاي  آموزش دست اه 

 هاي خاص درمانی جديد،   آموزش روش 

 هاي اطفاا،  آموزش و بازآموزي دوره،IABP ،ECMO ،VADS،CELL SAVER ،

CRRT 

 تفسیر ،پايد همودينامیک، آب و الکترولیت، هموويووالنيECG وABG. 
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 های پزشکی شغلی فوریتهای  بخش سوم( رشته

 های پزشکی عنوان رشته شغلی: کارشناس بالینی فوریت

 تعريف:  

،  باه اناااا وظاايف اماداد     هاا  آنهايی است که متصاديان   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

رساانی باه مصادومین،     سريع، ارائه خدماي درمانی اولیه پزشکی پاید بیمارساتانی و کماک   

نقاص   ،ریا وم مر کاهد  باهدفبیماران و ماروحین اوراانسی و انتقا، آنان به مراکز درمانی 

ريازي و همااهن ی اماور     عضو و آسیب در کمترين زمان ممکن و همچنین سرپرساتی، طارح  

 پردازند. هاي پزشکی می رتا  با فوريتم

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 معاينه بیماران و مصدومین در صوري امکان و بنا به دستور پزشک مربوطه. -

هاي اولیه پزشکی در ماورد بیمااران و ماروحاان و گازارش وضاع اولیاه باه         انااا کمک -

 پزشک مربوطه.

غیاره و گازارش باه پزشاک      ناض، تنفي وکنتر، عالئم حیاتی بیمار از اایل فشارخون،  -

 مربوطه. 

 .ها زخم پوشاندن و بانداا -

 .  دهيد بیآسهاي  بندي انداا آتل -

 )ر  باز( و تزريق داخل وريدي.   IVLINEگرفتن  -

 )نوار الب( و مخابره آن از طريق امکاناي مخابراتی.  EKGگرفتن  -

)ااداماي ضاروري اولیاه درماان شاامل دارو،      ABCDانااا مانیتورينگ الای و ااداماي  -

 جريان خون، مااري تنفسی، راه هوايی(  

 )احیاء الای، تنفسی( درخصوص بیماران اورااني.  CPRانااا عملیاي  -

 .ستیل چکيا کیت احیاء طاق  CPRکنتر، کامل جاماک دارويی و  -
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 انااا انتوباسیون )لوله تراشه( با کسب ماوز از پزشک مربوطه.  -

 داروهاي موجود در ترالی اورااني پي از کسب ماوز از پزشک.   يا تاويزتزريق و  -

سیم و  دست اه بی لهیوس بهبرارار ساختن ارتااط با مراکز اصلی اورااني و پزشک مربوطه  -

 درمان بدون هماهن ی با پزشک مرکز.  هرگونهاز  زیپره

مرکاز )در کادهاي فاااد     صاادره از پزشاک   يای دارو ریغاجراي کامل دستوراي دارويی و  -

 پزشک(  

 بر بالین بیماران در کابین عقب آماوالني )درزمان حمل بیمار( مؤثرحضور مداوا و  -

 تحويل دایق بیمار به مرکز درمانی و اخذ امضاء و مهر ارجاع از بیمارستان -

   ازیموردنبا دات کامل و ثات اطالعاي  تيمأمورتکمیل فرا  -

مربوط به چ ون ی حمل بیماار و ماديريت بیمااران تاا      دهيد آموزشرعايت تمامی اصو،  -

 رسیدن به مرکز درمانی  

 :حرازاشرايط 

 تحصيالت و معلومات -۱

هااي پزشاکی،    فوريتهاي  از رشته یکيدردارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی الف: 

 و همچنین داشتن گواهینامه رانندگی. پرستاري، هوشاري

هااي   هااي فوريات   از رشاته  یکا يدردارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشاد  ب: 

از  یکا يدرمادرک کارشناسای    باه دارا باودن   مشروط  پزشکی، پرستاري، هوشاري

 و همچنین داشتن گواهینامه رانندگی.الف  دربند  ذکرشده تحصیلی  يها رشته
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 مهارت: -2

 مهاري ارزيابی سريع وضعیت بیمار 

  ريزي مهاري برنامه 

   در آماوالني صحیح تاهیزاي موجود کارگیري بهمهاري 

  .مهاري احیاي الای، ريوي پیشرفته 

 هاي آموزشي: دوره-3

 آموزش بدو خدمت اورااني پید بیمارستانی امدادگر 

  هاي اولیه پید بیمارستانی در بیماران ترومايی مرااات 

  هاي پزشکی. اي در فوريت اخالق حرفه 
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 های پزشکی عنوان رشته شغلی: کاردان بالینی فوریت

 تعريف:  

، به انااا وظايف امداد سريع، ها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

رسانی به مصدومین، بیماران و ماروحین  ارائه خدماي درمانی اولیه پید بیمارستانی و کمک

، نقاص عضاو و آسایب در    ریا وم مار  کاهد  باهدفنی اوراانسی و انتقا، آنان به مراکز درما

 پردازند. کمترين زمان ممکن می

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 معاينه بیماران و مصدومین در صوري امکان و بنا به دستور پزشک مربوطه. -

هاي اولیه پزشکی در ماورد بیمااران و ماروحاان و گازارش وضاع اولیاه باه         انااا کمک -

 پزشک مربوطه. 

غیاره و گازارش باه پزشاک      عالئم حیاتی بیمار از اایل فشارخون، ناض، تنفي و کنتر، -

 مربوطه. 

 ها. زخم بانداا پوشاندن و -

 .  دهيد بیآسهاي  بندي انداا آتل -

 )ر  باز( و تزريق داخل وريدي.   IVLINEگرفتن  -

 )نوار الب( و مخابره آن از طريق امکاناي مخابراتی.   EKGگرفتن  -

)ااداماي ضاروري اولیاه درماان شاامل دارو،      ABCDانااا مانیتورينگ الای و ااداماي  -

 جريان خون، مااري تنفسی، راه هوايی(.  

 )احیاء الای، تنفسی( درخصوص بیماران اورااني.  CPRانااا عملیاي  -

 .لیست چکيا کیت احیاء طاق  CPRکنتر، کامل جاماک دارويی و  -

 شه( با کسب ماوز از پزشک مربوطه. انااا انتوباسیون )لوله ترا -

 داروهاي موجود در ترالی اورااني پي از کسب ماوز از پزشک.   يا تاويزتزريق و  -
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سیم و  دست اه بی وسیله بهبرارار ساختن ارتااط با مراکز اصلی اورااني و پزشک مربوطه  -

 درمان بدون هماهن ی با پزشک مرکز.  هرگونهاز  پرهیز

صاادره از پزشاک مرکاز )در کادهاي فاااد       غیر دارويای اجراي کامل دستوراي دارويی و  -

 پزشک(.  

 بر بالین بیماران در کابین عقب آماوالني ) درزمان حمل بیمار (. مؤثرحضور مداوا و  -

 تحويل دایق بیمار به مرکز درمانی و اخذ امضاء و مهر ارجاع از بیمارستان. -

 .  ازیموردنبا دات کامل و ثات اطالعاي  تيمأمورتکمیل فرا  -

مربوط به چ ون ی حمل بیماار و ماديريت بیمااران تاا      دهيد آموزشرعايت تمامی اصو،  -

 رسیدن به مرکز درمانی.  

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

هااي پزشاکی،    فوريات هااي   از رشته یکيدردارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی الف: 

 و همچنین داشتن گواهینامه رانندگی. هوشاريپرستاري، 

 مهارت: -2

 مهاري ارزيابی سريع وضعیت بیمار 

  ريزي مهاري برنامه 

   درآماوالني صحیح تاهیزاي موجود کارگیري بهمهاري 

  .مهاري احیاي الای، ريوي پیشرفته 

 

 



 

43 
 

 هاي آموزشي:  دوره -3

 آموزش بدو خدمت اورااني پید بیمارستانی امدادگر 

  هاي اولیه پید بیمارستانی در بیماران ترومايی مرااات 

  هاي پزشکی اي در فوريت اخالق حرفه. 
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 های پزشکی عنوان رشته شغلی: تکنسین بالینی فوریت

 تعريف:  

، به انااا وظايف امداد سريع، ها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

رسانی به مصدومین، بیماران و ماروحین  ارائه خدماي درمانی اولیه پید بیمارستانی و کمک

، نقاص عضاو و آسایب در    ریا وم مار  کاهد  باهدفاوراانسی و انتقا، آنان به مراکز درمانی 

 .پردازند کمترين زمان ممکن می

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 بیماران و مصدومین در صوري امکان و بنا به دستور پزشک مربوطه.عاينه م -

هاي اولیه پزشکی در ماورد بیمااران و ماروحاان و گازارش وضاع اولیاه باه         انااا کمک -

 پزشک مربوطه. 

و گازارش باه پزشاک     رهیا و غکنتر، عالئم حیاتی بیمار از اایل فشارخون، ناض، تنفي  -

 مربوطه. 

 ها. زخم بانداا پوشاندن و -

 .  دهيد بیآسهاي  بندي انداا آتل -

 )ر  باز( و تزريق داخل وريدي.   IVLINEگرفتن  -

 )نوار الب( و مخابره آن از طريق امکاناي مخابراتی.   EKGگرفتن  -

)ااداماي ضاروري اولیاه درماان شاامل دارو،      ABCDانااا مانیتورينگ الای و ااداماي  -

 جريان خون، مااري تنفسی، راه هوايی(.  

 )احیاء الای، تنفسی( درخصوص بیماران اورااني.  CPRاي انااا عملی -

 .لیست چکيا کیت احیاء طاق  CPRکنتر، کامل جاماک دارويی و  -

 انااا انتوباسیون )لوله تراشه( با کسب ماوز از پزشک مربوطه.  -

 داروهاي موجود در ترالی اورااني پي از کسب ماوز از پزشک.   يا تاويزتزريق و  -
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سیم و  دست اه بی وسیله بهبرارار ساختن ارتااط با مراکز اصلی اورااني و پزشک مربوطه  -

 درمان بدون هماهن ی با پزشک مرکز.  هرگونهاز  پرهیز

صاادره از پزشاک مرکاز )در کادهاي فاااد       غیر دارويای اجراي کامل دستوراي دارويی و  -

 پزشک(.  

 عقب آماوالني )در زمان حمل بیمار(.بر بالین بیماران در کابین  مؤثرحضور مداوا و  -

 تحويل دایق بیمار به مرکز درمانی و اخذ امضاء و مهر ارجاع از بیمارستان. -

 .  ازیموردنبا دات کامل و ثات اطالعاي  تيمأمورتکمیل فرا  -

مربوط به چ ون ی حمل بیماار و ماديريت بیمااران تاا      دهيد آموزشرعايت تمامی اصو،  -

 رسیدن به مرکز درمانی.  

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

 .بهیاريديپلم دارا بودن مدرک تحصیلی الف: 

اي  اخذ گواهینامه حرفاه  شرط به کامل متوسطهمدرک تحصیلی ديپلم  دارا بودنب: 

هاي پزشکی از مراکز مورد تأيید وزاري بهداشات، درماان و آماوزش     تکنسین فوريت

 پزشکی

 مهارت: -2

  وضعیت بیمارمهاري ارزيابی سريع 

  ريزي مهاري برنامه 

   در آماوالني صحیح تاهیزاي موجود کارگیري بهمهاري 

    .مهاري احیاي الای، ريوي پیشرفته 
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 هاي آموزشي: دوره-3

 آموزش بدو خدمت اورااني پید بیمارستانی امدادگر 

  هاي اولیه پید بیمارستانی در بیماران ترومايی مرااات 

  هاي پزشکی. اي در فوريت اخالق حرفه 
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 سالمت در حوادث و بالیا یماآزکارعنوان رشته شغلی: 

 تعريف:  

ريازي جهات افازايد     ، برنامهها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

حاوادث و باليااي طایعای و    در عماومی  پاذيري   و ارتقااي آماادگی و کااهد آسایب    آگاهی 

آوري در  و افازايد تااب   رانیا گ میتصام ساخت، جلب توجه و افزايد آگاهی مديران و  انسان

مستقیم يا غیرمساتقیم باا حاوزه ساالمت ارتاااط دارناد و سرپرساتی،         طور بههايی که  حوزه

 .دارند عهدهبخشی را بر  بخشی و برون ريزي و هماهن ی درون طرح

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 اال از واوع باليا شاکه نظاا منابع و تسهیالي آمادگی و يريپذ بیآس ارزيابی -

ااال   شااکه  نظاا منابع و تسهیالي آمادگی ارتقاي و پذيري آسیب کاهد ااداماي اجراي -

 از واوع باليا

ااال از   بالياا  خطار  کااهد  سالمت محور يها برنامه اجراي براي عمومی مشارکت جلب -

 واوع باليا

 اال از واوع باليا باليا خطر کاهد و ارزيابی راهکارهاي درباره عمومی سازي آگاه -

 ها اال از واوع باليا بخد ساير مشارکت با مؤثر و هماهنگ پاسخ برنامه تدوين -

 پاسخ اال از واوع باليا فاز در خدمت ارايه ملزوماي و لوازا يساز رهیذخ -

 باليا شاکه اال از واوع نظاا کارکنان و مديران براي تخصصی آموزش هاي برنامه اجراي -

 جامعه اال از واوع باليا و شاکه نظاا تسهیالي در باليا آمادگی هاي تمرين اجراي -

 جامعه در زمان واوع باليا و شاکه نظاا تسهیالي نیازهاي و ها آسیب سريع ارزيابی -

 در زمان واوع باليا دهيد بیآس جمعیت سالمتی نیازهاي مستمر ارزيابی -

 در زمان واوع باليا مؤثر و به مواع هماهنگ، سالمتی هاي مرااات ارائه -

 سالمتی در زمان واوع باليا يها مرااات ارايه اثربخشی ارزشیابی و پايد -

 پايدار پي از واوع باليا توسعه رويکرد با شاکه نظاا تسهیالي بازيابی برنامه تدوين -
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 شاکه پي از واوع باليا نظاا دهيد بیآس هاي برنامه و تسهیالي بازيابی -

 پي از واوع باليا جامعه اجتماعی-روانی بازيابی اجراي و تدوين در مشارکت -

 باليا پي از واوع باليا بازيابی فاز ااداماي ارزشیابی و پايد -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

در (Phdدکتاري تخصصای )  دارا بودن مدرک تحصایلی کارشناسای ارشاد ياا     الف: 

 هاي سالمت در حوادث و باليا و پدافند غیرعامل   رشته

در  (Phdدکتاري تخصصای )  دارا بودن مدرک تحصایلی کارشناسای ارشاد ياا     ب: 

 بهداشات   ،یمحا  بهداشات  بهداشات،  آماوزش  ،يپرساتار  ،يولوایدمیا اپهاي  رشته

مديريت بحاران، ماديريت    ،(HSE) ستيز  یمح و یمنيا سالمت تيريمد ،يا حرفه

 خدماي تيريمد(، ساخت انسانسوانح طایعی، مخاطراي محیطی )گرايد طایعی و 

هااي   به طی دوره مشروط  سالمت یروانشناس ،ینیبال یروانشناس ،ی درمانیبهداشت

MPH  مديريت خطر باليا و ياDHMR   )و ياا   ) دوره مديريت و کااهد خطار بالياا

 سا، پي از احراز ۳سالمت حداکثر تا  يا حرفههاي کوتاه مدي صالحیت  دوره

هااي   باه طای دوره   مشرروط  پزشکی عمومی يا حرفه دارا بودن مدرک دکترايج: 

MPH  مديريت خطر باليا و ياDHMR    ياا   )دوره مديريت و کااهد خطار بالياا( و

 سا، پي از احراز ۳سالمت حداکثر تا  يا حرفههاي کوتاه مدي صالحیت  دوره

 

 تجربه: -2

 سا، تاربه مرتا  با شغل  ۳ حداال 
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 مهارت: -3

 هاا و کااهد    هااي ساالمت در بالياا و فوريات     مهاري طراحی، اجرا و مديريت برنامه

 آسیب

 ريزي، حل مشکالي و رهاري در مديريت و کاهد خطر باليا مهاري برنامه 

 مهاري آموزش در زمینه مديريت و کاهد خطر باليا 

 مهاري تحقیق و پووهد 

  ها. دهی و بازيابی در باليا و فوريت پاسخمهاري 

 هاي آموزشي: دوره -۴

  ،(لیوتحل هيتاز، یگزارش دهمديريت حوادث و باليا )بررسی 

  يابی حوادث مهندسی ايمنی و هزينه 

  ها.   گیري کاربرد آمار و اطالعاي در تحلیل تصمیم 
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 بحرانعنوان رشته شغلی: کارآزمای اورژانس پزشکی و هدایت عملیات 

 تعريف:  

ريازي جهات    ، باه برناماه  هاا  آنهايی اسات کاه متصاديان     اين رشته شغلی دربرگیرنده پست

هااي پزشاکی، عملیااتی نماودن      دهی سريع در حوادث و سوانح مرتا  با مراکز فوريات  پاسخ

باا سااير مراکاز    و همااهن ی  هاي مرتا  با آن، تعامال   نامه و تدوين آئین برنامه هشدار سريع

گیري و  گزارش، کنتر، عملیاي هاي اتاق امدادرسانی کشور، نظاري، ارزيابی و پايد توانمندي

ريازي   پردازند يا سرپرستی، طرح و ايااد آمادگی براي حوادث می عملیاي بحران یگزارش ده

 .دارند عهدهو هماهن ی امور مرتا  با حوادث و هدايت عملیاي بحران را بر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هاي پزشاکی در حاوادث    ريزي، هماهن ی و ارزيابی خدماي فوريت ، برنامهيگذار استیس -

 غیر مترااه.

 ريزي جهت عملیاتی نمودن پاسخ سريع به حوادث و سوانح. برنامه -

 هاي مرتا  با آن. نامه تهیه برنامه عملیاتی هشدار سريع و تدوين آئین -

هااي   کشاور باه منظاور اجاراي برناماه      یامدادرساان نظاري، پايد و تعامل با ساير مراکز  -

 مشترک.

در ساطح ملای باراي اياااد      یساازمان  بارون  ماؤثر ارتااطااي   هااي  فراهم نماودن زمیناه   -

  ها بحرانهاي عملیاتی در مواجهه با  هماهن ی

هاي خدمتی دريافت شده از کاارگروه بهداشات    ايااد هماهن ی جهت اجرايی شدن بسته -

 رااه.و درمان حوادث غیر مت

هااي علاوا پزشاکی در     در دانشا اه  EOCهاي مراکاز   نظاري، ارزيابی و پايد توانمندي -

 مواجهه با حوادث غیر مترااه.

 .یسازمان برونو  یسازمان درونريزي عملیاتی برگزاري مانورها و عملیاي مشترک  برنامه -
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هااي   فوريات در مراکز مديريت حاوادث و   EOCنیازسنای، طراحی و نظاري بر استقرار  -

 پزشکی.

مراکاز ماديريت    EOCروزي و تحلیل و پاايد عملکارد    آوري آمار به صوري شاانه جمع -

 هاي پزشکی. خصوص حوادث و فوريت ي امدادي درها سازمانساير  حوادث و

حوادث ويوه شامل حوادث ترافیکی سن ین، انفااار، سایل،    هاي گزارشپی یري دريافت  -

باه   ربا   يذهاي پزشکی و سااير مراجاع    مراکز مديريت حوادث فوريت EOCاز... و زلزله

 صوري روزانه و آنی.

در  بااش  هاي پزشکی و ساير مراکز امدادي و درخواست آماده رسانی به مراکز فوريت اطالع -

 زمان واوع حوادث و باليا.

 تخصصی جهت ارايه به مراجع ذيصالح.   هاي گزارشتهیه  -

آموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و      هااي کاار   شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات-۱

 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد پرستاري اورااني. الف: 

 ب:دارا بودن مدرک تحصیلی دکتراي حرفه اي پزشکی عمومی

 ج:دارا بودن مدرک تحصیلی دکتراي تخصصی طب اورااني

هاااي  از رشااته یکاايدر (Phdدکتااري تخصصاای )دارا بااودن ماادرک تحصاایلی ب: 

 .ها تحصیلی پرستاري، سالمت در باليا و فوريت
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 تجربه: -2

 سا، تاربه مرتا  با شغل. ۵ حداال 

 مهارت: -3

 مهاري آموزش دادن در زمینه مديريت و کاهد خطر باليا 

  ريزي، مهاري حل مشکالي و رهاري در مديريت و کاهد خطر بالياا،   مهاري برنامه

 مهاري تحقیق و پووهد

  ها هاي سالمت در باليا و فوريت مهاري طراحی و مديريت برنامه 

  مهاري مديريت کاهد آسیب 

  ها. دهی و بازسازي در باليا و فوريت مهاري پاسخ 

 هاي آموزشي: دوره -۴

 ريزي اصو، برنامه 

 مديريت بحران و خطر 

 گازارش  ها، مديريت حوادث )بررسای،   گیري کاربرد آمار و اطالعاي در تحلیل تصمیم

 (لیوتحل هيتاز، یده

 اصو، و ماانی کنتر، و نظاري 

 نويسی. اصو، گزارش 
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 ۱۱۵عنوان رشته شغلی: کارآزمای هماهنگی اورژانس 

 تعريف:  

هااي همااهن ی،    ، فعالیات هاا  آنهايی است کاه متصاديان    پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

 دیپا و فرآينادهاي اورااناي   ي عملکارد  هاا  سازي شااخص  بهینه ارزيابی وضعیت و و نظاري

ريزي و هماهن ی امور مارتا    در تعامل با اورااني بیمارستانی يا سرپرستی، طرح یمارستانیب

 .دارند عهدهرا بر  ۱۱۵با اورااني 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

نیروي انسانی، مناابع فیزيکای،   ملی ها و استانداردهاي   ، شاخصها، ضواب تدوين سیاست -

 .  یمارستانیب دیپهاي عملیاي اورااني  داروها و برنامه

هاي پزشکی تا رفاع مخااطراي فاوري     ريزي و نظاري بر نحوه انااا خدماي فوريت برنامه -

 بیماران و مصدومین در حوزه پید بیمارستانی و بیمارستانی.  

 نظاري بر عملکرد و نحوه تعامل اورااني پید بیمارستانی با بیمارستانی. -

 هاي پزشکی.   فوريت پوشد فراگیر نظاا خدماي يها طرحهمکاري در تدوين  -

و تاالش باراي    زیا خ حادثاه ريزي در جهت افزايد پوشد امدادي نقااط   بررسی و برنامه -

 .رب  يذي ها سازمانکاهد تعداد اين نقاط با همکاري ساير 

هااي پاید    مستمر جهت بهیناه نماودن فعالیات اورااناي     صوري بهآوري اطالعاي  جمع -

 بیمارستانی. بیمارستانی با

 تطایق آن با پوشد فراگیر. ها در سراسر کشور و استقرار پاي اهبررسی مواعیت  -

تاهیازاي   نقلیاه هاوايی، درياايی و زمینای و     لآوري اطالعااي در خصاوص وسااي    جمع -

 هاي پید بیمارستانی   تهیه و تنظیم شناسنامه اورااني تخصصی به منظور

ي هاا  ساازمان اي الزا با سااير  ه یايااد هماهن  هاي مشترک امدادهاي ويوه و تهیه طرح -

 .رب  يذ

 نااي و انتقا، مصدومین تا اال از پذيرش در بیمارستان. مشی امداد و تدوين خ  -
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نظاري بر توزيع آن در اورااني پاید   پشتیاانی و تاهیزاي پزشکی و يها تياولوتعیین  -

 بیمارستانی.

، تاهیزاي و سااير  مشارکت در ارائه ال وهاي مناسب در خصوص تأمین، توزيع آماوالني -

 ها آنهاي پزشکی و نظاري بر چ ون ی خدماي پي از فروش  واحد فوريت ازیموردنااالا 

 .  رب  يذبا همکاري واحدهاي 

ها و ارائه راهکارهاي علمای و اجرايای جهات بهیناه نماودن اماور       تحلیل و پردازش داده -

 هاي پید بیمارستانی. مربوط به مديريت اورااني

 .یالملل نیباي ملی و مقايسه آن با وضعیت  بررسی آماري در سطح منطقه -

 .اورااني بررسی مستمر سطح رضايتمندي ذينفعان ارايه خدماي -

هااي   تدوين و اجراي ارزيابی عملکرد کارکنان و مديران مراکز مديريت حاوادث و فوريات   -

 هاي پید بیمارستانی. پزشکی و اورااني

پرسنل عملیااتی و   یآموزش کمکها و مطالب آموزشی و  برنامهمشارکت در تهیه و تدوين  -

هاي پزشکی به منظور افزايد سطح علمی شاغلین و ارتقاء  غیر عملیاتی واحدهاي فوريت

 کمی و کیفی ارائه خدماي.  

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

هااي پرساتاري    از رشاته  یکا يدردارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسای ارشاد   الف : 

 هاي ويوه. اورااني، پرستاري مرااات

دکتاري تخصصای   يا  پزشک عمومی يا حرفهدکتراي دارا بودن مدرک تحصیلی ب: 

(Phd) پرستاري.  رشته يها ديگرايکی از در 
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 :تجربه -2

  سا، تاربه مرتا  با شغل. ۲حداال 

 :مهارت -3

 افزارهاي تحلیل داده مهاري کار با نرا 

  ها مهاري گردآوري و تحلیل داده 

  ريزي مهاري برنامه 

  ها جهت انااا تغییراي مهاري هدايت فعالیت 

  ها. مهاري تحلیل مالی و برآورد هزينه 

 :هاي آموزشي دوره -۴

 يراهاردسازي  گیري و تصمیم تصمیم ل،کاربرد آمار و اطالعاي در تحلی 

  ،اصو، و ماانی نظاري و کنتر 

  .اصو، و ماانی سازماندهی 
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 عملیاتعنوان رشته شغلی: کارشناس ارتباطات و 

 تعريف:  

، در مراکاز ارتااطااي و   هاا  آنهاايی اسات کاه متصاديان      پسات  دربرگیرندهاين رشته شغلی 

نقلیه امدادي به  لهاي مردمی، اعزاا انواع وساي اموري نظیر دريافت تماس ،فرماندهی عملیاي

هاي پزشکی در شراي  متعارف و غیرمتعارف ياا   محل حادثه يا بیمار و هدايت عملیاي فوريت

هاي پزشکی را بار   ريزي و هماهن ی امور مرتا  با ارتااطاي و عملیاي فوريت سرپرستی، طرح

 .دارند عهده

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

ساختمانی، وضعیت  و ها )وضعیت بنا عمومی پاي اه تیاز وضعتهیه گزارش جامع سالیانه  -

 ها و...(. وسايل رفاهی پاي اه

 .ازیموردنبرآورد نیروي انسانی  -

 عملیاي. یو فرمانده مرکز ارتااطايتنظیم برنامه شیفت کارکنان  -

 نظاري و ارزيابی عملکرد کارکنان اداره ارتااطاي و فرماندهی عملیاي. -

هااي اداره ارتااطااي و    تاهیازاي، شارح وظاايف و مسائولیت    آموزش نیروهاي جديد باا   -

 فرماندهی عملیاي.

 و بیسیم. ۱۱۵پاسخ ويی پزشکان مشاور و راهنما، اپراتورهاي  بر نحوهنظاري  -

 .از کارکنانمردمی  اييو شکا هاي گزارشپی یري و رسیدگی به کلیه موارد  -

 .مورد لزوانظاري بر استخراج آمارهاي  -

پی یري و رفع مشکالي موجود در زمینه رفااهی و عملیااتی اداره ارتااطااي نظااري بار       -

 .ها آنها و پايد  عملکرد مسئولین پاي اه

 ها براساس ارزيابی عملکرد. تعیین مسئولین پاي اه -

شارح   تاهیازاي،  و آشنا کردن نیروهااي جدياد باا منطقاه ماموريات،      بر آموزشنظاري  -

 اني و کارکنان.هاي اورا وظايف و مسئولیت
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 منطقه. تشکیل جلساي کوتاه علمی در نظاري بر -

 .ها  اهيپانظاري دایق بر نحوه تکمیل دفاتر  -

 ها و بالعکي. و شکاياي مرکز از کارکنان پاي اه هاي گزارشپی یري و رسیدگی به  -

 .ها  اهيپاروزانه  هاي گزارشتکمیل دفتر ثات  نديبر فرآنظاري  -

لزوا حتی بازگشت کدهاي منطقه از ماموريت و کنتار، بار     آنالیز دایق اطالعاي مورد -

 ماموريت هاي مناطق.

 تکمیل فرمهاي ماموريت مناطق. بر نحوهنظاري  -

ها به تفکیک موارد واوع )لغو ماموريات   از سوي پاي اه شده اعالاکنتر، و نظاري آمارهاي  -

از به انتقا، بیماار  ، درمان سرپايی و عدا نی۱۰-۳۲، انتقا، اال از رسیدن کد ۱۰-۱۹کد 

 (.۱۰-۲۹به مرکز درمانی کد 

 و ثات نتیاه آن به تفکیک کد و تکنسین و شیفت. تصادف بهاعالا آمارهاي اعزاا  -

 ( موفق به تفکیک کد و تکنسین و شیفت.CPRريوي )ا  آنالیز موارد احیاي الای -

 جاي زين.کنتر، و نظاري بر داروها و تاهیزاي مصرفی پاي اها و ثات موارد  -

 از محدوده در خارجهاي منطقه  توس  آماوالني شده اناااهاي  نظاري بر تعداد ماموريت -

 علت. با ذکرمنطقه عملیاتی 

( به هماراه علات و   ۱۰-۷ها کد ) ثات و انااا ااداماي الزا جهت تعمیر خرابی آماوالني -

 نتیاه به تفکیک تکنسین، شیفت و پاي اه.

 مناطق. شده اناااتناسب آن باماموريت هاي کنتر، کیلومترهاي طی شده و  -

جلاو و   يهاا  چاراغ نظاري بر وضعیت فنی آماوالنسها اعم از آالرا، چراغ گردان، راهنماا،   -

 داخل کابین، آمپر بنزين و هماهن ی با اداره مربوطه جهت رفع نقايص.

 ها به مرکز. اعالا موارد تصادف آماوالني -

 ها. از اداره مربوطه و توزيع آن در پاي اه غیر دارويیدريافت ااالا دارويی و  -

 ها. پی یري فرآيند تعمیر و فعالیت مادد آماوالني -

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .نظاا سالمت در شغل مربوطه مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه -
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 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

هاي  هاي پرستاري، فوريت از رشته یکيدربودن مدرک تحصیلی کارشناسی  داراالف: 

 پزشکی.

هااي پرساتاري    از رشاته  یکا يدردارا بودن مادرک تحصایلی کارشناسای ارشاد     ب: 

    هاي ويوه اورااني، پرستاري مرااات

دکتاري تخصصای   ياا   پزشک عمومی يا حرفهدکتراي دارا بودن مدرک تحصیلی ج: 

(Phd) پرستاري.  رشته يها ديگرايکی از در 

 تجربه: -2

  سا، تاربه مرتا  با شغل. ۵حداال 

 مهارت: -3

 هاي اولیه پزشکی مهاري ارايه کمک 

  مهاري ارزيابی اولیه و سريع بیماري 

   صحیح تاهیزاي موجود در آماوالني يریکارگ بهمهاري 

  بااز  مهاري ، مهاري انااا ااداماي پايه )گرفتن مسیر وريدي مناسب، تاويز اکسیون

مهاري تاويز داروهااي موجاود در   و  مهاري انااا پايد الای، راه هوايی داشتن ن ه

 آماوالني(.
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 هاي آموزشي: دوره-۴

 ماانی ارتااطاي اورااني 

  اصو، و ماانی کنتر، و نظاري 

  نويسی،   اصو، گزارش 

 ها. گیري کاربرد آمار و اطالعاي در تحلیل تصمیم 
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 پیش بیمارستانی  عنوان رشته شغلی: پزشک اورژانس

 تعريف:  

هاايی شاامل ارائاه     ، فعالیات هاا  آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

سیم، اخذ شارح حاا، بیمااران و     هاي پزشکی و اپراتور بی فوريت ۱۱۵مشاوره به اپراتور تلفن 

و ارائاه   رياوي مصدومین، انااا خدماي درمانی و تشخیصی اولیه، انااا عملیاي احیا الاای و  

ريازي و همااهن ی اماور     هاي پزشکی يا سرپرستی، طرح دستوراي پزشکی به تکنسین فوريت

 .دارند عهدهمرتا  با درمان بیماران اوراانسی را بر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 ها. اخذ شرح حا، بیماران و مصدومین و ارائه طريق به تکنسین -

 ها جهت انااا معايناي بیماران و مصدومین. راهنمايی تکنسین -

 براي بیماران و مصدومین. یداروئ ریغصدور دستوراي داروئی و  -

دومین از محال حادثاه تاا    ارائه دستوراي پزشکی جهات انتقاا، صاحیح بیمااران و مصا      -

 مرکزدرمانی.

 با اورااني. رندگانیگ تماسبیماران و  و يا۱۱۵ارائه مشاوره به اپراتور  -

ايااد اطمینان خاطر در بیماران و مصدومین انااا معايناي پزشاکی و اخاذ شارح حاا،      -

 بیماران و مصدومین.

 داروئی براي بیماران و مصدومین. انااا دستوراي داروئی و غیر -

 ( و تفسیر آن.EKGگرفتن نوار الب ) -

انااا مانیتورينگ الای و ااداماي ااداماي ضروري اولیه درمان شامل دارو، جريان خاون،   -

 (.ABCDمااري تنفسی، راه هوايی )

 ( درخصوص بیماران اورااني.CPRانااا عملیاي احیاء الای، تنفسی ) -

 انااا انتوباسیون )لوله تراشه(. -

 ماموريت.ثات دایق فرا  -
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نظاري بر حمل صحیح بیماران و مصدومین از محل حادثه تاا مرکاز درماانی و ماديريت      -

 بیماران و مصدومین تا رسیدن به مرکز درمانی.

 حضور دائم بر بالین بیمار در کابین عقب آماوالني در مدي انتقا، به مرکز درمانی. -

 همکاري با آن.مرکز پیاا و  هاي محوله از مرکز فرماندهی/ انااا ماموريت -

 هماهن ی کامل با پذيرش جهت اعزاا بیماران و مصدومین به مرکز درمانی. -

 اعزاا بیماران و مصدومین به مرکز درمانی در صوري نیاز. -

 نظاري بر تحويل دایق بیمار و مصدومین به مرکز درمانی. -

و  داناادمهااارتی در جهاات ارتقاااء  و کااارآموزيآموزشاای هاااي  شاارکت فعااا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  نمنديتوا

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات-۱ 

 پزشکی عمومی. يا حرفه يادارا بودن مدرک تحصیلی دکترالف: 

دارا بودن مادرک تحصایلی دکتاراي تخصصای )طاب اورااناي، الاب، داخلای،         ب: 

 بیهوشی(  

 تجربه: -2

  سا، تاربه مرتا  با شغل. ۲حداال 
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 مهارت: -3

    ،مهاري انااا ااداماي تشخیصی درمانی اورااني )ساکشن معده، کنتار، راه هاوايی

 کنتر، دماي بدن(

   به پزشک متخصص یگزارش دهمهاري 

   به بیمار یدهآرامد مهاري 

   هاي وريدي وسايل انفوزيون وريدي پم  کارگیري بهمهاري 

   هااي اساپلینت    هااي خمیاده و مساطح، سیساتم     الرن وساکوپ  يریکارگ بهمهاري

 ها ارتوپدي، وسايل بورد ستون مهره

   فشار تحتوسايل انفوزيون وريدي  يریکارگ بهمهاري. 

 هاي آموزشي: دوره-۴

  پید بیمارستانی پزشکانآموزش بدو خدمت اورااني 

  هاي پزشکی اي در فوريت اخالق حرفه 

  احیاي الای و تنفسی پیشرفته 
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 فوریت های پزشکی عنوان رشته شغلی: کارشناس تریاژ تلفنی

 تعريف:  

هاايی نظیار    ، فعالیات هاا  آنهاايی اسات کاه متصاديان      پسات  دربرگیرناده اين رشته شاغلی  

مصادومین و ارائاه    سیم، اخذ شرح حاا، بیمااران و   و بی ۱۱۵ پاسخ ويی بدون وافه به تلفن

تارين پاي ااه باه     مشاوره اولیه، ااداا جهت اعالا فوريت و پی یري اعزاا آمااوالني از نزدياک  

گیري صحیح و ايااد هماهن ی در استفاده از خدماي درماانی   محل مصدوا يا بیمار و تصمیم

 .  دارند عهدهموجود را بر 

 ها: مسئوليتنمونه وظايف و 

 و بیسیم و ثات ساعت دريافت پیاا در فرا. ۱۱۵پاسخ ويی بدون وافه به تلفن  -

 اخذ شرح حا، بیماران و مصدومین. -

 اخذ نشانی بیماران و مصدومین و محل حادثه. -

 ترين پاي اه و ابالغ سريع به همکاران. نزديک تماس با -

 هماهن ی اعزاا آماوالني. -

بوط به عزيمت آماوالني به محل حادثه و بیمار و بازگشت اعالا و ثات کلیه زمآنهاي مر -

 ها. به پاي اه ها آن

 گیرندگان با اورااني. ارائه مشاوره به بیماران و تماس -

 مشاوره با پزشک مرکز. -

 ارجاع به پزشک مرکز در موارد ضروري. -

 ايااد اطمینان خاطر در بیماران و مصدومین. -

 الزا تواا بااحتراا به بیمار و خانواده او. يو همکاررعايت حسن خلق  -

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -
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 شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات -۱

هاي  هاي پرستاري، فوريت از رشته یکيدردارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی الف: 

 .پزشکی 

دارا بااودن ماادرک تحصاایلی کارشناساای ارشااد پرسااتاري اوراانااي، پرسااتاري  ب: 

 هاي ويوه. مرااات

دکتاري تخصصای    ايا  یعمومپزشک  يا حرفهدکتراي دارا بودن مدرک تحصیلی ج: 

(Phd) پرستاري.  رشته يها ديگرايکی از در 

 مهارت:  -2

 مهاري انااا ارزيابی اولیه و سريع بیمار 

  مهاري ارائه گزارش پزشکی 

  مهاري مديريت بحران 

  مهاري درک مطالب و انتقا، مفاهیم 

  .مهاري انااا مشاوره، مديريت استرس 

 هاي آموزشي: دوره -3

 ماانی ارتااطاي اورااني 

   شناختGPS  ۱۱۵و کارکرد آن در اورااني  

 الئم حیاتی و گرفتن شرح حا، سیستمی بیمار.ع 
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 های شغلی بهداشت فردی و عمومی بخش چهارم( رشته

 عنوان رشته شغلی: ماما

 تعريف:  

هايی شاامل آماوزش    ، فعالیتها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

ماماايی باه زناان در سانین بااروري باا درک نیازهااي        بهداشت و ارائه خادماي بهداشاتی و   

مشااوره و راهنماايی خاانواده در ماورد      ،فرهن ی، اجتمااعی، ااتصاادي و بهداشاتی خاانواده    

داري، رهااي دوران باا   مراااات مشااوره و  انااا انااا زايمان، بهداشت ازدواج و بهداشت نسل، 

هااي دوران باارداري و    بیمااري  زايمان و بعاد از زايماان و مراااات ناوزاد، تشاخیص زودرس     

کماک   با پی بردن به موارد غیرطایعی در مادر و جنین و نوزاد و شیرخوار و هاي زنان بیماري

ريزي و هماهن ی امور مرتا  با مامايی از مصااديق   و سرپرستی، طرح ی و بهداشتیپزشکتیم 

                                    باشد.                           اين رشته شغلی می

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 ها. هاي بهاود کیفیت خدماي مامايی در بخد زايمان و ساير بخد تدوين برنامه -

 ريزي براي مادران و کودکان تحت پوشد. مطالعه و شناسايی جمعیت و برنامه -

و واکسن( و ثات زيا    هاي سنی و دفترنويسی )مادر و کودک سرشماري و استخراج گروه -

 هاي امور مامايی. شاخص لیوتحل هيتازحیاتی و 

توسا  وزاري بهداشات، درماان و     شاده  نیای تعنظاري بر حسن اجراي ضواب  و مقرراي  -

 هاي مربوطه. آموزش پزشکی در رابطه با امور مامايی طاق دستورالعمل

کارشناسی و کارشناسی مشارکت در فرآيند آموزش بالینی دانشاويان مامايی )کاردانی و  -

هاا   هاي مامايی، زنان، اطاق زايمان، نوزادان، جراحی زناان و سااير بخاد    ارشد( در بخد

 طاق کتابچه راهنماي بالینی.

 هاي بهداشتی. مادر و نوزاد در بخد ریوم مر بررسی آمار و علل  -
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 اي مادر باردار. هاي دوره انااا کلیه مرااات -

 زايمان.پذيرش زائو در اتاق درد و  -

معاينه فیزيکی و مامايی و در صوري لزوا معايناي وااينا، و تشخیص موارد غیرطایعی و  -

 ارجاع به پزشک.

در  (NST)درخواست امور پارکلینیکی سونوگرافی، رادياوگرافی، تسات بادون اساترس      -

 ختم حامل ی در صوري عدا وجود پزشک متخصص.

 هاي مربوطه. ت آن در فراکنتر، عالئم حیاتی مادر و صداي الب جنین و ثا -

انااا القاي زايمانی )اينداکشان( و تقويات و تشاديد دردهااي زايماانی باا نظار پزشاک          -

 متخصص زنان و زايمان در صوري لزوا.

انااا مراحل مختلف زايمان با نمايد سر )سه مرحله زايمانی(، دادن بی حسای موضاعی    -

تارمیم اپای زيوتاومی در صاوري     و انااا اپی زيوتومی و ترمیم پارگی درجه ياک و دو و  

 لزوا.

 سناد آپ ار و بررسی سالمت ظاهري نوزاد. -

 مرااات از بند ناف و.... کمک به مادر در تغذيه نوزاد با شیر مادر، -

هااي بهداشات و آماوزش آن باه      سااده عالمتای در خاناه    يهاا  درماننظاري بر وضعیت  -

 بهورزان و مربیان و....

هاي بهداشت فردي و محی  و تغذيه و  مختلف در زمینههاي سنی  آموزش مادران و گروه -

 ها. هاي پیش یري از بیماري راه

 و زايش اه. بیمارستانتهیه پرونده جهت مادر و صدور خالصه پرونده به  -

همکاري با پزشک در معاينه و تاويز دارو به بیماران در مراکاز بهداشاتی درماانی باراي      -

 باردار. وزنانمادران 

بخد مامائی و بهداشتی و انااا دستوراي بهداشتی و فنای مرباوط باه     نظاري بر نظافت -

 مراحل پید و پي از زايمان. مادر و نوزاد و مرااات دراجراي اين دستوراي در

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 يف محوله.نتاي  آن در انااا وظا کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -
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 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مامايی.الف: 

در مامايی، آنااتومی،   همشاور،  مامايی دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشدب: 

به دارا باودن مادرک تحصایلی     مشروط انسانی انتیک فیزيولواي، آموزش پزشکی،

 کارشناسی مامايی.

آماوزش   هاي از رشته یکيدر (Phdتخصصی ) دارا بودن مدرک تحصیلی دکتريج: 

مثال   انتیک پزشاکی، بهداشات بااروري، بیولاواي تولیاد     اخالق پزشکی،  پزشکی، 

ارشاد   کارشناسای  ماماايی و  باه دارا باودن مادرک تحصایلی کارشناسای      مشروط 

 .  ب  دربند  ذکرشدهتحصیلی  يها رشته

 مهارت: -2

   ،مهاري ارتااطی و رفتاري با بیمار 

  مامايی،   روز بهمهاري تحلیل مسائل ماتنی بر اطالعاي 

 در پزشکی،   مورداستفادههاي تشخیص درمانی  مهاري استفاده از دست اه 

 گیري در شراي  بحرانی،   مهاري تصمیم 

   ،مهاري پايد و کنتر، عملکرد تاهیزاي 

   ،آموزش بهداشت و ارائه خدماي بهداشتی و مامايی 

  خانواده،  يیراهنمامشاوره و 

 هاي دوران بارداري،   مهاري اعما، مرااات 

 هاي بعد از زايمان،   مهاري انااا زايمان و اعما، مرااات 

 هاي دوران بارداري. مهاري تشخیص به مواع بیماري 
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 هاي آموزشي: دوره -3

   ،آشنايی با اوانین و مقرراي مامايی 

 هاي مامايی و زايمان،   اورااني 

 .احیاي نوزاد و مرااات از نوزادان نارس و پرخطر 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس بهداشت خانواده

 تعريف:  

باه  المت سا ، به ارائه خادماي  ها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

سرپرساتی،   و پردازناد  نوزادان، کودکان، میانسااالن و ساالمندان مای    ،خانواده، مادرانجامعه، 

 .دارند عهدهريزي و هماهن ی امور مرتا  با خدماي مربوطه را بر  طرح

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 هاي آموزشی بهداشت عمومی در سطوح مختلف. اجراي برنامه -

هاي اجرايی در زمینه بهداشات خاانواده    مشی اهداف و خ  ريزي و تعیین بررسی و برنامه -

 هاي وزاري بهداشت درمان و آموزش پزشکی. در االب سیاست

 معیارها. ضواب  و با ها آنو مقايسه  کیفیت خدماي کمیت و نظاري برپايد و  -

 هاي مختلف بهداشت خانواده. ارائه نظراي مشورتی و تخصصی در زمینه -

 مکتوب. صوري بهو ثات نتاي   شده انااا يها یبررسبا تحلیل آمارهاي مربوطه  -

 .ها آنبندي  شناسايی مشکالي منطقه تحت پوشد و اولويت -

 ۵ماادران بااردار و کودکاان زيار      ریوم مر هاي  کمیتهمصوباي ، ابالغ و پی یري تشکیل -

 سا،.

ارائه خدماي و مشاوره تنظایم خاانواده براسااس سیاساتهاي کاالن کشاور و آماوزش و         -

 مرااات از مادران باردار.

 .  شده میتنظهاي  مرااات از کودکان همراه با آموزش مادران بر اساس برنامه -

هااي مرباوط    هاي الزا به ايشان در زمینه مرااات از زنان در سنین باروري و ارائه آموزش -

 به بهداشت خانواده.

و معرفی آموز بیمار  داندآموزان و شناسايی  ها به منظور معاينه داند نظاري بر آموزش اه -

 در رعايت اصو، بهداشتی. ها آن يیراهنمابه مراکز درمانی و بهداشتی و 
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همراهی با پزشک و ساير کارشناسان عضو تیم در بازديدهايی که از مراکاز بهداشاتی باه     -

 الزا به ايشان در انااا وظايف محوله. يها کمکو ارائه  آمده عمل

گیاري درجاه    جملاه انادازه   ازبه مراکاز بهداشاتی    ثات مشخصاي و شرح حا، مراجعین -

 حراري، فشار خون و وزن بیماران پید از معايناي پزشکی.  

 مشارکت و انااا واکسیناسیون زمانی و عمومی در صوري ناود عوامل واکسینیاتور. -

 مسائل بهداشتی. مورد سازي مردا و بهورزان در آموزش و حساس -

 پذير. آسیب حمايت از مادران باردارمرااات و  -

 تلفنی مادران باردار در موارد اوراانسی.حضوري يا اخذ پذيرش  -

هاي بهداشات و نیاز نظااري بار      هاي خانه تهیه و تأمین ااالا دارويی، تاهیزاي و واکسن -

 انتقا، و تزريق.  حفظ زنایره سرما حین ن هداري،

 و تنظیم خانواده.برآورد ساالنه داروهاي بهداشتی مورد نیاز برنامه مادران، کودکان  -

 هاي برنامه مادر، کودک و تنظیم خانواده.رونظاري بر تأمین و ن هداري و توزيع دا -

در  دفاتر بهداشات خاانواده   ها و فرا ،هاي آموزشی آگهیتوزيع  وهماهن ی در جهت تهیه  -

 واحدهاي بهداشتی

 پوشد ساالنه کادر بهداشت خانواده. -

 سا،. ۵ر تکمیل پرسشنامه مر  کودکان زي بررسی و -

نظااري بار کمیات و     هاي ها و برنامه همکاري با مراکز بهداشتی و درمانی در اجراي طرح -

 تعیین شده. ها و مقايسه آن با ضواب  و معیارهاي کیفیت خدماي و برنامه

عاطفی و اجتمااعی   ،ی، روانیاندر زمینه مرااات از رشد جسم هاي الزا تهیه دستورالعمل -

گیار   هاي ان لی، عفونی و جلوگیري از انتشاار و هماه   کودکان و تشخیص به مواع بیماري

 .ها آنشدن 

 توس  کارشناسان. دهنده خدمت از واحدهاي ارائه انااا پايد کارشناسی -

 هاي بهداشت. به مراکز بهداشتی درمانی و خانه هاي بعمل آمده تهیه و ارسا، نتاي  پايد -

و ارتااط منطقی و مناسب با ساير واحدهاي مراکز بهداشات باا بهاره منادي از      همکاري -

 توان و تاربه ساير واحدها.
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در سطوح مختلف علوا بهداشت مامايی و تنظیم خانواده  هاي آموزشی ارائه برنامهتهیه و  -

 .و بهداشتی پزشکی

 پزشکی. هاي مختلف علوا ها و فنون آموزشی متناسب با رشته روش ،ارائه ال وها -

 هاي آموزشی. ارزشیابی برنامه ها و فنون روش ،ال وهاسازي  و پیادهارائه  -

و  دانااد هاااي کااارآموزي، مهااارتی و آموزشاای در جهاات ارتقاااء شاارکت فعااا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .شغل مربوطهمشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در  -

 :شرايط احراز

 :  تحصيالت و معلومات -۱

 بهداشت عمومی و مامايی. دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیالف: 

علاوا اجتمااعی) جمعیات    هااي   کارشناسای ارشاد در يکای از رشاته    دارا بودن ب: 

اکولاواي   آموزش بهداشت، ساالمت ساالمندي،  آموزش پزشکی، مامايی ، شناسی( ، 

در  به دارا باودن مادرک تحصایلی کارشناسای      مشروطمشاوره در مامايی  انسانی، 

 در بند الف.رشته هاي تحصیلی ذکر شده يکی از 

در رشااته تحصاایلی   (Phdتخصصاای ) دکتااريدارا بااودن ماادرک تحصاایلی  ج: 

آماار و جمعیات،     آموزش پزشاکی،   موزش بهداشت و ارتقا سالمت،، آسالمندشناسی

باه دارا باودن مادرک     مشرروط  شناسی(، بهداشت باروريعلوا اجتماعی )جمعیت 

در  رشته هاي تحصیلی ذکر شاده در يکی از و کارشناسی ارشد تحصیلی کارشناسی 

 بند الف و ب. 

 اي پزشکی عمومی. دارا بودن مدرک تحصیلی دکتراي حرفهد: 
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 تخصصی در رشته پزشک خانواده.  دانشنامه دارا بودن و :                

کمیتاه   تايیاد  هااي مرباوط باا     تخصصی پزشاکی در رشاته   دانشنامه دارا بودن ي: 

 مهندسی مشاغل اجرايی

 مهارت: -2

 وزن ،درجه حراري  ،گیري فشار خون مهاري اندازه،   

 مهاري آموزش افراد تحت پوشد 

 هاي مداخله بهداشتی مهاري طراحی وتحقیق روش 

 هاي جامع سالمندان در زمینه سالمت و مرااات يکاربردهاي پايه و  مهاري 

 مهاري براراري ارتااط کالمی با سالمندان 

 مهاري اجراي تمريناي ورزشی با سالمندان 

 هاي آموزش بهداشت هاي تحقیقاتی در زمینه مهاري ارائه و انااا طرح 

 هاي آموزش بهداشت مهاري ارزشیابی برنامه 

  ها خانواده يیراهنمامهاري مشاوره و 

 هاي دوران بارداري. مهاري آموزش مرااات 

 هاي آموزشي: دوره -3

 و کودکهاي ادغاا يافته سالمت مادر  مرااات 

 بهاود شیوه زندگی سالم 

 کنتر، عوامل خطر 

 هاي شايع و تروي  خود مراااتی. پیش یري از بیماري 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان بهداشت خانواده

 تعريف:

، طای همکااري باا پزشاک و     ها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هااي خااص و نیاز     کارشناسان بهداشت خانواده، درک مفاهیم بهداشت عمومی را براي گاروه 

پاذير   امکاناي بهداشتی را براي آنان امکان يریکارگ بهعموا مردا تسهیل نموده و شناسايی و 

 سازند. می

 ها: مسئوليتنمونه وظايف و 

 ها. ها و اپیدمی مشارکت در شناسايی و کنتر، طغیان بیماري -

مردا و بهورزان درخصوص مسائل بهداشتی جهات بااال    يحساس سازآموزش به مردا و  -

 بردن آگاهی مردا.

هاي کاالن کشاور، آماوزش     ريزي خانواده در جهت سیاست ارائه خدماي و مشاوره برنامه -

 مرااات از مادران باردار.

 .ها دستورالعملهاي اجرائی بر طاق  آموزش بهورزان درخصوص کلیه طرح -

 هاي آموزش بهداشت در سطوح مختلف. همکاري و ااداا در زمینه اجراي برنامه -

آوري اطالعااي و تحلیال و ارزشایابی اطالعااي      همکاري با کارشناساان در زمیناه جماع    -

 ها. مربوط به عملکرد برنامه

باه مسائولین    هاا  آنها و ارساا،   نحوه عملکرد پیشارد برنامههمکاري در تهیه گزارش از  -

 مربوطه.

هاا در مراکاز بهداشاتی و     ها و دساتورالعمل  معاينه و آموزش مادران باردار براساس روش -

 درمانی مربوط.

 .شده میتنظهاي  مرااات از کودکان همراه با آموزش مادران بر اساس برنامه -

هااي   هاي الزا باه ايشاان در زمیناه    ي و ارائه آموزشمرااات از کلیه زنان در سنین بارور -

 مربوط به بهداشت خانواده.
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آماوزان و شناساايی و معرفای     به منظاور معايناه داناد   و مدارس ها  مراجعه به آموزش اه -

در رعايات اصاو،    ها آن يیراهنماآموز بیمار به مراکز درمانی و بهداشتی و  احتمالی داند

 و برگزاري جلساي آموزشی بهداشت

گیاري درجاه    ثات مشخصاي و شرح حا، مراجعین به مراکاز بهداشاتی از جملاه انادازه     -

 و وزن بیماران پید از معايناي پزشکی.   فشارخونحراري، 

 عمومی. يها ونیناسیواکسمشارکت در  -

 تشکیل پرونده براي مراجعین بهداشتی و ارائه خدماي بهداشتی موردنیاز. -

 .ها آنسا، و آموزش به مادران  ۸مرااات از کودکان زير  -

سرطان گردن رحم )سرويکي( و پساتان، ارجااع پااپ اسامیر و معايناه       ازنظرغربال ري  -

 پستان و آموزش خودآزمايی پستان

 .ها آناجراي برنامه رابطین بهداشتی و آموزشی به  -

 واکسینیاتور.انااا واکسیناسیون زمانی در صوري ناود عوامل  -

هااي شایمیايی و    بارداري  برداري میکروبی از منابع تأمین آب آشامیدنی و نیز نمونه نمونه -

 و انااا ااداماي الزا. هاي آزمايدپی یري نتیاه 

هاي بهداشت و نیاز نظااري بار     تهیه و تأمین ااالا دارويی، تاهیزاي و واکسن هاي خانه -

 تزريق. انتقا، و  حفظ زنایره سرما حین ن هداري،

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه. -
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 :شرايط احراز

 :  تحصيالت و معلومات-۱

ماادرک تحصاایلی کااردانی در رشااته بهداشاات عمااومی )بهداشاات  دارا بااودن الاف:  

 .خانواده(، مامايی، مربی بهداشت مدارس

 مهارت: -2

 فشارخونگیري  مهاري اندازه 

 درجه حراري، وزن 

 مهاري آموزش افراد تحت پوشد 

  پووهشی يها مصاحاهمهاري انااا 

 ها مهاري گردآوري داده 

 مهاري شناسايی افراد در معرم خطر و پرخطر 

 هاي جامع سالمندان در زمینه سالمت و مرااات يکاربردهاي پايه و  مهاري 

  ها خانواده يیراهنمامهاري مشاوره و 

 هاي دوران بارداري مهاري آموزش مرااات. 

 هاي آموزشي: دوره-3

 و کودکهاي ادغاا يافته سالمت مادر  مرااات 

 بهاود شیوه زندگی سالم 

 کنتر، عوامل خطر 

  هاي شايع و تروي  خود مراااتی بیماريپیش یري از 
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 عنوان رشته شغلی:  مربی بهداشت مدارس

 تعريف:  

، باه اناااا معاينااي اولیاه و     هاا  آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

ان، تشاکیل اتااق بهداشات    آماوز  داندهاي ساده، مرااات و پايد سالمت و بهداشت  آزمايد

طاق استانداردهاي الزا در مدارس، آموزش بهداشت، بهساازي محای  و خادماي بهداشاتی     

ان بیمار و معرفی آنان به مراکز آموز دانددرمانی در واحدهاي آموزشی، شناسايی و جداسازي 

اشات  ريزي و هماهن ی اماور مارتا  باا بهد    پردازند يا سرپرستی، طرح بهداشتی و درمانی می

 .دارند عهدهمدارس را بر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 هاي مدون و تحلیل پايد عملکرد مراااان سالمت مدارس. انااا برنامه -

 ريزي براساس نیازهاي نیروي انسانی مدارس در خصوص مراااان سالمت مدارس. برنامه -

ريازي   تهیه و تنظیم آمارهاي بهداشتی واحد آموزشی و استخراج نتاي  آن جهات برناماه   -

 هاي مربوطه.  بهینه پیشرفت روند فعالیت

 ان در داخل آموزش اه.آموز داندنظاري بر نحوه تغذيه  -

ان در مساايل بهداشاتی باا همکااري ماديريت      آماوز  داناد تنظیم برناماه شارکت دادن    -

 و.....(. پیش امان اي بهداشتیاران آموز داندهاي  )تشکل آموزش اه

مرباوط باه اماور بهداشاتی      يهاا  بخشانامه هاا و   دساتورالعمل  ،هاا  نامه نيیآاجراي دایق  -

 ان )ستادي و استانی(.آموز داندآموزش اه و 

و ان و معرفی آنان به مراکاز بهداشاتی   آموز داندمشارکت در شناخت مشکالي بهداشتی  -

 با هماهن ی مديريت آموزش اه. یدرمان

ان باه منظاور اساتفاده    آماوز  داناد هاي مقدماتی و الزا بهداشتی به  مشارکت در آموزش -

 بهینه در موااع اضطراري.
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آموزشا اه و فعاا، نماودن ايان      ازیموردنمشارکت در تهیه و تأمین لوازا اولیه بهداشتی  -

 اتاق بهداشت(.واحد با هماهن ی مديريت يا معاونین آموزش اه )تاهیز 

 به منظور تأمین بهداشت مدرسه. رب  يذو ارائه آن به مقاماي  هاي گزارشتهیه و تنظیم  -

رعايت کلیه ضواب  و مقرراي آموزشی، تربیتی و بهداشتی و اصو، و ماوازين اساالمی در    -

 انااا وظايف محوله.

 اجرايی آن.کنتر، و نظاري بر بهداشت پاي اه تغذيه سالم )بوفه ( مدارس و عوامل  -

همکاري با مدير يا معاونین و ساير کارکنان آموزش اه در زمینه مرباوط باه شاغل ماورد      -

 تصدي.

ان واحدهاي آموزشای و آشانا نماودن آناان باا اماور       آموز داندکنتر، وضعیت بهداشتی  -

 بهداشتی.

 هاي اولیه در موارد اورااني در صوري لزوا. ااداا به انااا کمک -

باا همکااري    هاا  آنان و ااداا براي بر طرف کاردن  آموز داند شناخت مشکالي بهداشتی -

 ساير مربیان و مديريت آموزش اه.

 شرکت در کالسهاي آموزش بهداشتی به منظور افزايد و ارتقاء سطح علمی مربوط. -

توجیه و تایین مسائل بهداشتی و آموزش بهداشت فردي و محیطی به کلیاه همکااران و    -

 ان. آموز دانداولیاء 

از اایال   یآموزشا  کماک مسائل بهداشتی از طريق سخنرانی و استفاده از وسايل  آموزش -

 فیلم و اساليد و.....

جلساي مخصوص مربیان بهداشات کاه در ساطح اساتان ياا منااطق توسا          شرکت در -

 جهت هماهن ی. وپرورش آموزشهاي  مديريت

هااي   ايااد ارتااط تن اتنگ با مراکز بهداشتی درمانی و امور کنتر، و پیشا یري بیمااري   -

 هماهن ی مدير آموزش اه. با ریواگواگیر و غیر 

 ان بیمار.آموز داندان و جدا نمودن آموز داندکنتر، و مرااات بهداشت فردي  -

 هاي واگیر و معرفی بیماران به مراکز درمانی. گزارش موارد بیماري -

 ان )شامل شناسنامه سالمت و...(.آموز دانداداا به تشکیل پرونده بهداشتی براي ا -
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مناسب مدرساه باه    يها مکانهاي بهداشتی در  اهتماا در نصب پوستر يا تراکت يا عکي -

 ان.آموز داندمنظور انتقا، معلوماي بهداشتی به 

و همکااري ماديريت   اساليدهاي بهداشتی باا همااهن ی    ها و اهتماا در تهیه و ارايه فیلم -

 ان به مسائل بهداشتی.آموز داندآموزش اه جهت آشنا نمودن 

 ان و هدايت و راهنمايی آنان در زمینه مربوطه.آموز داندپاسخ ويی به سواالي  -

 باهادف ان آماوز  داندتشکیل جلساي آموزشی در زمینه مسائل بهداشتی با شرکت اولیاء  -

 والدين از مسايل بهداشتی و آشنايی با تاربیاي والدين.   يساز آگاه

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 رازشرايط اح

 :تحصيالت و معلومات -۱

از  یکا يدردارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسای، کارشناسای ارشاد ياا دکتارا      الف: 

هاي علوا تغذيه، بهداشت محی ، بهداشت عمومی، تغذيه، معلم فنی بهداشت،  رشته

 پزشکی، مامايی، پرستاري، بهداشت مدارس، بهداشت خانواده.

 مهارت: -2

  انآموز داندبا  مؤثرمهاري ارتااط 

 هاي مرااات از خود مهاري آموزش شیوه 

 مهاري آموزش پیش یري و ارتقاء سالمت 

 هاي اولیه مهاري انااا کمک 

 هاي الزا در زمینه تغذيه و بهداشت. مهاري ارائه آموزش 
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 هاي آموزشي: دوره-3

 هاي شايع در مدارس بیماري 

 اصو، و اهداف مرااات بهداشت در مدارس 

  بهداشتروش فعا، آموزش 

 هاي اولیه اصو، ايمنی و کمک 
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 عنوان رشته شغلی: بهورز

 تعريف:  

برااراري ارتاااط    فاه یوظ، هاا  آنهايی است کاه متصاديان    پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

( و شاده  مشاخص گیري، درمانی )در ماوارد   نزديک و مستمر با روستائیان و ارائه خدماي پید

ساالمت و نیاز مشاارکت در کنتار،      دکنندهيتهدمشخص، کنتر، و پايد عوامل  یبخش توان

 .دارند عهدهعوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت در روستا و حفظ و ارتقا سالمت روستايیان را بر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

ارائااه گاازارش بااه رده فواااانی و اخااذ و اجااراي   شااده اناااااآمااوزش، پااايد ااااداماي  -

، ارجااع بیمااران در   هاا  يغرباال ر ها، اناااا   هاي صادره، ديده بانی از بیماري دستورالعمل

 ها. حیطه مرااات از سالمت و کنتر، بیماري

هااي مختلاف هادف در جامعاه      ، بهسازي محای ، مراااات از گاروه   يساز منياآموزش،  -

 و سالمندان و... در حیطه پیش یري. ساالن انیم -ردارمادران با -اطفا، جمله من

ها و آئین نامة  انااا خدماي درمانی اولیه و استمرار ااداماي درمانی براساس دستورالعمل -

 بهورزي و مرااات از بیماران براساس پسخوراند پزشکان در حیطه درمانی.

م، فاردي، گروهای و باا    هاي مستقیم و غیر مساتقی  و ارائه آموزش ها فرصتگیري از  بهره -

کمک افراد و نهادهاي محلی به منظور تأمین، حفظ و ارتقاء سالمت افراد تحات پوشاد   

 در حیطه آموزشی عمومی.

هاا و همکااري باا سااير      دساتورالعمل  چهاارچوب آموزش و مشارکت در ااداماي الزا در  -

نهادهاي توسعه اجتماعی فرهن ی روستا در حیطه مشارکت فعا، در توساعه اجتمااعی و   

 فرهن ی.

هاي الزا نزد مخاطاان براي مشارکت و ارتقااء   آموزش و جلب اعتماد مردا و ايااد ان یزه -

 مشارکت در امور مربوط به خود و روستا در حیطه جلب مشارکت.
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ثر در ساالمت و بیمااري و تاالش در حال معضاالي و      ؤآوري اطالعااي ما   جمع کسب و -

هاي مافوق و نیاز ارائاه    به مربیان و رده شده يآور جمعو اطالعاي  شده اناااگزارش امور 

 رسانی دو جاناه. اطالعاي الزا به گیرندگان خدماي بهورزان در حیطه ارتااطی و اطالع

مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و      هااي کاارآموزي،    شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

عمومی )بهداشت هداشت ب، ک تحصیلی کاردانی در رشته بهورزيدارا بودن مدرالف: 

طای   و، بهداشت حرفه اي ، بهداشت محای    (، مامائی/ ماارزه با بیماري ها خانواده

  هاي کاردانی بهورزي دوره آموزش تطایقی مهاري

 دارا بودن مدرک تحصیلی ديپلم کامل متوسطه و طی دوره آموزش بهورزي.: ب

 دارا بودن دیپلم بهورزی.: ج

باراي   آموزش بهورزي دوسالهدارا بودن پايان دوره راهنمايی تحصیلی و طی دوره : د

و کمتار   افتهین توسعههاي  مناطق محروا و دورافتاده در نقاط روستايی وااع در بخد

بهاورز داراي مادرک تحصایلی دياپلم کامال       عادا وجاود  باه   مشروط افتهي توسعه

 متوسطه.

 تجربه: -2

 بهورزي. هنام در آئین شده اعالاهاي عملی و کارآموزي به میزان  آموزش 
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 مهارت: -3

 گروهی مهاري انااا کار، 

 ها مهاري آموزش دستورالعمل، 

 ها آموزش بهداشت به افراد و گروه، 

 سازي،   ايمن 

  بهسازي محی، 

 ها پیش یري و مرااات بیماري، 

 ها،   بانی از بیماري ديده 

 غربال ري، 

  داروهاشناخت، 

 هاي اولیه انااا ااداماي کمک، 

 انااا ااداماي امدادي در باليا و سوانح و حوادث، 

 افزارهاي نظاا شاکه. نرا يریکارگ به 

 

 

 هاي آموزشي: دوره -۴

 هاي مراکز بهورز دستورالعمل ها و نامه آشنايی با آخرين آئین 

  اي هاي معايناي دوره آشنايی با نحوه تکمیل و دستورالعمل فرا 

  هاي ارتااطی و رفتاري. مهاري 
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 عنوان رشته شغلی: مربی خدمات بهداشتی

 تعريف:  

، به ارتقاي ن هاداري و بهااود   ها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

ها براي کسب عاداي رفتااري ساالم از طرياق     سالمت فردي و عمومی با کمک به افراد و گروه

پردازناد، در اجاراي نظااري و     هااي بهاورزي مای    و عملی در آموزشا اه آموزش دروس نظري 

ريازي و همااهن ی اماور     نقد داشته يا سرپرساتی، طارح   شده يزير طرحهاي  سناد برنامه

 .دارند عهدهمرتا  با رشته شغلی را بر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هااي بهداشاتی و    شااکه اساس نیازهاي نیروي انساانی   ريزي براي پذيرش بهورز بر برنامه -

 درمان.

هاي مدون پايد عملکرد مربیان و تحلیال پاايد عملکارد بهاورزان توسا        انااا برنامه -

 مربیان.

 هاي بهورزي و ارزشیابی عملکرد آموزش. مشارکت در اجراي نظاا آموزش دوره -

هاي ضمن خادمت   همکاري در برآورد اعتااراي موردنیاز مراکز آموزش بهورزي و آموزش -

 ن و بهورزان.مربیا

 )مربیان و بهورزان(. رب  يذهاي آموزش کارکنان  تهیه و تدوين برنامه -

 آموزان بهورزي. شدگان داند مشارکت در پذيرش، مصاحاه و گزيند از پذيرفته -

ان و صادور گواهیناماه پاياان    آماوز  داندهاي  هاي آموزشی و انااا آزمون برگزاري کالس -

 دوره بهورزي.

 ان و مربیان و بهورزان براساس نیازسنای آموزشی.آموز داندبازآموزي  -

 ارزشیابی سالیانه مربیان و بهورزان در راستاي توسعه منابع انسانی. -

 عملی و کارآموزي دروس بهورزي. ا همکاري در تهیه طرح درس آموزش تئوري -
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عملای بهاورزان، مربیاان، کارداناان و کارشناساان      و  هاي آموزش تئاوري  برگزاري کالس -

 مربوطه.

هااي کاارآموزي و کاارورزي باه بهاورزان در       هاي بهداشت و ارائه آماوزش  بازديد از خانه -

 صوري لزوا.

 هاي آموزش بهورزي. عملی پايان دوره پايه و همکاري در طراحی سواالي امتحان تئوري -

هااي آماوزش    امتحانی نهايی و برگزاري امتحان نهاايی دوره  سؤااليهمکاري در طراحی  -

 بهورزي.

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

کارشناسای در رشاته بهداشات عماومی، بهداشات      دارا بودن مدرک تحصایلی  الف: 

 .محی ، پرستاري، مامايی

رياازي  آمااوزش پزشااکی، برنامااه دارا بااودن ماادرک تحصاایلی کارشناساای ارشاادب: 

ساالمت  ، تکنولواي آموزشی در علوا پزشکی  يادگیري الکترونیکی در علوا پزشکی،

بهداشات محای ،    ،آموزش بهداشت، مديريت خدماي بهداشتی و درمانیسالمندي، 

روانشناسای   در نظااا ساالمت،   جامعه ن ار پرستاري، مامايی، اپیدمیولواي، آموزش 

تحصایلی  هااي   رشاته از  یکا يدربه دارا باودن مادرک کارشناسای     مشروطبالینی، 

 الف. دربند ذکرشده
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 مهارت: -2

 ها مهارت آموزش بهداشت به افراد و گروه 

  خانواده ییراهنمامهارت مشاوره و 

  تکنولوژی آموزشی جدید یریکارگ بهمهارت 

 هاي آموزشي: دوره -3

 ها و فنون تدریس روش 

 تکنولوژی های آموزشی 

 های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بهورزان. ها و روش آزمون 
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 دندانهای شغلی سالمت دهان و  بخش پنجم( رشته

 پزشک دندانعنوان رشته شغلی: 

 تعريف:  

، باه ارائاه خادماي ساالمت     هاا  آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

پزشاکی بیمااران سیساتمی،    دندان( نظیار  یبخشا  تاوان )پیشا یري، درماان و    دنادان دهان و 

ريزي و هماهن ی امور مارتا  در   پزشکی و نیز سرپرستی، طرحدندانهاي  داروشناسی و فوريت

 پردازند. و آموزش و مشاوره سالمت می دندانتیم سالمت دهان و 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هاي نظري و عملی به عنوان مربی آموزشی براي دانشاويان از اایال نحاوه    انااا آموزش -

 .کننده مراجعهمعاينه، تشخیص و درمان بیماران 

 پزشکی.دندانهاي آموزشی و تحقیقاي  شرکت در برنامه -

 به کارکنان فنی. دندانهاي بهداشت دهان و  هاي الزا در زمینه ارائه آموزش -

توزياع جغرافیااي   ، جمعیات  هااي سانی و جنسای    گروه ةبار هاي الزا در آوري داده جمع -

 .دندانخدماي بهداشت دهان و  ارائهتوزيع جغرافیاي واحدهاي  ،هاي هدف گروه

هاي غذايی راي  در منااطق مختلاف شهرساتان و آثاار      هاي زيستی و عادي بررسی روش -

 مردا منطقه. دنداندر وضعیت بهداشت دهان و  ها آناحتمالی 

در ساطح شهرساتان و    دنادان تدوين و پیشنهاد برنامه تفصیلی فعالیت بهداشت دهان و  -

 تنظیم بودجه عملیاتی آن.

 .دندانهاي سالمت دهان و  شاخص ساالنه لیوتحل هيتاز -

 .رب  يذهاي ارسالی از سوي مراجع  اجراي برنامه و دستورالعمل -

کارشناسای   لیوتحل هيتازواصله در ارتااط با مشکالي درمانی و  هاي گزارش رسیدگی به -

 مشکالي.
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هاي پزشکان و مراکز پزشکی طاق ضواب  و  صدور تأيیديه مربوط به خدماي و درخواست -

 هاي اانونی. نامه آيین

 هاي هدف. هاي سنی و گروه و کلیه گروه دندانارتقاء سالمت دهان و  -

 دنادان هاي مردمی جهت تروي  سالمت دهاان و   جلب مشارکتسازي، آموزش و  فرهنگ -

 آحاد جامعه.

هاا و فراينادهاي بهداشات دهاان و      نظاري، پايد و ارزشیابی بر کمیت و کیفیت برناماه  -

 و مدارس. دندان

 فلورايد. ازنظربررسی اپیدمیولوايک درزمینه میزان وضعیت آب آشامیدنی  -

 در افراد تحت پوشد. ها دندانمضر براي  بررسی وضعیت تغذيه و شناسايی مواد غذايی -

 پزشکی عمومی و يا تخصصی مرتا .دندانمعاينه، تشخیص و درمان بیماران در سطح  -

 هاي پاراکلینیکی در صوري لزوا. تعیین دستور نوع آزمايد -

 ،گیاري  جارا  ،رسایالنت وفیش، پزشکی از اایل فلورايادتراپی دندانارائه خدماي پیش یري  -

 در صوري لزوا. ها دندانترمیم سطحی 

نحاوه   ازنظرپزشکی مردا دندانپزشکی جهت باال بردن اطالعاي دندانارائه خدمت مشاوره  -

 گرفتن خدماي و درمان الزا.

  کشای،  هااي ساطح بادون اناااا عصاب      ، تارمیم دندانانااا فرآيندهاي معاينه، کشیدن  -

 .اندندگیري، فلورايدتراپی، فیشورسیالنت، انااا راديوگرافی  جرا

و  داناادهاااي کااارآموزي، مهااارتی و آموزشاای در جهاات ارتقاااء  شاارکت فعااا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 

 شرايط احراز:

 :تحصيالت و معلومات -۱
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دانشانامه  عماومی ياا   دندانپزشاکی   يا حرفه تحصیلی دکترايدارا بودن مدرک الف: 

 پزشکی.دندانتخصصی در رشته 

 مهارت: -2

  دندانارزيابی و معاينه دهان و مهاري 

   مهاري تاويز منطقی دارو 

   مهاري مديريت تیم سالمت دهان 

  مهاري انااا تحقیق و پووهد 

  مهاري آموزش و مشاوره سالمت 

  درمانی و اجراي آن  و رويکرد تشخیصیانتخاب بهترين مهاري 

  بیماران   دندانارجاع و پی یري و پايد سالمت دهان و 

  با مراجعین مؤثربراراري ارتااط 

 هاي آموزشي: دوره-3

  پزشکی  دندانکنتر، عفونت در 

 پزشکی  دندانهاي  تروما و اورااني 

 ريوي پیشرفته-احیاي الای 
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 یدندانعنوان رشته شغلی: کارشناس پروتز 

 تعريف:  

درماان  عضاو تایم    عناوان  به، ها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

دار ساخت و ترمیم انواع پروتز شامل پروتزهاي متحارک کامال و ناکامال،     پزشکی، عهدهدندان

هاا و   ها(، پروتزهاي فک و صوري و پاالک  ها، اجزاء کاشتنی )ايمپلنت پروتزهاي ثابت و روکد

نماياد و ياا    فعالیات مای   پزشاک  دنادان باشد که تحت نظار   پروتزهاي مربوط به ارتودنسی می

 شود. دار می ی را عهدهدندانريزي و هماهن ی امور مرتا  با پروتزهاي  سرپرستی، طرح

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

شکی به دانشاويان دوره کارشناسی پروتزهاي پزدندانهمکاري در آموزش عملی البراتوار  -

 ی.دندان

 .دندانگذاري بازسازي  هاي مربوط به عملکرد موا نظاري بر تهیه االب -

ی از اایل پروتاز کامال، پاالک ارتودنسای و     دندانانااا امور مربوط به البراتوار پروتزهاي  -

 هاي چینی و غیره. ناکامل، روکد

 .ها دندانآيی  يا برهم ها دندانآموزش بازسازي مادد جفت شدن  -

 هاي منفی گچ و مواد دي ر. االب پر کردن -

 .ها دندانتهیه موا آرتیکوالسیون و چیدن  -

 ها با مواد مختلف. جانشین کردن انواع روکد و بري  روي االب -

 ساختن پالک ناکامل از فلزاي و آلیااهاي مختلف. -

و  داناادی در جهاات ارتقاااء هاااي کااارآموزي، مهااارتی و آموزشاا شاارکت فعااا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 :شرايط احراز
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 تحصيالت و معلومات: -۱

 ی.دنداندارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته ساخت پروتزهاي الف: 

  مهارت: -2

 البراتواري  کارهاي گیري و انااا مهاري االب 

   مهاري ساخت پروتزهاي ثابت و متحرک 

  ها، وسايل تراش و پرداخت  ابزارآالي مکانیکی، انواع چر  کارگیري بهمهاري 

  ،اه ثابت و روکدو مهاري ترمیم انواع پروتزهاي متحرک کامل و ناکامل 

 هاي آموزشي: دوره-3

 ی دندانهاي ساخت و طراحی پروتزهاي  آشنايی با آخرين روش 

  ی  دندانآشنايی با مواد بکار رفته در ساخت پروتزهاي 

  ها، وسايل پرداخت جديد آشنايی با ابزار آالي مکانیکی، چر 
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 یدندانعنوان رشته شغلی: کاردان پروتز 

 تعريف:  

عضاو تایم درماان     عناوان  به، ها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

دار ساخت و ترمیم انواع پروتزهاي متحرک کامل و ناکامل، پروتزهاي ثابت  پزشکی، عهدهدندان

هاا و پروتزهااي    ها، اجزاء کاشتنی )ايمپلنت ها(، پروتزهااي فاک و صاوري و پاالک     و روکد

 کند. می در امر درمان کمک پزشک دندانباشد که تحت نظر  مربوط به ارتودنسی می

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 هاي منفی گچ و مواد دي ر. االب پر کردن -

 .ها دندانتهیه موا آرتیکوالسیون و چیدن  -

 با مواد مختلف. ها االبجانشین کردن انواع روکد )کورون( و بري  روي  -

 ساختن پالک ناکامل )پارسیل( از فلزاي و آلیااهاي مختلف. -

 استثنائی.ساختن اسپلیت و پروتزهاي  -

ی از اایل پروتاز کامال، پاالک ارتودنسای و     دندانانااا امور مربوط به البراتوار پروتزهاي  -

 هاي چینی و غیره. ناکامل )پارسیل(، روکد

 .ها دندانآيی  يا برهم ها دندانآموزش بازسازي مادد جفت شدن  -

و  ء داناادهاااي کااارآموزي، مهااارتی و آموزشاای در جهاات ارتقااا شاارکت فعااا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه. -
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 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

 .دنداندارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته تکنسین پروتزهاي الف: 

 مهارت: -2

 البراتواري کارهاي مهاري انااا  

   مهاري ساخت پروتزهاي ثابت و متحرک 

  ها، وسايل تراش و پرداخت  ابزارآالي مکانیکی، انواع چر  کارگیري بهمهاري 

  ،ها ثابت و روکدو مهاري ترمیم انواع پروتزهاي متحرک کامل و ناکامل 

 هاي آموزشي: دوره -3

 ی دندانهاي ساخت و طراحی پروتزهاي  شنايی با آخرين روشآ 

  ی  دندانآشنايی با مواد بکار رفته در ساخت پروتزهاي 

  ها، وسايل پرداخت جديد آشنايی با ابزارآالي مکانیکی، چر 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان بهداشت دهان  

 تعريف:  

هاايی نظیار آماوزش     ، فعالیتها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

پزشاکی باا   دندانروش صاحیح مساواک کاردن باه بیماار، کماک در مراکاز         و بهداشت دهان

در زمیناه برااراري کامال اصاو، گنادزدايی و ساترونی، شارکت در         پزشاک  دندانهماهن ی 

 هاا،  هاي آموزش بهداشت و پیش یري و اناااا معاينااي دهاانی در مادارس، درمان ااه      فعالیت

 باشند. ر میدا را عهده ها سازمان و ها بیمارستانکارخانااي، 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 فلورايد موجود و ساير مواد معدنی. ازنظرشناسايی وضعیت آب آشامیدنی منطقه  -

فردي و جمعی به جمعیت تحات   صوري به دندانآموزش امور مربوط به بهداشت دهان و  -

 .دندانپوشد و شرکت در تحقیقاي مربوط به بهداشت دهان و 

 .دندانهاي سالمت بهداشت دهان و  ها و طرح برنامههمکاري و مشارکت در  -

 هاي هدف و يا در معرم خطر. غربال ري و معايناي ادواري گروه -

 .دندانآموزش مداوا کادر بهورزي در زمینه بهداشت دهان و  -

ي جمعیت تحات  ها دندانبررسی وضعیت تغذيه و شناسايی مواد غذايی مضر در سالمت  -

 پوشد.

باراي ماديران مادارس، مربیاان، بهاورزان،       دنادان اشت دهان و هاي بهد برگزاري کالس -

 ها. ان و مربیان مهدکودکآموز داند

پزشکی و تشخیص و در صوري لزوا ارجاع به دندانبه بخد  کننده مراجعهمعاينه بیماران  -

 مراکز دي ر.

ی و کماک در  تراپاز اایال فلوراياد   دنادان هاي دهان و  ارائه خدماي پیش یري از بیماري -

 انااا فیشورسیلنت تراپی.

 بهداشت محی  و وسايل کار.حفظ در کنتر، عفونت و  پزشک دندانکمک به  -
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هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقاا معلومااي و         شرکت فعاا، در دوره  -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .ظاا سالمت در شغل مربوطهمشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه ن -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

 دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته تکنسین سالمت دهان.الف: 

 مهارت: -2

 گیري و صاف کردن سطح ريشه   مهاري جرا 

  دندانمهاري آموزش روش صحیح مرااات از دهان و   

  دندانمهاري تهیه گزارش از وضعیت دهان و   

  فلورايد   هاي موضعی روش يریکارگ بهمهاري 

 ها دندان مهاري انااا شیارپوشی 

 هاي آموزشي: دوره -3

 دندانهاي طرح ادغاا بهداشت دهان و  آشنايی با برنامه   

 هاي سنی در گروه دندانهاي دهان و  مرااات 

  پزشکیدندانکنتر، عفونت در 
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 ای های شغلی سالمت محیط و حرفه بخش ششم( رشته

 عنوان رشته شغلی: کارشناس بهداشت محیط

 تعريف:  

و هايی شامل تدريي  ، فعالیتها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

آوري  هااي جماع   هاي بهداشت محی ، مشارکت در ارائاه طارح کاناا،    از زمینه یکيدرتحقیق 

و دفاع   ، تصافیه آوري هاي جماع  سیستمهاي شهري، مشارکت در ارائه طرح  فاضالب و سیالب

آشاامیدنی، کنتار،   بهداشاتی و  انتقاا، و توزياع آب   تصافیه،  هااي   سیستمو  فاضالب و زباله

گیاري در   و تصامیم  هاا  طارح هاي فنی و ااتصادي  بررسی جناه ،آلودگی هوا، بهداشت پرتوها

ی  را بار  ريازي و همااهن ی اماور مارتا  باا بهداشات محا        يا سرپرستی، طارح و  ها آنمورد 

 .دارند عهده

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 اي بهداشت محی . هاي کشوري و منطقه نظاري بر اجراي سیاست -

 هاي آموزشی. همکاري در تهیه و تدوين پروتکل -

 هاي بهداشت محی . برآورد و پیشنهاد اعتااراي جاري و عمرانی مربوط به برنامه -

 گیر )اپیدمی(. ها و همه و کنتر، طغیان بیماري يیشناسامشارکت در  -

 هاي ارزيابی اثراي زيست محیطی. مشارکت در تهیه گزارش -

 هاي انتقا،، تصفیه و توزيع آب آشامیدنی. مشارکت در طراحی سیستم -

 فاضالب شهري و صنعتی. هیو تصف يآور جمعهاي  سیستم یدر طراحمشارکت  -

 د و کنتر، آلودگی هوا.هاي جامع کاه مشارکت در تدوين برنامه -

 هاي کیفیت آب. نتاي  آزمايد يریکارگ بهتفسیر و  -

 هاي پیوست سالمت. مشارکت در تهیه گزارش -

 آوري و دفع مواد زائد جامد. هاي جمع مشارکت در طراحی سیستم -
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 .ها آنهاي تحلیلی از کیفیت منابع آب و تغییراي روند  بررسی و تهیه گزارش -

 اجراي بخد خصوصی فعا، مرتا ي ها تیفعالنظاري بر  -

 ها. مشارکت در طراحی و اجراي مطالعاي بار محیطی بیماري -

 مشارکت در طراحی و اجراي مطالعاي تماس با عوامل محیطی. -

 هاي کنتر، آلودگی هوا. مشارکت در طراحی سیستم -

 مشارکت در انااا مطالعاي اپیدمیولواي محی . -

 .شناسی محی  مشارکت در انااا مطالعاي سم -

 هاي واحدهاي تابعه. به منظور پايد، نظاري و ارزشیابی فعالیت بازديدانااا  -

هاوا در منااطق شاهري و     يهاا  کنناده  آلاوده مطالعه و بررسی مشکالي منطقه در زمینه  -

 هاي الزا. روستايی و تهیه گزارش

 هاي بهداشت محی . پی یري تأمین تاهیزاي و وسايل موردنیاز اجراي برنامه -

هااي   و تعیین اهداف مربوط به اجراي فرآيندهاي بهداشت محای  در زمیناه   ريزي برنامه -

 کنتر، بهداشتی آب و فاضالب.

هاي مهندسی آب و فاضالب  شرکت وهيو به رب  يذهاي  نهادبخشی با  ايااد هماهن ی بین -

و  یرساان  آبهااي   شاکهآب و  شهري و روستايی در جهت بهاود وضعیت بهداشتی، منابع

 روستايی.

آمار و اطالعاي مرباوط باه وضاعیت آب آشاامیدنی شاهرها و روساتاهاي اساتان از         اخذ -

 .ها آناطالعاي و ارسا، بازخورد به  لیوتحل هيتاز، ها شهرستان

 هاي آب و فاضالب. نظاري کمی و کیفی بر روي آزمايش اه -

 نتاي . لیوتحل هيتازو  یپرتو پزشکنظاري و کنتر، بهداشتی و حفاظتی مراکز  -

 هاي هدف. آموزشی و آموزش مداوا براي گروه هاي بستهتهیه  -

 هاي سناد. با استفاده از دست اه وخاک آبپايد آالينده هاي هوا،  -

هااي مرباوط باه آلاودگی هاوا، آب و فاضاالب، بهداشات پرتوهاا و سااير           انااا آزمايد -

 هاي اختصاصی بهداشت محی . هالزا در آزمايش ا هاي آزمايد

بهداشتی بر کلیه مراکز و امااکن مشامو، و غیار مشامو، ااانون ماواد       کنتر، و نظاري  -

 خوراکی، آشامیدنی، آرايشی و بهداشتی.
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 .مشارکت در اجراي اانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرايشی و بهداشتی -

کنتر، و نظاري بهداشتی بر کیفیت ماواد خاوراکی، آشاامیدنی، آرايشای و بهداشاتی در       -

 ا مصرف(.سطح عرضه )بعد از تولید ت

 برداري از مواد غذايی )غیر از مواد خاا دامی( در سطح عرضه. نمونه -

مراکز تهیه و توزياع و فاروش و ن هاداري    از  ازیموردنآوري اطالعاي و آمار  بازديد و جمع -

هااي مختلاف    در زمیناه  ،مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی، اماکن عمومی و مادارس 

آوري و دفاع   پرتوهاا، جماع  خاک و و فاضالب، هوا،  بهداشت محی  از اایل بهداشت آب

 محی  روستا، حشراي و جوندگان ناال، سوانح و باليا و...  يبهساززباله، 

مقرراي و اعما، معیارها و ضاواب  بهداشاتی در    و اوانینااداا و پی یري در مورد اجراي  -

 رابطه با مسائل بهداشت محی .

هاي بهداشت و هدايت و نظاري  واحدهاي تابعه )خانهنظاري و بازديد بهداشتی مستمر از  -

 بر کار بهورزان در زمینه وظايف بهداشت محی  و...(.

 ريزي و اجراي کارآموزي دانشاويان رشته مهندسی بهداشت محی . همکاري در برنامه -

و ارائه راهکارهاي فنی و اجرايی  بیمارستانبندي مسايل بهداشت محی   شناخت و دسته -

 کالي موجود.جهت حل مش

هاي آموزشای باراي پرسانل، بیمااران و      هماهن ی با سوپروايزر آموزشی در اجراي برنامه -

هاي آموزشی به موضوعاي بهداشت محی  و کنتر،  مراجعین و اختصاص بخشی از برنامه

 عفونت.

ايااد هماهن ی و ارتااط با مرکز بهداشات شهرساتان و مرکاز بهداشات اساتان و جلاب        -

 .بیمارستانی و درون بخشی جهت حل مشکالي بهداشتی همکاري بین بخش

هاي معمولی، عفاونی   و دفع بهداشتی زباله ونقل حملآوري، تفکیک،  نظاري بر نحوه جمع -

 .بیمارستانو نوک تیز 

ساازي محای     لماسا و  يبهسااز تصفیه و دفع بهداشاتی فاضاالب،    ،آوري نظاري بر جمع -

 .بیمارستان

، وشاو  شسات و استريلیزاسیون مرکزي و نظاري بر نحاوه   خانه يرختشوکنتر، بهداشتی  -

 گندزدايی و جداسازي الاسه و نحوه استريل کردن صحیح وسايل پزشکی.
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 هاي بهداشت محی . هاي اجرايی برنامه مشارکت در تهیه و ابالغ دستورالعمل -

 داشت محی .به ازیموردنبندي و تحلیل اطالعاي  طاقه  آوري، مشارکت در جمع -

 هاي پزشک خانواده در ارتااط با بهداشت محی . همکاري در برنامه مشارکت و -

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات:     -۱

 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی بهداشت محی .الف: 

مهندسای   هااي  از رشاته  یکا يدردارا بودن مادرک تحصایلی کارشناسای ارشاد     ب: 

سم شناسی، علوا و صنايع غذايی )گرايد زيست آموزش بهداشت،  بهداشت محی ،

(، ماديريت ساالمت ايمنای و    سات يز  یمحا طایعای ) مناابع  فناوري مواد غذايی( ، 

، ، ماديريت پساماند  (آب و فاضاالب  ،سات يز  یمحا ، مهندسی عمران )ستيز  یمح

، يولااوایب درویااهشناساای )هیاادرولواي(، هیاادروائولواي،  منااابع آب، آببازيافاات 

، طراحی شهري، بهسازي محای ، معمااري و آماايد،    ستيز  یمحريزي آب،  برنامه

ريزي روساتايی،   اي، برنامه ريزي شهري و منطقه ريزي شهري، برنامه برنامهجغرافیا و 

، سات يز  یمحا ماديريت  و ريزي  برنامه، ستيز  یمحمديريت بیوتکنولواي محیطی، 

، ماديريت  ستيز  یمح، اکولواي انسانی، اپیدمیولواي، آلودگی ستيز  یمحآموزش 

، بهداشات ماواد غاذايی،    یيماواد غاذا  خدماي بهداشتی و درمانی، بهداشت و ايمنی 

 شناسای محای ، پدافناد غیرعامال در نظااا ساالمت،       سام  ،سات يز  یمحمهندسی 

مهندساای تکنولااواي عمران)گاارايد آب و  سااالمت، بهداشاات پرتوهااا و مااديريت

 ايمنی ،بهداشت و محی  زيست، -مهندسی شیمی ،ستيز  یمح و ايمنی فاضالب(، 
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به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی بهداشت  مشروطآموزش پزشکی 

 محی .

 

بهداشات محای    در رشاته    (Phdتخصصی ) دکتريدارا بودن مدرک تحصیلی ج: 

علاوا و صانايع غاذايی    ها، بهداشت و ايمنی ماواد غاذايی،    سالمت در باليا و فوريت،

 سالمت، يگذار استیس، ستيز  یمحمهندسی )گرايد زيست فناوري مواد غذايی(، 

باه دارا باودن مادرک     مشرروط  ، آموزش پزشکی ، علوا مهندسی آباپیدمیولواي

از  یکاايدرکارشناساای ارشااد  و مهندساای بهداشاات محاای  تحصاایلی کارشناساای

 ب.   دربند ذکرشدهتحصیلی  يها رشته

 مهارت: -2

 ها،   مهاري آموزش دستورالعمل 

   ،مهاري انااا کارگروهی 

   ،مهاري تحلیل اطالعاي 

  افزارها،   و نرا و اطالعايابزارهاي آمار  کارگیري بهمهاري 

 ساازي   هاي تصفیه و ساالم  مهاري شناسايی و کنتر، عوامل آالينده محی  )در زمینه

آوري و دفع مواد زائد جاماد خاان ی و    آوري و تصفیه و دفع فاضالب، جمع آب، جمع

 مراکز بهداشتی درمانی و صنعتی، کنتر، آلودگی هوا(، 

      مهاري نظاري بر مراکز تهیه و توزيع مواد خاوراکی، آشاامیدنی و بهداشاتی و سااير

 مسائل بهداشت محی ،  

 هاي مناسب،   حل مهاري کنتر، و ارائه راه 

 د.مهاري تحقیق و پووه 
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 هاي آموزشي: دوره -3

 هااي بهداشات    هاي اجرايی برناماه  آشنايی با آخرين اوانین و مقرراي و دستورالعمل

 محی 

 هاي گندزدايی و ضدعفونی آب، روش  

 .مديريت پسماند 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان بهداشت محیط

 تعريف:  

هااي   ، در تهیه و اجراي طارح ها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

، وهاوا  آبکنناده   انتقا،، تصفیه و توزيع آب در سطح روستا و شهرستان، شناسايی منابع آلوده

آوري، تصفیه و دفاع فاضاالب اجتماعااي کوچاک آماوزش       هاي ساده جهت جمع حل ارائه راه

 يبهسااز آوري، دفع و يا استفاده از فضوالي حیوانی و انساانی و زبالاه،    هاي بهداشتی جمع راه

سارها و منابع آب، فعالیت در جهت بهداشات مساکن، بهساازي امااکن      ها، انواي، چشمه چاه

 نمايد. واد غذايی و آموزش بهداشت و ارتااط با مردا فعالیت میعمومی و بهداشت م

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

پايد و ارزشیابی و نظاري بر فرآيندهاي مربوط باه کنتار، عوامال محیطای باه منظاور        -

 هاي بهداشت. ها در سطح خانه مرااات، پیش یري و ماارزه با بیماري

هاي آموزشی در ارتاااط باا بهداشات     ها و فعالیت ريزي و اجراي برنامه مشارکت در برنامه -

 .بیمارستانمحی  

 آموزش به مردا و بهورزان در خصوص مسائل بهداشتی جهت ارتقاء آگاهی آنان. -

در ماورد   آماده  به عمال کنتر، کیفی مواد غذايی در سطح عرضه و تهیه گزارش ااداماي  -

 آزمايش اه. ها به برداري از مواد غذايی مشکوک و ارسا، نمونه نمونه

 ها. ها و اپیدمی و کنتر، طغیان بیماري يیشناسامشارکت در  -

بازديد از مدارس تحت پوشد و آماوزش باه کارکناان مادارس و بهاورزان در خصاوص        -

 رعايت استانداردهاي بهداشت محی  مدارس.

 هاي منطقه. شاخص ارتقاءريزي در جهت حل مشکالي و  بندي مشکالي و برنامه اولويت -

و ارسا، آمار و اطالعااي مرباوط باه کنتار، عوامال محیطای        لیوتحل هيتاز، آوري جمع -

 ها. مرتا  با بیماري

 (.یرسان آببرداري و نظاري بر  ، نمونهیکلر سناانااا کنتر، کیفی آب آشامیدنی ) -
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هاي مختلاف بهداشات محای  )در     در زمینه ازیموردنآوري اطالعاي و آمار  بازديد و جمع -

مراکز تهیه و توزيع و فروش و ن هداري مواد خاوراکی و آشاامیدنی و بهداشاتی، امااکن     

عمومی و مادارس( از اایال بهداشات آب و فاضاالب، بهداشات هاوا، بهداشات پرتوهاا،         

ياا  محی  روستا، حشراي و جوندگان ناال، سوانح و بال يبهسازآوري و دفع پسماند،  جمع

 و...، 

ااداا و پی یري در مورد اجراي مقرراي و اوانین و اعما، معیارها و ضاواب  بهداشاتی در    -

 رابطه با مسائل بهداشت محی .

هاي مختلف بهداشات   در زمینه ازیموردناطالعاي  لیوتحل هيتازبندي و  آوري، طاقه جمع -

 .ها بیمارستانمحی  واحدهاي تحت پوشد و 

هاي مختلاف واحادها و مراکاز و     نحوه ضدعفونی و گندزدايی بخدهمکاري و نظاري بر  -

بارداري میکروبای و آزماايد در ماوارد لازوا باراي تأيیاد         پی یري در جهت انااا نمونه

 گندزدايی.

هاي بهداشت و هدايت و نظاري  نظاري و بازديد بهداشتی مستمر از واحدهاي تابعه )خانه -

 محی  و...(.بر کار بهورزان در زمینه وظايف بهداشت 

 .ها پروتکلهاي اجرائی بر طاق  همکاري با بهورزان در خصوص طرح -

بازديد از وضعیت بهداشت محی  منطقه و آموزش به مردا در مورد فرآيندهاي بهداشات   -

 محی .

ريازي بازدياد بهاورزان از     هاي بهداشت و کنتر، و برنامه بازديد از روستاهاي ااماري خانه -

 روستاهاي ااماري.

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه. -
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 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

 تحصیلی کاردانی در رشته بهداشت محی .دارا بودن مدرک الف: 

 مهارت: -2

 ها مهاري آموزش دستورالعمل 

 مهاري انااا کارگروهی 

 مهاري تحلیل اطالعاي 

  افزارها و نرا و اطالعايابزارهاي آمار  يریکارگ بهمهاري 

 مهاري شناسايی عوامل آالينده محیطی 

 روستا و شهرهاي ناشی از عوامل محیطی در  مهاري پیش یري از بیماري 

 پیش یري و کنتر، عوامل آالينده محیطی ،مهاري اعما، نظاري 

 مهاري گزارش مشکالي بهداشتی محی  به صوري علمی و عملی 

  مهاااري اعمااا، نظاااري و کنتاار، مسااائل و مشااکالي بهداشاات محاای  باار اساااس

 ها. دستورالعمل

 هاي آموزشي: دوره-3

  هااي بهداشات    هاي اجرايی برناماه  دستورالعملآشنايی با آخرين اوانین و مقرراي و

 محی 

 هاي گندزدايی و ضدعفونی آب روش 

 .مديريت پسماند 
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 ای عنوان رشته شغلی: کارشناس بهداشت حرفه

 تعريف:  

گیاري   به شناساايی و انادازه   ،ها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

محای  کاار، ارزشایابی نتااي  و رفاع اشاکاالي اساسای        آور  عوامل فیزيکی و شایمیايی زياان  

آور محی  کاار   ها و مراحل تولیدي گوناگون و عللی که عوامل زيان پردازند. تشخیص روش می

هااي   آورند، عوامل مهم بیولوايکی محی  کار، عدا انطااق شراي  کار با اابلیت می به وجودرا 

ار و علال حاوادث ناشای از کاار و نیاز      جسمی و روانی افراد شاغل، مسائل ايمنای محای  کا   

اي و معرفی افراد به پزشک جهت تشخیص اطعی از مصاديق  هاي مهم حرفه شناسايی بیماري

هاا باا ااوانین و     اين رشته شغلی است و اجراي بازرسی و حصو، اطمینان از مطابقت فعالیات 

ی اماور مارتا  باا    ريزي و هماهن  مقرراي حاکم بر بهداشت و ايمنی افراد يا سرپرستی، طرح

 .ردیگ یبرماي را نیز در  بهداشت حرفه

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هاا،   باه سیاسات   باا توجاه  اي  ريزي جهت دستیابی به اهداف کلی بهداشات حرفاه   برنامه -

 ها و امکاناي. دستورالعمل

ی مارتا  و تعیاین   ساازمان  در واحادهاي  اجراشدههاي  نظاري و ارزشیابی و پايد برنامه -

 اوي و ضعف آنان. نقاط

 آور محی  کار و تعیین راهکارهاي مناسب. پايد عوامل زيان و گیري شناسايی، اندازه -

هاا باه کارفرماياان و مسائولین      اي کارگاه شناسايی، ارزيابی و اعالا نوااص بهداشت حرفه -

 مافوق.

 هاي هدف. اي براي گروه هاي آموزشی بهداشت حرفه اجراي برنامه -

خدماي بهداشتی اولیه و نظاري بر حسن اجراي اين خدماي بر شااغلین  آشنايی با اصو،  -

 حرف گوناگون.
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هاا، ااوانین و    هاي تحت پوشد و بررسی و ارزيابی اجاراي دساتورالعمل   بازديد از کارگاه -

 هاي بازديد. و فرا لیست چکمقرراي بهداشتی مطابق 

هااي   درماانی و خاناه  اي در مراکاز بهداشاتی    نظاري بر انااا فرآيندهاي بهداشت حرفاه  -

 بهداشت روستايی.

هااي تحات    اي کارگاه هاي بهداشت حرفه بررسی، ارزيابی و تحلیل آمار و اطالعاي فعالیت -

 ها. پوشد به منظور ارتقاء فعالیت

آور و مساائل ارگونومیاک در    گیري، تحلیل و ارزشایابی عوامال زياان    برداري، اندازه نمونه -

آور در محای  کاار    ر پیشا یري و کنتار، عوامال زياان    محی  کار و ارائه راهکار به منظو

 باتوجه به استانداردهاي موجود.

هاي بهداشت کاارگري و مراکاز    اندازي خانه نظاري و پی یري در امر تأسیي، تاهیز و راه -

 .کار بهداشت

همکاري در تنظیم و پی یري عملیاي اجرائی در زمینه پیش یري و بیماريابی و ماارزه باا   -

 ناشی از کار. يها تیمسمومو ها  بیماري

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

اي،  هااي بهداشات حرفاه    از رشته یکيدرکارشناسی  تحصیلی دارا بودن مدرکالف: 

 واحادهاي  در بهداشت و ايمنی ،(حفاظت و ايمنی) فنی و بازرسی ايمنی مهندسی

 صنفی، مهندسی تکنولواي ايمنی در صنعت و محی  کار.  

بهداشات  هااي   رشاته  از یکا يدر ارشاد  کارشناسای  تحصایلی  مادرک ب: دارا بودن 

 سات يز  یمحا محی ، مهندسی  یشناس سم سم شناسی،  موزش پزشکی،آ ،اي حرفه
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ماديريت   ايمنی ،بهداشت و محی  زيست،-مهندسی شیمی )با گرايد آلودگی هوا(،

بهداشات، پدافناد غیرعامال در     ارگونومی، آموزشايمنی ،بهداشت و محی  زيست، 

 و بازرسای  ايمنای  مهندسای  ،ستيز  یمح و نظاا سالمت، مديريت سالمت، ايمنی

صنفی، مهندسی تکنولاواي   واحدهاي در بهداشت و ايمنی ،(حفاظت و ايمنی) فنی

از  یکا يدرکارشناسای  مادرک  به دارا باودن   مشروطايمنی در صنعت و محی  کار 

   الف .  دربند ذکرشدهتحصیلی   يها رشته

ساالمت در  هااي   رشاته  در (Phdتخصصای )  دکتري تحصیلی دارا بودن مدرکج: 

 و بهداشاتی  خادماي  ماديريت  سالمت، يگذار استیسارگونومی، ها،  باليا و فوريت

 باودن  دارا به مشروطسالمت  ارتقاي و بهداشت درمانی، آموزش پزشکی، آموزش

 تحصایلی   يهاا  رشاته  از  یکا يدر کارشناسای ارشاد   وکارشناسای   مدرک تحصیلی

 الف و ب .  دربند ذکرشده

رشته طب کار جهات شااغلین پسات کارشاناس      در تخصصی دانشنامهدارا بودن د: 

 طب کار.

 

 مهارت: -2

 ريزي مهاري برنامه 

 مهاري پايد عملکرد 

 يگیر مهاري گزارش 

 مهاري آمارگیري 

 مهاري پايد و کنتر، عملکرد تاهیزاي 

  آور محی  کار گیري عوامل فیزيکی و شیمیائی زيان و اندازه يیشناسامهاري 

  ینهاي جسمی و روانی شاغلشراي  کار با اابلیت عدا انطااقمهاري تشخیص 
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 حل مسائل ايمنی محی  کار و علل حوادث ناشی از کارمهاري تشخیص و ارائه راه 

 مهاري آموزش بهداشت به افراد شاغل 

  هااي مهام    عماده شاغلی و ياا بیمااري     يها تیمسموممهاري تشخیص آثار و عالئم

 اي. حرفه

 هاي آموزشي: دوره -3

  آور محی  کار برداري و ارزيابی عوامل زيان هاي نمونه روشآشنايی با 

 اي   هاي بهداشت حرفه استخراج شاخص 

 اي. هاي بهداشت حرفهنحوه اجراي طرح 
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 ای عنوان رشته شغلی: کاردان بهداشت حرفه

 تعريف:  

گیاري   ، به شناساايی و انادازه  ها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

آور محی  کار، تشخیص عدا انطااق بعضی از  عوامل مهم فیزيکی، شیمیايی و بیولوايکی زيان

هااي   شراي  کار با اابلیت شغلی افراد، تشخیص مسائل عمده ايمنی صنعتی، شرکت در برنامه

مربوط به پیش یري از حوادث در محی  کار و آموزش بهداشت، شناخت عالئام و آثاار اولیاه    

هاي شغلی مربوطه و معرفای افاراد باراي تشاخیص اطعای و گارفتن       مومیتها و مس بیماري

 پردازند. هاي الزا به مراکز مربوطه می کمک

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هاا و اساتانداردهاي    رافا آور محای  کاار براسااس     گیري عوامال زياان   مشارکت در اندازه -

 موجود.

 ها.اي کارگاه و اطالعاي شناسنامهها و واحدهاي تولیدي و تهیه لیست سرشماري کارگاه -

 ( و واحدهاي تولیدي و صنعتی.يبند زمانها )برنامه تنظیم برنامه و بازديد از کارگاه -

 ها و پی یري نتاي (. ادواري )همکاري در تکمیل فرا هاي آزمايدانااا معايناي و  -

يک ساله( به مراجاع و مسائولین    و ماهه شدمشارکت در ارائه آمار بازديدها و معايناي ) -

 .رب  يذ

 ها. هاي آموزشی براي متصديان مشاغل و کارگاه همکاري در انااا برنامه -

 هاي افراد شاغل.همکاري در تشخیص عدا انطااق بعضی از شراي  کار با اابلیت -

نظار کارشاناس    هاي روزماره محای  و بهداشاتی زيار     بندي نتاي  حاصل از بررسی طاقه -

 اي. هبهداشت حرف

 ها. همکاري در تشخیص مسائل عمده ايمنی صنعتی در کارگاه -

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي
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 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

اي، ايمنای و   هااي بهداشات حرفاه    دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشتهالف: 

 بهداشت در واحدهاي صنفی.

 مهارت: -2 

 گیري مهاري گزارش 

 مهاري آمارگیري 

 مهاري انااا کار گروهی 

 محی  کار يا مخاطرهارزيابی و کنتر، عوامل  ،بینی مهاري پید 

 ها و حوادث ناشی از کار مهاري پیش یري از بیماري 

  و کار با انسان. باکارمهاري ايااد تطابق شراي  انسان 

 هاي آموزشي: دوره -3

 آور محی  کار برداري و ارزيابی عوامل زيان هاي نمونه آشنايی با روش 

  اي هاي بهداشت حرفه استخراج شاخص 

  اي. هاي بهداشت حرفه نحوه اجراي طرح 
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 های شغلی سالمت اجتماعی و روانی بخش هفتم( رشته

 عنوان رشته شغلی: کارشناس سالمت روان

 تعريف:

هاي پیشا یرانه در   ، به فعالیتها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرنده رشته شغلیاين 

هااي جااي زين و    طلای، توسعه و تقويت فعالیت سازي، حمايت رسانی، آگاه ابعاد آموزش، اطالع

پیشا یري از   هااي روانای،   مشاوره جهات شناساايی، پیشا یري، درماان و مراااات بیمااري      

جهات بیمااران،    یشناخت روانهاي روانی، ارتقاي سالمت روان جامعه و انااا مداخالي  آسیب

 پردازند. ريزي و هماهن ی امور مرتا  با سالمت روان می مديريت، برنامه

 :ها تيمسئولنمونه شرح وظايف و 

   سالمت روانريزي در حوزه  گذاري و برنامه سیاست -

ماداخالي  هااي آماوزش،    گاناه پیشا یري در زمیناه    ريزي بار اسااس ساطوح ساه     برنامه -

 .روانی یباز توانو  یشناخت روان

و تعیین نوع، میزان شیوع باروز ايان    یپزشک روانهاي  مطالعه و بررسی در زمینه بیماري -

 .جمعیت تحت پوشدها در  بیماري

مطالعااه در زمینااه تعیااین اسااتانداردهاي الزا بااراي سااالمت روان و تاادوين و اجااراي    -

 ها و ال وهاي سالمت روان.  شاخص

)در حاوزه پیشا یري، درماان و     مؤثر در اماور ساالمت روان   يها تياولوبررسی نیازها و  -

 ارتقاي استانداردهاي مرتا  با سالمت روان

 هاي اجرايی مرتا  با سالمت روان   پیشنهاد و تدوين برنامه -

هااي آموزشای )مدرساه و     محای   روان ي ساالمت ارتقاا در جهت  آموزشريزي و  برنامه -

   دانش اه(

 هاي روانی. هاي روانی و تعیین نوع و حام بیماري بررسی و تحقیق در خصوص بیماري -
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 .جامعه ن رسعه روانشناسی هاي تو مشارکت و همکاري در تدوين و اجراي برنامه -

هااي بهداشات    بخشی در پیشاارد برناماه   بخشی و برون درون مشارکتهماهن ی و جلب  -

 روان.

هاي اجرايی و علمی ماتنی بر جامعه به منظور افزايد آگااهی عماومی ماردا     ارائه روش -

 هاي هدف( و ارتقاي سالمت روان   گروه وهيو به)

و  یبااز تاوان  هااي الزا باراي غرباال ري، ارجااع، درماان،       تدوين استاندارد و دستورالعمل -

 پی یري بیماران روانی، غربال ري، ارجاع، و پی یري

 هاي مرتا  با سالمت روان  پايد و نظاري برنامه -

هااي   بیماري یباز توانهاي غربال ري، پیش یري، مرااات و درمان و  تهیه و تدوين پروتکل -

هاااي رواناای، بااا همکاااري مراکااز آمااوزش عااالی، نهادهااا و  ناای، پیشاا یري از آساایبروا

 هاي صنفی، علمی، ملی انامن

ارتقاااء و توسااعه سااالمت روان، بااا تأکیااد باار موضااوع سااالمت خااانواده، پیشاا یري از   -

هاي آموزشی، پووهشی و اجرايی به منظاور سااماندهی    روانی، طراحی برنامه يها يماریب

 و مشاوره   یشناخت روانخدماي  ندهده ارائهمراکز 

 هاي مرتا  با سالمت روان  ريزي و ارزيابی برنامه برنامه -

و مشکالي رفتااري در جمعیات    یپزشک روانمشارکت در شناسايی و غربال ري اختالالي  -

 تحت پوشد

 .افراد پرونده سالمت روانو تهیه  ارزيابی روانیدر زمینه  پزشک روانکمک به  -

 مداخالي روانی در باليا براي سطوح مختلف. همکاري در اجراي -

 جهت بیماران روانی و خانواده آنان  یشناخت روانارائه مشاوره و مداخالي  -

به افراد جامعه جهت پیش یري از بروز اخاتالالي روانای و    یشناخت روانهاي  ارائه آموزش -

 هاي روانی پیش یري از بروز آسیب

 سواد سالمت روان جامعهريزي و مشارکت در ارتقاي سطح  برنامه -

هاي سالمت  ها، کتب و محتواهاي الکترونیکی آموزشی مرتا  با برنامه تهیه و تالیف بسته -

 روان  
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هااي ساالمت    مشارکت در برگزاري کارگاه، همايد و جلساي آموزشی مرتا  باا برناماه   -

 روان  

باا   هاا و اطالعااي آمااري و عملکارد مارتا       گیاري، تحلیال داده   و گزارش یگزارش ده -

 هاي سالمت روان   برنامه

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات:-۱

 ها( مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته روانشناسی )کلیه گرايدالف:دارا بودن  

بهداشات  روانشناسی ) کلیه گرايد ها ( ، مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ب: دارا بودن 

 ها. به دارا بودن کارشناسی روانشناسی در کلیه گرايد مشروطروان 

 هااي روانشناسای   گارايد  هیا در کل(Phdتخصصی )مدرک تحصیلی دکترا ج: دارا بودن 

تحصایلی   يهاا  رشاته  از یکا يارشاد در و کارشناسای   به دارا باودن کارشناسای   مشروط

 الف و ب. دربند ذکرشده
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 مهارت:  -2

  و مشاوره یشناخت روانمهاري ارائه خدماي 

 مهاري آموزش فردي، گروهی و خانواده 

 ريزي و تدوين استاندارد مهاري برنامه 

  مهاري تشخیص اختالالي روانی و مهاري مداخله در سطح گروه هاي سنی و افراد داراي

 مزمن جسمی يها يماریبناتوانی روانی ناشی از 

 بر سالمت روان مؤثرهاي  مهاري تحلیل آسیب 

 یپزشک روانبا داروهاي  يیآشنا 

 پذير )سالمندان، زنان، کودکان( هاي آسیب مهاري مداخله در سطح گروه 

 هاي آموزشي: دوره-3

 روانی بر اساسبندي اختالالي  آشنايی با آخرين طاقه DSM  ، 

 هاي آموزشی پیش یري از رفتارهاي خودکشی،   دوره 

 هاي روانی و اجتماعی در حوادث و باليا،   هاي آموزشی حمايت دوره 

 هاي زندگی و فرزندپروري،   هاي آموزشی مهاري دوره 

 و مراکاز   یپزشاک  روانهااي   هاي آموزشی مديريت مراکز تشخیص، درمان و مراااات  دوره

 ن ر،  سالمت روان جامع

 هاي آموزشی پیامدهاي فردي، خانوادگی،   کلیه دوره 

 ريزي،  مديريت و برنامه 

 روش تحقیق 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد

 تعريف:  

هاي پیشا یرانه در   ، به فعالیتها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هاي جاي زين و مشااوره جهات    سازي، توسعه و تقويت فعالیت رسانی، آگاه ابعاد آموزش، اطالع

پیش یري، درمان و کاهد آسیب اعتیاد به مواد مخدر و الکل، ارتقاي سالمت جامعه با تمرکز 

 یشاناخت  روانهاي آموزشی و کااري و محاالي شاهري و اناااا ماداخالي       اده، محی بر خانو

ريزي و هماهن ی امور مرتا  با پیشا یري، درماان و کااهد     جهت معتادان، مديريت، برنامه

 پردازند. آسیب اعتیاد و الکل می

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 درمان و کاهد آسیب اعتیاد و الکلهاي مؤثر در امور پیش یري،  بررسی نیازها و اولويت -

 گذاري و برنامه در حوزه پیش یري، درمان و کاهد آسیب اعتیاد و الکل سیاست -

هاي اجرايی مرتا  با پیش یري، درمان و کاهد آسیب اعتیااد و   پیشنهاد و تدوين برنامه -

 الکل

ماردا   هاي اجرايی و علمی ماتنی بر جامعه به منظور افزايد آگااهی عماومی   ارائه روش -

 هاي هدف( و ارتقاي سطح پیش یري،درمان و کاهد آسیب اعتیاد و الکل   گروه وهيو به)

و  یتاوان  بااز هااي الزا باراي غرباال ري، ارجااع، درماان،       تدوين استاندارد و دستورالعمل -

 پی یري بیماران معتاد

 هاي مرتا  با پیش یري، درمان و کاهد آسیب اعتیاد و الکل پايد و نظاري برنامه -

هاي غربال ري، پیش یري، درمان و کاهد آسیب اعتیاد و الکال باا    تهیه و تدوين پروتکل -

 هاي صنفی، علمی، ملی   همکاري مراکز آموزش عالی، نهادها و انامن

ارتقاء و توسعه سالمت خانواده با تأکید بر موضوع پیش یري از اعتیااد و الکال و طراحای     -

خادماي   دهناده  ارائاه ه منظور ساماندهی مراکاز  هاي آموزشی، پووهشی و اجرايی ب برنامه

 درمان و کاهد آسیب اعتیاد و الکل
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 هاي مرتا  با پیش یري، درمان و کاهد آسیب اعتیاد و الکل ريزي و ارزيابی برنامه برنامه -

 مشارکت در شناسايی و غربال ري مشکالي مصرف مواد و الکل در جمعیت تحت پوشد. -

 جهت معتادان و خانواده آنان یشناخت روانارائه مشاوره و مداخالي  -

 ارائه مشاوره به افراد جامعه جهت پیش یري از مصرف مواد و الکل -

 ريزي و مشارکت در جهت ارتقاي سطح سواد سالمت روان جامعه برنامه -

 الکترونیکی مرتا  با برنامه يها بستهآموزشی، کتاب و  يها بستهتهیه و تالیف  -

، يهاا  برناماه و جلسااي آموزشای مارتا  باا      هاا  ديهماا مشارکت در برگزاري کارگااه،   -

 پیش یري، درمان و کاهد آسیب اعتیاد و الکل

، تحلیال داده هاا و اطالعااي آمااري و عملکارد مارتا  باا        يریگ گزارشگزارش دهی و  -

 مرتا  يها برنامه

کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و        يهاا  دورهشرکت فعا، در  -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بهشغلی و  يها يتوانمند

 مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -
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  :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات-۱

 . ( هاا  ديگارا کلیه لی کارشناسای در رشاته روانشناسای)   مادرک تحصای  الف: دارا بودن 

 اعتیاد(ی اجتماعی) پیش یري از شناس بیآس

روانشناساای،  يهااا ديگااراماادرک تحصاایلی کارشناساای ارشااد در کلیااه ب: دارا بااودن 

 مشرروط اجتماعی، مطالعاي اعتیاد، پووهش ري اجتماعی، بهداشات روان   یشناس بیآس

 الف دربندي تحصیلی ذکرشده ها رشتهی از کيدربه دارا بودن کارشناسی 

روانشناسای،   يهاا  ديگارا در کلیه  ( Phdتخصصی ) مدرک تحصیلی دکتراج: دارا بودن 

باه دارا باودن    مشرروط اجتماعی، مطالعاي اعتیاد، پووهش ري اجتمااعی   یشناس بیآس

 الف و ب . دربند ذکرشده تحصیلی  يها رشتهاز  یکيدر کارشناسی و کارشناسی ارشد

در  MPHباا طای دوره    عماومی  پزشاکی  يا حرفاه مدرک تحصیلی دکتراي د: دارا بودن 

 روان يا اعتیاد رشته سالمت

 مهارت:  -2

 بندي اختالالي روانی بر اساس  آشنايی با آخرين طاقهDSM ، 

  و مشاوره،   یشناخت روانمهاري ارائه خدماي 

  ،مهاري آموزش فردي، گروهی و خانواده 

 ريزي و تدوين استاندارد،   مهاري برنامه 

   ،مهاري تشخیص اختالالي روانی و اعتیاد 

 پذير،    هاي آسیب مهاري مداخله در سطح گروه 

 بر مصرف مواد مخدر و الکل،   مؤثرهاي اجتماعی  مهاري تحلیل آسیب 
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 گردان روان، مواد مخدر، محرک و یپزشک روانبا داروهاي  يیآشنا 

 هاي آموزشي: دوره-3

 پزشکی روانآموزشی تخصصی تشخیص و درمان اختالالي  هاي دوره  ، 

 آموزشی پیش یري و درمان و کاهد آسیب اعتیاد و الکل،   هاي دوره 

 هاي اجتماعی،   آموزشی پیش یري از آسیب هاي دوره 

 آموزشی پیش یري از رفتارهاي خودکشی،   هاي دوره 

 پروري،  فرزند هاي زندگی و  آموزشی مهاري هاي دوره 

 آموزشی مديريت مراکز درمان اعتیاد و الکل،   هاي دوره 

  آموزشی پیامدهاي فردي، خانوادگی و اجتمااعی اعتیااد، مشااوره اعتیااد،      هاي دورهکلیه

 هاي گرايد به اعتیاد،   ، زمینهگردان روان، مواد مخدر و شناسی آسیب

 ريزي،  مديريت و برنامه 

 روش تحقیق 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس سالمت اجتماعی

 تعريف:  

پیشا یرانه در   هااي  یات فعال،  باه  هاا  آناست که متصديان  يیها پست دربرگیرندهاين مشاغل 

جاي زين و مشااوره جهات    هاي یتفعال، توسعه و تقويت يساز آگاه، یرسان اطالعابعاد آموزش، 

، اجتماعی، پیش یري از خشاونت در جامعاه   هاي یبآسارتقاي سالمت اجتماعی، پیش یري از 

، انااا مداخالي اجتمااعی،  ها محلهکار و  ايه ی محآموزشی،  هاي ی محبا تمرکز بر خانواده، 

 پردازند یمريزي و هماهن ی امور مرتا  با سالمت اجتماعی  مديريت برنامه

 ها: وظايف و مسئوليت

 هاي مؤثر در امور سالمت اجتماعی بررسی نیازها و اولويت -

 گذاري و برنامه در حوزه سالمت اجتماعی   سیاست -

 اجرايی مرتا  با سالمت اجتماعیهاي  پیشنهاد و تدوين برنامه -

هاي اجرايی و علمی ماتنی بر جامعه به منظور افزايد آگااهی عماومی ماردا     ارائه روش -

 هاي هدف( و ارتقاي سالمت اجتماعی گروه وهيو به)

هاي الزا براي مداخالي اجتماعی، پیش یري از خشاونت،   تدوين استاندارد و دستورالعمل -

 غربال ري، ارجاع، و پی یري  

 هاي مرتا  با سالمت اجتماعی   پايد و نظاري برنامه -

هااي پیشا یري از خشاونت، مراااات، و ماداخالي اجتمااعی باا         تهیه و تدوين پروتکال  -

 هاي صنفی، علمی، ملی همکاري مراکز آموزش عالی، نهادها و انامن

اي اجتمااعی و  ها  ارتقا و توسعه سالمت خانواده و جامعه با تأکید بر پیشا یري از آسایب   -

 دهناده  ارائاه هاي آموزشی، پووهشی و اجرايی به منظور سااماندهی مراکاز    طراحی برنامه

 خدماي سالمت اجتماعی

 هاي مرتا  با سالمت اجتماعی و پیش یري از خشونت ريزي و ارزيابی برنامه برنامه -

 مشارکت در شناسايی و غربال ري مشکالي اجتماعی در جمعیت تحت پوشد -
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 اجتماعی يها بیآسوره به افراد جامعه جهت پیش یري از بروز ارائه مشا -

اي ها  هاي الکترونیکای مارتا  باا برناما    ها  هاي آموزشی، کتاب و بسته هتهیه و تالیف بست -

 سالمت اجتماعی

اي ساالمت  ها  ها و جلساي آموزشی مرتا  با برنامه مشارکت در برگزاري کارگاه، همايد -

 اجتماعی

ا و اطالعااي آمااري و عملکارد مارتا  باا      ها  هحلیال داد گیاري، ت  و گزارش یده گزارش -

 مرتا  يها برنامه

کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و        يهاا  دورهشرکت فعا، در  -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله کارگیري بهشغلی و  يها يتوانمند

 مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

 مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته روانشناسی) کلیه گرايد ها(الف: دارا بودن 

 هیا کل در ( Phdتخصصای)  مدرک تحصیلی کارشناسای ارشاد ياا دکتاري    ب: دارا بودن 

اجتمااعی، علاوا اجتمااعی )کلیاه گارايد هاا(        یشناسا  بیآسا گرايشهاي روانشناسای،  

ارتااطاي اجتماعی، مددکاري اجتماعی. پووهد اجتماعی، مطالعاي زنان، سالمت و رفااه  

 ) کلیه گرايد ها(.کارشناسی روانشناسی مدرک  به دارا بودن مشروط اجتماعی

 ج: دارا بودن دانشنامه تخصصی پزشکی اجتماعی .
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 مهارت: -2

   ،مهاري ارائه خدماي مشاوره 

  ،مهاري آموزش فردي، گروهی و خانواده 

 ريزي و تدوين استاندارد،   مهاري برنامه 

 پذير )سالمندان، زنان، کودکان(   هاي آسیب مهاري مداخله در سطح گروه 

 بر سالمت مؤثرهاي اجتماعی  مهاري تحلیل آسیب 

 هاي آموزشي: دوره-3

 هاي اجتماعی،   سیبآموزشی پیش یري از آ هاي دوره 

 آموزشی پیش یري از خشونت،  هاي دوره 

 هاي زندگی و فزرندپروري،   آموزشی مهاري هاي دوره 

 آموزشی مديريت،   هاي دوره 

  آموزشی پیامدهاي فردي، خانوادگی و اجتماعی،   هاي دورهکلیه 

 ريزي،  مديريت و برنامه 

 .روش تحقیق 



 

121 
 

 درمانیعنوان رشته شغلی: مددکار بهداشتی و 

 تعريف:  

اي  خادمتی حرفاه   عناوان  به،  ها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

ها کمک  هاي خاص به افراد و گروه داند و مهاري بر هیتکهاي بهداشتی و درمانی، با  در محی 

 دسات  بهکند تا بتوانند استقال، شخصی و اجتماعی و نیز رضايت خاطر فردي و اجتماعی  می

هاي عاطفی، روانای، ااتصاادي و    اي از مسائل و نیازمندي آورند و در اين راستا بررسی گسترده

هاا و مراکاز بهداشاتی و درماانی ياا سرپرساتی،        اجتماعی بیماران و مراجعین به بیمارساتان 

 .دارند عهدهريزي و هماهن ی امور مرتا  با شغل را بر  طرح

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

باا   ت ريحماا ارجاع به نهادهااي   ا  مواعیت بیمار در اجتماع و خانواده لیتحلو هيتاز -

 گزارش کامل از مواعیت مريض.

هاي مردمی در جهت رفع مشکالي مالی بیماران نیازمناد باا همااهن ی     جذب کمک -

 مديريت.

 و خیريه. ت ريحماتشخیص نیازهاي بیماران نیازمند و معرفی آنان به نهادهاي  -

 .کننده مراجعهارتااط مداوا با پذيرش واحدها و همفکري در نحوه پذيرش بیماران  -

 پذيرش و بستري بیمارانی که فااد بیمه و مدارک شناسايی و کاري ملی. -

 هاي بیماران جهت کمک و مساعدي به بیماران. مصاحاه و اخذ اطالعاي از خانواده -

خاانوادگی در ماورد وضاعیت     شناسايی افراد بی بضاعت و کسب اطالعاي از وضعیت -

 ااتصادي اجتماعی و مالی.

از طريق مراجاع اضاائی و    شده یمعرفرسیدگی به مسائل و مشکالي اضائی بیماران  -

 هاي الزا. انتظامی و ارائه راهنمايی

هاي بی بضاعت به نهادها از جمله کمیته اماداد، بهزيساتی،    معرفی بیماران و خانواده -

 موسساي خیريه.
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عادا   ا  ها به علل مختلف )از اایال نداشاتن خاانواده    ان مانده در بخدتحويل بیمار -

معتاد باودن و...( باه دادگساتري و گارفتن مااوز       ا  بودن هيالهو ماهو، ا  هوشیاري

 و تحويل به بهزيستی. ازآناا

 ها. پرونده بامطالعهتصمیم در اخذ مالغ الزا از بیماران  -

آموزشی در جهت ارتقااء معلومااي و   هاي کارآموزي، مهارتی و  شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مددکاري اجتماعی و خادماي اجتمااعی،  الف: 

 روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی.

هااي روانشناسای    از رشاته  یکا يدردارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسای ارشاد   ب: 

شناسای   عمومی، روانشناسی باالینی، ماددکاري اجتمااعی، رفااه اجتمااعی، آسایب      

 از  یکا يدر کارشناسای  مادرک   باه دارا باودن   مشروط اجتماعی، مطالعاي خاانواده 

 الف. دربند ذکرشده تحصیلی يها رشته

هاااي  از رشااته یکاايدر (Phdتخصصاای ) دکتااريدارا بااودن ماادرک تحصاایلی ج: 

رفااه  ريازي   برناماه روانشناسی عماومی، روانشناسای باالینی، ماددکاري اجتمااعی،      

باه دارا باودن   مشرروط  خانواده زنان و شناسی اجتماعی، مطالعاي  اجتماعی، آسیب

 دربناد  ذکرشده تحصیلی  يها رشته از  یکيدر و کارشناسی ارشدکارشناسی مدرک 

 الف و ب. 
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 مهارت: -2

 مهاري استفاده از پاي اه داده ها 

  افزارهاي مدارک پزشکی افزارهاي پزشکی )نرا مهاري استفاده از نرا 

  )فناوري اطالعاي سالمت 

      هاااي رواناای/ مهااري انااااا تحقیاق در موضااوعاي خاانوادگی، اجتماااعی و آسایب 

 اجتماعی

  مهاري مشاوره دادن به بیماران 

  گیري مهاري ارزيابی مشکل و تصمیم 

  هاي رفاهی. مهاري طراحی برنامه 

 هاي آموزشي: دوره -3

 آشنايی مددکاران با مسائل حقوای 

  تعامالي انسانی در مددکاري اجتماعی با بیماران 

  ها. هاي مصاحاه در مددکاري بیمارستان تکنیک 
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 ها شغلی مدیریت و کنترل بیماریهای  بخش هشتم( رشته

 ها یماریبعنوان رشته شغلی: کارشناس پیشگیری و مبارزه با 

 تعريف:  

هاايی شاامل    ،  فعالیات هاا  آنهاايی اسات کاه متصاديان      پسات  دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هااي   جهت ماارزه با بیمااري  مؤثرآوري، تحلیل آمار و اطالعاي، نظاري، پايد و ارزيابی  جمع

هااي بهداشاتی    بومی، واگیر، غیر واگیر و عوامال خطار مارتا ، اساتخراج و تعیاین شااخص      

و مطالعااي   هاا  یبررسا اي و ملای و اناااا    ، منطقهیالملل نیب يها تياولوها با توجه به  بیماري

ها در شراي  بحرانی ياا سرپرساتی،    اپیدمیولوايک در شراي  عادي، مواجهه با طغیان بیماري

 .دارند عهدهها را بر  ريزي و هماهن ی امور مرتا  با ماارزه با بیماري طرح

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هااي تفصایلی و    ريزي و تنظیم ضواب ، مقرراي و دستورالعمل و برنامه مشارکت در برنامه -

در االاب   ربا   يذهااي نظااا مراااات باا همااهن ی مسائولین        اجرايی سااالنه بیمااري  

 .  يا منطقههاي کشوري و  سیاست

بینی  ها جهت پید هاي بومی منطقه و تعیین اولويت انااا مطالعاي الزا در مورد بیماري -

 هاي اجرايی. برنامه

و عوامال خطار    ریا واگ ریا غواگیر و هاي  هاي بهداشتی بیماري استخراج و تعیین شاخص -

 .مرتا 

الاای و عرواای، غادد و     يهاا  يماار یبفعاا،   ریا غ وفعاا،    يها مراااتبررسی، پايد و  -

چشام،   يهاا  يماار یبمزمن رياوي،   يها يماریب، استخوانی عضالنی، ها سرطانمتابولیک، 

 گوش، گوارشی و اعصاب.



 

125 
 

علمای در زمیناه    يهاا  افتاه يمطالعه و بررسی و تحقیق باراي دساتیابی باه جديادترين      -

در جهان، کشاورهاي منطقاه، کشاور و محال      ریواگ ریغ يها يماریبپیش یري و کنتر، 

 خدمت و انتقا، آن به فراگیران مرتا .

 هاي کشوري و استانی در سطح واحدهاي تابعه. اجراي دستورالعمل -

 ها با تعیین عوامل مربوطه. تعیین درصد موفقیت برنامه -

باه منظاور کنتار،     یساازمان  بارون و  یساازمان  درونبراي جلب همکاري  ريزي الزا برنامه -

 و عوامل خطر مرتا . ها بیماري

 ها جهت توزيع در بین جمعیت هدف هر بیماري. تهیه مطالب آموزشی در مورد بیماري -

بارداري و تشاخیص و ارائاه نظار کارشناسای در خصاوص روش        نظاري، شناسايی، نمونه -

 هاي مشترک بین انسان و حیواناي. بیماريماارزه با رخداد 

 هاي مشترک انسان و داا. بررسی و پايد و مرااات فعا، و غیر فعا، بیماري -

علمی و اطاالع از وضاعیت    يها افتهيبه آخرين  یابي دستمطالعه، بررسی و تحقیق براي  -

هاي مشترک بین انسان و حیواناي در جهان، منطقه و داخل کشاور و آماوزش و    بیماري

 انتقا، آن به فراگیران مرتا .

هاا   و اپیادمیولواي داده  يآماار و مطالعاي  لیتحل و، تاربه يبند طاقهمطالعه، گردآوري،  -

 الزا. هاي شگزارهاي مرتا  با شغل و تدوين ارائه  در حوزه فعالیت

هاا   ها و طغیان بیمااري  آوري و تحلیل آمار و اطالعاي مرتا  با اپیدمیولواي بیماري جمع -

 در بالياي طایعی و شراي  عادي.

هااي   هاي سل و جذاا از طريق بررسی همکاري الزا جهت پیش یري از گسترش بیماري -

 اپیدمیولوايکی.

و نظاري بر توزيع مناسب آن با همکااري  بینی و اعالا نیاز داروئی، آزمايش اهی و...  پید -

 واحد مربوطه.

هااي مکشاوفه    درياافتی در ماورد کاانون    هاي گزارشهاي مناسب براساس  ارائه همکاري -

 ها. بومی( به منظور مهار طغیان بیماري ا هاي عفونی )جديد بیماري

هاداف  هاي نظاا مرااات باا توجاه باه ا    ريزي کنتر، و مرااات بیماري مشارکت در برنامه -

 اجرايی مربوطه.



 

126 
 

 هاي مرتا . لیست براساس چک گرفته اناااهاي  نظاري، پايد و ارزيابی فعالیت -

همراهی با تیم بازديد از مراکز بهداشتی درمانی به منظور بررسی فعالیات مراکاز ماذکور     -

 ها. در زمینه ماارزه با بیماري

 هاي آموزشی بهداشت. ريزي و اجراي برنامه شرکت در برنامه -

ور( و تعیاین   هااي دياده   و پاي ااه  ن ار  جامعاه ها و مطالعاي اپیدمیولوايک ) ااا بررسیان -

 .یموردبررسهاي  هاي اپیدمیولوايک جهت بیماري شاخص

 موجود و پیشنهاد راه حل مناسب. يها ینارسائگزارش تن ناها و  -

باه   توجاه  بااي  هاي ارنطینه بیماري ازنظرکنتر، مسافرين و وسايل نقلیه وارده به کشور  -

 مادأ مسافرين.

 آنفوالنزا و...(. ا سل ا گیري از موارد مشکوک به بیماري )التور نمونه -

 انااا طرح ديده وري ساالنه از رانندگان و مسافرين ترانزيت. -

 بازديد و کنتر، مستمر از اماکن تهیه و توزيع مواد غذايی. -

 واصله. هاي گزارشا رد مراجعه به محل واوع بیماري و بررسی علل بروز آن و تأيید ي -

 هاي واصله، تهیه بازخورد. بررسی و تحلیل گزارش -

 هاي آموزشی، تحقیقاتی مرتا  با شغل. همکاري در اجراي پرواه -

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 .نتاي  آن در انااا وظايف محوله کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -
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 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

دارا بودن مدرک تحصایلی کارشناسای بهداشات عماومی، بیولاواي و کنتار،       الف: 

 ها. ناالین بیماري

ارزياابی فنااوري   هاي  از رشته یکيدردارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ب: 

 یشناسا  ان ال اپیدمیولواي، آموزش بهداشات،  سالمت، ااتصاد سالمت، آمار زيستی، 

شناسی  پزشاکی و مااارزه باا نااالین، پدافناد غیار عامال در نظااا          پزشکی، حشره

رشاته   از  یکا يدرکارشناسی مدرک به دارا بودن  مشروطسالمت، آموزش پزشکی، 

 الف . دربند ذکرشدههاي تحصیلی 

هااي آماوزش    از رشاته  یکا يدر(Phdتخصصی )دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا ج: 

پزشااکی و ماااارزه بااا ناااالین،   یشناساا حشاارهپزشااکی،  یشناساا ان االپزشااکی، 

مادرک  باه دارا باودن    مشرروط  آمار زيستی  سالمت، اپیدمیولواي، يگذار استیس

الاف و   دربناد  ذکرشده رشته هاي تحصیلی از  یکيدر و کارشناسی ارشدکارشناسی 

 ب. 

 .  عمومی پزشکی يا حرفه دارا بودن مدرک تحصیلی دکترايد: 

ه با  مشروطانتیک پزشاکی    (Phdتخصصی ) دکتريدارا بودن مدرک تحصیلی و: 

 .پزشکی عمومی يا حرفه دکترايمدرک دارا بودن 

تخصصی بالینی )عفونی، اطفا،، پزشکی اجتمااعی، داخلای و    دانشنامهدارا بودن ن: 

 الب(.
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 مهارت: -2

 مهاري انااا کار گروهی 

  گیري در موااع بحرانی مهاري تصمیم 

  ريزي مهاري نظاري فنی، مهاري برنامه 

  نويسی، مهاري ارزيابی و ارزشیابی عوامل خطر مهاري گزارش 

  ها مهاري مداخله از طريق نیازسنای 

  مهاري آموزش بهداشت 

  ها هاي پووهشی و گردآوري داده مهاري انااا مصاحاه 

  . مهاري تحلیل نتاي 

 هاي آموزشي: دوره -3

 نوپدياد و  ریا واگ ریا غهااي واگیار    هاي کشوري مرااات از بیمااري  آشنايی با برنامه ،

 بازپديد

  هاي شايع در باليا کنتر، و مرااات بیماري 

  هاي مشترک بین انسان و حیوان. کنتر، و مرااات بیماري 
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 ها یماریبعنوان رشته شغلی: کاردان پیشگیری و مبارزه با 

 تعريف:  

هااي   ، باه مااارزه باا بیمااري    ها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

در سطح ملی و استانی پرداخته و ضمن همکااري باا کارشناساان در     ریواگ ریغبومی، واگیر و 

ها در شراي  بحرانی به کنتار، شاراي  بهداشاتی     شراي  عادي و يا مواجهه با طغیان بیماري

 پردازند. می

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

ا پايد و ارزشیابی و نظاري بر فرآيندهاي مربوط به کنتر،، مرااات، پیش یري و ماارزه ب -

 .ریواگ ریغواگیر و  يها يماریب

 هاي بهداشت منطقه و مقايسه با استانداردهاي استانی و کشوري. استخراج شاخص -

 هاي بهداشت روان. هاي مربوط به برنامه همکاري در اجراي برنامه -

 ها و اپیدمی ها. مشارکت در شناسايی و کنتر، طغیان بیماري -

هم اانی و   يهاا  ونیناسا یواکسبررسی عملی و مقادماتی اپیادمیولوايک و مشاارکت در     -

 فردي و نظاري بر انااا آن.

 .عمل موردمطابق استانداردهاي  ریواگ ریغمرااات و بیماريابی از بیماران واگیر و  -

هاا و اهاداف    اجرائی بر طاق برنامه يها طرحهمکاري و آموزش بهورزان درخصوص کلیه  -

 موردنظر.

آموزش به مردا و حساس سازي مردا و بهاورزان درخصاوص مساائل بهداشاتی جهات       -

 ارتقاء آگاهی.

بازديد از وضعیت بهداشتی محی  منطقه و آموزش به ماردا در ماورد کلیاه فرآينادهاي      -

 بهداشتی.

بر حفاظ زنایاره سارما حاین     هاي بهداشت و نیز نظاري  هاي خانه تهیه و تأمین واکسن -

 ن هداري، انتقا، و تزريق.
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هاي  ها در سطح خانه تأمین ااالا دارو، مواد مصرفی موردنیاز فرآيندهاي ماارزه با بیماري -

 بهداشت.

 نظاري بر عملیاي اجرائی و الروکشی و ماارزه با ناالین. -

هااي   مشای  آوري حشراي، نظاري بر سمپاشی و مااارزه باا الرو در چهاارچوب خا      جمع -

 .شده نییتع

اي با توجاه باه    هاي ارنطینه بیماري ازنظرکنتر، مسافرين و وسايل نقلیه وارده به کشور  -

 مادأ مسافرين.

 آنفلوانزا و...(. ا سل ا گیري از موارد مشکوک به بیماري )التور نمونه -

 وري ساالنه از رانندگان و مسافرين ترانزيت. انااا طرح ديده -

 مستمر از اماکن تهیه و توزيع مواد غذايی.بازديد و کنتر،  -

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

مادرک تحصایلی کااردانی در رشاته بهداشات عماومی )مااارزه باا         الف: دارا باودن  

 ها(. بیماري

 مهارت: -2

  راهاردهاي آموزش مناسب يریکارگ بهانتخاب و 

 گیري در موااع بحرانی مهاري انااا کار گروهی، مهاري تصمیم 

 ريزي مهاري نظاري فنی، مهاري برنامه 

  نويسی گزارشمهاري 
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  پووهشی يها مصاحاهمهاري انااا 

 عالئم حیاتی ) اد، وزن، حراري، نااض،   يریگ اندازه، مهاري ها مهاري گردآوري داده

 .( و آشنايی با اصو، ااداماي حیاتی اولیهفشارخون

 هاي آموزشي: دوره -3

 نوپدياد و  هااي واگیار، غیار واگیار،      هاي کشوري مرااات از بیمااري  آشنايی با برنامه

 بازپديد

 هاي شايع در باليا کنتر، و مرااات بیماري 

 هاي مشترک بین انسان و حیوان کنتر، و مرااات بیماري. 
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 و مبارزه با ناقلین یشناس حشرهعنوان رشته شغلی: کارشناس 

 تعريف:  

جهات   ماؤثر هااي   ، به فعالیتها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هاي بین انساان و حیاوان )زئوناوزيي( منتقلاه از طرياق حشاراي و نااالین         ماارزه با بیماري

ريازي در موسسااي و مراکاز بهداشاتی و      هاي انسانی و دامی پرداخته، کمک به برنامه بیماري

مرتا  با حشراي ناال، تدريي  هاي آزمايدهاي تشخیص طای در زمینه  درمانی و آزمايش اه

بنادپايان ياا    وسایله  باه هااي منتقلاه    شناسای پزشاکی و بیمااري    زمیناه حشاره   و تحقیق در

 .دارند عهدهشناسی  را بر  ريزي و هماهن ی امور مرتا  با حشره سرپرستی، طرح

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هااي کنتار،    در برناماه  ها آنمطالعه و بررسی بر روي فرآيندهاي بیولوايک و استفاده از  -

 حشراي ناال. 

هاي منتقله از طرياق حشاراي در ساطح محلای و      بررسی وضعیت اپیدمیولوايک بیماري -

 ملی.

 در منطقه. ها آنها، تعیین نوع دامنه انتشار  تعیین چ ون ی تغییراي ناالین بیماري -

 آوري به جمع آورندگان حشراي در منطقه. هاي جمع آموزش روش -

بر نابودي انواع مختلف حشراي و همچناین تعیاین    ها کد حشرهتعیین میزان اثربخشی  -

 .ها کد حشرهسطح حساسیت حشراي نسات به 

 .ها آنو گزارش به مواع  شده اناااآوري و ثات نتاي  مطالعاي و ااداماي  جمع -

 آوري حشراي )بالغ و الرو(. نظاري بر عملیاي صحرايی، جمع -

 مختلف. تشخیص و تعیین انواع حشراي ناال در مناطق جغرافیايی -

 ارزشیابی عملیاي سمپاشی ابقائی و الروکشی ناالین. -

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي
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 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 احرازشرايط 

 تحصيالت و معلومات: -۱

 ها. دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی بیولواي و کنتر، ناالین بیماريالف: 

شناسای   هااي حشاره   از رشته یکيدردارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ب: 

شناسای   شناسای، حشاره   پزشاکی، سام   یشناسا  ان ال پزشکی و مااارزه باا نااالین،    

به دارا بودن مادرک تحصایلی    مشروطجغرافیاي پزشکی، کشاورزي، اپیدمیولواي، 

 ها. کارشناسی بیولواي و کنتر، ناالین بیماري

هاااي  از رشااته یکاايدر(Phdتخصصاای )دکتاارا دارا بااودن ماادرک تحصاایلی  ج: 

شناسای کشااورزي،    شناسای، حشاره   شناسی پزشکی و ماارزه با نااالین، سام   حشره

بیولاواي و کنتار،   به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسای   مشروط، اپیدمیولواي

 دربناد  ذکرشاده رشته هاي تحصایلی   از یکيدر و کارشناسی ارشد ها ناالین بیماري

 ب. 

 مهارت: -2

 ريزي مهاري برنامه 

  نويسی مهاري گزارش 

  مهاري تحلیل اطالعاي 

   ابزارهاي آمار و اطالعاي يریکارگ بهمهاري 

  هاي منتقله توس  حشراي و دي ر بندپايان. مهاري شناسايی بیماري 
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 هاي آموزشي: دوره -3

 احتیاطاي استاندارد 

  ديده ور و مرااات اپیدمیولوايک يها  اهيپا 

   با ناالین ماارزهمديريت 

   جانوران موذي. و جوندگان وکنتر، حشراي 
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 های شغلی آزمایشگاه سالمت بخش نهم ( رشته

 رشته شغلی: کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبیعنوان 

 تعريف:  

هااي تشاخیص    هايی است که متصاديان آن در آزمايشا اه   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

پزشکی )مستقل يا وابسته( و زير نظر مستقیم مسئو، فنی واجاد شاراي  باه اناااا و پیااده      

، بیوشایمی،  یشناسا  بافات اختصاصای، ملکاولی، سالولی،     هااي  آزماايد هااي   کردن تکنیاک 

شناسی، نشاان رهاي   ، سراهورمونشناسی،  شناسی، اارچ شناسی، ان ل شناسی، ويروس باکتري

ها و تشخیص و جداساازي   سلولی و انتقا، خون براي تشخیص، درمان، و پیش یري از بیماري

 هاااي مربوطااه و رفااع اشااکاالي تکنیکاای کاردآنهاااي آزمايشاا اه در زمینااه زا يماااریبعواماال 

ريزي و هماهن ی امور مرتا  با آزمايشاي تشخیص طاای را بار    پردازند يا سرپرستی، طرح می

 .دارند عهده

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هااي تشاخیص طاای تحات پوشاد و ارائاه        نظاري مستمر بر فعالیت کلیاه آزمايشا اه   -

 هاي مربوطه به مراجع ذيصالح. گزارش

 هاي مختلف آزمايش اهی. استاندارد کردن روش همکاري با کمیته استاندارد به منظور -

 هاي مختلف آزمايش اهی. و تاهیزاي در بخد هاي آزمايدانااا کنتر، کیفی  -

نظاري و کنتر، کیفیات و چ اون ی مصارف کیات هاا و داات در اماور مرباوط باه آن           -

تاريخ انقضاء و...( و ااداا الزا جهت درخواست به مواع ماواد مصارفی بخاد      )موجودي،

 وطه.مرب

تاهیازاي و نیاروي انساانی و     ا  فضاا  ا  ها در رابطه با مسئولین فنای  نظاري بر آزمايش اه -

 تشکیل پرونده جهت طرح در کمیسیون هاي اانونی.ّ

 .ها آنشناسی و برش  هاي آسیب مشارکت در تهیه بلوک -
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 استخراج آمار روزانه و ماهانه و بررسی اطالعاي موجود در حد آمار توصیفی. -

 اريتروفرز، پلیتت فرز. سما فرز، لکو فرز، انااا پال -

 همکاري در امر آموزش دروس عملی دانشاويان در آزمايش اه مربوطه. -

 آزمايش اه. يها کاردانهاي الزا به  انااا راهنمايی -

شناسی، همااتولواي، سارولواي،    ، میکروبهورموناختصاصی از جمله  هاي آزمايدانااا  -

 تست مرفین. بیوشیمی و 

 ن هداري مناسب نمونه اال از انااا ااداماي الزا جهت بررسی آن.پذيرش و  -

باه   يزیا آم رناگ برش با دست اه برش میکروسکوپی )میکروتاوا( و   ا  ها گیري نمونه االب -

 روش معمو، و ايمنوهیستوشیمی.

 شناسی. )سیتولواي( و آسیب یشناس سلو،مونتاا و پوشاندن الا هاي  -

 ت آزمايد.هاي دريافتی جه سازي نمونه آماده -

وجود مايکوباکتريوا هاا و گازارش ماوارد مثاات باه مراجاع        ازنظرها  بررسی دایق نمونه -

 .رب  يذ

هاي اهدا، ن هداري و انتقاا، خاون و همچناین آزمايشااي و      به کار بردن ضواب  و روش -

 آن. يها فرآوردهفرآيندهاي پااليد خون و 

 هاي تحت پوشد. انسانی آزمايش اههاي آموزش در مورد ارتقاء علمی نیروي  ارائه بسته -

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -
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 رايط احرازش

 معلومات:تحصيالت و  -۱

 مدرک تحصیلی کارشناسی علوا آزمايش اهی.الف: دارا بودن 

هااي بیوشایمی    مدرک تحصایلی کارشناسای ارشاد دريکای از رشاته     ب: دارا بودن 

شناسای پزشاکی،    شناسای پزشاکی، ايمنای    شناسای پزشاکی، وياروس    بالینی، ان ال 

پزشااکی،  شناساای شناساای، اااارچ شناساای پزشااکی، ساام ، میکااروبیشناساا بافاات

 يفنااور  سات يزشناسی آزمايش اهی و بانک خون )هماتولواي(، انتیک انسانی،  خون

باه دارا باودن مادرک تحصایلی کارشناسای علاوا        مشرروط ، پزشکی، فیزيولاواي 

 آزمايش اهی.

هاااي تحصاایلی  در رشااته(Phdتخصصاای )دکتاارا ماادرک تحصاایلی ج: دارا بااودن 

، بیولواي تولید مثل، توکسین هاي میکروبی، پروتئومیکي کااربردي،  یشناس بیآس

شناسای   شناسای پزشاکی، ايمنای    شناسای پزشاکی، وياروس    بیوشیمی بالینی، ان ل

شناسای پزشاکی،    شناسای، بااکتري   شناسی پزشکی، سم ، بافتیشناس بافتپزشکی، 

لواي(، شناسی آزمايش اهی و علاوا انتقاا، خاون )همااتو     شناسی پزشکی، خون اارچ

پزشاکی، پزشاکی مولکاولی     يفنااور  سات يزدارويای،   يفناور ستيزانتیک پزشکی، 

و کارشناسای   علاوا آزمايشا اهی   به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مشروط

 ب.   دربند ذکرشده رشته هاي تحصیلی  از  یکيارشد در

شناسای   تخصصی در رشاته تحصایلی آسایب    دانشنامهمدرک تحصیلی د: دارا بودن 

 تشريحی و بالینی.
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 مهارت: -2

 دي ر مايعاي و انساج بدن انسان و مهاري بررسی آزمايش اهی خون 

  مهاري تشخیص آزمايش اهی روتین و اختصاصی 

  هاي بالینی هاي کنتر، کیفی در آزمايش اه مهاري اعما، روش 

   هاي آزمايش اهی فرآيند استاندارد روش يریکارگ بهمهاري 

   آزمايد یگزارش دهمهاري 

  مهاري آموزش به بیمار 

  ها. سازي، ن هداري، کالیاراسیون و تمیز کردن دست اه مهاري آماده 

 هاي آموزشي: دوره-3

 هاي تشخیص پزشکی تضمین کیفیت در آزمايش اه 

  اصو، حفاظت و ايمنی در آزمايش اه 

 يریگ نمونههاي صحیح  روش. 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی

 تعريف:  

هااي تشاخیص    ، در آزمايش اهها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هااي روتاین و    ها، طی همکاري با کارشناسان آزمايش اه به اناااا آزماايد   طای و بیمارستان

مسائو، فنای باراي تشاخیص، درماان، و پیشا یري از        ساير آزمايشاي تفويض شده از طرف

 پردازند. ها می بیماري

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 کیفیت وکمیت اال از انااا آزمايد. ازنظرکنتر، نمونه  -

 .ها آنکیفیت و کمیت و تاريخ مصرف  ازنظرها  کنتر، محلو، -

در صاوري داشاتن   کنتر، کیفی دست اه اال از انااا آزمايد و حین اناااا آزماايد و    -

 هرگونه مشکل و نارسايی، گزارش به مقاا مسئو،.

 آمده. به دستجهت تثایت نتاي   شده نییتعاستفاده از استانداردها و مواد  -

 شناسی و سیتولواي. هاي آسیب مشارکت در انااا آزمايد -

 برداري. برداري استاندارد براساس نوع نمونه در صوري نمونه انااا نمونه -

 .شده فيتعرهاي محوله براساس استانداردهاي  د در بخدانااا آزماي -

 هاي بید و کمتر از حد نرما،. انااا آزمايد مادد روي نمونه -

آمدن نتاي  کمتر و بید از حد نرماا، در صاوري    به دستکنتر، سابقه افراد در صوري  -

 داشتن سابقه بیماري.

 هاي مادد در موارد مشکوک. انااا آزمايد -

 برداري. در صوري نمونه اخذشدهبرداري  برداري با نمونه تطایق اتیکت ظروف نمونه -

 ها. برداري هاي ظروف در صوري داشتن محلو، در صوري نمونه کنتر، محلو، -

 گیري مادد در صوري مشکوک بودن نمونه و نتیاه آن. انااا نمونه -
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ر و در خصوص بعضای  آمده غیرمعقو، از بیما به دستگرفتن شرح حا، در صوري نتاي   -

 )کشت(. هاي آزمايد

 .شده فيتعرثات و ن هداري نتاي  براساس استانداردهاي  -

 رعايت اصو، ايمنی آزمايش اهی. -

 همکاري با کارشناسان آزمايش اه در انااا وظايف مربوطه جهت ارجاع. -

 هاي ساده و استاندارد آزمايش اهی و ن هداري سوابق مربوطه. انااا آزمايد -

 هاي ارسالی. نمونه گیري االب -

 ها. سازي و نوشتن شماره الا آمیزي و آماده ها و رنگ برش نمونه -

 ها و حفظ سوابق مربوطه. ها و الا باي انی بلوک -

 هاي آزمايش اهی. تعويض مايعاي دست اه -

 ها. به آزمايد یجواب دههمکاري در تاي  و  -

هاي علمای و   انااا فعالیتهاي آموزشی و همکاري با کارشناسان در  همکاري در تهیه الا -

 کاربردي.

 .رب  يذتنظیم گزارش کارهاي جاري آزمايش اهی و ارائه آن به مسئولین  -

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .ي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطهمشارکت در تحقیقاي کاربرد -

 شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

 دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته علوا آزمايش اهی.الف: 
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 مهارت: -2

 مهاري بررسی آزمايش اهی خون 

  دي ر مايعاي و انساج بدن انسان طاق اصو، علمی 

  هاي تشخیص آزمايش اهی روتین مهاري 

  مهاري آموزش به بیمار 

  ها سازي، ن هداري، کالیاراسیون و تمیز کردن دست اه مهاري آماده. 

 هاي آموزشي: دوره -3

 هاي تشخیص پزشکی تضمین کیفیت در آزمايش اه 

  اصو، حفاظت و ايمنی در آزمايش اه 

  گیري. هاي صحیح نمونه روش 
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 بهداشتیعنوان رشته شغلی: کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و 

 تعريف:  

اي آزمايش اهی  ، وظايف حرفهها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

در زمیناه اناااا    نظاير آن، هاي دارويی، غذايی، بهداشتی، آرايشی، دامپزشکی و در آزمايش اه

هااي تشاخیص طاای     تخصصی متناسب با فعالیت آزمايش اه به غیار از آزماايد   هاي آزمايد

ريزي و هماهن ی امور مرتا  با آزمايشاي تخصصای مربوطاه را    پردازند يا سرپرستی، طرح می

 .دارند عهدهبر 

 ها: نمونه شرح وظايف و مسئوليت

 کنتر، کیفیت تولیداي مواد آرايشی و بهداشتی. هاي آزمايدبررسی و انااا  -

کنتار، کیفیات ماواد اولیاه ماورد اساتفاده در صانايع و         هااي  آزماايد بررسی و اناااا   -

 هاي تولیدي محصوالي خوراکی، آشامیدنی آرايشی و بهداشتی. کارگاه

هااي کنتار، کیفیات واحادهاي تولیادي در       بررسی و اعالا نظر درخصاوص آزمايشا اه   -

 .(GLP)اي عملیاي آزمايش اهی مطلوب راستاي اجر

اصاو،   ،(HACCP)آموزش موازين سرممیزي سیستم تحلیل خطر نقاط کنتر، بحرانای  -

باراي مسائولین فنای    (GLP) عملیااي آزمايشا اهی مطلاوب    ،(GMPساخت مطلاوب) 

 واحدهاي تولیدي.

هااي اساتاندارد    ريزي در تهیه و تدوين ضاواب  و مقارراي و نوشاتن دساتورالعمل     برنامه -

(SOP). 

 آموزش مسئولین فنی کارخانااي تولیدي. -

 هاي کیفیت آب. نتاي  آزمايد يریکارگ به تفسیر و -

هااي مرباوط باه آلاودگی هاوا، آب و فاضاالب، بهداشات پرتوهاا و سااير           انااا آزمايد -

 هاي اختصاصی بهداشت محی . آزمايش اهالزا در  هاي آزمايد

 هاي سناد. با استفاده از دست اه وخاک آبهاي هوا،  پايد آالينده -
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 هاي آب و فاضالب. نظاري کمی و کیفی بر روي آزمايش اه -

آور و مساائل ارگونومیاک در    گیري، تحلیل و ارزشایابی عوامال زياان    برداري، اندازه نمونه -

آور در محای  کاار    منظور پیشا یري و کنتار، عوامال زياان    محی  کار و ارائه راهکار به 

 باتوجه به استانداردهاي موجود.

 ها و پی یري نتاي (. ادواري )همکاري در تکمیل فرا هاي آزمايدانااا معايناي و  -

 ا  هاي بهداشتی مانند: التور الزا درخصوص انااا صحیح و دایق آزمايد يها يزير برنامه -

 و....مادران  ا آب ا تاالسمی

شایمیايی، شایمیايی و فیزيکای،     شناسی و بیاو  میکروبی، سم هاي آزمايدبرداري و  نمونه -

هاا براسااس    ، سرولواي به روي ماواد نموناه  یشناس اارچ، یشناس روسيو، یشناس يباکتر

 .ها آنآخرين استانداردها و اظهارنظر کارشناسی در مورد اابلیت مصرف 

انااا بررسی و کنتر، مواد آرايشی و بهداشتی وارده به کشور از طريق گمرکاي و تطایق  -

 .شده ارائههاي تحلیل  با استانداردهاي جمهوري اسالمی ايران با برگه ها آن

 .رب  يذاز طريق مراجع  شده یمعرفهمکاري در آموزش دانشاويان  -

انااا مشاوره و راهنمايی الزا  رسیدگی و پاسخ ويی به شکاياي مردمی، مراجع اضايی و -

 در زمینه حوزه کاري مربوطه.

 تهیه و تنظیم نمودارهاي آماري مربوط به حوزه کاري ذيرب  و ارائه آن به مراجع الزا. -

کنتر، کیفیات ماواد اولیاه ماورد اساتفاده در       هاي آزمايدبرداري، بررسی و انااا  نمونه -

 مراکز تولید دارو.

با اساتانداردهاي علمای و ارائاه راهکارهااي مناساب جهات        ها انطااقبررسی موارد عدا  -

 هاي مرسوا. اصالح روش

 هاي بخد دولتی و خصوصی. هاي آزمايش اه کنتر، و ارزيابی )ممیزي( فعالیت -

هااي خاوراک داا    هاي دارويی و بیولوايک، غذا، مواد اولیه و نهااده  کنتر، کیفی، فرآورده -

 وخوراک داا آماده.

هااي خاوراکی دامای از     هاي تخصصی در خصوص جنین، اساپرا، فارآورده   ايدانااا آزم -

هاي غیر خوراکی داا مانند پوسات،   ، عسل، خاويار و فرآوردهمرغ تخمجمله گوشت، شیر، 

 ساالماور، پشم، کرک، پر، پاي مرغ و پسماندهاي دامپزشکی.
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هیازاي و ماواد   ارائه نظراي کارشناسی در خصوص وارداي و صاادراي و تولیاد لاوازا، تا    -

 مصرفی آزمايش اهی مرتا .

 نظاري بر نحوه ن هداري و استفاده صحیح و کالیاراسیون لوازا و تاهیزاي آزمايش اهی. -

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه. مشارکت -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات -۱

تخصصای  دکتارا  کارشناسای، کارشناسای ارشاد ياا      دارا بودن مدرک تحصایلی  الف: 

(Phd) هااي تغذياه، علاوا تغذياه، بهداشات و ايمنای ماواد غاذايی،          از رشته یکيدر

 یشناسا  آبشایمی ماواد خاوراکی و     بیوفیزيک، بیوشیمی، بیوشیمی بالینی، شیمی،

شناساای، علااوا بهداشااتی در تغذيااه،  ، ايمنااییشناساا اااارچ، یشناساا ان االپزشااکی، 

ماواد   یشناسا  کاروب یم، فارمااکولواي،  یشناسا  يباکترشناسی،  ، سمیشناس کروبیم

شناسی پزشکی، دامپزشکی، علوا و صنايع غاذايی، مهندسای کشااورزي     ، اارچيیغذا

، یشناساا سااتيزيع غااذايی(، شاایمی کاااربردي، شاایمی فیزيااک،   )علااوا و صاانا 

میکروبیولواي، علوا آزمايش اهی دامپزشاکی، فیزيولاواي، انتیاک پزشاکی، انتیاک      

ناانو  دارويای،   يناانو فنااور  پزشکی، توکسین هااي میکروبای،    يفناور ستيزانسانی، 

دارويی، نظاري بار اماور دارويای،     يفناور ستيزپزشکی، زيست مواد دارويی،  يفناور

 داروسازي سنتی حسب نوع فعالیت آزمايش اه.  

از رشاته   یکيدر داروسازي يا دانشنامه تخصصی  يا حرفهب: دارا بودن مدرک دکترا 

 هاي داروسازي  
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 مهارت: -2

 مهارتهاي تشخیص آزمايش اهی روتین و اختصاصی 

 هاي بالینی آزمايش اههاي کنتر، کیفی در  مهاري اعما، روش 

  هاي آزمايدمهاري خواندن ناا کامل و کوتاه 

  آزمايد یگزارش دهمهاري 

 مهاري آموزش به بیمار 

 ها. دستگاهو تمیز کردن سازي، ن هداري، کالیاراسیون  مهاري آماده 

 هاي آموزشي: دوره -3

 استانداردسازي و تضمین کیفیت در آزمايش اه 

  ،احتیاطاي استانداردايمنی در آزمايش اه 

 .کنتر، کیفی ابزارهاي پايه آزمايش اه 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی

 تعريف:  

هااي دارويای،    در آزمايشا اه  هاا  آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

سااده اولیاه متناساب باا      هااي  آزماايد غذايی، بهداشتی، آرايشی، دامپزشکی و نظاير آن، در 

 فعالیت آزمايش اه مشارکت دارند.

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 کنتر، کیفیت تولیداي مواد غذايی و آشامیدنی. هاي آزمايدبررسی و انااا  -

هااي کنتار، کیفیات واحادهاي تولیادي در       بررسی و اعالا نظر در خصوص آزمايشا اه  -

  (GLP)عملیاي آزمايش اهی مطلوب راستاي اجراي

 همکاري و مشارکت در تدوين استانداردهاي مرتا  با مواد غذايی. -

شناسی و شیمیايی به روي ماواد اولیاه و    میکروبی، سم هاي آزمايدبرداري و  انااا نمونه -

هااي تولیادي براسااس آخارين اساتانداردها و       هاي غذايی کارخانااي و کارگااه  فرآورده

 .ها آناظهارنظر کارشناسی در مورد اابلیت مصرف 

انااا آزمايد بر روي مواد خاوراکی و آشاامیدنی وارده باه کشاور از طرياق گمرکااي و        -

 .شده ارائهبا استانداردهاي مربوطه و برگه هاي تحلیل  ها آنتطایق 

 .رب  يذاز طريق مراجع  شده یمعرفهمکاري در امر آموزش دانشاويان  -

کاياي مردمای، مراجاع اضاايی و    باه شا   شده ارائههاي  مربوط به نمونه هاي آزمايدانااا  -

 انااا مشاوره و راهنمايی الزا در زمینه حوزه کاري مربوطه.

 تهیه و تنظیم نمودارهاي آماري حوزه کاري ذيرب  و ارائه آن به مراجع الزا. -

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -
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 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی شایمی، شایمی آزمايشا اهی، دامپزشاکی،     الف: 

 آزمايش اه.، علوا آزمايش اهی دامپزشکی حسب نوع فعالیت یشناس ستيز

 مهارت: -2

 هاي تشخیص آزمايش اهی روتین مهاري 

  کاردن تاهیازاي آزمايشا اهی     تمیاز  سازي، ن هداري، کالیاراسیون و مهاري آماده

 مرتا  با نوع آزمايش اه.

 هاي آموزشي: دوره -3

 استانداردسازي و تضمین کیفیت در آزمايش اه 

 ايمنی در آزمايش اه، احتیاطاي استاندارد 

  ،کیفی ابزارهاي پايه آزمايش اه.کنتر   
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس آزمایشگاه واکسن و سرم

 تعريف:  

، به مطالعه، تحقیاق، تادوين،   ها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هااي واکسان و سارا، پیشانهاد      هاا در زمیناه   مشای  ريزي و ارائاه خا    نظاري، ارزيابی، برنامه

  هاي انسانی و دامی در االب هاي اجرايی و عملیاتی نمودن تولید انواع واکسن راهاردها و روش

ريزي و هماهن ی امور مارتا  باا    پردازند يا سرپرستی، طرح ابالغی می هاي  ها و سیاست برنامه

 .دارند عهدهآزمايشاي تخصصی مربوطه را بر 

 ها: وظايف و مسئوليتنمونه 

 (SOP)هاا   ريزي، تدوين ضاواب ، مقارراي و دساتورالعمل    گذاري، برنامه مطالعه، سیاست -

 مرتا  با شغل.

هاا و   هاي علمی در خصوص روش مطالعه، بررسی و تحقیق براي دستیابی به آخرين يافته -

 هاي تولید واکسن و سرا و آموزش و انتقا، آن به فراگیران مرتا . فناوري

 هاي ويروسی و باکتريايی انسانی و داا. مطالعه، بررسی، تحقیق و تولید انواع واکسن -

هااي   هااي تحقیاق و تولیاد فارآورده     مطالعه، بررسی، تحقیاق و اناااا کلیاه آزمايشا اه     -

 بیولوايک انسانی و دامی.

 هاي درمانی. ها و سرا مطالعه، تحقیق و پووهد در زمینه تولید انواع واکسن -

هااي   هاا و تولیاد سارا    ان ها، آنتی هاي روز به جهت تهیه محلو، ها و برنامه لتهیه پروتک -

 درمانی.

 جامعه. ازیموردنهاي درمانی مختلف  مطالعه، بررسی، تحقیق و نظاري بر روند تهیه سرا -

و عملیااي   (GMP)مطالعه، بررسی، تحقیق و نظاري در استقرار اصاو، سااخت مطلاوب    -

 .هاي مختلف تولیدي و تحقیقاتی بخددر (GLP) آزمايش اهی مطلوب

هااي ويروسای و    هااي اناواع بیمااري    ان نتای آمطالعه، بررسی، تحقیاق و تولیاد واکسان     -

 .باکتريايی
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هااي   هاي آزمايشا اه  ارزيابی فعالیت ، ممیزي، کنتر، ويیو راهنمابازديد، نظاري، هدايت  -

 الزا. هاي گزارشتحقیق و تولید واکسن و سرا و ارائه 

هااي ويروسای انساانی و داا     ريزي جهت تهیه مواد اولیه و تولیاد واکسان   برنامهنظاري و  -

هاا مشاترک انساان و داا     هاي مختلف براي تشاخیص امارام و بیمااري    وطیور و پادتن

 براساس نیاز کشور.

 هاي هاي خوراکی و تزريقی و سرا نظاري و تولید انواع واکسن -

 درمانی، تولید سم براساس نیازها جامعه. -

 کنترلی مرتا  با شغل.  هاي آزمايدهاي کشت جهت  ري و تهیه محی نظا -

 هاي درمانی. کنتر، انواع سرا هاي آزمايدانااا  -

 هاي مختلف تحقیق و تولید واکسن و سرا. هاي مربوطه به بخد مستندسازي فعالیت -

، مهاار  IFA، آزماايد ايمونوفلورسااني   ELISAهاي سرولوايکی مانند الیزا  انااا تست -

هااي ويروسای و    و کنتار، واکسان   HA، آگلوتیناسایون همااگلوتینین   HIهماگلوتینین 

 هاي تولیدي. باکتريايی وساير واکسن

 هاي انسانی و دامی. نظاري و تهیه بذر واکسینا، براي تولید انواع واکسن -

هاي کنتر، محصوالي مختلف واکسن و  الزا در زمینه فعالیت هاي آزمايدنظاري وانااا  -

 سرا.

هاي تولیدي و تحقیقاتی، تصفیه و تغلایظ آنتای ان و    نظاري بر امور فنی کلیه آزمايش اه -

 غیره.

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 در انااا وظايف محوله. نتاي  آن کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -
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 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

تخصصای  دکتارا  دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی يا کارشناسای ارشاد ياا    الف: 

(Phd) یشناساا ان االهاااي علااوا آزمايشاا اهی، بیااو شاایمی،    از رشااته یکاايدر ،

، یشناساا کااروبیم، یشناساا بافااتشناساای،  ، ايمنااییشناساا روسيااو، یشناساا اااارچ

، فارماکولواي، داروسازي عمومی و تخصصی، یشناس يباکترشناسی، هماتولواي،  سم

، میکروبیولواي، هماتولواي، آزمايش اهی و بانک یشناس ستيزشناسی پزشکی،  اارچ

شناسی آزمايشا اهی و   خون خون، علوا آزمايش اهی دامپزشکی، فیزيولواي انتیک،

 (، انتیک انسانی.يهماتولوابانک خون )

 اي و دکتراي تخصصی دامپزشکی. دارا بودن مدرک تحصیلی دکتراي حرفهب: 

 مهارت: -2

 هاي استاندارد مهاري تدوين دستورالعمل 

 مهاري ن هداري و کالیاراسیون تاهیزاي آزمايش اهی 

  آزمايش اهیمهاري استريلیزاسیون مواد و وسايل 

  هاي آزمايش اهی در تهیه و تولید واکسن و سرا آخرين روش کارگیري بهمهاري 

 مهاري تحقیق و آزمايد در زمینه انواع واکسن و سرا 

  استاندارد عملیاي آزمايش اهی مطلوب کارگیري بهمهاري 

 افزارهاي تخصصی آزمايش اهی مهاري کار با نرا 

 ،ها ان ها، آنتی مهاري تهیه محلو 

 هاي درمانی. هاري تولید سرام 
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 هاي آموزشي: دوره -3

 استانداردسازي و تضمین کیفیت در آزمايش اه 

 ايمنی در آزمايش اه 

 احتیاطاي استاندارد 

 .کنتر، کیفی ابزارهاي پايه آزمايش اه 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان آزمایشگاه واکسن و سرم

 تعريف:  

دار اناااا آزماايد و    ، عهاده هاا  آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

و  يسااز  پااک برداري، ارنطینه،  هاي انسانی و دامی و همچنین نمونه تولید انواع واکسن و سرا

 باشند. سازي می ضدعفونی، سمپاشی، معدوا

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

مختلاف تحقیاق و تولیاد    هااي   هاي مربوطاه باه بخاد    همکاري در مستندسازي فعالیت -

 واکسن و سرا.

(، آزماااايد ELISAسااارولوايکی مانناااد الیااازا) هااااي همکااااري در اناااااا تسااات -

و  (HA)آگلوتیناساایون هماااگلوتینین ،(HI)، مهااار هماااگلوتینی(IFA)ايمونوفلورسااان

 هاي تولیدي. ساير واکسن هاي ويروسی و باکتريايی و کنتر، واکسن

هااي درماانی، تولیاد سام      ي خوراکی و تزريقی و سارا ها همکاري در تولید انواع واکسن -

 براساس نیازهاي جامعه.

 هاي بیولوايک انسانی و دامی. هاي تحقیق و تولید فرآورده همکاري با کلیه آزمايش اه -

هااي   همکاري با کارشناسان تحقیق و تولید واکسن و سارا در اناااا وظاايف و فعالیات     -

 مختلف مربوط.

ساازي نموناه، سااخت محای  کشات،       مانند دريافت و آمااده  انااا عملیاي آزمايش اهی -

 استريلیزاسیون لوازا و تاهیزاي.

ساازي   پاشای، معادوا   ، ضادعفونی، سام  يسااز  پااک اعما، ضواب  بهداشاتی و ارنطیناه،    -

 حیواناي.

هااي مختلاف    هاي ويروسی انسانی و داا و طیور و پاادتن  تهیه مواد اولیه و تولید واکسن -

 ها مشترک انسان و داا براساس نیاز کشور. بیماري براي تشخیص امرام و
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کنتار، بار روي    هااي  آزمايدکنترلی و انااا  هاي آزمايدهاي کشت جهت  تهیه محی  -

 ( و ساير موارد.bulkفله )

 هاي باکتريايی انسانی و داا. همکاري در تولید انواع واکسن -

 نسانی و دامی.هاي ا همکاري در تهیه بذر واکسینا، براي تولید انواع واکسن -

 کار با اتوکالوها و استريل کردن وسايل آزمايش اهی. -

 و پیشنهاداي. هاي گزارشخانه، سردخانه و دست اه فريزر، تهیه و ارائه  ثات دماي گرا -

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

هاي علوا آزمايش اهی، علمی کاربردي  از رشته یکيدرمدرک تحصیلی کاردانی الف: 

آزمايش اهی دامپزشکی، دامپزشکی، علمی کاربردي بهداشتیار دامپزشکی، بهداشات  

هاااي کوچااک، علااوا داروياای  هاااي داا هاااي طیااور، بهداشاات و بیماااري و بیماااري

هااي اساب، بهداشات و     هاي گاو، بهداشات و بیمااري   دامپزشکی، بهداشت و بیماري

 ها. کنی بیماري ريزي کنتر، و پیش یري و ريشه اي آبزيان، برنامهه بیماري
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 مهارت: -2

 افزارهاي آزمايش اهی مهاري کار با نرا 

  هاي درمانی و تولید سرا ها ان یآنت، ها محلو،مهاري تهیه 

  واکسن و سرا. هاي آزمايدمهاري انااا 

 هاي آموزشي: دوره -3

  آزمايش اهاستانداردسازي و تضمین کیفیت در 

 ايمنی در آزمايش اه 

 احتیاطاي استاندارد 

 .کنتر، کیفی ابزارهاي پايه آزمايش اه 
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 عنوان رشته شغلی: کارآزمای آزمایشگاه تحقیقات سالمت

 تعريف:  

، به شناساايی نقااط ضاعف و    ها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هاي منطقای   حل هاي مناسب و ارائه راه طريق انااا پووهداوي روند آموزش علوا پزشکی از 

در زمیناه آماوزش علاوا     راهااردي هااي   اندرکاران نظاا آموزشی مربوطه، ارائه برنامه به دست

روزرساانی آماوزش پزشاکی در جهات انطاااق هرچاه بیشاتر         پزشکی، راهکارهاي تحو، و به

کار  ها آنهايی که براساس  ارائه برنامهفنی و همچنین -ها با آخرين دستاوردهاي علمی آموزش

ريزي و  پردازند يا سرپرستی، طرح و اثربخشی آموزش پايه و بالینی پزشکی ارتقاء يابد، می يیآ

 .دارند عهدههماهن ی امور مرتا  با آموزش پزشکی را بر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 هاي الزا از مافوق کسب خ  مشی و دستورالعمل -

سااتید در تادريي واحادهاي درس بیوشایمی )عملای( باراي دانشااويان        همکاري باا ا  -

 پزشکی، دندانپزشکی، داروسازي، پرستاري، مامايی و علوا آزمايش اهی

واحاد بیوشایمی تئاوري باراي دانشااويان پرساتاري،        ۲همکاري با اساتید در تادريي   -

 مامايی، تکنسین اتاق عمل، پروتز دهان و دندان

دريي بیوشیمی بالینی )عملی( براي دانشاويان کارشناسی ارشاد  همکاري با اساتید در ت -

 بالینی

همکاري با اساتید در تدريي بیوشیمی پیشرفته )عملای( باراي دانشااويان کارشناسای      -

 ارشد فیزيولواي

 هاي آموزشی هاي الزا جهت برگزاري کالس ها و معرف تهیه محلو، -

 ان ترا بیوشیمی )تئوري و عملی(همکاري با اساتید در برگزاري امتحاناي میان و پاي -

 تصحیح اوراق امتحانی و اعالا نمراي دانشاويان حسب ارجاع اساتید -
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هاي سیستم باازن ري آماوزش    نوآوري در تهیه و تدوين آزمايشاي جديد مطابق سرفصل -

 پزشکی

 همکاري و راهنمايی دانشاويان خارج از گروه -

 امور مربوط به آن همکاري در آزمايش اه آموزشی و تحقیقاتی و انااا -

 ها آنهاي پیشرفته آزمايش اه و نظاري بر حسن استفاده از  تصدي امور دست اه -

 تالش در جهت تهیه مقاالي علمی و اابل نشر در نشرياي علمی -

همکاري با دانشاويان دکترا و کارشناسی ارشد در امور مربوط باه کارهااي تحقیقااتی و     -

 ها نامه پايان

هاي علمی  هاي علمی مربوطه در جهت آگاهی از نوآوري فرانيها و کن شرکت در همايد -

 و ارتقاء داند شغلی

 هاي آزمايش اه و ن هداري و تعمیر دست اه يانداز راههماهن ی با شرکت مربوطه در مورد  -

 ها، پیشرفت و مشکالي جهت مافوق تهیه و گزارش از فعالیت -

 آموزشی و بازآموزي مربوطههاي  هاي شغلی از طريق شرکت در دوره افزايد مهاري -

 تروي  فرهنگ نحوه رفتار شايسته با مراجعین و تکريم آنان -

و پسات ساازمانی    الاذکر  فاوق انااا ساير اموري که درآمادهاي اهاداف و وظاايف واحاد      -

 شود مربوطه از طرف مافوق ارجاع می

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات-۱

ارشد و باالتر مرتا  با فعالیت آزمايشا اه  دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی الف: 

 مربوطه.

 مهارت: -2

 مهاري تشخیص آزمايش اهی روتین و اختصاصی 
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 هاي کنتر، کیفی در آزمايش اه مهاري اعما، روش  

  هاي آزمايدمهاري خواندن ناا کامل و کوتاه 

  آزمايد یگزارش دهمهاري 

 مهاري آموزش به بیمار 

 ها. کالیاراسیون و تمیز کردن دست اهسازي، ن هداري،  مهاري آماده 

 هاي آموزشي: دوره -3

 استانداردسازي و تضمین کیفیت در آزمايش اه 

 ايمنی در آزمايش اه 

 احتیاطاي استاندارد 

 .کنتر، کیفی ابزارهاي پايه آزمايش اه 
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 های شغلی دارو ،غذا و تغذیه بخش دهم ( رشته

 عنوان رشته شغلی: داروساز

 تعريف:  

اي خادماي   ظاايف حرفاه  و، هاا  آنهايی است که متصاديان   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

و  ثیر داروهاا أداروها از لحاظ کمی و کیفی، تا بر  و نظاري ، توزيع، عرضهن هداريتويد،  ،تهیه

و همچنین بررسای نساخ و اطمیناان از تااويز      ها آنعوارم جانای، نقد درمانی و تداخالي 

هاااي داروياای کشااور،  ه و بررساای اااوانین و مقاارراي حاااکم باار فعالیااتصااحیح دارو، مطالعاا

ريزي و هماهن ی اماور مارتا  باا     و ارزيابی اطالعاي داروئی يا سرپرستی، طرح لیوتحل هيتاز

 .دارند عهدهدارو را بر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 اجراي دایق آن.هاي دارويی کشور و  مطالعه و بررسی اوانین و مقرراي حاکم بر فعالیت -

جهات   هاا  آنتحقیق درخصوص داروهاي جديد و شناسايی خواص، عاوارم و تاداخالي    -

 آموزش اهل فن و آحاد مردا.

از مراکز بهداشتی درماانی ساطح    شده يآور جمعو ارزيابی اطالعاي داروئی  لیوتحل هيتاز -

 .خوراند پياستان و ارائه 

 ی و مصرف بهینه دارو در نظاا شاکه.هاي کاربردي براي اصالح نظاا داروئ انااا روش -

هاي  خانه ا  مراکز بهداشتی درمانی ا  پايد مدون و مستمر واحدهاي تحت پوشد )ستاد -

 بهداشتی(.

( و اصو، ساخت مطلوب GLPتحقیق و نظاري در اجراي عملیاي آزمايش اهی مطلوب ) -

(GMP.در واحدهاي تولیدي داروئی ) 

و اااداا الزا   شاده  ینیب دیپنظاري در تنظیم بودجه و احتیاجاي فنی و مصرف اعتااراي  -

 به منظور تأمین احتیاجاي.
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نظاري و بررسی کیفیت داروهاي موجاود در باازار داروئای کنتار، کیفیات خرياد ماواد         -

(PMQC). 

و مطابقت داروي تحويلی  زشدهيتاودارويی، میزان داروي  يها تداخل ازنظربررسی نسخ  -

 به بیمار با نسخه و توضیح کامل عوارم احتمالی و نکاي احتیاط به بیمار.

تارين   دسترس تارين و مناساب   راهنمايی بیماران درخصوص داروهاي ناياب و توصیه در -

 داروي موجود براي نسخه شدن توس  پزشک.

ها و شرکت هاي توزياع دارو و مراکاز درماانی از     داروخانه یده ييسرونظاري بر کیفیت  -

و  هاا  آنهااي   درخواسات  برطرف کاردن  و کوشد در ها آنهاي مرتب به  طريق سرکشی

 راهنمايی مسئولین مربوطه در انااا وظايف محوله.

باا توجاه باه     هاا  آنها و تخصایص داروي موردنیااز    رسیدگی به درخواست دارويی بخد -

 احدهاي مربوطه.سهمیه هريک از و

هااي مرتاب باه آن و کوشاد در      نظاري بر امور فنی و اداري داروخانه از طريق سرکشی -

 برطرف کردن نوااص و راهنمايی کارکنان و دانشاويان در انااا وظايف محوله.

 هاي کارپردازان با اسناد خريد دارو. نظاري و کنتر، بر  فروش -

داروخانه و اناار داروئای مرکاز و بارآورد تعاداد     تشخیص و تهیه لیست داروهاي موردنیاز  -

 هريک از ااداا داروئی برحسب نیاز و بررسی و اظهارنظر در مورد تهیه و خريد دارو.

داروخانه و ياا   ا  نظاري و ارائه طريق کارکنان در مورد چ ون ی ن هداري داروها در بخد -

 اناار داروئی مرکز.

ها و ثات چ اون ی مصارف دارو    ح دارو به بخدنظاري و ارائه طريق بر نحوه توزيع صحی -

 توس  بیمار طاق دستور پزشک معالاه.

هااي داروئای از لحااظ فنای کنتار،       هاا و شارکت   نظاري و رسیدگی مستمر بر داروخانه -

پیچاای و ساااخت داروهاااي ترکیااای و اداره  موجااودي و تاااريخ مصاارف داروهااا و نسااخه

 داروخانه.

در ماورد داروهااي شایمیايی،     هاا  بیمارستانها و  آموزش حین خدمت کارکنان داروخانه -

 زا. گیاهی، سمی و آتد
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و ساير موارد و پیشنهاداي مناسب جهات تساهیل در    بیمارستاننظاري بر توزيع دارو در  -

 امور مربوط.

تعیین و برآورد نیاز استان به داروهاي مخدر و الکل سافید و مطلاق و نظااري مساتمر و      -

هااي مساتمر از مراکاز دريافات داروي      و اناااا بازرسای   کنتر، موجودي داروهاي مخدر

 مخدر.

کنندگان داروهاي اعتیادآور و نظاري بر نحوه تحويال   رسیدگی به پرونده بیماران دريافت -

 ي تابعه.ها بیمارستاندارو به بیماران و 

  نظاري بر تنظیم آمار در مورد تعیین تعداد بیماران سرطانی استان، میازان ماواد مخادر،    -

 ان کشفیاي مواد مخدر و آمار ماهیانه به مديريت مربوطه.میز

هاي دارويی در کارخانااي تولیاد   هاي شیمیايی و میکروبیولواي از فرآورده انااا آزمايد -

 دارو.

 نظاري، بررسی، ارزيابی، بازرسی و انااا ااداماي مرتا  در کارخانااي تولید دارو. -

ي دانش اه در مورد مصارف  ها بیمارستانکلیه بررسی و کنتر، دایق دفاتر و نسخ اداره و  -

 داروهاي مخدر.

هاا براسااس نیااز و مصارف داروي      ، داروخانهبیمارستانبرآورد نیاز دارويی شهر و مراکز،  -

 واحدهاي تابعه.

 با هماهن ی مرکز بهداشت استان، معاونت غذا و دارو.  ها، تهیه و خريد دارو از شرکت -

آموزشی کارکنان بهداشتی و درماانی شااکه باا توجاه باه      هاي  بینی و اجراي برنامه پید -

 هاي مرتا  با دارو. هاي کشوري در زمینه پروتکل

 ريزي. انااا بازرسی از واحدهاي تولید و عرضه دارو و مواد مخدر طاق برنامه -

 راهنمايی بیماران جهت دريافت داروهاي کمیاب از مراکز توزيع. -

 .ها آنبررسی و ارزيابی کیفیت محصوالي داروئی موجود در بازار داروئی و گزارش  -

هااي داروهااي مخادر     هااي اماور داروئای در زمیناه     نظاري بر کار داروسازان و تکنساین  -

 )نارکوتیک(.

 هاي داروئی. هاي خصوصی و دولتی و شرکت نظاري بر نحوه اناارداري در داروخانه -
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ي دولتی و خصوصی و نظاري بر حسن انااا ها بیمارستانرااني نظاري بر امور دارويی او -

 در حوزه امور دارويی. ها آنکار 

رسانی دارويی و عوارم ناخواسته دارويی و بررسی نسخ پزشاکان در واحاد کمیتاه     اطالع -

 تاويز و مصرف منطقی دارو.

رسیدگی به امور متقاضایان کساب صاالحیت تأسایي، انتقاا، محال و انتقاا، سارمايه          -

 ها. داروخانه

ي دولتای و خصوصای و مراکاز تارک     هاا  بیمارساتان هاي  نظاري بر امور دارويی داروخانه -

 اعتیاد.

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 ر عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه.مشارکت در تحقیقاي کاربردي د -

 شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

در رشاته   ياا دانشانامه تخصصای    يا حرفاه  دارا بودن مدرک تحصیلی دکتاراي الف: 

 داروسازي.  

 تجربه: -2

 دامپزشاکی مساتلزا    ساازمان  اداراي کال  در ستادهاي مرتا  اين شغل  احراز پست

 سا، تاربه است. ۷دامپزشکی حداال  سازمان ستاد در سا، تاربه و ۱حداال 

 مهارت: -3

 مهاري نظاري بر عملکرد 



 

162 
 

  مهاري تحلیل اطالعاي 

   ابزارهاي آمار و اطالعاي يریکارگ بهمهاري 

  مهاري حمل و کاربرد ايمن مواد خطرناک 

  مهاري ايااد مستنداي دارويی 

   تاهیزاي دارويی يریکارگ بهمهاري 

  هاي علمی و عملی در حیطه علوا دارويی مهاري انااا و يا استفاده از پووهد 

  هاي عمومی و تخصصی مهاري اداره داروخانه 

  مهاري استفاده از مراجع داروسازي و علوا دارويی 

  ريزي براي حل مسائل مرتا  با دارو و سالمت. مهاري شناخت و برنامه 

 هاي آموزشي: دوره -۴

  هاي دارويی کشور اوانین و مقرراي حاکم بر فعالیتآشنايی با 

  اصو، ساخت مطلوب(GMP) تخصصی صنايع داروسازي 

   اصو، و مقرراي عملیاي آزمايش اهی مطلوب(GLP) 
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 اریدارو عنوان رشته شغلی: 

 تعريف:

به انااا اموري از اایل به هام   ها آناين رشته دربرگیرنده طاقاي مشاغلی است که متصديان 

ها و مخلوط نمودن پمااد ياا اخاتالط و امتازاج      زدن، پاشیدن مواد دارويی، صاف کردن شربت

و ياا همکااري باا کارشناساان مرباوط در تهیاه و        ها آنمواد دارويی و نصب برچسب بر روي 

ري موجودي داروهاا  هاي اسپسیالیته و يا تهیه صو ترکیب انواع داروها و يا آماده نمودن نسخه

 پردازند.   و نیازها و تحويل و سفارش و ثات مواد دارويی می

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هاا طااق دساتور و آماوزش داروسااز و       ها، شاربت  و تهیه پودرها، محلو، يبند بسته -

 مسئو، داروخانه

 هاي واحد دارويی حفظ و ن هداري دست اه -

هاي معمولی جهت پرداخت وجه  صدور فیدثات ایمت داروها روي نسخ بیماران و  -

 دارو

 هاي دارو نوشتن دستورالعمل پزشک بر روي بسته -

 کمک در انااا ترکیااي دارويی با رئیي داروخانه -

ثات و صادور داروهااي وارده و صاادره در دفتار روزاناه و تهیاه صاوري موجاودي          -

 ها داروخانه

 ها ها و بخد هاي بیماران درمان اه آماده نمودن نسخه -

 تنظیم گزارش کارهاي جاري -

 انااا ساير امور مربوط -
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 شرايط احراز:

 :تحصيالت و معلومات-۱

دارا بودن گواهینامه پايان تحصیالي کامال متوساطه و طای دوره آموزشای در     : الف

 زمینه مربوط و حصو، تاارب الزا

 مهارت: -2

  بندي دارو نظاري بر طاقهمهاري 

   ابزارهاي آمار و اطالعاي يریکارگ بهمهاري  نسخه خوانی،مهاري 

  مهاري حمل و کاربرد ايمن مواد خطرناک 

  مهاري ايااد مستنداي دارويی. 

 هاي آموزشي: دوره -3

 های دارویی کشور آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت 

  اصول ساخت مطلوب(GMP) تخصصی صنایع داروسازی 

   اصول و مقررات عملیات آزمایشگاهی مطلوب(GLP). 
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 نوان رشته شغلی: کارشناس تغذیهع

 تعريف:  

هاايی شاامل    ،  فعالیات هاا  آنهاايی اسات کاه متصاديان      پسات  دربرگیرندهاين رشته شغلی 

و مراکز بهداشاتی، شارکت    ها بیمارستاناي براي بیماران در  ريزي و ارائه خدماي تغذيه برنامه

هاي فرآوري غاذا در مراکاز تغذياه هم اانی، بررسای و تحقیاق و آماوزش متاون          در فعالیت

اي بااراي واحاادهاي  در واحاادهاي آموزشاای و تحقیقاااتی، انااااا خاادماي تغذيااه  يا هيااتغذ

هاي آموزش تغذيه عماومی ياا سرپرساتی،     اندرکار تغذيه جامعه و تنظیم و اجراي برنامه دست

 .دارند عهدهريزي و هماهن ی امور مرتا  با تغذيه را بر  طرح

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 هاي مربوط به امور تغذيه و رايم درمانی بیماران. تهیه و تدوين و اجراي برنامه -

سانای )آنتروپومترياک(    آوري اطالعاي و ارزشیابی آمار حیاتی و تان  مطالعه و جمع -

هاااي مختلااف  تغذيااه در اجتماعاااي و گااروهرشااد و تکاماال و بررساای کماودهاااي 

 دانشاويی.

هااي کاالن تغذياه     تنظیم برنامه بازديد و پايد فرآيندهاي جاري در ارتااط با برنامه -

 کشوري.

 اي بیماران. آوري و تحلیل اطالعاي و آمار مربوط به وضعیت تغذيه جمع -

باراي بیمااران   ارائه نظراي مشورتی و انااا مشاوره در امور تغذياه و رايام درماانی     -

 .بیمارستان

هاي غذايی هفت ی، ماهاناه و فصالی باراي بیمااران و کارکناان       تهیه و تدوين برنامه -

 .بیمارستان

 يهاا  حاوزه هاي برون بخشای و درون بخشای باا     الزا در فعالیت يها مشارکتانااا  -

 مرتا  با تغذيه.

 ی و عالی.اختصاص  هاي آموزشی تغذيه در سطوح عمومی، نظاري بر اجراي برنامه -
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 هاي غذايی هفت ی، ماهانه و فصلی دانشاويان. تهیه و تنظیم برنامه -

 هاي غذايی. بینی در تنظیم برنامه انااا نیازسنای غذايی دانشاويان جهت پید -

باه اصاو، بهداشاتی و     با توجهنظاري بر تهیه، ن هداري، پخت، توزيع و مصرف غذا  -

 اي. رايم هاي غذايی با درنظر گرفتن شراي  تغذيه

تنظیم برنامه غذايی و محتوي ساد غاذايی باراي جمعیات گاروه هادف در فرآيناد        -

 برنامه غذايی روستا جهت طرح مشارکتی حمايتی مادران باردار.

همکاااري در زمینااه پیشاا یري و کنتاار، سااوء تغذيااه کودکااان، مااادران باااردار و   -

 سالمندان.

صاالح ال اوي مصارف و    ا باهادف اي جامعاه   همکاري در زمینه ارتقاء فرهنگ تغذيه -

 هاي مزمن مرتا  با تغذيه. کنتر، بیماري

 ارائه نظراي مشورتی و انااا مشاوره در امور تغذيه و رايم درمانی براي افراد. -

امور تغذيه به منظور جلاوگیري   يساز هماهنگهاي مربوط به  مطالعه و تدوين برنامه -

 اي. از بروز کماودها، سوءتغذيه و مشکالي دي ر تغذيه

هاي کارآموزي، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقااء معلومااي و    رکت فعا، در دورهش -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

کارشناسای علاوا تغذياه، علاوا و صانايع غاذايی       دارا بودن مادرک تحصایلی   الف: 

 )گرايد کنتر، کیفی و بهداشتی(.

در  بهداشاتی  علاوا  تغذياه،  علاوا  ارشاد  کارشناسای  تحصیلی مدرک بودن داراب: 

 بهداشت و کنتر، کیفای ماواد غاذايی،    غذايی، صنايع و علوا ،بالینی تغذيه تغذيه،

 و بهداشت پزشکی، بیوشیمی،آموزش  مترااه، غیر و حوادث بحران در تغذيه علوا
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ورزشای گارايد تغذياه ورزشای، ماديريت خادماي        فیزيولواي غذايی، مواد ايمنی

ماواد غاذايی، ساالمت ساالمندي، کنتار، ماواد        یشناسا  کروبیمبهداشتی درمانی، 

 از یکا يدر کارشناسای  تحصایلی  مدرک بودن دارا به مشروط خوراکی و آشامیدنی

 الف.  دربند ذکرشده رشته هاي تحصیلی

 علاوا  يهاا  رشاته  از یکيدر (Phd)تخصصی دکتري تحصیلی مدرک بودن داراج: 

 ماواد  ايمنای  و بهداشات  ،غاذايی  صنايع و علوا تغذيه، و غذا هايسیاست  تغذيه،

و  کارشناسای  تحصایلی  مادرک  باودن  دارا به مشروط غذايی و فیزيولواي ورزشی

 دربند الف و ب.   ذکرشدهرشته هاي تحصیلی  از یکيارشد درکارشناسی 

 مهارت: -2

  مواد غذايی( يها ارزشمهاري استفاده از رياضی )جهت تعیین 

  مهاري تاويز رايم درمانی و پیش یري 

  اي مهاري ارزيابی و تشخیص مشکالي تغذيه 

  ريزي جهت ارتقا سالمت فرد خانواده، گروه و جامعه مهاري برنامه 

  مهاري برآورد اعتااراي مالی و پیشنهاداي بودجه 

  ها آنهاي جاري مرتا  با غذا و ارزشیابی  مهاري کنتر، برنامه. 

 هاي آموزشي: دوره -3

 هاي کالن تغذيه کشوري آشنايی با برنامه 

  ها بیمارستانهاي درمانی در  تغذيه بالینی و رايم 

  .مديريت تغذيه در بحران 
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 آرایشی و بهداشتی یها فراوردهعنوان رشته شغلی: کارشناس 

 تعريف:  

، به ارائه خدماي تخصصی در ها آنپست هايی است که متصديان  رندهیدربرگاين رشته شغلی 

تابعه( پرداختاه   يها دانش اهغذا و داروي  يها معاونتغذا و دارو  و  سازمان موسساي دولتی )

ساخت و کنتر، مواد، فرموالسیون محصاوالي در   يها شاخصو با شناخت و آگاهی نسات به 

آرايشی و بهداشاتی نظااري و کنتار، داشاته ياا سرپرساتی،        يها فرآوردهامر تولید و ساخت 

 آرايشی و بهداشتی را برعهده دارند. يها فرآوردهو هماهن ی امور مرتا  با  يزير طرح

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

آرايشی و بهداشاتی و ماواد    يها فرآوردهاطالعاي فنی  يآور جمعمطالعه و تحقیق و  -

ترکیب شایمیايی   ازنظردر مورد کاالهاي وارده به کشور و صادره از کشور  ها آناولیه 

 و مطابقت با استانداردهاي مربوطه.

بررسی و اعاالا نظار در خصاوص مااوز صاادراي و وارداي ماواد اولیاه آرايشای و          -

 بهداشتی

( و عملیااي آزمايشا اهی مطلاوب    GMPي اصاو، سااخت مطلاوب )   نظاري بر اجرا -

(GLP  در مراکز تولید و ن هداري مواد آرايشی و بهداشتی ) 

آرايشی و بهداشاتی و   يها فرآوردهنظاري بر اجراي اوانین و ضواب  فنی و بهداشتی  -

 معرفی متخلفین به مراجع ذيصالح با هماهن ی مسئولین مربوطه.

فرماو، ترکیاای و بهداشاتی باودن      ازنظار ماواد آرايشای    برساختکنتر، و نظاري  -

 محصو، 

شیمیايی، میکروبی، اارچی  يها یآلودگحذف مواد افزودنی غیرمااز و جلوگیري از   -

 و سموا.

آرايشای و   يهاا  فارآورده نظاري و کنتر، بر واحادهاي تولیادي در مراحال سااخت      -

 بهداشتی.
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 آرايشی و بهداشتی کنتر، کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در صنايع -

 آرايشی و بهداشتی يها فرآوردهکنتر، و نظاري بر شراي  و نحوه ن هداري  -

 در سطح عرضه بهداشتی و آرايشی يها فرآوردهکنتر، و نظاري  -

و بهااود شاراي     يبناد  بساته کنتر، و نظاري بر بهاود شراي  تولید ظروف و ماواد   -

 آرايشی و بهداشتی يها فرآورده يبند بسته

از کارخانااي و واحدهاي تولیدي در مراحل مختلاف تولیاد و ارائاه نظاراي      بازرسی -

 کارشناسی در جهت اصالح موارد بهداشتی و کیفیت تولیداي

 آرايشی و بهداشتی يها فرآوردهساخت تولید  يها پروانهصدور  -

 يهاا  فارآورده و مسئولین فنی کارخانااي تولید کننده  يبردار بهره يها پروانهصدور  -

 و بهداشتی آرايشی

 سااي یتأسواحادهاي تولیادي ااال از احاداث و تايیاد تاهیازاي و        يها نقشهتايید  -

 .سازمان آزمايش اه بر اساس ضواب  و مقرراي

آرايشای و   يهاا  فارآورده بازرسی و جلوگیري از فعالیت متخلفین اانون در خصاوص   -

 بهداشتی و ارائه گزارش به مقاا مافوق  

آرايشای و بهداشاتی و    يهاا  فارآورده شراي  تولید  بررسی، کنتر، و نظاري و بهاود -

 و جلوگیري از عرضه مواد غیر اابل مصرف دشدهیتولاز محصوالي  يبردار نمونه

همکاري با مراجع اضاايی و انتظاامی در برخاورد باا تخلفااي احتماالی در تولیاد و         -

 آرايشی و بهداشتی يها فرآوردهااچاق 

هاي کارآموزي، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقااء معلومااي و    شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله يریکارگ بهشغلی و  يها يتوانمند

آرايشای و   يهاا  فارآورده مشارکت در آموزش هم انی در زمینه اطالعاي مارتا  باا    -

 بهداشتی  

 آموزش مسئولین فنی کارخانااي يها نهیزمتسهیل   -

 مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 ثات مناع کارخانااي تولید کننده خارجی -

 بهداشتی وارداتی   يها پروانهصدور و تمديد  -
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 صدور پروانه مسئو، فنی شرکتهاي واردکننده -

 آرايشی و بهداشتی يها فرآوردهبهداشتی  يها یگواهصدور و تايید  -

 آرايشی و بهداشتی صادراتی يها فرآوردهصدور گواهی فروش آزاد جهت  -

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

تخصصای  دکتارا  دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و الف: 

(Phd)بیوشیمی.، ي شیمیها رشتهاز  یکيدر 

ب: دارا بودن مادرک تحصایلی کارشناسای ارشاد میکروبیولاواي مشاروط باه        

 داشتن کارشناسی شیمی.

از  یکا يدرداروسازي يا دانشنامه تخصصای    يا حرفهدارا بودن مدرک دکترا  :ج

 ، نانوفناوري دارويیرشته هاي داروسازي

 مهارت: -2

  واحدهاي تولیديمهاري انااا وظايف محوله، مهاري انااا بازرسی از 

  مهاري ارائه مطالب علمی و تحقیقی 

  هفت گانه کار با رايانه يها مهاري 
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 هاي آموزشي: دوره -3

 اعتاارسنای فرآيند تولید و کنتر، صنايع آرايشی و بهداشتی 

   مطلوبعملیاي ساخت (GMP) 

  ( اصو، و اوانین عملیاي آزمايش اهی مطلوبGLP) 
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 کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنیعنوان رشته شغلی: 

 تعريف:  

، به ارائه خدماي تخصصی در ها آنپست هايی است که متصديان  رندهیدربرگاين رشته شغلی 

مواد خوراکی و آشامیدنی کارخانااي و موسسااي دولتای    يها ش اهيآزماواحدهاي تولیدي و 

ساخت و کنتار، ماواد، در امار تولیاد و      يها شاخصپرداخته و با شناخت و آگاهی نسات به 

و  يزيا ر طارح خوراکی و آشامیدنی نظاري و کنتر، داشته يا سرپرساتی،   يها فرآوردهساخت 

 خوراکی و آشامیدنی را برعهده دارند. يها فرآوردههماهن ی امور مرتا  با 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

و ماواد اولیاه    یدنیآشاماطالعاي فنی مواد خوراکی و  يآور جمعمطالعه و تحقیق و  -

ترکیاب شایمیايی و    ازنظار در مورد کاالهاي وارده به کشور و صادره از کشاور   ها آن

 مطابقت با استانداردهاي مربوطه.

 و آموزشی یالملل نیبي ها سازمان مطالعه و تحقیق و بررسی منابع -

یااي آزمايشا اهی مطلاوب    ( و عملGMPنظاري بر اجراي اصاو، سااخت مطلاوب )    -

(GLP      در مراکز تولید و ن هداري مواد خاوراکی و آشاامیدنی و تاالش باراي اياااد )

بستر مناسب بر اخذ گواهی سرممیزي سیستم تحلیل خطار نقااط کنتار، بحرانای     

(HACCP.توس  واحدهاي مربوطه ) 

میدنی خوراکی و آشاا  يها فرآوردهنظاري بر اجراي اوانین و ضواب  فنی و بهداشتی  -

 و معرفی متخلفین به مراجع ذيصالح با هماهن ی مسئولین مربوطه.

 خوراکی و آشامیدنی   يها فرآوردهکنتر، و نظاري بر شراي  و نحوه ن هداري  -

در  آشاامیدنی  خاوراکی و  يهاا  فرآوردهکنتر، و نظاري بر فرآيندهاي بهاود کیفیت  -

 سطح عرضه

و بهااود   يبند بستهکنتر، و نظاري بر فرآيندهاي بهاود شراي  تولید ظروف و مواد  -

 خوراکی و آشامیدنی يها فرآورده يبند بستهشراي  
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 کنتر، کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در صنايع خوراکی و آشامیدنی   -

تايید آزمايش اههاي کنتر، کیفیت واحدهاي تولیادي در راساتاي اجاراي عملیااي      -

 (.GLPمايش اهی مطلوب )آز

خاوراکی و   يهاا  فرآورده يبند بستهکنتر، و نظاري مستمر بر فعالیت مراکز تولید و  -

، اناارهااي ن هاداري ماواد    هاا  ساردخانه آشامیدنی و ظروف و اسااب باري کودکاان،  

 غذايی و...

مشارکت در آموزش هم انی در زمینه مواد خوراکی و آشامیدنی و همچنین تسهیل  -

 آموزش مسئولین فنی کارخانااي ياه نهیزم

عاالا نظار در خصاوص مااوز صاادراي و وارداي ماواد اولیاه خاوراکی و         بررسی و ا -

 آشامیدنی

خااوراکی و  يهاا  فارآورده نظااري و کنتار، واحادهاي تولیادي در مراحاال سااخت       -

 آشامیدنی.

با فرمولی که  ها آن انطااقتهیه لیست رنگ هاي مااز و اساني هاي مصرفی مواد و  -

 .کنند یممتقاضیان جهت ساخت مواد ارائه 

ايااد هماهن ی درون بخشی و برون بخشای در راساتاي حال معضاالي مارتا  باا        -

 بهداشت و ايمنی مواد غذايی.

و بازدياد حضاوري از وضاعیت     هاا  شهرستانبهداشت محی   يها تیفعالهمکاري با  -

 مواد غذايی در اماکن

حدهاي تولیدي در مراحل مختلاف تولیاد و ارائاه نظاراي     بازرسی از کارخانااي و وا -

 کارشناسی در جهت اصالح موارد بهداشتی و کیفیت تولیداي

 خوراکی و آشامیدنی يها فرآوردهساخت تولید  يها پروانهبررسی اسناد و مدارک  -

و مسائولین   يباردار  بهاره تاسایي   يها پروانهبررسی و اعالا نظر در خصوص صدور  -

 خوراکی و آشامیدنی يها فرآوردهتولیدي فنی کارخانااي 

 سااي یتأستايیاد تاهیازاي و    واحادهاي تولیادي ااال از احاداث و     يها نقشهتايید  -

 .سازمان آزمايش اه بر اساس ضواب  و مقرراي
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خاوراکی و   يهاا  فارآورده بازرسی و جلوگیري از فعالیت متخلفین اانون در خصوص  -

 آشامیدنی و ارائه گزارش به مقاا مافوق  

خاوراکی و آشاامیدنی و    يهاا  فرآوردهبررسی، کنتر، و نظاري و بهاود شراي  تولید  -

 و جلوگیري از عرضه مواد غیر اابل مصرف اخذشده يها نمونه

همکاري با مراجع اضاايی و انتظاامی در برخاورد باا تخلفااي احتماالی در تولیاد و         -

 خوراکی و آشامیدنی يها فرآوردهااچاق 

در جهت ارتقااء معلومااي و    یآموزشکارآموزي، مهارتی و هاي  شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله يریکارگ بهشغلی و  يها يتوانمند

 مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

، مهندسای  تغذيه، علوا و صنايع غاذايی دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی علوا الف:        

 مهندسی کشاورزي )گرايد علوا و صنايع غذايی(.  صنايع غذايی، 

هاي علوا تغذيه،  از رشته یکيدردارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ب: 

علوا بهداشتی در تغذيه، بهداشت و ايمنی ماواد غاذايی،   علوا و صنايع غذايی ، 

بهداشاات مااواد غااذايی، کنتاار، مااواد خااوراکی و آشااامیدنی، شاایمی داروياای، 

شناسی ماواد   پزشکی، میکروب يفناور ستيز، نظاري بر امور دارويی، یشناس سم

مهندسای  پزشاکی   يفنااور  ناانو غذايی، ترکیاااي طایعای و دارويای درياايی،     

باه دارا باودن   مشرروط   حاا  یترجايد علاوا و صانايع غاذايی(    کشاورزي ) گر

 . الف دربند ذکرشده رشته هاي تحصیلی از  یکيدر کارشناسی

هااي علاوا    از رشته یکيدر(Phdتخصصی )دکترا دارا بودن مدرک تحصیلی ج: 

شناسای پزشاکی، مهندسای     تغذيه، شیمی دارويی، شیمی ماواد خاوراکی و آب  
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غااذايی )گارايد کنتاار، کیفای و بهداشااتی(،    عيصانا  وصانايع غاذايی، علااوا   

 يفنااور  نانومیکروبیولواي، بهداشت و ايمنی مواد غذايی، بهداشت مواد غذايی، 

، زيست مواد دارويی، نانو فناوري یشناس سمپزشکی، سیاست هاي غذا و تغذيه، 

 ارشاد و کارشناسای  کارشناسای  مادرک  به دارا بودن  مشروطدارويی، ترجیحا  

 الف و ب. دربند ذکرشده رشته هاي تحصیلی  از یکيدر

 د:دارا بودن مدرک تحصیلی دکتراي حرفه اي رشته دامپزشکی.

 مهارت: -2

 مهاري انااا آزمايشاي فیزيکی 

   ها فرآوردهمیکروبی و حسی در کنتر، ايمنی 

   ترکیااي و مواد متشکله يریگ اندازهمهاري شناسايی و 

   روش هاي دایق آزمايش اهی   کاربرانمهاري به 

 .مهاري ارائه مطالب علمی و تحقیقی 

 هاي آموزشي: دوره -3

 اعتاارسنای فرآيند تولید و کنتر، صنايع غذايی 

   مطلوبعملیاي ساخت (GMP) 

   مطلوباصو، و اوانین عملیاي آزمايش اهی (GLP) 

   و کنتر، در تولید مواد غذايی سرممیزي سیستم تحلیل  لیوتحل هيتازسیستم

 (.HACCPخطر نقاط کنتر، بحرانی )
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 تجهیزات پزشکیشغلی های  بخش یازدهم  ( رشته

 عنوان رشته شغلی: کارشناس تجهیزات پزشکی

 تعريف:  

هاايی اسات کاه باه اناااا کارهااي فنای، مطالعااتی و          فعالیات  رناده یدربرگاين رشته شغلی 

درماانی و اناااا   -ريزي در زمینه تولید، وارداي، صادراي تاهیازاي پزشاکی، بهداشاتی    برنامه

تحقیقاي نظري و عملی در زمینه بهاود کیفیت تولیاد و ن هاداري لاوازا پزشاکی و آماوزش      

و نظااري   هاا  آناندازي، ن هداري، کالیاراسیون لوازا و تاهیزاي پزشکی و تعمیر  چ ون ی راه

 پردازد. ها و ماشین آالي می و نیز بازديد از دست اه ها آنيدکی و نصب بر تهیه اطعاي 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

بررسی و کارشناسی مدارک و مستنداي باه منظاور ثاات وساايل پزشاکی )تاهیازاي و        -

و ماوزهاا در چهاارچوب ضاواب  و     هاا  پرواناه ملزوماي مصرفی پزشکی(، صدور ياا لغاو   

 مقرراي جاري در حوزه تاهیزاي و ملزوماي پزشکی.

، چاک لیسات   ها بخشنامه، ها دستورالعمل، ضواب ، ها نامه نيیآمشارکت در تهیه و تدوين  -

 ها، فرا ها و معیارهاي استاندارد.

 ابالغی. يها بخشنامهو  ها دستورالعملاجراي صحیح و به مواع کلیه ضواب ،  -

 .يریگ میتصممشارکت در جلساي کارشناسی و  -

 مشارکت در امور آموزشی عمومی و اختصاصی. -

 استانداردهاي اعتااربخشی در مرکز درمانی. يساز ادهیپمشارکت در  -

تحلیل فرآيندها و ارائه پیشنهاداي به منظور ارتقااي فراينادهاي جااري و تکاريم اربااب       -

 رجوع.

 اياي واصله.ی به شکاظهار نظر کارشناس ورسیدگی  -

 .ازیموردنبانک اطالعاي سامانه و تهیه نرا افزارهاي  یروزرسان بهتکمیل و  -
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 انااا بازديدهاي میدانی برحسب نیاز. -

بررسی و کارشناسی مدارک و مستنداي به منظاور خرياد و ارزياابی کیفای تاهیازاي و       -

 ملزوماي پزشکی.

 پزشکی.مشارکت در اجراي مديريت ن هداشت و کنتر، کیفی تاهیزاي  -

و خادماي پاي از فاروش     ياناداز  راهکارشناسی و نظاري بار اساقاط، انااارش، نصاب و      -

 تاهیزاي پزشکی.

صادره )فاکتورها( و اراردادهاي مرتا  با تاهیازاي   يها صورتحساببررسی و کارشناسی  -

 و ملزوماي پزشکی

 پی یري و اجراي امور تفويض شده. -

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

در رشته (Phdتخصصی )دکترا کارشناسی ارشد يا   مدرک تحصیلی کارشناسی،الف: 

   ) کلیه گرايد ها(. تحصیلی  مهندسی پزشکی

 مهارت: -2

 مهاري ارائه مشاوره فنی به کاربران تاهیزاي پزشکی 

 يابی و تعمیر تاهیزاي پزشکی عیب 

 آشنايی به زبان ان لیسی 

 بیمارستان اندازي تاهیزاي فنی مهاري نصب و راه 

 ها. سازي، ن هداري، کالیاراسیون و تمیز کردن دست اه مهاري آماده 

 

 هاي آموزشي: دوره-3

  سیستم ن هداري و تعمیراي فراگیرTPM  

 ريزي ن هداري و تعمیراي  برنامهPM. 
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 و طب فیزیکی یبخش توانهای شغلی  ( رشتهدوازدهمبخش 

 یسنج یینایبعنوان رشته شغلی: کارشناس 

 تعريف:  

هااي مختلاف در    ، فعالیات هاا  آنهايی است کاه متصاديان    پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هااي جدياد و پیشارفته، تحقیاق در      شایوه  يریکاارگ  باه سنای )اپتاومتري( باا    زمینه بینايی

هااي   هااي تماسای و دسات اه    کردن )فیت( و ساخت اناواع عدسای   تنظیمهاي طراحی،  زمینه

از  يباردار  عکاي تشخیصی الکتروفیزيولاواي چشام و    هاي آزمايدانکساري )اپتیکی(، انااا 

جهت درماان و اجاراي    رب  يذهاي ادامی و خلفی چشم، ارجاع بیماران به متخصص  اسمت

ريازي و همااهن ی    سرپرساتی، طارح  هاي آموزشی و تحقیقاتی مرتا  با اپتاومتري ياا    برنامه

 .دارند عهدههاي مذکور را بر  فعالیت

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 هاي حاصله از آن. سنای و پیشرفت انااا مطالعاي الزا در زمینه داند بینايی -

 هاي کار. انااا مشاوره در امور بهداشتی چشم و بینايی در محی  -

 عیوب انکساري با تاويز عدسی مناسب. و ها تشخیص و تصحیح نارسايی ،بررسی -

هاي بخد ادامی چشم از اایل آب سایاه )گلوکاوا(،    هاي تشخیصی بیماري انااا آزمون -

 ....و )کاتاراکت( ديمروار آب

 هاي ويوه از اایل مکان ن اري )توپوگرافی(، سونوگرافی چشم. انااا آزمون -

 گیري میدان بینايی چشم. اندازه -

 هاي ارتوپتیک جهت بهاود بینايی. ورزشارائه تمريناي ويوه و  -

و ، دوربینای  ینا یب کيا نزدياابی چشام از جهات تنالای،      معاينه دایق چشم جهت اشکا، -

 تاربینی )آستی ماتیسم(.
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 کنناده  فلا  تعیین نمره و تاويز عینک براي رفع عیاوب انکسااري باه کماک داروهااي       -

 عضالي چشم )سیکلوپلويک(.

 عیوب انکساري.هاي مربوط به  ساخت و ارائه عینک -

 هاي مرکاب )اکولرهااي کامپاناد( و    ، چشمینما بزر تاويز وسايل کمک بینايی از اایل  -

 ساير تاهیزاي با تأيید کمیته علمی مربوطه.

، انحرافاي عضاالنی  یدوچشماختالالي ديد  یجراح ریغو  غیر دارويیتشخیص و درمان  -

 .یفلا ریغ، فلای و آشکار ریغآشکار و 

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقاا معلومااي و         شرکت فعاا، در دوره  -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

کارشناسی، کارشناسی ارشاد ياا دکتاراي تخصصای     دارا بودن مدرک تحصیلی الف: 

(PhDدر رشته بینايی ) .سنای 

باه دارا   مشروط یبخش تواندارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مديريت ب: 

 سنای.   کارشناسی بینايیمدرک بودن 

 مهارت:  -2

 سنای )اپتومتريک(،   مهاري انااا معايناي بینايی 

 توپوگرافی( ارنیه،   ين ارمکان هاي  مهاري انااا آزمون( 

  گیري ديد محیطی )پريمتري(،   اندازهمهاري 

 سنای )اپتومتري(،   يابی ابزارهاي بینايی مهاري عیب 
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 هاي انکساري )اپتیکی(،   مهاري تشخیص بیماري 

   ،مهاري تحقیق و پووهد 

 هاي بینايی. مهاري درمان نارسايی 

 هاي آموزشي: دوره-3

 شناسی چشم، آسیب    

   ،تحلیل مشاهداي بالینی 

  هاي چشمی. بهداشت و مرااات 
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 یسنج ییشنواکارشناس  عنوان رشته شغلی: 

 تعريف:  

، باه ارزياابی و تشاخیص    هاا  آنهايی اسات کاه متصاديان     پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هااي صاوتی    اختالالي شنوايی و تعاد،، پیش یري و حفاظت شنوايی از طريق بررسی آلودگی

 یبخشا  تاوان ناشای از آلاودگی صاوتی،     يها خساريو کاهد  سروصداکارخانااي و مراکز پر 

شانوايی،   شنوايی شامل ساخت و تاويز انواع االب گاوش و تااويز و ارزياابی وساايل کماک      

شااغلین  و نیز با توجه به سطح سازمانی مربوطاه،   پردازند میشنوا و ناشنوا  ره با افراد کممشاو

شناسای را نیاز    ريزي و هماهن ی امور مرتا  با شانوايی  سرپرستی، طرحاين رشته می توانند 

 د.دار شون عهده

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هاي علمای تاازه    بررسی يافته شناسی و تحقیق و گردآوري مقاالي نوين در زمین شنوايی -

 براي باال بردن داند کاري.

 هااي  آزماايد هااي الکتروفیزيولاواي و    سنای با دياپازون و تسات  انااا آزمايد شنوايی -

 تاويز نوع سمعک براي بیمار. و تکمیلی براي تعیین محل ضايعه و تعیین

 غربال ري شنوايی نوزادان براساس پروتکل شنوايی. -

 استاش. هاي عملکرد شیپور سنای )اديومتري( و تست وايیهاي شن انااا تست -

 اطفا،. یسنا يیشنوا، تربیت شنیداري و ها پوشانندهارزيابی وزوز گوش، تاويز  -

 و تفسیر گوش )اديوگراا(. تعیین میزان و عیوب شنوايی -

 .رب  يذهاي الزا جهت ارائه به مسئولین  تهیه گزارش -

 و ارجاع به گفتار درمانی. هاي آزمايدپی یري  ازنظرمشاوره با والدين بیمار  -

 گیري و ساخت االب گوش و سمعک. االب -

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي
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 .در شغل مربوطه مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت -

 شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسای، کارشناسای ارشاد و دکتاراي تخصصای     الف: 

(PhD)  رشته شنوائی شناسی. در 

باه دارا   مشروط یبخش تواندارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مديريت ب: 

 .یشناس يیشنواکارشناسی مدرک بودن 

 مهارت: -2

   ،مهاري تفسیر اديوگراا 

  سناد شنوايی،   هاي آزمايد کارگیري بهمهاري 

  رياضی در محاساه میزان شنوايی   کارگیري بهمهاري 

  یخوان لبمهاري ، 

  یسنا يیشنواابزارهاي  یابي بیعمهاري  ، 

  شنوايی،   و حفاظتمهاري پیش یري 

 شناسی،   هاي شنوايی مهاري تشخیصی ماتنی بر آزمون 

  شنوا کمافراد  یبخش توانمهاري  ، 

 شناسی،   مهاري مشاوره شنوايی 

 شنوايی،   مهاري آموزش و مشاوره به ماتاليان به اختالالي 

 هاي رفتاري و فیزيولوايک،   مهاري انااا معايناي بالینی و آزمون 

   مهاري انتخاب و تاويز و ارزيابی و جاسازي )فیتینگ( و کمک به سازگاري و توزياع

 مک شنوايی،  وسايل ک
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 .مهاري تحقیق و پووهد 

 هاي آموزشي: دوره -3

  شنوايی،   یبخش توانهاي جديد  روشآشنايی با 

 هاي آن،  آشنايی با وسايل کمک شنیداري و تکنولواي 

  و تعاد، گوش.سنای  هاي شنوايی آزمونآشنايی با 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس اعضای مصنوعی

 تعريف:  

گیاري،   ، اااداا باه انادازه   هاا  آنهايی اسات کاه متصاديان     پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

نمايناد و باه    هاي ثابت و متحارک مای   هاي مختلف بدن و اسپلینت گیري و ساخت انداا االب

دهاد ياا    معلاولین را اناااا مای    یبخشا  تاوان هاي  عنوان عضو تیم تواناخشی برخی از فعالیت

 .دارند عهدهرا بر  یبخش توانريزي و هماهن ی و سرپرستی امور مرتا  با  طرح

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 شرکت و همکاري با تیم درمانی براي رسیدن به هدف درمانی بیمار. -

 تهیه آمارهاي مربوطه به بخد فنی. -

 تکمیل فرا پذيرش مقدماتی بیماران طاق دستور پزشک معال . -

اي به دي ر اعضاي تیم تواناخشای و متخصصاین علاوا پزشاکی در      خدماي مشاورهارائه  -

 انواع اعضاي مصنوعی و وسايل کمکی. بهتر چهتاويز هر 

همکاري و مشاوره در تدوين استانداردهاي تاويز، طراحی و ساخت انواع مختلف اعضااي   -

 مصنوعی و وسايل کمکی.

پیش یرانه  يها هیتوصکاهد معلولیت و درمانی در جهت  و هاي بهداشتی همکاري با تیم -

 به افراد سالم.

 الزا. يها يریگ اندازهآماده نمودن بیماران و راهنمايی بیماران جهت انااا  -

هااي   سااخت وساايل کمکای اناداا     برحساب  ازیا موردنآماده نمودن تاهیزاي و وساايل   -

 مصنوعی.

هاي معلاولین، اصاالح    بیماران جهت بهاود عملکرد انداا ازیموردنکمک به ساخت وسايل  -

 و ساير موارد. ها يناهناار

 کمک به ساخت اعضاي مصنوعی جهت بهاود عملکرد و ظاهر افراد دچار اطع عضو. -

 .کمک به ساخت انواع اسپلینت هاي ثابت و متحرک تحت نظاري مسئو، مربوطه -



 

186 
 

 لف بدن.هاي مخت گیري و ساخت انداا گیري، االب اندازه -

 به بیماران. شده ارائههاي الزا در ارتااط با خدماي  انااا پی یري -

 هاي مورد استفاده. آوري وسايل و دست اه حفظ و حراست و جمع -

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 وله.نتاي  آن در انااا وظايف مح کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسای، کارشناسای ارشاد و دکتاراي تخصصای      الف: 

(PhD) .در رشته اعضاي مصنوعی و وسايل کمکی 

 مهارت: -2

 هاي بدن،  گیري انداا مهاري االب 

 هاي بدن،  گیري انداا افزار االب مهاري استفاده از نرا 

   ،مهاري براراري ارتااط با بیمار 

  یبخش توانمهاري استفاده از تاهیزاي  ، 

 .مهاري طراحی و ساخت انواع اعضاي مصنوعی و وسايل کمکی 

 هاي آموزشي: دوره -3

 هاي مصنوعی،   هاي نوين ساخت وسايل کمکی انداا روش آشنايی با 

 هاي اجتماعی به بیمار،   آموزش مهاري 

 نحوه ن هداري آن. کاربرد صحیح تاهیزاي ساخت وسايل کمکی و 
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 فیزیکی یبخش توانعنوان رشته شغلی: کارشناس 

 تعريف:  

و  یبخشا  تاوان هااي   ، فعالیات ها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هااي   سااير مفاصال بادن جهات اصاالح ناهناااري      فیزيوتراپی شامل تنظیم ستون فقاراي و  

ااداماي تکمیلای   کارگیري بهغیرطایعی، معاينه بیمار براي تشخیص ماهیت و میزان اختال،، 

يا ارائه خدماي گفتاردرمانی نظیر  درمانی درمانی، نوردرمانی، گرما مانند ورزش، استراحت، آب

ن، صوي، و ايااد امکان صاحات روان،  اختالالي گفتاري، زبا ماتالبهسناد و درمان بیماران 

انااا کاردرمانی شامل تهیه وسايل کمکی و آموزش کاربرد آن براي معلولین جسمی و کمک 

ريازي و همااهن ی    به استقال، بیماران در انااا کارهاي روزمره در جامعه يا سرپرستی، طارح 

 .دارند عهدهرا بر  یبخش توانامور مرتا  با 

 ها: تنمونه وظايف و مسئولي

 بیماران. یبخش تواندر زمینه  روز بهاستفاده از منابع علمی  -

هااي علمای در رشاته     ارزيابی و درمان بیماران با استفاده از آخرين يافتاه  ،پذيرش، تست -

 فیزيوتراپی.

 مشارکت در آموزش دانشاويان و ارزشیابی کیفیت آموزش رشته تواناخشی. -

 در مراکز درمانی بخد دولتی و خصوصی. یبخش تواننظاري بر نحوه انااا امور  -

)ديااترمی( و سااير    اناااا فیزياوتراپی باراي بیمارياان نظیار ماسااا دادن، گرمادرماانی        -

 درمآنهاي موردنظر براي بیماران بستري.

تعیین درمان و هدف درمان براساس تشخیص و نوع بیماري يا معلولیت و تعیین سااعاي   -

 و جلساي درمانی.

)اسپلینت( باا درنظار گارفتن     ها آنريزي وسايل کمکی و ساخت  حتشخیص عارضه و طر -

 نوع معلولیت )تحت نظر و با تاويز پزشک معال (.
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صاحیح از   يریکاارگ  باه درخصاوص نحاوه اساتفاده و     ها آنآموزش به بیماران و خانواده  -

 وسايل ارتز و پروتز.

درماانی متناساب   هااي   تالش براي جلوگیري از پیشرفت معلولیت از طريق تعیین برنامه -

 برحسب نوع معلولیت.

 انااا ااداماي الزا آموزشی و درمانی جهت خودکفا نمودن معلولین. -

اي وضعیت معلولین ذهنی و جسمی و تعیین حرف متناسب براي ايشاان   ارزشیابی حرفه -

 در حد امکان.

هاي غربال ري افاراد در معارم خطار اباتال باه اخاتالالي گفتااري و         همکاري در برنامه -

 .ها آنهاي درمانی مناسب براي درمان  تکنیک يریکارگ بهانتخاب و 

هااي درماانی    ها و بخاد  مشارکت در آموزش عملی دانشاويان کارشناسی در بیمارستان -

 .تابعه )کارآموزي و کارورزي(

اي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و       ها  شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

 ،کاردرماانی  هااي فیزياوتراپی،    رشتهيکی از در دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیالف: 

 .گفتاردرمانی

، یبخشا  تاوان دارا بودن مدرک تحصایلی کارشناسای ارشاد گفتاردرماانی، ماديريت      ب: 

ورزشای و حرکااي اصاالحی،     يهاا  بیآسا کاردرماانی،  فیزيوتراپی، فیزيوتراپی ورزشای،  

 دربناد  ذکرشاده  رشته هاي تحصایلی  از یکيدر کارشناسیمدرک به دارا بودن  مشروط

 . الف
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، گفتاردرماانی،  یبخشا  تاوان مشاوره  (Phdتخصصی )دکترا دارا بودن مدرک تحصیلی ج: 

و کارشناسای  به دارا بودن مدرک تحصایلی کارشناسای    مشروطفیزيوتراپی، کاردرمانی، 

 الف و ب. دربند ذکرشدهرشته هاي تحصیلی از یکيدرارشد 

 مهارت: -2

   ،مهاري براراري ارتااط با بیمار 

  راهاردهاي آموزشی خوديااري، شاناختی،   صحیح و مناسب  يریکارگ بهمهاري انتخاب و

 کالمی، حرکتی به بیماران،  

  اجتماعی،   ا جسمانیا  یشناخت روانمهاري شناخت مشکالي ناشی از اختالالي 

  مکانیکی در جهت کمک به درماان و بهااود   -فیزيکی عوامل و ابزارهايمهاري استفاده از

 دن کارکرد اعضاي بدن،  بازگردان يا

   ،مهاري انااا پووهد 

 گفتاردرمانی،  پیش یري و درمان در هاي  اجراي روش مهاري 

   ،مهاري شناسايی و تمیز اختالالي گفتار و زبان 

 .مهاري آموزش به بیمار و خانواده 

 هاي آموزشي: دوره -3

  ن هداري آن،  و یبخش توانکاربرد صحیح تاهیزاي 

  یبخش توانايمنی تاهیزاي  ، 

 صحیح بیماران. وانتقا، نقلجايی و  جابه 
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 عنوان رشته شغلی: کارآزمای سالمت سالمندی

 تعريف:  

، با تمرکاز بار ابعااد جسامی،     ها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

و بهااود   یبخشا  تاوان و  یبااز تاوان  روانی، فرهن ی و اجتماعی به ارتقا سالمت، ارائه خادماي  

پردازناد ياا سرپرساتی،     کیفیت زندگی سالمندان، بر اساس داناد روز و نیااز ساالمندان مای    

 .دارند عهدهريزي و هماهن ی امور مرتا  با سالمت سالمندان را بر  طرح

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

ی هاي متعالی اخالای، فرهن  ريزي در جهت تحکیم ماانی، اصو، و ارزش مطالعه و برنامه -

 هاي سالمندي. و اجتماعی اسالا در گروه

هاي ارائه خدماي آموزشی، پووهشی، بهداشتی، درماانی و   ريزي در عرصه مطالعه و برنامه -

 هاي سالمندان. سالمت به گروه یبخش توان

)جسامی، روحای، معناوي و     ريزي مناسب در تحقق رويکرد ساالمت هماه جانااه    برنامه -

 ها. سازماناجتماعی( با مشارکت ساير 

پاذيري، توانمنادي و مشاارکت     ريزي در جهت افزايد آگاهی، مسائولیت  مطالعه و برنامه -

 سالمت سالمند. يفعا، فرد، خانواده، جامعه در تأمین حفظ ارتقا

گاذاري و   هاي کاربردي به منظور تمرکز و يکپارچ ی در سیاسات  مشارکت در انااا طرح -

 ت به سالمندان.تخصیص منابع مالی و غیرمالی نظاا سالم

هااي جاامع و يکپارچاه ساالمت      ارائه راهکارهاي مناسب در جهت اجرايی شدن مراااات  -

رسانی شفاف، اثربخشی، کارايی  سالمندي با محوريت عدالت و تاکید بر پاسخ ويی، اطالع

، استقرار نظاا ارجااع  يبند سطحوري در االب شاکه بهداشتی و درمانی منطاق بر  و بهره

 اده در کلیه شهرها و روستاها.و پزشک خانو

مناد و   ارائه پیشنهادهاي مناسب در برخورداري عادالنه سالمندان از مرااات مداوا، نظااا  -

 هاي بهداشتی و درمانی. ساختاريافته در عرصه



 

191 
 

مندي عادالنه از سااد   ارائه پیشنهادهاي مناسب در برخورداري عادالنه سالمندان در بهره -

 و مکفی.غذايی و آشامیدنی مطلوب 

بینای تساهیالي و امکانااي بهداشاتی      بررسی آماري جمعیت ساالمندان کشاور و پاید    -

 دهی به نیازهاي سالمندان. درمانی و رفاهی الزا براي پاسخ

هاي اجرايی در زمینه بهداشات خاانواده    مشی ريزي و تعیین اهداف و خ  بررسی و برنامه -

 زشکی.هاي وزاري بهداشت درمان و آموزش پ در االب سیاست

همراهی با پزشک و ساير کارشناسان عضو تیم در بازديدهايی که از مراکاز بهداشاتی باه     -

 هاي الزا به ايشان در انااا وظايف محوله. و ارائه کمک آمده عمل

گیاري درجاه    ثات مشخصاي و شرح حا، مراجعین به مراکز بهداشتی من جملاه انادازه   -

 اي پزشکی.و وزن بیماران پید از معاين فشارخونحراري، 

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات -۱

در رشاته   (Phdتخصصی )دکترا دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد يا الف: 

 سالمندشناسی. و سالمت سالمنديهاي 

 ب: دارا بودن دانشنامه تخصصی در رشته طب سالمندي.
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 مهارت: -2

 هاي مداخله بهداشتی مهاري آموزش، طراحی، تحقیق روش 

 جامع سالمندان هاي مهاري پايه و کاربردي در زمینه سالمت و مرااات 

 مهاري حل مساله براي کمک به تحلیل مشکالي سالمندان 

 ها و خدماي مرتا  با سالمندان مهاري ارزيابی مرااات 

 هاي دوران سالمندي ريزي پايد و ارزيابی مرااات مهاري برنامه 

 مهاري مشاوره در امور سالمندان 

 هاي مرااات از خود، باز توانی مهاري آموزش شیوه 

 وزش چ ون ی مواجهه با اثراي اجتماعی بیماري.مهاري آم 

 هاي آموزشي: دوره-3

 هاي متعالی اسالا تکريم سالمندان ماتنی بر ارزش 

 هاي بهداشتی مرتا  با آن هاي مرااات سالمندان و شاخص آشنايی با برنامه 

 ريزي استراتويک و عملیاتی برنامه 

  .آمار پیشرفته 
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 یا هستههای شغلی پرتودرمانی و پزشکی  بخش سیزدهم( رشته

 عنوان رشته شغلی: کارشناس پرتوشناسی )رادیولوژی(

 تعريف:  

، به انااا کلیه فناون مختلاف   ها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

راديوگرافی ساده، تزريق ماده حاجب با نظاري و سرپرساتی پزشاک، همکااري باا متخصاص      

هاي بستري،  پرتوشناسی جهت انااا کارهاي تخصصی راديولواي در بخد راديولواي و بخد

هااي آموزشای و    و اناااا برناماه   سااز  ونيا هاي مناسب باراي کاار باا پرتوهااي      انتخاب روش

ريزي و همااهن ی اماور مارتا  باا      حقیقاتی در زمینه راديولواي پرداخته يا سرپرستی، طرحت

 پرتوشناسی را بر عهده دارند.  

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 کننده به بخد راديولواي با معرفی پزشک معال . پذيرش بیماران مراجعه -

 ساز. يون هاي مناسب براي کار با پرتوهاي مطالعه به منظور انتخاب روش -

 آي..آر.تی اسکن و اا.هاي راديوگرافی، سی نظاري بر نحوه ن هداشت و حفاظت از دست اه -

 .شده اناااهاي  گرافیو هاي راديوگرافی  کنتر، و نظاري بر کنتر، کیفیت دست اه -

 .یپرتو پزشکنظاري و بازرسی مراکز  -

اي و آگااهی از  هاي تخصصی و فوق تخصصای ماورد اساتفاده در راديولاو     آشنايی با داده -

 با همکاري متخصصین راديولواي. ها آنعوارم جانای 

به بخد راديولواي باا معرفای پزشاک معاال  باا اولويات        کننده مراجعهپذيرش بیماران  -

 بیماران اوراانسی.

نوع گرافای درخواساتی باا     برحسبهاي االی الزا براي بیماران  ارائه دستوراي و آمادگی -

 هماهن ی متخصص راديولواي.

 هاي درخواستی. تخصصی، ماموگرافی و همچنین اسکن  هاي عادي، انااا گرافی -
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 آماده نمودن بیمار براي عکسارداري از عضو. -

توجه باه مادي تشعشاع الزا و سااير عوامال فنای        دست اه با يریکارگ بهآماده نمودن و  -

 جهت راديوگرافی يا فلوروسکوپی.

گرافی و اعالا ماوارد نقاص باه مسائولین     هاي راديولواي و راديو بررسی و کنتر، دست اه -

 مربوطه. 

 .رب  يذراديولواي و ساير کارکنان  يها کارداننظاري بر فعالیت  -

هااي مولاد پرتوهااي ايکاي و      هاا و چشامه   نظاري بر نحوه ن هداري و کااربرد دسات اه   -

   .ها و مراکز ذيصالح همکاري با سازمان

 .افتهي انااابررسی آمار و اطالعاي بخد راديولواي و ارائه گزارش ااداماي  -

 و نظاري بر فرآيند آن. شده هیتههاي  ظهور و ثاوي کلیشه -

هاا و ياا بیمااران تحات پوشاد       ارائه خدماي تشخیصی جهت بیماران بستري در بخاد  -

 مراکز مرااات در منز، و.... 

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -
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 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

کارشناساای در رشااته تکنولااواي پرتوشناساای   دارا بااودن ماادرک تحصاایلی الااف: 

 )راديولواي(.

 ويا راددارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته علوا داروهاي پرتوزا، ب: 

و حفاظاات پرتااويی، نااانوتکنولواي پزشااکی، فیزيااک پزشااکی، فناااوري    يولااوایب

تای اساکن(،   .(، فنااوري تصاويربرداري پزشاکی )سای    MRIتصويربرداري پزشکی )

باه  مشرروط  (، یپرتو پزشاک اي ) مهندسی هستهآناتومی )علم تشريح( و بیوفیزيک، 

 .تکنولواي پرتوشناسیرشته تحصیلی  در کارشناسی مدرک دارا بودن 

در رشته علوا داروهاي پرتاوزا،  (Phdتخصصی )دکترا  دارا بودن مدرک تحصیلیج: 

و حفاظت پرتويی، نانوتکنولواي پزشکی، فیزيک پزشاکی، بیوفیزياک،    يولوایب ويراد

تصويربرداري پزشکی )گرايد  يها يفناور، علوا و (یپرتو پزشکاي ) مهندسی هسته

 در رشاته   به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسای  مشروط عصای (  يربرداريتصو

 ذکرشاده  رشته هاي تحصایلی   از  یکيارشد درو کارشناسی  تکنولواي پرتوشناسی

 ب. دربند

 مهارت: -2

 مهاري براراري ارتااط رفتار با بیمار 

  ابزارهاي آمار و اطالعاي کارگیري بهمهاري تحلیل اطالعاي، مهاري 

  ابزارهاي راديولواي و راديوگرافی یابي بیعمهاري 

 مهاري تزريق ماده حاجب با نظاري و سرپرستی پزشک 

 و پیشرفته و تخصص راديوگرافی مهاري انااا فنون ساده 
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  ساير افراد در معرم( اشعه )براي خود، بیمار و برابرمهاري حفاظت در 

 ها. سازي، ن هداري، کالیاراسیون و تمیز کردن دست اه مهاري آماده 

 هاي آموزشي: دوره -3

 محی  بهداشت و شغلی سالمت ايمنی و 

 هاي راي  تصويربرداري آشنايی با روش 

 ريوي پايه احیاي الای و. 



 

197 
 

 عنوان رشته شغلی: کاردان پرتوشناسی

 تعريف:  

هاي  ، با آشنايی کامل به روشها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هاا باه    هااي مختلاف رادياوگرافی    بکارگیري اشعه يونیزان در علم پزشکی به انااا کلیه روش

 پردازند. تحت نظر متخصص مربوطه میاستثناي فلوروسکوپی و تزريق ماده حاجب، 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 هاي روزانه. نظاري براي پذيرش بیماران و ثات راديوگرافی -

 هاي نامطلوب در صوري لزوا. و تکرار کلیشه شده اناااکنتر، کیفیت راديوگرافی هاي  -

 همکاري در آموزش عملی دانشاويان رشته تکنولواي راديولواي. -

تهیه و تنظیم آمار و گزارش ااداماي هفت ی و ماهیاناه و ارائاه لیسات لاوازا و داروهااي       -

 واحد راديولواي به کارشناس مربوطه. ازیموردن

 ارائه دستوراي الزا جهت بیماران اال از انااا راديولواي.   -

ماوارد  اندازي و آماده نمودن دست اه اال از راديوگرافی با رعايت نکاي ايمنی و اعاالا   راه -

 خرابی به مسئولین مربوطه.

هاي مناسب به منظاور حفاظات بیماار و پرسانل در      پوشد حفاظتی و روش کارگیري به -

 برابر پرتوهاي يونیزان.

راهنمايی بیمار جهت گرفتن حالت مناساب باه نحاوي کاه مشااهده عضاو بیماار باراي          -

 پذير باشد.   راديوگرافی درخواستی امکان

 به شراي  تابد و ساير عوامل فنی جهت راديوگرافی. بکار گیري دست اه با توجه -

باه مادي تشعشاع الزا و سااير عوامال فنای        با توجهدست اه  يریکارگ بهآماده نمودن و  -

 جهت راديوگرافی يا فلوروسکوپی.

هااي   مشارکت و همکاري با کارشناسان مربوطه و پزشک متخصص در اناااا کلای روش   -

 .ازیموردن..( و تهیه لوازا .تی اسکن و.يا سی فلوروسکوپی ،پرتون اري )آنويوگرافی
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انااا کلیه امور مربوط به تاريکخانه از اایل ساخت داروهاي ظهور و ثااوي، تنظایم ناور     -

 و غیره. ها لمیفايمنی، کنتر، تاريخ مصرف 

 نظاري بر امر پذيرش بیماران و ثات راديوگرافی هاي روزانه. -

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

هاي تکنولاواي پرتوشناسای    از رشته یکيدردارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی الف: 

 )راديولواي(.

دهان و فاک و صاوري   پرتوشناسی دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی تکنولواي ب: 

 صرفا  جهت راديولواي دهان و دندان.

 مهارت: -2

 مهاري براراري ارتااط با بیمار 

 مهاري تحلیل اطالعاي 

  ابزارهاي آمار و اطالعاي کارگیري بهمهاري 

 يابی ابزارهاي راديولواي و راديوگرافیمهاري عیب 

 گیري مهاري گزارش 

 مهاري تزريق ماده حاجب با نظاري و سرپرستی پزشک 

  ياساتثنا  باه ) هااي سااده و پیشارفته و تخصاص رادياوگرافی      مهاري انااا تکنیاک 

 فلوروسکوپی(
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 ها. راسیون و تمیز کردن دست اهسازي، ن هداري، کالیا مهاري آماده 

 هاي آموزشي: دوره -3

 ايمنی و سالمت شغلی 

 هاي راي  تصويربرداري آشنايی با روش 

   .احیاي الای و ريوي پايه 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس پرتودرمانی

 تعريف:  

راديواکتیاو و  ، با کاربرد ماواد  ها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

 و اشعه ايکي و حفاظت در برابر خطراي ناشای از تشعشاع پرتوهااي ياونیزان در رادياوتراپی     

درمانی زيار نظار    مختلف پرتودرمانی و شیمی فنونهاي راديوتراپی و انااا  استفاده از دست اه

 .پردازند مستقیم پزشک متخصص پرتودرمانی به درمان بیماران سرطانی می

 ها: ف و مسئوليتنمونه شرح وظاي

هاي  بینی نیازهاي بخد از اایل تاهیزاي و اطعاي مصرفی و غیرمصرفی و دست اه پید -

 دزيمتري جديد و ملزوماي مربوطه.

باا درنظار گارفتن     هاا  آنهاي درمانی، تاهیزاي، ن هداشات و مراااات از    کنتر، سیستم -

 ها. کالیاراسیون دست اه

 .ساز هیشاهاي راديوتراپی و دست اه  آشنايی کامل کار با تاهیزاي و دست اه -

رعايت کامل اصو، حفاظتی و مراااات و حمايات جسامی و روانای از بیمااران در طاو،        -

 روزهاي درمانی.

هاي الزا باراي اواااي خرابای     بینی ها و اتخاذ تدابیر و پید رعايت ظرفیت کاري دست اه -

 ها. دست اه

 مه و تکنیک درمانی در باالترين کیفیت زير نظر متخصصین.انااا برنا -

 کنتر، کیفی و ايااد شراي  مناسب جهت تضمین کیفیت از شروع تا پايان درمان. -

 گیري صحیح و منظم دوز اشعه )دوزيمتري(. اندازه -

هاي رادياوتراپی از لحااظ مکاانیکی و همچناین از لحااظ       کنتر، کیفی عملکرد دست اه  -

 در فواصل زمانی معین.پايداري اشعه 

 مانیتورينگ بخد راديوتراپی به لحاظ حفاظت پرتوي. -
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همچناین آزمايشااي   و ALARA رعايت اصال   ازنظرنظاري بر حفاظت پرتوي کارکنان  -

 .الزا در فواصل زمانی معین

 کالیاراسیون دایق دست اه هن اا شروع درمان بیمار. -

 به آنان با رعايت آرامد بیماران. یده نوبتپذيرش بیماران و  -

 گیري و حفاظ سازي )شیلدينگ( و موا سازي. تهیه ماسک و االب -

 )اال و حین درمان( و رعايت موارد الزامی. زشدهيتاوهاي  ناسازي بیمار جهت درم آماده -

هاا و   هااي موجاود در دسات اه    باه منظاور رفاع نارساايی     ربا   يذهماهن ی با مسئولین  -

 مورداستفاده.تاهیزاي 

اي و ن هاداري   هااي دوره  هاي طرف ارارداد جهت اناااا سارويي   رسانی به شرکت اطالع -

 ها و تاهیزاي. دست اه

 ساز )سیمیوالتور(. دهی به بیماران طاق دستور پزشکی و مطابق با اتاق شاه حالت -

ئاه  آموزش بیماران توأا با عطوفت و مهربانی به منظور حفظ امور بهداشتی شخصای و ارا  -

 هاي الزا پزشکی. توصیه

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -
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 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

پرتودرمااانی تکنولااواي دارا بااودن ماادرک تحصاایلی کارشناساای در رشااته  الااف: 

 )راديوتراپی(  

در  (Phdتخصصاای )دکتاارا دارا بااودن ماادرک تحصاایلی کارشناساای ارشااد و  ب: 

و حفاظت پرتويی، علاوا داروهااي پرتاوزا،     يولوایب ويرادهاي فیزيک پزشکی،  رشته

به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسای   مشروط (یپرتو پزشکاي ) مهندسی هسته

 پرتودرمانی.   تکنولواي 

 مهارت:  -2

 مهاري سناد میزان پرتوهاي پزشکی 

 هاا )غالااا     هاي مختلاف درماان بیمااري    مهاري استفاده از پرتوهاي يونیزان در روش

 هاي بدخیم( توده

  بیمارانمهاري استفاده از اصو، حفاظتی و مرااات و حمايت جسمی و روانی از 

 .مهاري انااا تحقیق و پووهد 

 هاي آموزشي: دوره -3

 دوره حفاظت در برابر تشعشعاي پرتوهاي يونیزان در راديوتراپی 

 هاي راي  پرتو درمانی آشنايی با روش 

          .احیاي الای و ريوي پايه 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان پرتودرمانی

 تعريف:  

هاي درمانی  ، در انااا تکنیکها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

ساازي بیمااران    درمانی، مرااات از بیماار و آمااده   يها دارنده ن هها و ثابت  ساده، ساخت االب

هااي مختلاف پرتودرماانی زيار نظار مساتقیم پزشاک متخصاص          سرطانی و با انااا تکنیاک 

 پردازند. پرتودرمانی به درمان بیماران سرطانی می

 ها: نمونه شرح وظايف و مسئوليت

هاي  بینی نیازهاي بخد از اایل تاهیزاي و اطعاي مصرفی و غیرمصرفی و دست اه پید -

 دزيمتري جديد و ملزوماي مربوطه.

باا درنظار گارفتن     هاا  آنهاي درمانی، تاهیزاي، ن هداشات و مراااات از    کنتر، سیستم -

 ها. کالیاراسیون دست اه

هاي الزا باراي اواااي خرابای     بینی ها و اتخاذ تدابیر و پید ري دست اهرعايت ظرفیت کا -

 ها. دست اه

 به آنان با رعايت آرامد بیماران. یده نوبتپذيرش بیماران و  -

 سازي. سازي )شیلدينگ( و موا گیري و حفاظ تهیه ماسک و االب -

 )اال و حین درمان( و رعايت موارد الزامی. زشدهيتاو يها درمانسازي بیمار جهت  آماده -

هاا و   هااي موجاود در دسات اه    باه منظاور رفاع نارساايی     ربا   يذهماهن ی با مسئولین  -

 استفاده. تاهیزاي مورد

اي و ن هاداري   هااي دوره  هاي طرف ارارداد جهت اناااا سارويي   رسانی به شرکت اطالع -

 ها و تاهیزاي. دست اه

 ساز )سیمیوالتور(. هیتور پزشکی و مطابق با اتاق شادهی به بیماران طاق دس حالت -

آموزش بیماران توأا با عطوفت و مهربانی به منظور حفظ امور بهداشتی شخصای و ارائاه    -

 هاي الزا پزشکی. توصیه
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هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

پرتودرمااانی تکنولااواي دارا بااودن ماادرک تحصاایلی کاااردانی در رشااته    الااف: 

 )راديوتراپی(.

 مهارت:  -2

 مهاري سناد میزان پرتوهاي پزشکی 

  استفاده از اصو، حفاظتی و مرااات و حمايت جسمی و روانی از بیمارانمهاري 

 .مهاري براراري ارتااط با بیمار 

 هاي آموزشي: دوره -3

  يونیزان در راديوتراپی يپرتوهادوره حفاظت در برابر تشعشعاي 

 احیاي الای و ريوي پايه.       /هاي راي  پرتو درمانی آشنايی با روش 
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 یا هستهعنوان رشته شغلی: کارشناس پزشکی 

 تعريف:  

، با استفاده از اشعه ياونیزان و  ها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

به انااا تکنیکهاي مختلف تشخیصای و درماانی    ،ها درمان بیماري و در تشخیص راديو داروها

هااي مختلاف    اي و نیاز بکاارگیري روش   زير نظر مستقیم پزشاک متخصاص پزشاکی هساته    

ريازي و همااهن ی اماور مارتا       ساز و نیز سرپرساتی، طارح   حفاظت در برابر تشعشعاي يون

 پردازند.   می

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 اي. بخد پزشکی هسته ازیموردنیه لوازا و داروهاي ريزي و هماهن ی در جهت ته برنامه -

 هاي تشخیصی يا درمانی. هاي الزا به بیمار جهت انااا روش دادن دستوراي و آمادگی -

 آماده نمودن بیمار در مااوري يا بر روي تخت جهت انااا اسکن. -

 اي و ساير عوامل فنی الزا. ها و تاهیزاي پزشکی هسته اندازي دست اه و راه آماده نمودن -

انااا ااداماي الزا براي حفاظت در برابر پرتوها براي کارکناان و بیمااران تحات نظااري      -

 مقاا مسئو،.

ساازي رادياو داروهاا، تااويز و ياا       همکاري در انااا کارهاي روزانه از جمله تهیه و آماده -

 ها. بیماران و انااا اسکنتزريق به 

اي بار اسااس    سازي،تمیز کردن، ن هداري و کاربرد لوازا و تاهیزاي پزشکی هساته  آماده -

ها و نکاي احتیاطی ضروري )دوربین گاما، کالیاراسیون دوز اشاعه، دوزيمتار    دستورالعمل

 ...(و محیطی

اي و  کی هساته علمی و تکنولوايک در زمینه پزش يها شرفتیپمطالعه و تحقیق در مورد  -

 کسب داند روزآمد. 

هاي آموزشی و تحقیقاتی با همکاري و نظاري متخصص پزشکی  ريزي و انااا برنامه طرح -

 اي. هسته
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باا   پووهشای هاي آموزشای و   ريزي و انااا برنامه همکاري با کارشناسان مربوطه در طرح -

 اي واحد مربوطه. نظاري متخصص پزشکی هسته

ها به مقاا مربوطه و پی یري رفع نقاص تاا    يابی و اعالا به مواع موارد نقص دست اه عیب -

 مادد دست اه. کارگیري به

 بررسی آمار و گزارش ااداماي هفت ی و ماهانه جهت ارائه به سرپرست مربوطه. -

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بهغلی و هاي ش توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

پرتودرمااانی و  تکنولااواي دارا بااودن ماادرک تحصاایلی کارشناساای در رشااتهالااف: 

 اي. تکنولواي پزشکی هسته

(در رشاته  Phdتخصصای ) دکتارا  و  کارشناسی ارشاد  دارا بودن مدرک تحصیلیب: 

و حفاظت پرتاويی، فیزياک پزشاکی، علاوا داروهااي       يولوایب ويراد هاي تحصیلی 

تصاويربرداري پزشاکی )گارايد تصاويربرداري سالولی       يهاا  يفنااور علوا و پرتوزا، 

(، بهداشت پرتوهاا  یپرتو پزشکاي ) مهندسی هستهعصای ( ، يربرداريتصوملکولی و 

 ذکرشاده  رشته هااي تحصایلی   از  یکيدر کارشناسیمدرک  دارا بودن به  مشروط

 الف. دربند

 مهارت: -2

  اي ابزارهاي پزشکی هسته یابي بیعمهاري 

  يپرتون ارمهاري اطمینان از کیفیت 
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 مهاري سناد میزان پرتوهاي پزشکی 

 پرتوهاي پزشکی از آشکارساز مهاري استفاده 

 اي و تصويربرداري هستههاي پزشکی  مهاري کار با دست اه 

 ها. سازي، ن هداري، کالیاراسیون و تمیز کردن دست اه مهاري آماده 

 هاي آموزشي: دوره -3

 اي و امواج الکترومغناطیي بهداشت کاربردي انراي هسته 

 ،امواج راديواکتیو موجود در محی  و اصو 

  ها آنحفاظت و کاهد آسیب 

 ها. نحوه ن هداري و کاربرد صحیح دست اه 
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 یا هستهعنوان رشته شغلی: کاردان پزشکی 

 تعريف:  

، باا آشانايی کامال باه     هاا  آناسات کاه متصاديان     پست هاايی  دربرگیرندهاين رشته شغلی 

در تشخیص و درمان باه مشاارکت در اناااا     داروها ويرادهاي بکارگیري اشعه يونیزان و  روش

هاي مختلف تشخیصای و درماانی زيار نظار مساتقیم پزشاک متخصاص پزشاکی          کلیه روش

هاي مختلف حفاظات در برابار تشعشاعاي     اي و کارشناس مربوطه و نیز بکارگیري روش هسته

 پردازند. می ساز وني

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 يا بر روي تخت جهت انااا اسکن.آماده نمودن بیمار در مااوري  -

 اي و ساير عوامل فنی الزا. ها و تاهیزاي پزشکی هسته اندازي دست اه آماده نمودن و راه -

انااا ااداماي الزا براي حفاظت در برابر پرتوها براي کارکناان و بیمااران تحات نظااري      -

 مقاا مسئو،.

زي رادياو داروهاا، تااويز و ياا     ساا  همکاري در انااا کارهاي روزانه از جمله تهیه و آماده -

 ها.   تزريق به بیماران و انااا اسکن

اي بار اسااس    سازي، تمیز کردن، ن هداري و کاربرد لوازا و تاهیزاي پزشکی هسته آماده -

ها و نکاي احتیاطی ضروري )دوربین گاما، کالیاراسیون دوز اشاعه، دوزيمتار    دستورالعمل

 محیطی،...(.

هاي تشخیصای   هاي الزا به بیمار جهت انااا روش آمادگیدستوراي و  دردادنمشارکت  -

 يا درمانی.

ها به مقاا مربوطه و پی یري رفع نقاص تاا    يابی و اعالا به مواع موارد نقص دست اه عیب -

 بکار گیري مادد دست اه.

هاي آموزشای و تحقیقااتی باا     و انااا برنامه يزير در طرحهمکاري باکارشناسان مربوطه  -

 اي واحد مربوطه. شکی هستهنظاري متخصص پز
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 اي. بخد پزشکی هسته ازیموردنهمکاري و هماهن ی در جهت تهیه لوازا و داروهاي  -

 بررسی آمار و گزارش ااداماي هفت ی و ماهانه جهت ارائه به سرپرست مربوطه. -

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بهی و هاي شغل توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

 اي.   دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته تکنولواي پزشکی هستهالف: 

 مهارت: -2

 مهاري براراري ارتااط با بیمار 

  اي يابی ابزارهاي پزشکی هسته عیبمهاري 

 مهاري سناد میزان پرتوهاي پزشکی 

 پرتوهاي پزشکی مهاري استفاده از آشکارساز 

 اي و تصويربرداري  هاي پزشکی هسته مهاري کار با دست اه 

 ها. سازي، ن هداري، کالیاراسیون و تمیز کردن دست اه مهاري آماده 

 

 

 هاي آموزشي: دوره -3

  شغلیايمنی و سالمت 
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 يیالکترومغناطاي و امواج  بهداشت کاربردي انراي هسته 

 ،امواج راديواکتیو موجود در محی  و اصو 

  ها آنحفاظت و کاهد آسیب 

 ها. نحوه ن هداري و کاربرد صحیح دست اه 
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 های شغلی اجرایی سالمت بخش چهاردهم( رشته

 عنوان رشته شغلی: کارشناس امور اجرایی سالمت

 تعريف:  

، باه ارائاه خادماي اجرايای و     ها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

تدوين ضواب  و مقرراي مناساب در شااکه بهداشات و درماان و واحادهاي صافی و       و اداري 

مراکز بهداشتی، مراکز تشخیصی و درماانی   کلینیک، ،بیمارستانشامل  سالمتستادي بخد 

و مديريت ها و استانداردهاي عملکردي در اداره  و استقرار شاخصتنظیم  هاي آن و و ماموريت

ريازي   سرپرستی، طرحو از لحاظ ااتصادي و اجرايی مشارکت گردد.  اين واحدهاو پوياي  مؤثر

 باشد. نیز از مصاديق اين رشته شغلی می اين واحدهاهاي  و هماهن ی امور مرتا  با فعالیت

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

گاذاري و   هااي بلندمادي و کوتااه مادي براسااس ال اوي سیاسات        تدوين برنامه تهیه و -

 هاي کالن دانش اه و هماهن ی با رياست مرکز يا بیمارستان. برنامه

به منظور حصو، اطمینان از اجراي موفاق   شده نيتدوهاي  اجرا، پايد و نظاري بر برنامه -

 ها در واحدهاي تحت سرپرستی. برنامه

دهای مناساب در مواااع     اهنگ نمودن امور بیمارستان به منظاور پاساخ  ريزي و هم برنامه -

 .رب  يذبحران و باليا با هماهن ی مسئولین 

 شرکت در جلساي و کمیسیون هاي مربوط و ارائه نظراي مشورتی و تخصصی. -

ريزي به منظور اخذ مداوا نظراي مراجعین و بیماران به منظور حصو، اطمیناان از   برنامه -

 رضايت آنان.

هااي کاار در    هاي انااا کار به منظور بهااود و اصاالح مساتمر روش    مطالعه مداوا روش -

 حوزه تحت سرپرستی.
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تاهیزاي( با توجاه باه     يی منابع بیمارستانی )منابع انسانی، منابع مالی،امطالعه مداوا کار -

 ابع.در استفاده از من يیکار آاستانداردهاي بیمارستانی و ارائه راهکارهاي عملی افزايد 

و اياااد همااهن ی باین     کاار  میتقسو  رب  يذکنتر، و نظاري بر کار کارکنان واحدهاي  -

 .ها آنهاي  فعالیت

هاي مرباوط باه اماور ماالی مرکاز ياا        انااا بررسی، کنتر، و نظاري بر عملیاي و فعالیت -

 بیمارستان.

و، هاي ماالی بیمارساتان باه منظاور حصا      نظاري بر چ ون ی مصرف اعتااراي و فعالیت -

 گذاري شده. هاي تنظیمی هدف اطمینان از صحت اجراي برنامه

 شاده  نیای تعتوجه به آخرين اساتانداردهاي   تطایق، تروي  و هماهن ی امور بیمارستان با -

 ها. براي مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستان

 ریغانااا نظاري و رسیدگی به امور اداري، مالی، تغذيه، تأسیساي، اناار و ساير واحدهاي  -

 مرکز يا بیمارستان. یدرمان

بررسی ساعاي کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعاي کار تماا واات و نیماه واات کاار      -

نظااري   براساس نوع و کیفیت و به منظور ايااد هماهن ی در مرکز يا بیمارساتان و  ها آن

 .شده هیته يها طرحبر 

کنتر، و نظاري بر کارهاي عمرانی و تعمیراتی مرکز يا بیمارساتان و ارائاه پیشانهادها و     -

 هاي الزا جهت پیشرفت بهینه در اين امور. راهنمايی

سااختمان، لاوازا و    ازنظرآوري اطالعاي مربوط به نیازهاي کلی مرکز يا بیمارستان  جمع -

هااي الزا پیراماون ايان     تاهیزاي، نیاز به تعمیراي اساسی و يا بازسازي و تهیاه گازارش  

 .رب  يذمسائل و ارائه آن به مسئولین 

هاي دارويی معتار کشور باه منظاور دريافات باه      ايااد ارتااط مستمر و سازنده با شرکت -

 هاي دارويی. مواع سهمیه

بینی کلیه احتیاجاي مرکز يا بیمارساتان اعام از نیاروي انساانی و مناابع دي ار باا         پید -

نهايات رئایي مرکاز ياا     در هماهن ی و همفکري رئیي ياا مادير خادماي پرساتاري و     

 بیمارستان.
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  درماانی،  ازنظار همکاري مستمر باا سااير واحادهاي بیمارساتان و کارشناساان مرباوط        -

یمارساتان باه منظاور ارتقااي مساتمر کیفیات خادماي        آموزشی و اداري، مالی و فنای ب 

 بیمارستانی.

موجود و مربوط به روند خريد، توزيع، ن هداري و استفاده بهیناه   يها طرحتهیه و تنظیم  -

 از منابع موجود.

تحات نظار    هاا  آنها و پايد نحوه اجراي  ها، مزايده همکاري در تنظیم اراردادها، منااصه -

 .رب  يذمسئولین 

درخصوص عملکارد و ارزشایابی کارکناان بیمارساتان در      رب  يذاعالا نظر به مسئولین  -

 صوري نیاز.

عملکرد در موااع بحران تحات نظار    ازنظرريزي و هماهنگ نمودن امور بیمارستان  برنامه -

 .رب  يذمسئولین 

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  نديتوانم

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

 ر رشاته ماديريت خادماي بهداشاتی و    د دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیالف: 

 درمانی.

، ساالمت هاي ااتصاد  از رشته یکيکارشناسی ارشد دردارا بودن مدرک تحصیلی ب: 

به دارا باودن   مشروط فناوري اطالعاي سالمت، مديريت خدماي بهداشتی و درمانی

 درمانی. ر رشته مديريت خدماي بهداشتی ودمدرک تحصیلی کارشناسی 
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ماديريت خادماي    هاي در رشته(Phdتخصصی )دکترا دارا بودن مدرک تحصیلی ج: 

باه دارا باودن    مشروط ،سالمت و ااتصاد سالمت يگذار استیسبهداشتی و درمانی، 

از رشاته هااي تحصایلی     یکا يدرو کارشناسای ارشاد   مدرک تحصایلی کارشناسای   

 .عمومی پزشکی يا حرفه يا دکتراي الف و ب و  دربند ذکرشده

بودن به دارا  مشروط عمومی پزشکی يا حرفهبودن مدرک تحصیلی دکتراي دارا د: 

  مصوب وزاري بهداشت. يا حرفه يها دوره نامه یگواه

مشاروط باه   ه( دارا بودن مدرک کارشتاسی ارشد و باالتر در رشته  مديريت دولتای  

باه تشاخیص کمیتاه اجرايای     داشتن کارشناسی مديريت خدماي بهداشتی درمانی 

 مهندسی مشاغل

 مهارت:-2

 بندي و مديريت اسناد طاقهافزارهاي  مهاري کار با نرا 

  افزارهاي تحلیلی يا علمی مهاري کار با نرا 

  گیري مهاري تصمیم 

  ها با استانداردها مهاري ارزيابی اطالعاي براي تشخیص مغايري 

  ها مهاري تحلیل داده 

  هاي به کارگیري اصو، ااتصادي و مالی در زمینه نظاا سالمت مهاري 

  هااي   هااي مارتا  و نظااا    ريازي و ارزياابی حاوزه    مهاري فنی شامل تحلیل، برنامه

استانداردهاي تشکیالتی، فیزيکی  يریکارگ بهها،  پرداخت و تأمین مالی تحلیل هزينه

 نويسی هاي مديريتی،گزارش نظاا

        مهاري ادراکی شامل درک مشکالي کلای ساازمان فنای در زمیناه اداره مؤسسااي

 مانیبهداشتی و در

  .مهاري تحقیق و پووهد 
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 هاي آموزشي: دوره -3

 ريزي استراتويک و عملیاتی برنامه 

  مديريت کیفیت 

  هاي اطالعاي مديريت سیستم 

  ،یسينو گزارشاصو 
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 عنوان رشته شغلی: کارآزمای مدیریت سالمت

 تعريف:  

، باا رويکارد ماديريتی،    هاا  آنهاايی اسات کاه متصاديان      پسات  دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هاي مهام و کاالن نظااا ساالمت در ساطح       بندي برنامه ريزي و اولويت ، برنامهيگذار استیس

المللی، به توسعه و مديريت مناابع انساانی، ماالی، فیزيکای،      اي و بین دانش اهی، ملی، منطقه

گیاري از   هرهپردازند و با ب آموزشی، فرهن ی، پووهشی، بهداشتی و درمانی در نظاا سالمت می

مديريت با مشارکت در طراحی و استقرار نظااا ناوين ماديريتی، ااتصااد      روز بهمفاهیم داند 

وري  ريزي و سازماندهی در راستاي افزايد بهاره  نظاا سالمت و انااا مطالعاي میدانی، برنامه

، شاناخت مشاکالي و رفاع مواناع     یابيا  عارضاه ها و سطوح فعالیت سازمان باه   در کلیه عرصه

ريزي و همااهن ی اماور مارتا  باا ماديريت       وري در سازمان پرداخته يا سرپرستی، طرح هرهب

 .دارند عهدهسالمت را بر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هاي کالن نظااا ساالمت در ساطح دانشا اهی، ملای،       گذاري برنامه ريزي و اولويت برنامه -

 .  یالملل نیباي و  منطقه

بررسی و تحلیل وضعیت ااتصادي، اداري، مديريتی، مالی و زيربنايی نظاا سالمت و ارائاه   -

 .ها آنراهکارهاي بهاود و توسعه 

بندي نیازهاي سازمان و واحادهاي تابعاه    بندي و اولويت شناسايی، تعیین، محاساه، سطح -

 اتی.و وابسته به منابع انسانی، مالی، فیزيکی، تاهیزاي فنی و اداري و اطالع

تاهیزاتی در خصاوص تاأمین،    و سیساتیأت ،گذاري نیازهاي ساختمانی محاساه و اولويت -

 ن هداشت، نوسازي و توسعه مراکز و موسساي بهداشتی، درمانی، آموزشی و پووهشی.

ها و راهاردهاي کالن در زمیناه   مشی ها، خ  مشارکت و نظاري در تهیه و تنظیم سیاست -

 ريزي سازمان. و برنامه تحو،، تحکیم و تقويت مديريت
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ها و راهاردهاي کالن ساازمان در زمیناه    مشی ها، خ  مشارکت در تهیه و تنظیم سیاست -

 تأمین، توسعه، تخصیص و توزيع منابع انسانی، مالی، فیزيکی و دانشی.

 هاي سالمت. هاي حوزه تحلیل ااتصادي و مالی برنامه -

ي کاالن ساازمان در زمیناه تاأمین،     ها و راهاردها مشی ها، خ  نظاري بر اجراي سیاست -

 توسعه، تخصیص و توزيع منابع انسانی، مالی، فیزيکی و دانشی.

ها و راهاردهااي   هاي جامع و يکپارچه سازمانی براساس سیاست طراحی و استقرار سامانه -

 دولت و نظاا سالمت کشور.

مناسب معماري و عمرانای واحادهاي بهداشاتی، درماانی،      يها طرحتهیه و ارائه ال وها و  -

آموزشی و پووهشی منطاق با اصو، علمای و امکانااي و شاراي  جغرافیاايی، فرهن ای و      

 االیمی کشور.

 ها آنو بسترسازي جهت اجراي  ازیموردنکاربردي  ا  اي تعیین محورهاي تحقیقاي توسعه -

 سازمان. ااتصادي و مديريتی ا مالی ا در حوزه نظاا اداري

هاي مديريت با استفاده بهیناه   ترين شیوه مناسب کارگیري بهمديريت در شراي  بحران و  -

 از امکاناي موجود.

وري در کلیاه   ريزي و سازماندهی در راستاي افازايد بهاره   انااا مطالعاي میدانی، برنامه -

 ها و سطوح فعالیت سازمان. عرصه

 وري در سازمان. ه، شناخت مشکالي و رفع موانع بهریابي عارضه -

 هاي اجرايی در راستاي استقرار مديريت داند.  تهیه و تنظیم برنامه -

ساازي شاغلی،    مديريت ريسک، مديريت ناب، ماديريت برمانااي هادف، توساعه و غنای      -

 هاي يادگیرنده، مديريت کارآفرينی. سازمان

ايااد ساازمان اساتراتوي    منظور بههاي ارزيابی مانند ارزيابی متوازن و...  روش کارگیري به -

 محور.

 بر سالمت. مؤثرريزي مداخالي نظاا سالمت بر اساس عوامل اجتماعی  برنامه -

ريازي،   ، برناماه يریا گ میتصم يها حوزهساماندهی و توسعه مشارکت بخد غیردولتی در  -

 اجرا، نظاري و ارزيابی بخد سالمت.



 

218 
 

ريازي، ساازماندهی    و مديريت، برنامه ها هيروها، ضواب ،  تهیه، تنظیم و ابالغ دستورالعمل -

 منابع، ارزيابی عملکرد سازمان با رويکرد مد، هاي تعالی سازمانی در بخد سالمت.

، نهادها و مااامع  ها انامنگیري از توان علمی و امکاناي و تسهیالي فنی و اعتااري  بهره -

 .یالملل نیبملی و 

مشاارکت ماردا در مراحال مختلاف     ريزي باراي جلاب    براراري ارتااط با جامعه و برنامه -

 ريزي، اجرا، پايد، ارزشیابی و تأمین خدماي در سالمت. برنامه

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .نظاا سالمت در شغل مربوطهمشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه  -

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

در (Phdتخصصای ) دکتارا  دارا باودن مادرک تحصایلی کارشناسای ارشاد ياا       الف: 

 يگاذار  اسات یستصااد بهداشات،   ااهاي مديريت خدماي بهداشتی و درماانی،   رشته

 .سالمت یپووه ندهيآسالمت،سالمت، ااتصاد 

از  یکا يدر تخصصای  دانشانامه   اي و  دارا بودن مدرک تحصایلی دکتاري حرفاه   ب: 

 پزشکی، داروسازي، دندانپزشکی.رشته هاي 
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 تجربه: -2

 و تخصصای  يا حرفهي ادرخصوص پرسنل داراي مدرک تحصیلی دکتر(Phd )  ايا و 

هااي   سا، سابقه فعالیات مارتا  باراي تصادي پسات      6حداال  دانشنامه تخصصی 

 مديريتی ستاد دانش اه يا اداراي کل.  

 و تخصصی  يا حرفهي ادرخصوص پرسنل داراي مدرک تحصیلی دکتر(Phd )  ايا و 

هااي   سا، سابقه فعالیت مارتا  باراي تصادي پسات     ۸حداال  دانشنامه تخصصی 

 ها.   مديريتی ستاد وزاري و يا سازمان

        مدرک تحصیلی کارشناسی ارشاد ااتصااد ساالمت، ماديريت خادماي بهداشاتی و

هاي مديريتی ستاد  سا، سابقه فعالیت مرتا  براي تصدي پست ۱۰درمانی. حداال 

 دانش اه يا اداراي کل.

        مدرک تحصیلی کارشناسی ارشاد ااتصااد ساالمت، ماديريت خادماي بهداشاتی و

هاي مديريتی ساتاد     براي تصدي پستسا، سابقه فعالیت مرتا ۱۲درمانی. حداال

 ها.   وزاري و يا سازمان

 مهارت:  -3

 مهاري فنی شامل تحلیل سیستم سالمت 

 ريزي و ارزيابی نظاا سالمت مهاري برنامه 

  پرداخت و تأمین مالی يها نظاامهاري 

 ها،   مهاري تحلیل هزينه 

  هاي مديريتی بالینی و فیزيکی نظاا استانداردهاي تشکیالتی يریکارگ بهمهاري 

 مهاري ادراکی شامل درک مشکالي کلی سازمان 

 مهاري انسانی شامل داوري 

   مهاري کار با يا بوسیله کارکنان 

 مؤثرهاي رهاري  تشويق و بکارگرفتن شیوه ونآگاهی از فن. 
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 هاي آموزشي: دوره -۴

  اي و  ساعت دوره مديريت اجرايی باراي مادرک تحصایلی دکتاري حرفاه      ۲۵۰طی

پزشکی، داروساازي، دندانپزشاکی و کارشناسای ارشاد ااتصااد بهداشات،       تخصصی 

 ريزي و مديريت بهداشت عمومی مديريت خدماي بهداشتی و درمانی، برنامه

 تفکر خالق 

 ويکردهاي نوين مديريت دولتیر 

 هاي اطالعاتی مديريت. سیستم 

 



 

221 
 

 عنوان رشته شغلی: بازرس سالمت

 تعريف:  

مناد باا    ، طی فرآينادي نظااا  ها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

آوري اطالعااي دایاق باه     و با داشتن اختیار اانونی به جماع  دار هدفريزي و به صوري  برنامه

منظور بررسی انطااق يک محصو، يا خدمت يا رفتار در بخد بهداشت و درماان باا ااوانین،    

تايیاد ياا رد انطاااق     کاه  آنپردازند و نتیاه نهاايی   هاي مربوطه می ها و دستورالعمل نامه آئین

ريازي و همااهن ی    نمايند يا سرپرستی، طرح ارش میباشد را جهت ااداماي الزا اانونی گز می

 .دارند عهدهامور مرتا  با بازرسی در حیطه بهداشت و درمان را بر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هاي نوين بازرسای و ارزياابی باه منظاور تطاابق روش       ها و روش مطالعه و بررسی تکنیک -

کمی و ارتقاء کیفی فرآيند بازرسی و  يیکارابا اهداف مدنظر به منظور افزايد  شده اعما،

 .  یگزارش ده

در جريان بازرسای بار پاياه اصاو،      شده يگردآورتحلیل کمی و کیفی شواهد و اطالعاي  -

 علمی.

جهات پی یاري و    ربا   يذتنظیم نتیاه تحقیقاي و تهیه گزارش و ارسا، آن به مراجاع   -

 حصو، نتیاه.

هااي   سارعت و اثربخشای مأموريات    ارائه پیشنهاد و راهکار اصالحی باه منظاور افازايد    -

 بازرسی محوله.

بازرسی از کلیه واحدهاي زيرماموعه دست اه در زمینه اماور مارتا  باا ساالمت و ارائاه       -

 پیشنهاد جهت اصالح فرآيندها و رفع نوااص موجود.

کنتر، و نظاري بر ورود، تولید، توزيع تا عرضه فروش کاالهاي سالمت محور )کلیه ماواد   -

ي دارويای و مکمال، بیولواياک و سانتی و گیااهی، خاوراکی و آشاامیدنی،        ها و فرآورده

 آرايشی و بهداشتی، ملزوماي و تاهیزاي پزشکی.
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رسیدگی اولیه به شکاياي واصله و پاسخ ويی به ماراجعین در رفاع مشاکالي در ماوارد      -

 مربوطه.

ین، هااي الزا باه منظاور حصاو، اطمیناان از انطاااق عملکردهاا باا ااوان          انااا بازرسی -

 مرتا . يها و دستورالعملها  نامه آئین

به منظور تااد، نظر و ارتقاء سطح  یسازمان برونهماهن ی و همکاري با نهادهاي نظارتی  -

 عملکرد با نظاري مقاا مافوق.

موجاود در   يهاا  يیتواناا بارداري بهتار از مناابع و     ارائه راهکارهاي مناسب به منظور بهره -

 ها. راستاي اهداف و برنامه

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

 .اي يا دانشنامه تخصصی  دکتراي حرفه دارا بودن مدرک تحصیلیالف: 

 یکا يدر (PhDدکتراي تخصصی) ايارشد دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ب: 

به دارا باودن کارشناسای مارتا      مشروطتخصصی دست اه  تحصیلی  هاي از رشته

 تشخیص و تايید  کمیته اجرائی  مهندسی مشاغل.  با 

 

 تجربه: -2

  باشد. مرتا  چهار سا، می ازیموردنحداال سنواي تاربه 
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 مهارت: -3

  اوانین و مقرراي و استانداردهاي حوزه سالمت يریکارگ بهمهاري 

  مهاري انااا مشاهده دایق 

  نويسی مهاري گزارش 

  آوري و تحلیل داده ها مهاري جمع 

  مهاري مديريت و ارتقا فرآيند 

  مهاري مستندسازي اطالعاي، مهاري انطااق مشاهداي و مستنداي با استانداردها 

  .مهاري انااا مصاحاه 

 هاي آموزشي: دوره-۴

 هاا مرباوط باه خادماي پزشاکان       هاا و دساتورالعمل   ها، بخشنامه نامه آشنايی با آيین

 پیراپزشکان و مراکز پزشکی

  هاي اختصاصی دفتر حقوای وزاري  دستورالعملها و  ها، بخشنامه نامه آشنايی با آيین

 بهداشت و درمان

  هاي جديد بازرسی. ها و روش آشنايی با تکنیک 
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 سالمت یالملل نیبعنوان رشته شغلی: کارآزمای امور 

 تعريف:  

، براسااس ااوانین و مقارراي    ها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

 ،المللای فعاا، در حیطاه ساالمت     هااي باین   سازمانو با کشورها  مؤثرداخلی به ايااد ارتااط 

الملال،   المللی براساس ااوانین و حقاوق باین    همکاري علمی و فنی در تنظیم اراردادهاي بین

هاي  زمینه یسنا امکانالملل و گردش ري سالمت،  هاي مناسب جهت تااري بین ايااد زمینه

زشکی و ايااد واحادهاي تشخیصای و درماانی در    اشتغا، گروه علوا پزشکی، صدور خدماي پ

الملال در داخال کشاور و     سنای ايااد واحدهاي آموزشی بین بررسی و امکان ،خارج از کشور

ريزي و همااهن ی   المللی يا سرپرستی، طرح هاي آموزشی بین نامه نظاري بر روند اجراي تفاهم

 باشد.   اي اين رشته شغلی میه المللی سالمت در حیطه فعالیت امور مرتا  با مسائل بین

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

المللی مرتا  با بهداشت و درماان از   هاي بین سازمان و عملکردمطالعه و شناخت وظايف  -

(، صاندوق کودکاان ملال متحاد     UNDPاایل برنامه پیشارفت و توساعه ملال متحاد )    

(UNCEF( سازمان جهانی بهداشت ،)WHO و غیره باه )    هااي   برناماه منظاور اجاراي

 ها در کشور. مشترک و توسعه رواب  اين سازمان

المللی و ارائه راهکارهاي مناسب جهت  هاي بین همکاري يیکارابررسی میزان اثربخشی و  -

 بهاود و ارتقاء رواب .

المللای باه    هااي باین   هاي ساازمان  مطالعه و بررسی امکاناي بالقوه براي شرکت در برنامه -

 ها. منظور پیشارد برنامه

ماابین   هااي فای   مطالعه و بررسی و ارائه راهکارهاي مناسب در جهت گساترش همکااري   -

 المللی در بخد سالمت. هاي بین ايران و سازمان

هااي   ها و ال وهاي الزا براي تأمین منابع و اطالعاي تخصصی حاوزه  تهیه و تدوين برنامه -

 مان.هاي مختلف بهداشت و در سالمت براي کارشناسان و مديران حوزه
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هاا و   هااي همکااري و همفکاري باا کارشناساان و ماديران سااير وزارتخاناه         ايااد زمینه -

و خصوصای باه منظاور بسترساازي      نهااد  مرداهاي دولتی و غیردولتی و عمومی،  سازمان

و  يا فارا منطقاه  اي،  هاي منطقه براي افزايد تااد، اطالعاي و همکاري در سطح سازمان

 با ساير کشورها تحت نظر مقاا مافوق. نیو همچنالمللی  بین

و واحدهاي تابعه وزاري متاوع در حیطه وظايف  ازیموردنتهیه اطالعاي تخصصی سالمت  -

 .یالملل نیبهاي  سازمان  اهيجا

 .  رب  يذهاي مذکور به مسئولین  ارائه خدماي مشورتی و فنی تخصصی در مورد سازمان -

ناويي   جهت تدوين، تهیه و تنظیم پید مطالعه، بررسی و پیشنهادهاي تخصصی سالمت -

هااي علاوا پزشاکی،     علمای و فنای باا دانشا اه     يهاا  نامه موافقتها، اراردادها و  اطعنامه

 المللی و ساير کشورهاي جهان. ها و موسساي بین سازمان

هاي موجود باراي گساترش ارائاه خادماي بهداشاتی و       مطالعه، بررسی و پیشنهاد زمینه -

  درمانی توريسم سالمت.

المللای از جملاه    هاي بین هاي سازمان مربوط به اجالسیه و اسنادبررسی و تحلیل مدارک  -

 .  يا منطقههاي  سازمان جهانی بهداشت و کمیته

هااي آموزشای علمای در     ها، سمینارها وکارگاه ريزي برگزاري کنفراني همکاري در برنامه -

 حوزه سالمت در کشور.

هاي مشترک با ساير کشورها و پیشانهاد اااداماي    برنامهها و  بررسی و تحلیل نتاي  پرواه -

 الزا.

 نیروهاي تحت پوشد در جهت برنامه مدون و مصوب.  هدايت و هماهن ی واحدها و -

الملال   هاي کالن حوزه امور باین  ها و برنامه تهیه برنامه عملیاتی در جهت اجراي سیاست -

 سالمت.

 و نتاي  آن. شده اناااااداماي  هاي تخصصی در خصوص تهیه گزارش عملکرد از حوزه -

تنظاایم بودجااه  همکاااري در تحلیاال اطالعاااي و مسااتنداي مربااوط بااه منظااور تهیااه و -

 المللی. هاي علمی بین سمینارها و سمپوزيوا  ها، کنفراني  هاي آموزشی، ها، کارگاه اجالس

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  وانمنديت
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 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

از  یکا يدر( PhDدارا بودن مدرک تحصیلی دکتري تخصصی باالینی و پاياه )  : الف

 تايید  کمیته اجرائی  مهندسی مشاغلبا تشخیص و  هاي علوا پزشکی رشته

 مهارت: -2

 مهاري تحلیل آماري 

 المللی حساب بندي بین مهاري استفاده از طاقه ( هاي سالمتichat) 

 هاي پیشنهادي مهاري هدايت طرح 

 ها مهاري ايااد و پايد پروتکل 

 ها ها جهت اطمینان از کیفیت داده مهاري اضاوي درباره صحت پاسخ 

  هاي هدف داند حاصل از کار با جمعیت يریکارگ بهمهاري 

 هاي ان لیسی، عربی، فرانساوي، روسای، اساپانیايی در ساطح      ناتسل  بر يکی از زب

 پیشرفته با ارائه مدرک رسمی معتار.

 هاي آموزشي: دوره-3

  الملل نیبااتصاد و تااري 

 یالملل نیبها و حقوق  آشنايی با سازمان 

  فارسیاصو، ن ارش علمی به زبان خارجی و 

   الملل نیبروش ترجمه متون تخصصی رواب. 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس تعالی سازمانی سالمت

 تعريف:  

هاا،   ، باه بررسای سیساتم   هاا  آنهايی اسات کاه متصاديان     پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

 هاي مرتا  با تعالی سازمانی نظیار ال وهااي   هاي مناسب جهت اجراي برنامه يندها و شیوهآفر

ساازي نظااا ارزياابی و     ... پرداخته و در پیااده  ارتقاي کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتااربخشی و

مشارکت نموده يا سرپرستی،  مؤثرسازي عملکرد بالینی، مديريتی، ااتصادي و اطالعاتی  بهینه

 .دارند عهدهريزي و هماهن ی امور مرتا  با ارتقا فرآيندها را بر  طرح

 ها: مسئوليتنمونه وظايف و 

برداري از کلیه امکاناي موجود  شناسايی و ارائه راهکارهاي مناسب به منظور جذب و بهره -

 المللی براي توسعه. اعم از منابع دولتی، غیردولتی، ملی و بین

ها و ضاواب    ارزيابی عملکرد کارکنان و واحدهاي اداري و تخصصی بر اساس دستورالعمل -

 ابالغی.

 ديريت داند و يادگیري سازمانی در سطوح مختلف سازمان.مشارکت در استقرار م -

هادف، توساعه و    يبرماناا مشارکت در استقرار مديريت ريسک، مديريت نااب، ماديريت    -

 هاي يادگیرنده، مديريت کارآفرينی. سازي شغلی، سازمان غنی

هاي مرتا  با تعالی سازمانی )ال وهاي ارزياابی کیفیات، حاکمیات باالینی،      اجراي برنامه -

 اعتااربخشی.  

هاي ارزياابی مانناد کااري امتیاازي متاوازن باه منظاور اياااد          مشارکت در اجراي روش -

 سازمان استراتوي محور.

و مشاارکت در تادوين دساتورالعمل واگاذاري و      يواگاذار  اابلمطالعه و بررسی خدماي  -

 .شده اناااهاي ااداماي  تنظیم گزارش

مارتا  باا توساعه ساازمان و ماديريت بخاد       اجراي رويکردها، اصو،، ماانی و مفااهیم   -

 سالمت.
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و ابزارهاي مناساب نظااا    ها مهاريمطالعه، بررسی و ارائه سیستم ها، فرايندها، شیوه ها،  -

 .ها آنسالمت و تالش براي بس  و بهاود مستمر کیفی 

، یساازمان  فرهناگ ريازي، ساازماندهی،    سازي مهندسی سازمانی، برنامه مشارکت در پیاده -

اي و ماوردي در ايان    هااي دوره  يابی عملکرد و مديريت اطالعاي و ارائه گازارش نظاا ارز

 خصوص.

خدماي سالمت و مرتا  با مأموريات   دهنده ارائهاصالح فرايندهاي سازمانی در واحدهاي  -

 سازمان.    

 نظاا سالمت. ازیموردنها و مداخالي  خدماي سالمت و برنامه يها تياولوتعیین  -

و پیشانهاداي اصاالحی باراي بهااود      ربا   يذر تشکیالتی واحاد  مطالعه و بررسی ساختا -

 ساختاري.

 .راهاردي ريزي برنامه ازیموردنهاي سازمانی  تهیه و تدوين و تولید ااالا آماري و شاخص -

 کارکنان نظاا. يتوانمندسازهاي  تهیه و تنظیم و تدوين برنامه -

مشارکت در تادوين اساتانداردها، ارزياابی عملکارد ااتصاادي واحاد و اساتقرار سیساتم          -

 خدماي. شده تماايابی و تعیین ایمت  هزينه

 هاي ااتصادي. سازي تحلیل آمار و اطالعاي مرتا  جهت تصمیم -

منفعات،  -هااي هزيناه   هاي ارزيابی عملکرد واحدها نظیر تحلیال  ها و شاخص تهیه تحلیل -

دسات رفتاه، باا     هااي از  فرصت-مطلوبیت، هزينه-اثربخشی، هزينه-هزينه کارآيی،-هزينه

 کید بر عملکرد مالی.أت

 مطالعه و ارائه راهکارهاي افزايد منابع مالی از جمله درآمد اختصاصی. -

 مطالعه و ارائه راهکارهاي مناسب براي ممانعت از نشت منابع از جمله کسوراي. -

 .مصرف منابع اختصاصیارائه مشاوره در خصوص نحوه وصو، و  -

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -
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 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

 مديريت خدماي بهداشتی و درمانی. کارشناسیارا بودن مدرک تحصیلی الف: د

مديريت خدماي بهداشتی و درماانی،  دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ب: 

باه دارا   مشرروط فناوري اطالعاي سالمت، ارزيابی فنااوري ساالمت، اپیادمیولواي    

 کارشناسی مديريت خدماي بهداشتی و درمانی.مدرک بودن 

ماديريت خادماي بهداشاتی و     (Phdتخصصی )دکترا دارا بودن مدرک تحصیلی ج: 

مديريت تحقیقاي و فناوري در نظاا ساالمت، ماديريت اطالعااي ساالمت،     درمانی، 

مادرک  گذاري سالمت مشروط باه دارا باودن    اپیدمیولواي، ااتصاد سالمت، سیاست

از رشاته   یکا يدرارشد و کارشناسی  مديريت خدماي بهداشتی و درمانی کارشناسی

 ب. دربند ذکرشده هاي تحصیلی

 مهارت: -2

 ريزي مهاري برنامه 

 مهاري تحلیل داده ها 

 گیري ماتنی بر شواهد مهاري تصمیم 

 مهاري ارزيابی ااتصادي مداخالي مديريتی 

  مديريتی يها نظاامهاري ممیزي 

 .مهاري ارزيابی عملکرد سازمانی 

 هاي آموزشي: دوره-3
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  فرآيند ( اسیستم  ا )ساختارطراحی سازمان 

 ي اعتااربخشیال وها 

 مديريت تحو، سازمانی 

 ريزي استراتويک و عملیاتی. برنامه 
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 های شغلی دامپزشکی بخش پانزدهم ( رشته

 عنوان رشته شغلی: دامپزشک

 تعريف:  

هااي پیشا یري،    ، فعالیات هاا  آنهايی است کاه متصاديان    پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هاي دامی مشاترک   کنی بیماري کنتر، و ريشه ،تشخیص هاي داا و درمان بیماريتشخیص و 

هااي دامای و شارکت در عملیااي اجرايای       بین انسان و داا و بررسی اپیدمیولوايک بیمااري 

هااي ناشاناخته و پیشا یري و     خدماي بهداشتی درمانی دامپزشکی و بررسی شایوع بیمااري  

خدماي مشااوره، تحقیاق، آماوزش، تاروي  و ارزياابی       ،و حوادث غیرمترااه ها بحران مقابله با

رياازي و نظاااري باار واحاادها و مراکااز تشااخیص و درمااان و تنظاایم و ارائااه  عملکاارد، برنامااه

ريازي و همااهن ی را    ريزي، سرپرستی، طرح در حوزه دامپزشکی و مطالعه، برنامه هاي گزارش

 برعهده دارند.

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 هاي بیمار در بیمارستان يا درمان اه. ااداماي الزا جهت تشخیص، درمان و جراحی داا -

هاي الزا درباره امور مربوط به معايناي و معالاااي و بساتري نماودن     صدور دستورالعمل -

 هاي بیمار و تاويز دارو. داا

هااي   به منظور اجراي برنامه يپرور دااهاي سیار به مراکز دامداري و  تاهیز و اعزاا اکی  -

 دامپزشکی.

 . يبردار نمونهبه منظور  يپرور دااهاي سیار به مراکز دامداري و  اعزاا اکی  -

 تأمین نیازهاي فنی از اایل نوع و مقدار واکسن، تاهیزاي و غیره. -

 .ها يماریب یکن شهيرهاي ماارزه و  اظهار نظر درباره تغییر با اصالح روش -

 هاي ويروسی مانند هاري و غیره. برابر بیماريها در  تلقیح داا -

 ها در حوزه عملکرد.   پی یري عملیاي اجرايی بهداشتی و درمانی داا -
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 تهیه برنامه انااا خدماي بهداشتی و درمانی در حوزه عملکرد.   -

ها در منااطق مختلاف    انااا مطالعاي الزا به منظور آگاهی از وضع بهداشتی، درمانی داا -

 ريزي در حوزه عملکرد.   جهت برنامه ازیموردناطالعاي  يآور جمعکشور و 

 ها در حوزه عملکرد. هاي بهداشتی و درمانی داا فعالیت لیوتحل هيتاز -

 رسیدگی و نظاري بر عملیاي اجرايی بهداشتی و درمانی افراد تحت نظر.  -

دامای  هاي  نظاري و راهنمايی کلیه موسساي دامپروري و دامداري و دارويی داا و فراورده -

 در حوزه عملکرد.

کنای   هاي اجرايی بهداشتی و درماانی نظیار ريشاه    مطالعه و تحقیق درباره مسائل و روش -

 هاي دامی. هاي مشترک انسان و داا، بیماري بیماري

هاي ناشناخته و انااا عملیااي تشاخیص و اعاالا     کسب اطالع از چ ون ی شیوع بیماري -

 توصیه فنی الزا. نتیاه تشخیص به واحدهاي اعزامی همراه با

اظهار نظر درباره نحوه استفاده از دارو، واکسن و ساير مواد بیولواياک و نتااي  حاصاله از     -

 .ها آنمصرف 

هااي فنای،    ريزي، تدوين ضاواب ، مقارراي و دساتورالعمل    گذاري، برنامه مطالعه، سیاست -

 بهداشتی مرتا  شغل.  

و صادور مااوز بهداشاتی تولیاد، وارداي، صاادراي، ن هاداري،        کنتر، وبازرسی، نظاري  -

ها، مواد افزودنی، لاوزاا و تاهیازاي و ماواد     پخد و فروش دارو و مواد بیولوايک، مکمل

 مصرفی دامپزشکی.  

ها و مواد افزودنای و   هاي بیولوايک، مکمل مطالعه و ارزيابی خطر و ثات داروها و فرآورده -

 شکی.لوازا و مواد مصرفی دامپز

و عملکارد   هاا  پرواهها،  هاي تخصصی و ارزيابی طرح ريزي و تعیین شاخص مطالعه، برنامه -

 دامپزشکی.

 ريزي، نظاري و همکاري در انااا تحقیقاي، آموزش و تروي  دامپزشکی. مديريت، برنامه -

حاوادث   مديريت، هماهن ی و نظاري بر امور مرتا  باا پیشا یري و مقابلاه باا بحاران و      -

 و پدافند غیرعامل دامپزشکی.   نشده ینیب دیپ
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المللای و   ها و اسناد همکاري عماومی و باین   نامه تفاهم ياجرا وتنظیم ارتااطاي و تدوين  -

( و همچناین تهیاه و ارائاه    OIEالمللی آماوزش )  هاي تخصصی از جمله دفتر بین سازمان

 الزا.   هاي گزارش

 ترويای مرتا  با شغل.هاي آموزشی، تحقیقاتی و  همکاري در اجراي پرواه -

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات-۱

 اي و تخصصی در رشته دامپزشکی. ي حرفهادارا بودن مدرک تحصیلی دکترالف: 

 تجربه: -2

 ساا، تارباه    ۲ اداراي کل مستلزا حداال ستاد هاي مرتا  اين شغل در احراز پست

 سا، تاربه است. ۷ستاد سازمان حداال  و در

 مهارت: -3

 هاي اشعه ايکي )ثابت و پرتابل( هاري کار با دست اهم 

 ابزارهاي جراحی دامپزشکی مهاري کار با 

 هاي ساکشن و تزريق مهاري کار با دست اه 

 افزارهاي پزشکی مهاري کار با نرا 

  پروران داامهاري آموزش بهداشت داا به دامداران و   

 علمی و نظاري مهاري بازرسی 
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 ارائه گزارش و یسينو گزارش مهاري 

  تحلیل اطالعايو ابزارهاي آمار  کارگیري بهمهاري مهاري 

 مهاري استفاده از دارو، واکسن و ساير مواد بیولوايک 

 ها ديآزماگیري و  هاي جديد نمونه مهاري آموزش روش 

 ها هاي بهداشتی و درمانی داا مهاري تحلیل فعالیت 

 .مهاري مطالعه و تحقیق 

 هاي آموزشي: دوره -۴

 هاي نوپديد و بازپديد دامی آشنايی با بیماري 

 تخصصی دامپزشکیهاي  ها و شاخص ارزيابی طرح 

 بازديد فنی و کارشناسی 

 برداري واحدهاي تولید نمونه 

 ريزي آموزشی برنامه 

 تحقیقاي و تروي  دامپزشکی 

 ااتصاد دامپزشکی. 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان دامپزشکی

 تعريف:  

هايی شامل همکااري   ، فعالیتها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

در زمینااه ارائااه خاادماي دامپزشااکی تحاات نظاااري دامپزشااکان و انااااا امااوري از اایاال   

بارداري، ارنطیناه،    هااي بهداشاتی، بازدياد، نموناه     واکسیناسیون، تزريقاي، پانسمان، مرااات

ا هااي دامای آلاوده و يا     داا، خاوراک و نهااده   يساز معدواو ضدعفونی، سمپاشی،  يساز پاک

هااي آلاوده ياا     کاانون  مشکوک و ساير عملیاي فنی دامپزشکی و اجراي مقرراي بهداشتی در

آزمايشا اهی دامپزشاکی را بار     خادماي  وساير واحدهاي تحت نظاري بهداشتی دامپزشاکی  

 .  دارند عهده

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 .هاي گزارشداده و تهیه  يآور جمعمطالعه  -

 خدماي بهداشتی و درمانی داا.همکاري و نظاري بر اجراي  -

 ، پانسمان و مرااات بهداشتی.  قاييتزرانااا اموري از اایل واکسیناسیون،  -

مانند اطع شاا ، اصاالح سام، تلقایح مصانوعی تحات        یدرمان وانااا خدماي بهداشتی  -

 نظاري دامپزشکان.

هاي دامی و ماوارد تخلاف از ضاواب  و مقارراي      برداري و اعالا بروز بیماري بازديد، نمونه -

 الزا. هاي گزارش ارائه ودامپزشکی و تهیه 

ساازي نموناه، سااخت محای  کشات،       انااا عملیاي آزمايش اهی مانند دريافت و آمااده  -

 استريلیزاسیون لوازا و تاهیزاي.

هاي مختلاف   در انااا وظايف و فعالیت رب  يذاسان همکاري با دامپزشکان و ساير کارشن -

 مربوطه.

داا و  يسااز  معادوا ، یپاشا  سم، ضدعفونی، يساز پاکاعما، ضواب  بهداشتی و ارنطینه،  -

 هاي دامی آلوده و يا مظنون. و فرآورده ها نهادهخوراک و 



 

236 
 

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در رشته شغلی مربوطه -

 شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

هاااي دامپزشااکی، بهداشااتیار  دارا بااودن ماادرک تحصاایلی کاااردانی در رشااتهالااف: 

 دامپزشکی.

 تجربه: -2

  ساا،   ۵هاي مرتا  در ساتاد ساازمان دامپزشاکی کشاور حاداال       احراز پستبراي

 تاربه الزا است.

 مهارت: -3

 برداري مهاري نمونه 

  مهاري استفاده از مواد مصرفی و تاهیزاي آزمايش اه 

   بیولوايک مواد وداروها 

  کوبی مهاري انااا تزريقاي و مايه 

  نويسی. مهاري گزارش 

 

 



 

237 
 

 هاي آموزشي: دوره -۴

 استريلیزاسیون و ضدعفونی مواد و تاهیزاي آزمايش اه 

  اصو، ساخت محی  کشت 

  استفاده از فناوري اطالعاي 

  شناسی دامپزشکی. اصو، ايمنی 



 

238 
 

 دامی یها فرآوردهعنوان رشته شغلی: کارشناس بهداشت دام  و 

 تعريف:  

، هشاامل مطالعا   هايی ، فعالیتها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

مقارراي بهداشاتی    اجراي ضاواب  و  برمقرراي بازرسی و نظاري و  ريزي، تدوين ضواب  برنامه

هااي   تضمین کیفیت و مديريت پسماندها براساس سامانه هاي خاا دامی و تولید داا و فرآورده

اي،  ارنطیناه  و همچنین اعما، مقرراي بهداشاتی و   GMP ،HACCP،GLPالمللی از جمله  بین

هااي دامای    فرآورده ن هداري و عرضه داا و، حمل ،وارداي، صادراي، ترانزيت کنتر، ونظاري 

هااي دامای را بار     ريزي و هماهن ی اماور مارتا  بهداشات داا و فاراورده     يا سرپرستی، طرح

 .دارند عهده

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

بهداشاتی مارتا     هاي فنای و  دستورالعملريزي، تدوين ضواب ، مقرراي و  مطالعه، برنامه -

 .شغل

هاا و   ها و مطالعاي اپیادمیولوايک داده  داده لیوتحل هيتاز، يبند طاقهمطالعه، گردآوري،  -

 مرتا  با شغل. هاي گزارشتدوين و ارائه 

بازرساای، نظاااري، کنتاار، و صاادور ماااوز بهداشااتی وارداي، صااادراي، ترانزياات داا،     -

هااي خاوراک داا، اساپرا، جناین،      هاي دامی، خاوراک داا، ماواد اولیاه و نهااده     فرآورده

خاوراکی و   يهاا  یافزودنا و  هاا  مکملهاي دامی تراريخته و دارو، مواد بیولوايک،  فرآورده

 تاهیزاي و لوازا دامپزشکی.

هااي   اي، کنتار، تاردد داا و فارآورده    يد، نظاري و اعما، ضواب  بهداشتی و ارنطینهبازد -

هااي   هااي بیمااري   دامی و لوازا و تاهیزاي مرتا  آلوده يا مظنون به آلودگی در کاانون 

 دامی.
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و اماکن دامای، واحادها و    ها ست اهيزبازديد، نظاري، کنتر، و اعما، ضواب  بهداشتی در  -

، ن هاداري و  ونقال  حمال ل در تماا مراحل تولید، استحصا،، فرآوري، مراکز مرتا  با شغ

 هاي دامی. عرضه داا زنده و فرآورده

و اااداماي الزا باراي تضامین     يا ناه یارنط ضاواب  بهداشاتی و   اعماا،  وبازديد، نظاري  -

 مربوط. يها یافزودنو  ها مکملسالمت مواد اولیه خوراک و خوراک آماده داا،  بهداشت و

و اااداماي الزا باراي تضامین     يا ناه یارنطبازديد، نظاري و اعماا، ضاواب  بهداشاتی و     -

 وهاي دامی در تماا مراحل تولید، حمل، ن هداري، توزيع  کیفیت و سالمت داا و فرآورده

 .فروش

باه منظاور کااهد مخااطراي ناشای از       يا ناه یارنطنظاري و اعما، ضواب  بهداشاتی و   -

 .پسماندهاي دامپزشکی

در تمااا مراحال تولیاد، وارداي،     يا ناه یارنطيد، نظاري و اعما، ضواب  بهداشاتی و  بازد -

 دامی.   ختهير تراهاي   هداري، حمل، توزيع و عرضه فرآوردهنصادراي، 

 هاي آموزشی، تحقیقاتی و ترويای مرتا  با شغل. همکاري در اجراي پرواه -

هات ارتقااء معلومااي و    هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در ج     شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات-۱

هااي   دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد يا دکتري در رشتهالف: 

 هاي دامی.   تحصیلی بهداشت مواد غذايی، بهداشت گوشت، فرآورده

 اي و تخصصی در رشته دامپزشکی.   دارا بودن مدرک تحصیلی دکتري حرفهب: 
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دامپزشاکی  ستاد اداره کل دامپزشکی استان و سازمان  هاي مرتا  در احراز پست**

 تخصصی است. يا اي ي حرفهاکشور مستلزا داشتن مدرک دکتر

 تجربه: -2

 هاي مرتا  اين شغل در ستاد سازمان دامپزشکی کشاور مساتلزا    احراز عنوان پست

 سا، تاربه است. ۵حداال 

 مهارت: -3

 ريزي مهاري برنامه 

 مهاري انااا ممیزي 

  يریگ میتصممهاري 

 يا نهیارنطبر اجراي ضواب  بهداشتی و  مهاري بازرسی و نظاري   

  ها و ارائه گزارش  و تحلیل داده يبند جمعمهاري 

 .مهاري تحلیل مطالعاي اپیدمیولوايک 

 هاي آموزشي: دوره -۴

 در صاانايع تولیااد خااوراک داا، واحاادهاي استحصااا،  بازرساای بهداشااتی گوشاات ،

 هاي دامی فرآوردهبندي، حمل، توزيع و عرضه  ن هداري، فرآوري، بسته

 بهداشت گوشت، شیر، و  هاي دامی برداري داا، خوراک داا و فرآورده بازرسی و نمونه

 ها آنو... و تقلااي مطرح در  مرغ تخمعسل، 

  ها آنهاي خاا دامی و آشنايی با تقلااي مطرح در  بهداشت فرآورده. 
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 دامی یها یماریبعنوان رشته شغلی: کارشناس پیشگیری و مبارزه با 

 تعريف:  

هايی شاامل مطالعاه،    ، فعالیتها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

مقارراي  و  ريازي، تادوين ضاواب     گاذاري، برناماه   ريزي و هماهن ی، سیاست سرپرستی، طرح

غیردولتای، شناساايی،    هاي واحدهاي دامپزشاکی بخاد دولتای و    بازرسی، نظاري بر فعالیت

هااي داا و   کنای بیمااري   ريشه کنتر، و ،غیرفعا،، پیش یري پايد، مرااات فعا، وتشخیص، 

هاي مشترک بین انسان و حیوان را در انواع داا شامل حیواناي اهلای، طیاور، آبزياان،     بیماري

 .دارند عهده زناور عسل، کرا ابريشم، حیواناي آزمايش اهی و باغ وحد را بر

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 هاي مرتا  باا  ريزي، تدوين ضواب ، مقرراي و دستورالعمل گذاري، برنامه مطالعه، سیاست -

 شغل.

از وضاعیت   اطاالع  وهااي علمای    مطالعه، بررسی و تحقیق براي دستیابی به آخرين يافته -

حیوانااي در جهاان، منطقاه و     هاي اابل انتقاا، باین انساان و    بیماري هاي داا و بیماري

 و انتقا، آن به فراگیران مرتا .داخل کشور و آموزش 

هاا در   و مطالعاي آماري و اپیدمیولواي داده لیوتحل هيتاز، يبند طاقهمطالعه، گردآوري،  -

 الزا. هاي گزارشهاي مرتا  با شغل و تدوين ارائه  حوزه فعالیت

 هاي آموزشی، تحقیقاتی و ترويای مرتا  با شغل. همکاري در اجراي پرواه -

هااي اابال    هاي داا و بیمااري  د و مرااات فعا، و غیرفعا، از بیماريمطالعه، بررسی، پاي -

 انتقا، بین انسان و داا.

هااي   بیمااري  یکنا  شهيرريزي و ااداماي اجرايی براي کنتر،، پیش یري و  مطالعه، برنامه -

 هاي مشترک بین انسان و حیواناي داا و بیماري

م در خصاوص روش مااارزه و   بارداري، تشاخیص، اتخااذ تصامی     بازديد، شناسايی، نموناه  -

 هاي اابل انتقا، بین انسان و حیوان. هاي داا و بیماري بیماري هايگزارش رخداد
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حاوزه   هاي واحدهاي دامپزشکی بخد دولتای و غیردولتای در   بازرسی، نظاري بر فعالیت -

 شغل.  هاي مرتا  با فعالیت

اء معلومااي و  هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقا       شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

اي و دکتاراي تخصصای در رشاته     دارا باودن مادرک تحصایلی دکتاري حرفاه     الف: 

 دامپزشکی.

 در رشته اپیدمیولواي. (PhD)دارا بودن مدرک تحصیلی دکتري تخصصی ب: 

 تجربه: -2

 سا، تاربه مرتا  ۵هاي مرتا  در ستاد سازمان دامپزشکی کشور  براي احراز پست 

 .الزا است

 مهارت: -3

 مهاري معاينه کردن داا و حیواناي وحشی 

  مهاري انااا کالادگشايی داا و حیواناي وحشی 

  برداري مهاري انااا نمونه 

  ها مهاري انااا آزمايد 

  ها مهاري تشخیص بیماري 

  نويسی. مهاري گزارش 
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 هاي آموزشي: دوره -۴

 ها کرا ابريشم و ساير داا هاي داا، طیور، آبزيان، زناور عسل و بهداشت و بیماري 

  اپیدمیولواي کاربردي 

  ومی و اختصاصی دااشناسی عم هاي داا و ايمنی ارزيابی خطر در بیماري 

  ها کاربرد فناوري و ارتااطاي در گردآوري و تحلیل داده 

  هاي نوپديد و بازپديد. آشنايی با بیماري 
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 های شغلی انتقال خون بخش شانزدهم ( رشته

 عنوان رشته شغلی: کاردان انتقال خون

 تعريف:  

، در فرآيندهاي اهداي خون و ها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

خاونی   هاي فرآوردهآوري، ن هداري خون و  انتقا، ايمن آن با رعايت شراي  استاندارد در جمع

و وسايل مورد مصرف و همچنین بررسی شراي  پزشکی ماااز باراي اهاداي خاون و صادور      

 پردازند.   کاري اهداي خون می

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

آوري، ن هداري خون و محصوالي خونی، وسايل مورد  رد براي جمعاجراي شراي  استاندا -

 مصرف، صدور کاري و شراي  پزشکی مااز براي اهداي خون.

 داوطلاین جهت اهداي خون. ناا ثات -

 تحت نظر پزشک. اهداکنندهتکمیل فرا سوابق پزشکی  -

ظار  زيار ن  شاده  دادههااي   آماوزش  برحساب خون  اهداکنندگانارزيابی و معاينه فیزيکی  -

 پزشک.

 به پرسنل تحت پوشد. يریگ خونهاي فنی در رابطه با امور  کمک -

خاون در طاو، مادي خاون یري تاا زماان تارک محال          اهداکننادگان مرااات دایق از  -

 گیري و پذيرايی بعد از اهداي خون. خون

 خون به مسئو، مربوطه يا پزشک مسئو،. اهداکنندهگزارش وضعیت  -

 بر اساس ضواب  و استانداردها. يریگ خونانااا عمل  -

 الزا. هاي گزارشتهیه و تنظیم آمار روزانه خون دهندگان و  -

 اولیه مانند هموگلوبین و هماتوکريت بر اساس استانداردها. هاي آزمايدانااا  -

 هاي توزيع خون و انااا ااداماي الزا. پذيرش فرا -
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 هاي مختلف. وهبه گر ها آنو تفکیک  هاي آزمايدتحويل خون تايید شده از  -

 ها. از بیمارستان شده گرفتههاي تحويل  تهیه آمار روزانه از روي فرا -

 تهیه و ارسا، آمار ضايعاي خون به اسمت آمار. -

 ارسا، خون اورااني توس  مامورين به بیمارستان و دريافت بر  درخواست آن. -

طور ثابات   آوري در سطح استانی به تشويق و ترغیب مردا جهت اهدا خون و انااا جمع -

 و سیار.

 .ها خونآوري  اداره خدماي ثابت و سیار جهت جمع -

 نظاري بر تأمین لوازا و داروها. -

هااي اهاداي خاون     ی کاه دچاار واکاند   گانتزريق دارو تحت نظر پزشاک باه اهداکنناد    -

 .شوند یم

 برداري. به صوري نمونه يریگ خونهاي خون اال از  چک نمودن کیسه -

 بهداشتی محی  کار.رسیدگی و کنتر، شراي   -

 تشکیل پرونده بهداشتی براي کلیه کارکنان. -

گردد و اناااا   آوري و نظرسنای از اهداکنندگان خون راجع به خدماتی که ارائه می جمع -

 تغییراي الزا.

هاي آموزشی جهت آگااهی ماردا    تشويق و ترغیب داوطلاان اهداي خون و اجراي برنامه -

 به امر اهداي خون.

هاي عفاونی   بیماري ازنظرعیین گروه خونی و بررسی دایق سالمتی خون انااا آزمايد ت -

 منتقله از راه خون.

هاا و نظااري    هاي خونی باه مراکاز بهداشاتی درماانی، بیمارساتان      توزيع خون و فرآورده -

 .ها آنمصرف بهینه 

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي
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 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

 دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی علوا آزمايش اهی.الف: 

 مهارت: -2

  يریگ خونمهاري ، 

  با اهداکنندگان،   مؤثرمهاري ارتااط 

   ،)...،مهاري تحلیل شیمیايی مايعاي بدن )خون، ادرار 

  ها به رايانه،   ورود دادهمهاري 

 هاي الزا براي انتقا، خون،  مهاري انااا تست 

 ،هاي خونی،  مهاري شمارش سلو 

 ،شده براي مشخص نمودن اختالالي،   يزیآم رنگهاي  مهاري آزمايد سلو 

  ساازي، ن هاداري، تطایاق باا      انااا کار با تاهیازاي آزمايشا اهی )شاامل آمااده    مهاري

 هاي استاندارد )کالیاراسیون( و تمیز کردن دست اه(،   اندازه

  (.اداري آزمايش اهی و هايافزار افزارهاي پزشکی )نرا کار با نرامهاري 

 هاي آموزشي: دوره -3

 ،مرااات از خون   

 هاي خونی،  ذخیره ايمن خون و فرآورده 

 هاي خونی،  صحیح خون و فرآورده ونقل حملهاي  آشنايی با شیوه 

 .ضواب  و استانداردهاي انتخاب اهداکنندگان 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس انتقال خون

 تعريف:

در فرآيندهاي اهاداي خاون،    ها آنهايی است که متصديان  پست رندهیدربرگاين رشته شغلی 

 ايه هفرآورد آوري، ن هداري خون و جمعمرحله  انتقا، ايمن آن با رعايت شراي  استاندارد در

خونی و وسايل مورد مصرف و همچنین انااا آزمايشاي اولیه، پالسما فرزيي، پالکت فرزيي 

بر حفظ جذب و آماوزش  ريزي و نظاري  ها و برنامه ا براساس نیاز بیمارستانه هو توزيع فرآورد

 پردازد. هاي فوق می اهداکنندگان و يا سرپرستی فعالیت

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 .شده دادهبراساس ضواب  و استانداردهاي آموزش  يریگ خونانااا عمل  -

 و سالن خون یري. ناا ثاتهاي پذيرش و  نظاري و کنتر، اسمت -

و واحاد  اي که دچار شاوک شاده و اعاالا وضاعیت وي باه پزشاک        مرااات از اهداکننده -

در پرسشانامه   آماده  دیپا به ساير همکاران حسب ماورد و درج عاوارم    فنیهاي  کمک

 .يریگ خون

 هاي صادره. هاي خون یري براساس دستورالعمل مديريت و راهاري تیم -

 ارائه گزارش و آمارهاي مورد لزوا حسب مورد. -

 هاي مدون. مطابق دستورالعمل ها فرآوردهه و پیلوي به بخد انااا فرآيند ارسا، کیس -

 جهت ارسا، به بخد کنتر، کیفی. Failedو  CUE هاي خون جداسازي کیسه -

 اولیه مانند هموگلوبین و هماتوکريت برابر استانداردها. هاي آزمايدانااا  -

 (.PCRها )انااا ريلیز مرحله دوا خون کامل و  همکاري در انااا ريلیز فرآورده -

 هاي سازمان. هاي سلولی و پالسمايی مطابق دستورالعمل تهیه فرآورده -

 هاي سلولی و پالسمايی به روش آفرزيي. تهیه فرآورده -

 هاي سازمان. ريلیز کلیه محصوالي سلولی و پالسمايی مطابق دستورالعمل -

 مان.هاي ساز هاي سلولی و پالسمايی مطابق دستورالعمل انهداا و ثات ضايعاي فرآورده -
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 هاي سازمان. سرولواي و ايمونولواي مطابق دستورالعمل هاي آزمايدانااا  -

 هاي مربوط به کیفیت محصوالي. شاخص هاي آزمايدانااا  -

 هاي ااماري. نظاري بر پاي اه -

 ها. هاي سلولی و پالسمايی براساس نیاز بیمارستان توزيع فرآورده -

 ها. نیاز بیمارستان هاي سلولی و پالسمايی براساس اشعه دادن فرآورده -

 ريزي و نظاري بر حفظ جذب و آموزش اهداکنندگان. برنامه -

 ايااد زمینه جلب اهداکنندگان براي مراجعاي بعدي. -

 سازي محصوالي پالسمايی جهت ارسا، به منظور پااليد اراردادي. آماده -

 جهت محصوالي سلولی و پالسمايی.   look backانااا عملیاي  -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

 (Phdتخصصای ) دکترا دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی يا کارشناسی ارشد يا الف: 

علوا آزمايش اهی، میکروبیولاواي، همااتولواي، پرساتاري، ماماايی،     هاي  از رشته یکيدر

 .مشاغل مهندسیکمیته اجرايی با همه گرايد ها با تشخیص  یشناس ستيز

 مهارت: -2

   ادري تشخیص 

 لیوتحل هيتاز   

 اتخاذ تصمیمو  ستدال،ادري ا 

 ادري بیان 

 نويسی گزارش 

 تسل  به زبان خارجی 

 تسل  به رايانه 
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 هاي آموزشي: دوره -3

  يریگ خوناصو، ايمنی و بهداشت  ، 

  ،ذخیره ايمن خون 

   ،آزمايش اه ريلیز 

   ،آشنايی با نظاا مرااات از خون و آزمايشاي استاندارد در بانک خون مراکز درمانی 

  آشنايی با آزمايشاي نوين درسازمان انتقا، خون 

 .آموزش مهارتی برحسب بخد فعالیت مربوطه 

   ،ارتقاي و حفظ کرامت مردا درنظاا اداري 

  با محی  و دي ران،  مؤثربراراري ارتااط 

 هاي اولیه،   آشنايی با کمک 
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 های شغلی پزشکی قانونی بخش هفدهم ( رشته

 کالبدشناسی  یآزماعنوان رشته شغلی: کار

 تعريف:  

اعضااي هیئات   ، تحت نظاري ها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

پزشکی و پیراپزشکی گروه هاي  به ارائه خدماي آموزشی و پووهشی به دانشاويان رشته علمی

پردازناد   شناسی و کالادشناسی می بافت ،شناسی پرداخته و يا در مراکز لقاح مصنوعی به جنین

 .دارند عهدهريزي و هماهن ی امور مرتا  با کالادشناسی را بر  يا سرپرستی، طرح

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 شناسی در انااا وظايف جنینشناسی و  ، بافتیکالادشناساصو، علمی  کارگیري به -

 هاي عملی مربوط به سالن تشريح. تنظیم برنامه -

 سازي تشريح براي کالس هاي عملی. آماده -

 تهیه مد، هاي تشريحی و موزه علوا تشريحی. -

 .یشناس نیجنشناسی و  هاي بافت سرپرستی آزمايش اه -

 فیکي کردن جسد و ن هداري از اجساد و اعضاء فیکي شده. -

 شناخت تغییراي طایعی )وارياسیون( کالاد انسان.تشريح جسد و  -

 جنین شناسی(.-تهیه الا هاي میکروسکوپی )بافت شناسی -

 ن هداري و نظاري بر تشريح جسد و جلوگیري از خراب شدن آن. -

 هاي انسانی از پزشکی اانونی. تهیه نمونه -

 پی یري مستمر جهت تهیه جسد. -

 .یشناس بافتشی و پووهشی براي آزمايش اه فیکي نمونه و تهیه الا آموز برداري،  نمونه -

 تهیه مقاطع بافتی براي میکروسکوپ الکترونی. -

 .یشناس نیجنها و همچنین تهیه مقاطع بافتی  تهیه جنینهاي انسانی از بیمارستان -
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 کشت جنین و سلو،. -

 شناسی در مرکز لقاح مصنوعی. اشتغا، به عنوان کارشناس جنین -

 .یآموزش کمکآموزشی از طريق وسايل  يها لمیفتهیه  -

 هاي پزشکی و پیراپزشکی. مشاوره و راهنمايی دانشاويان رشته -

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .ه نظاا سالمت در شغل مربوطهمشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرص -

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

هااي تحصایلی    دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد يا دکتري در رشاته الف: 

 شناسی. علوا تشريح و بافت

 مهارت: -2

 ها براي تحلیل آوري داده مهاري جمع 

  دایق يمستندسازمهاري 

  مانند تیغ، پني، ایچی و ابزارهاي کالادگشايیمهاري استفاده از ابزارهاي اتوپسی( 

 ها مهاري نمره دهی نمونه 

 شناسی( ها )سم و پاي اه داده يا پرسشنامهافزارهاي  مهاري استفاده از نرا 

 بعدي. ۳افزارهاي گرافیک  مهاري استفاده از نرا 

 هاي آموزشي: دوره -3

 هاي اجرايی سازمان پزشکی اانونی نامه آشنايی با آيین 
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 پزشکی اانونی يها اورااني 

  پي از مر  هاي آزمايدتفسیر 

 .روان پزشکی اانونی 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس آزمایشگاه پزشکی قانونی

 تعريف:

هااي تخصصای    در آزمايش اه ها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

شناسای   تخصصای سام   هااي  آزماايد ه انااا بپزشکی اانونی و زير نظر مستقیم مسئو، فنی 

تشخیص علت فاوي،   باهدفاانونی و انتیک اانونی  یشناس سراشناسی اانونی،  اانونی، آسیب

 ریا غهاي زيستی و  علت مسمومیت، سوء مصرف و اعتیاد به مواد، تعیین هويت و تطابق نمونه

هااي مظناون، و سااير     موناه هاي فوي و يا جرا با افراد و ياا ن  و آثار مکشوفه از صحنه یستيز

پردازناد و ياا    هاي آزمايش اهی پزشکی ااانونی مای   اختصاصی مرتا  با فعالیت فنونااداماي 

پزشاکی   ازیا موردنهااي تخصصای    ريزي و هماهن ی امور مرتا  باا آزماايد   سرپرستی، طرح

 .دارند عهدهاانونی را بر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

فرآينادهاي آزمايشا اهی باا رعايات زنایاره حفاظات و       نظاري مستمر بر فعالیت کلیاه   -

 اي کنتر، و رعايت الزاماي اانونی، اخالای و حرفه

 .شده ارسا،هاي  هاي ارسالی به آزمايش اه با درخواست نظاري و انااا تطابق نمونه -

شناسای ااانونی،    شناسای ااانونی، آسایب    هااي اختصاصای سام    نظاري و انااا آزماايد  -

ساازي   انتیک اانونی متناسب با رشته شغلی مربوطاه مانناد: آمااده   شناسی اانونی و  سرا

هااي   هااي اختصاصای باراي گاروه     هاي زيستی اال و بعد از مر  و انااا استخراج نمونه

هاا، آناالیز    هااي غرباالی و تايیادي بار روي نموناه      مختلف دارويی و سموا، انااا آزماون 

هااي زيساتی در افاراد زناده و      موناه داروها و سموا در انواع ن یدست اه ریغدست اهی و 

هاي زيستی،  هاي بررسی سوء مصرف مواد در نمونه هاي پي از مر ، انااا آزمايد نمونه

آماده از   دسات  باه  یسات يز ریا غهااي   آنالیز کیفی و کمی داروها و سموا در انواع نمونه

ز شناسی اانونی بر روي بافت هااي پاي ا   هاي تخصصی آسیب صحنه جرا، انااا آزمايد

باا   يپااتولوا  کارو یمهااي   گاراس پااتولواي و اناااا آزماايد     يها یبررسمر  از جمله 
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سلولی و بافتی )سیتوشیمی، هیستوشایمی و   يزیآم رنگهاي اختصاصی  استفاده از روش

ايمنوهیستوشیمی( و ساير تکنیکهاي مولکولی و الکترون میکروسکوپی با هدف تشخیص 

بافتی و عضوي و ارتااط آن با علت و زمان حدوث مر  و ياا   يها بیآسنوع و زمان بروز 

هاي خونی اصلی و فرعی، تاساي   هاي بررسی گروه بروز آسیب و بیماري، انااا آزمايد

، DNATypingهااي بررسای باارداري در افاراد زناده،       اسپرا، تطابق مو، اناااا آزماايد  

اي زيستی مانند: خون، بازاق،  ه )کروموزمی و میتوکندريا،( از انواع نمونه DNAاستخراج 

آمده از صحنه  دست به یستيز ریغهاي  بافت کاد، استخوان، عضله، مو، اسپرا و يا نمونه

جرا )مانند: سی اري، سوآب(، تعیین ابوي، بنوي و نسایت باا اساتفاده از شناسااگرهاي    

انساانی   مولکولی ماده وراثتی، تعیین هويت در افراد زنده، اجساد و تعیین هويات بقايااي  

 جرا و يا فاايع جمعی. يها صحنهآمده از  دست به

خصوصایاي   ازنظار مکشوفه از صحنه فوي و يا جارا   یستيز ریغهاي  بررسی دایق نمونه -

 هاي الزا در اين مورد. ارگانولپتیکی، فیزيکی و شیمیايی و انااا آزمايد

ناوين متناساب باا     يها يآور فن يریکارگ بهو توسعه روشهاي آزمايش اهی و  يساز نهیبه -

 هاي پزشکی اانونی. اهداف و وظايف آزمايش اه

در  ازیااموردنروزآماد نمااودن اطالعااي علماای و فنای در مااورد تاهیازاي آزمايشاا اهی      -

 پزشکی اانونی. يها ش اهيآزما

 و ارايه تفسیر و نظريه تخصصی. ها ديآزمابررسی نتاي   -

 .ها آنی آموزش علمی و عملی کارکنان و رفع مشکالي علمی و فن -

 هاي نوين آزمايش اهی منطاق با اطالعاي جديد علمی. ارائه روش -

 در آزمايش اه تخصصی.  ازیموردن (SOP)هاي استاندارد عملیاتی  تهیه دستورالعمل -

 انااا فرآيند کنتر، کیفی در آزمايش اه.   -

و اااداا   ازیا موردننظاري و کنتر، کیفیت و چ ون ی مصرف کیت ها و مواد و تاهیازاي   -

 .آزمايش اه ازیموردنزا جهت درخواست به مواع مواد مصرفی و تاهیزاي ال

 تحقیقاي کاربردي در شغل مرتا . يها طرحارايه، اجرا و مشارکت در  -

 علمی و فنی آزمايش اههاي اانونی وفق مقرراي. يها يزير برنامهمشارکت در  -
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در  شاده  یمعرفا  آماوزان  بااز عملی الزا باه دانشااويان، کاارآموزان و     يها آموزشانااا  -

 آزمايش اه مربوطه.

 رب  يذ نیمسئولهاي الزا در خصوص وظايف و ارسا، آن به  تهیه گزارش -

هاي آموزشای علمای و فنای مارتا  جهات       شرکت فعا، در سمینارها، کارگاه ها و دوره -

 ارتقاء سطح داند

 تخصصی هاي  هاي آزمايش اه تهیه و ارايه مقاالي علمی و تخصصی مرتا  با فعالیت -

 .رب  يذتهیه و تنظیم نمودارهاي آماري مرتا  با حوزه کاري و ارايه آن به مراجع  -

کارکناان تحات سرپرساتی و اراياه      و سااير  هاا  کااردان کارشناساان،  عملکارد  نظاري بر  -

 راهنمايی به ايشان در جهت انااا امور محوله.

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات-۱

هااي علاوا آزمايشا اهی،     از رشته یکيدر تحصیلی کارشناسیدارا بودن مدرک الف: 

 یشناسا  سات يز)عمومی، علوا جاانوري(،   یشناس ستيزشیمی )محض و کاربردي(، 

 مولکولی ا سلولی

شناسای،   هااي: سام   از رشاته  یکا يدردارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ب: 

شناساای پزشااکی،   بیوشاایمی )بااالینی، پزشااکی، مولکااولی، انسااانی(، میکااروب    

شناسای   شناسی پزشکی، ان ال  شناسی پزشکی، اارچ شناسی پزشکی، ويروس باکتري

شناساای، فارماااکولواي، انتیااک )انسااانی، پزشااکی، مولکااولی(،     پزشااکی، ايمناای 

ولواي(، پاااتوبیولواي، علااوا  شناساای آزمايشاا اهی و بانااک خااون )همااات    خااون

شناسای )پزشاکی،    آزمايش اهی، بیوتکنولواي )پزشاکی، دارويای، مولکاولی(، بافات    

)گارايد علاوا    یشناس ستيزانسانی(، علوا تشريحی، فیزيولواي )انسانی، پزشکی(، 

(، شایمی )تازياه، آلای،    يفنااور  سات يزمولکولی، بیوشیمی، علوا جاانوري،  -سلولی

 معدنی، شیمی فیزيک(.
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دارا بااودن ماادرک تحصاایلی دکتااراي عمااومی داروسااازي و دکتااراي علااوا     ج: 

 آزمايش اهی.

شناسای،   هااي: سام   از رشاته  یکيدر (.Ph.D)دارا بودن مدرک دکتراي تخصصی د: 

شناساای پزشااکی،   بیوشاایمی )بااالینی، پزشااکی، مولکااولی، انسااانی(، میکااروب    

شناسای   کی، ان ال شناسی پزش شناسی پزشکی، اارچ شناسی پزشکی، ويروس باکتري

شناساای، فارماااکولواي، انتیااک )انسااانی، پزشااکی، مولکااولی(،     پزشااکی، ايمناای 

شناسی آزمايش اهی و باناک خاون )همااتولواي(، پااتوبیولواي، بیوتکنولاواي       خون

شناساای )پزشااکی، انسااانی(، علااوا تشااريحی،  )پزشااکی، داروياای، مولکااولی(، بافاات

مولکاولی،   ا  گارايد علاوا سالولی   شناسای )  فیزيولواي )انساانی، پزشاکی(، زيسات   

(، شایمی )تازياه، آلای، معادنی، شایمی      يفنااور  سات يزبیوشیمی، علوا جاانوري،  

هاي میکروبی، پزشکی مولکولی، شایمی دارويای، فارمااکوگنوزي،     فیزيک(، توکسین

 کنتر، دارو، فارماسیوتیکي.

 شناسی تشريحی و بالینی. مدرک دکتراي تخصصی آسیبو: دارا بودن  

 مهارت: -2

 ها سازي نمونه برداري و آماده مهاري نمونه 

 هاي زيستی اال و بعد از مر  مهاري کار با انواع نمونه 

 آمده از صحنه جرا دست بههاي  سازي نمونه مهاري حفظ و آماده 

  تاهیزاي آزمايش اهی يریکارگ بهمهاري حفظ زنایره حفاظت، کالیاراسیون و 

 هاي پزشکی اانونی آزمايش اه مهاري اعما، کنتر، کیفی در 

 هاي اانونی مهاري انااا فرآيندهاي استاندارد کاري در حوزه آزمايش اه 

 ها آنها و تفسیر  نتاي  آزمون یده گزارشنويسی و  گزارش. 

 



 

257 
 

 هاي آموزشي: دوره -3

 هاي علوا اانونی تضمین کیفیت در آزمايش اه 

  اصو، حفاظت و ايمنی در آزمايش اه 

  هاي علوا اانونی الزاماي آزمايش اه 

  ها برداري و ن هداري نمونه هاي صحیح نمونه روش. 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان پزشکی قانونی  

 تعريف:  

، تحات نظااري پزشاک    هاا  آنهاايی اسات کاه متصاديان      پسات  دربرگیرندهاين رشته شغلی 

شناسی و پزشکی اانونی به اموري از اایل آماده نمودن اجساد براي معايناي،  متخصص آسیب

هاي مختلف بدن و تهیاه گازارش فنای از     برداري از احشا و خون و اسمت ، نمونهیکالادشکاف

 پردازند. می رب  يذمراحل کار جهت ارائه به مقاماي 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 ده کردن اجساد براي معايناي پزشکی اانونی.آما -

هاا باه    لااس و آزماايد و ارائاه نموناه    هاي مهم و مشکوک اجساد يا بدن،  بررسی اسمت -

 مقاماي انتظامی يا اضايی يا اداره تشخیص هويت.

محتوياي دست اه تناسلی و غیره و ارسا،   خون، برداشت ادرار،  برداري از افراد زنده ) نمونه -

 . زمايش اه(آن به آ

هاي پزشاکی   ها به طريق علمی جهت ارسا، به آزمايش اه و ساير اسمت بندي نمونه بسته -

 اانونی.

 يها برنامهکمک به پزشک مربوطه و نظاري بر وظايف تکنسین پزشکی اانونی در اجراي  -

 مربوطه.

 اجساد. یضدعفونمومیايی و  -

 مواد نفتی.  حیوانی،مواد   هاي مشکوک، بررسی سطح بدن از لحاظ لکه -

 نظاري بر کار تکنسین پزشکی اانونی و راهنمايی آنان. -

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مربوطهمشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل  -
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 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

، علاوا آزمايشا اهی،   یشناس ستيزدارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته الف: 

 .اتاق عمل

از رشته هاي تحصیلی پیراپزشاکی   یکيدردارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ب: 

 .در شرايطی که امکان جذب نیروي کاردانی نااشد صرفا

 مهارت: -2

 ها براي تحلیل آوري داده مهاري جمع 

  دایق يمستندسازمهاري 

 مهاري استفاده از ابزارهاي اتوپسی )مانند تیغ، پني، ایچی و ابزارهاي کالادگشايی 

  ها نمونه یده نمرهمهاري 

 شناسی(. ها )سم اي و پاي اه داده افزارهاي پرسشنامه مهاري استفاده از نرا 

 هاي آموزشي: دوره -3

  ،یسينو گزارشاصو 

 پزشکی اانونی يها اورااني 

  پي از مر  هاي آزمايدتفسیر 



 

260 
 

 عنوان رشته شغلی: تکنسین پزشکی قانونی

 عريف:  ت

، تحت نظاري پزشک اانونی و ها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

برداري  شناسی ااداا به آماده نمودن جسد و انااا کالادشکافی نموده و نمونه متخصص آسیب

صرفا به دستور پزشاک از   شده نییتعهاي  مختلف بدن طاق روش يها اسمتاز احشا، خون و 

 باشد. مصاديق اين رشته شغلی می

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 .  یکالادشکافت انااا کمک به پزشک جه -

 نظاري بر کار ماموران سالن تشريح و راهنمايی آن. -

بنادي آن   و بساته  یکالادشاکاف برداري از جسد طاق دساتور پزشاک هن ااا     انااا نمونه -

 هاي مربوطه. جهت ارسا، به آزمايش اه و ساير اسمت

 آماده کردن اجساد براي معايناي پزشکی اانونی. -

 اجساد زير نظر پزشک. یضدعفونمومیايی و  -

به   ها و مدارک، برداري و ارائه نمونه آوري و ن هداري الاسه و صحنه فوي براي نمونه جمع -

 مقاماي انتظامی و اضايی يا اداره تشخیص هويت تحت نظر پزشک.  

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري هبهاي شغلی و  توانمندي

 مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه. -
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 شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

 دارا بودن مدرک تحصیلی ديپلم متوسطه.الف: 

 مهارت: -2

 ها براي تحلیل آوري داده مهاري جمع 

 مهاري مستندسازي دایق 

 از ابزارهاي اتوپسی )مانند تیغ، پني، ایچی و ابزارهاي کالادگشايیهاري استفاده م 

 شناسی(. ها )سم اي و پاي اه داده افزارهاي پرسشنامه مهاري استفاده از نرا 

 هاي آموزشي: دوره -3

 هاي عفونی( احتیاطاي استاندارد )اتوپسی و خطر سرايت بیماري 

  یضدعفونهاي  روش ها محلو،آشنايی با 

  افزارهاي آماري. نراآشنايی با 
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 عنوان رشته شغلی: مامور سالن تشریح

 تعريف:  

هاايی شاامل    ، فعالیات هاا  آنهاايی اسات کاه متصاديان      پسات  دربرگیرناده اين رشته شغلی 

سازي وسايل تشريح نظیر شستشو، تنظیف و حفاظت وساايل و لاوازا و ظاروف و ابازار      آماده

 .دارند عهدهسالن تشريح يا کمک به انااا مومیايی اجساد طاق دستور پزشک را بر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

ه خارج طاق دستور بندي اجساد جهت اعزاا ب همکاري در مومیايی نمودن اجساد و بسته -

 پزشک و زير نظر تکنیسین پزشکی اانونی.

طااق   یکالادشاکاف هاي مختلف اجساد و تنظیف محال   اسمت یکالادشکافهمکاري در  -

 دستور پزشک.

آن در  يیجابااا اجساد با برانکارد از آماوالني به سالن تشريح و بار عکاي و    ونقل حمل -

 .ها خانهمحل تشريح و سرد 

 الن تشريح و اجساد طاق دستور.و شستشوي س یضدعفون -

 شستن و آماده نمودن اجساد جهت تحويل به صاحاانشان پي از صدور جواز دفن. -

 ظروف و ابزار سالن تشريح. وسايل و لوازا، شستشو و تنظیف و حفاظت تاهیزاي، -

پزشاکی  واحاد  حضور در صحنه فوي به همراه راننده آماوالني جهت انتقاا، جساد باه     -

 اانونی.

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -
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 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

 ديپلم متوسطه. دارا بودن مدرک تحصیلیالف: 

 مهارت: -2

 مهاري انااا ضدعفونی 

  و حفاظت از ابزار سالن تشريح کارگیري بهمهاري. 

 هاي آموزشي: دوره-3

 آشنايی با احکاا دينی 

 مرااات از جسد 

 ،هاي ضدعفونی. و روش ها آشنايی با محلو 
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 های شغلی پژوهش در سالمت بخش هجدهم( رشته 

 سالمتعنوان رشته شغلی: پژوهشگر 

 تعريف:  

هايی شاامل بررسای،    ، فعالیتها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

نظیار   ، غاذا و دارو درماان  بهداشات،  هاي رتا  با حیطهمهاي تحقیقاتی  تحلیل و اجراي طرح

هااي ساالمت،    ، ارتاااط باا صانعت، برناماه    يگذار استیسهاي نوين، مديريت، ااتصاد و  داند

هاي علمی مرتا  با ساالمت   توسعه آموزش و پووهد در پزشکی و پیراپزشکی و ارائه گزارش

ريازي و همااهن ی اماور     هاي ماازي و ماالي علمی، تخصصی يا سرپرستی، طارح  در محی 

 .دارند عهدهمرتا  با پووهد در حیطه سالمت را بر 

 ها: تنمونه وظايف و مسئولي

 هاي کمیته سیاست ذاري پووهد در زمینه تحقیقاي و پووهشی. سازماندهی برنامه -

علمای در زمیناه تخصصای مرباوط و ارائاه نظاراي        يها یبررسانااا مطالعاي مستمر و  -

 هاي تحقیقاتی. درباره برنامه

 و تشريح و توجیه نتاي  حاصله از تحقیقاي. یموردبررستحلیل موضوع  -

هااي   و نشرياي و مقاالي مستند علمای در زمیناه   هاي گزارش  ائه کتب،تهیه و تالیف و ار -

 تخصصی مربوط.

همکاري و تهیه گزارش از نتاي  حاصله ناشی از تحقیقاي ابداعی، علمی و فنی در زمیناه   -

 بهداشتی و درمانی.

و ارائه نظاراي و   ها آنهاي  نظاري بر کار گروه تحت سرپرستی و هماهنگ نمودن فعالیت -

 هاي علمی مربوط. هاي تخصصی در زمینه فعالیت آموزش

 ماامع علمی و سمینارهاي داخلی و خارجی.  ها، جلساي، شرکت در کمیته -
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هااي علمای و تخصصای باه      همکاري با کلیه واحدهاي آموزشی مرتا  در زمینه آموزش -

 دانشاويان و ساير کاربران.

المللی و توسعه و  دستاوردهاي بینهاي نوين آموزش و پووهد با استفاده از  بررسی روش -

 انتشار آن در سطح کشور.

 محققین. يبازآموزهاي  مشارکت در بررسی و تدوين محتواي دوره -

 هاي پووهشی محققین علوا پزشکی کشور. مشارکت در شناخت نیازهاي آموزشی مهاري -

 واحدها.هاي پووهشی به منظور انتقا، نتاي  به  بانک اطالعاي از طرح ااديبر امشارکت  -

المللی به منظاور تهیاه و    مشارکت در تعیین منابع علمی و تحقیقاتی معتار داخلی و بین -

 هاي علوا پزشکی کشور. توزيع بین مراکز تحقیقاتی. دانش اه

 مرتا . يها پووهدترجمه، تالیف و تدوين مقاله پیرامون  -

سافه و مااانی   اي و فل پووهد و تحقیق پیرامون مسايل فقهی، حقوای، اجتمااعی، حرفاه   -

 اخالق پزشکی.

 جامعه پزشکی در زمینه اخالق پزشکی. ازیموردنهاي آموزشی  مشارکت در تدوين برنامه -

هاي  ريزي و هماهن ی در زمینه شناخت نیازهاي آموزشی به منظور افزايد مهاري برنامه -

 هاي محققین علوا پزشکی کشور در علوا بالینی. پووهد

مراکز تحقیقاي علوا بالینی کشور و ارائه گزارش مربوطاه باه   نظاري و ارزشیابی عملکرد  -

 هاي مرتا . سازمان

هاي علوا  هاي مختلف روش تحقیق در دانش اه ايااد هماهن ی در زمینه برگزاري کارگاه -

 پزشکی کشور.

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -
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 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

باالینی  هاي  از رشته یکيدردارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد يا دکترا الف: 

به داشتن حداال دو مقاله مورد ااو، در نشرياي  مشروط و پايه گروه علوا پزشکی

 تخصصی معتار دنیا.

 تجربه: -2

 هاي تخصصی و معتار داخلای   براي نخا ان و پووهش ران برتر، برگزيدگان جشنواره

 باشد. و خارجی تاربه الزا نمی

        براي ساير افراد حداال چهار سا، ساابقه پووهشای ماورد تايیاد معاونات پووهشای

 باشد. زا میوزاري متاوع ال

 مهارت: -3

 ها آوري و تحلیل داده مهاري گرد 

 افزارهاي تحلیل داده مهاري کار با نرا 

 مهاري ارزيابی خدماي واحدهاي بهداشتی در سطوح مختلف 

 هاي بهداشتی و سالمتی مهاري مديريت داده 

 سازي و ارائه ال وهاي مناسب بهداشت مهاري تصمیم 

  تحقیق از طراحی تا استنااطمهاري مشاوره در مراحل مختلف 

 جامعه ن ربالینی و ، هاي تحقیقاتی پايه مهاري طراحی و اجراي طرح ، 

 هاي تحقیقاتی در سطح آزمايش اهی مهاري طراحی پرواه 

 هاي تشخیص بیماري مهاري طراحی روش 
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  فرانساه  ،یسا یان ل ،هااي عربای   نايکای از زبا   وسایله  بهمهاري گفتاري و نوشتاري، 

 اسپانیايی. و روسی ،آلمانی

 هاي آموزشي: دوره-۴

 مديريت داند 

 نويسی مقاله 

 ريزي استراتويک و عملیاتی برنامه 

 رافزاري آما ها با نرا تدوين، طراحی و تحلیل پرسشنامه 

 مديريت استراتويک 

 مديريت داند 

 مديريت زمان 

 مديريت کیفیت 

 ريزي بر پايه نتیاه برنامه 

 .تدوين، طراحی و تحلیل داده ها 
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 عنوان رشته شغلی: کارآزمای سالمت و رسانه

 تعريف:

هايی شامل ن اارش و   ، فعالیتها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

اي و جهانی، تادوين و   ها، عملکرد و وضعیت سالمت در بعد محلی، ملی، منطقه انتشار شاخص

هااي ساالمت شاامل     باا کلیاه حیطاه   هاي علمی مرتا   تحلیل مستنداي تحقیقاتی و گزارش

هااي ناوين، غاذا و دارو،     هاي درماان، توساعه، تکنولاواي    آموزش، پووهد، درمان، تکنولواي

انسانی، ااتصاادي و اجتمااعی در رساانه هااي رسامی       يها شاخصها و  اوانین و دستورالعمل

، مااديران، گااذاران اااانون، رانیااگ میتصاامسااازي و گسااترش دانااد اختصاصاای  جهاات آگاااه

ريزي و هماهن ی امور رسانه اي ساالمت   ارشناسان و داند عمومی مردا يا سرپرستی، طرحک

 .دارند عهدهرا بر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هاي مناسب انتشار نتاي  تحقیقاي علمای و پووهشای در    ريزي در جهت ارائه شیوه برنامه -

 رسانه هاي جمعی رسمی.

هاا شاامل    هاي علمی مرتا  با کلیه حیطه گزارشتدوين و تحلیل مستنداي تحقیقاتی و  -

هااي ناوين، غاذا و     )آموزش، پووهد، درمان، تکنولواي هاي درمان، توساعه، تکنولاواي  

 دارو(.

جهت ارايه نظاراي،   ها در رسانه افتهيانتشاربررسی مطالب مختلف مرتا  با حوزه سالمت  -

 رفع ابهاماي و پاسخ ويی مناسب.

هاي بخد سالمت به منظور آگااهی   ها، مشکالي و برنامه الدها، چ رسانی پیشرفت اطالع -

 هاي مرتا  با سالمت. بخشی و ايااد هم رايی و همسويی میان مديران بخد

کمک به ارتقاء سطح سالمت جامعه و داند پزشکی از طريق انتشاار بهیناه و باه موااع      -

 اطالعاي مرتا  با سالمت.
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اصاو،   کاارگیري  بههاي علوا پزشکی با  مینهانتشار نتاي  تحقیقاي علمی و پووهشی در ز -

 هاي نوين مرتا . ن اري و فناوري مدرن روزنامه

با دفاتر نشرياي علوا پزشکی و ايااد هماهن ی در انتشاار محتويااي    مؤثرارتااط فعا، و  -

 نشرياي.  

اي و  هاا در بعاد محلای، ملای، منطقاه      انتشار عملکرد و وضعیت سالمت براساس شاخص -

 هاي مرتا . هماهن ی حوزهجهانی با 

هااي رسامی جهات     هااي ساالمت در رساانه    هاا و شااخص   انتشار اوانین و دستورالعمل -

کارشناساان   ، مديران،گذاران اانون، رانیگ میتصمسازي و گسترش داند اختصاصی  آگاه

 و داند عمومی مردا.

هاي  ها و تهیه گزارش در رسانه افتهيانتشاربررسی مطالب مختلف مرتا  با حوزه سالمت  -

 .شده اناااتخصصی براي دست اندرکاران و مديران وزاري متاوع و پی یري ااداماي 

هااي   المللای و داخلای، تهیاه گازارش     در سمینارها، کنفرانسها، جلساي باین  مؤثرحضور  -

 خاري و تخصصی جهت انتشار در رسانه هاي تخصصی و جمعی.

هاي مرتا  با ساالمت و جامعاه باا اخاذ ماوزهااي       ر حیطهن اري د خارن اري و روزنامه -

 مربوط.

کننادگان   مصارف  ، دکنندگانیتولبخشی از  بخشی و برون همکاري با ساير واحدهاي درون -

 هاي مرتا  با سالمت. نتاي  پووهد

هااي ارتاااطی مراکاز     باراي تقويات زيرسااخت    يریا  یپ اابال هااي عملای و    ارائه برنامه -

 رسانه. رسانی سالمت و اطالع

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -
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 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

 مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد سالمت و رسانه.دارا بودن الف: 

 مهارت: -2

 مهاري تحقیق و پووهد 

 هااي مارتا  باا     ن اري و خارن اري در حیطاه علاوا و پاووهد    هاي روزنامه مهاري

 سالمت

  ها در رابطه با نتاي  پووهد شده هیتهمهاري تحلیل، نقد و بررسی مستنداي 

 مهاري ن ارش انواع مقاالي مرتا  با سالمت 

 هاي سالمت. نتاي  پووهد هکنند و مصرف همهاري براراري ارتااط بین تولیدکنند 

 هاي آموزشي: دوره-3

 یسيو خارنونويسی  مقاله 

 اصو، رواب  عمومی الکترونیک 

 حقوق رسانه 

 .آيین ن ارش پیشرفته 
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 اقتصاد سالمت کارآزمایعنوان رشته شغلی: 

 تعريف:  

هايی شامل مطالعاه و   ، فعالیتها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هااي بهداشاتی و درماانی، ارائاه راهکارهااي       اصو، و روشهاي ااتصادي در برناماه  کارگیري به

مناسب ااتصادي در مديريت، تخصایص و مصارف مناابع، تعرفاه گاذاري خادماي ساالمت،        

تاهیز مراکز بهداشتی و درمانی، اناااا  اي،  هاي توسعه تخصیص بودجه، توجیه ااتصادي طرح

هاا و اااداماي ااتصاادي جهات      ارزيابی عملکرد ااتصادي واحدهاي بهداشتی و درمانی، برنامه

ريزي و هماهن ی اماور مارتا  باا     سازي مناسب براي مديران ارشد يا سرپرستی، طرح تصمیم

 .دارند عهدهااتصاد سالمت را بر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 لعه و ارائه راهکارهاي افزايد منابع مالی از جمله درآمد اختصاصی.مطا -

 مطالعه و ارائه راهکارهاي مناسب براي ممانعت از نشت منابع از جمله کسوراي. -

 هاي جديد حوزه سالمت. سنای ااتصادي در اجراي برنامه امکان -

در حوزه  شده يزير برنامهها، پیشنهاداي و تغییراي  انااا مطالعاي ااتصادي پیرامون طرح -

 سالمت.

 دهنده خدماي سالمت. ارزيابی عملکرد و بازدهی ااتصادي مراکز ارائه -

 ااتصادي درمان و بازار بیمه سالمت با تاکید بر عدالت در سالمت. يها لیتحل -

 مشارکت در تدوين بسته خدماي بیمه پايه با تاکید بر هزينه اثربخشی خدماي. -

 اي و ملی. سالمت استانی، منطقه يها حسابمشارکت در برآورد  -

هاي  هاي سالمت در راستاي سیاست تدوين و ارائه راهکارهاي کاهد سهم مردا از هزينه -

 کالن.

 بیمه هاي درمانی پايه و تکمیلی. يساز هماهنگمشارکت در ساماندهی و  -

 مشارکت در تعرفه گذاري خدماي سالمت در سطح ملی. -
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 هاي ااتصادي. سازي ا  جهت تصمیمتحلیل آمار و اطالعاي مرت -

منفعات،  -هااي هزيناه   هاي ارزيابی عملکرد واحدها نظیر تحلیال  ها و شاخص تهیه تحلیل -

دسات رفتاه، باا     هااي از  فرصت-مطلوبیت، هزينه-اثربخشی، هزينه-کارآيی، هزينه-هزينه

 تاکید بر عملکرد مالی.

خدماي ساالمت و همچناین    کننده ارائهوري هر يک از واحدهاي  هاي بهره تعیین شاخص -

 هاي تخصصی آموزش، بهداشت، پووهد و درمان.   وري کلی در هر يک از حوزه بهره

مطلوبیات،  -اثربخشای، هزيناه  -منفعت، هزينه-هاي ااتصادي )تحلیل هزينه انااا ارزيابی -

ها و ااداماي اعم از خريد تاهیزاي، اااداماي بهداشاتی    هزينه( کلیه برنامه يحداال ساز

 .هاي پرهزينه هاي درمان، داروها و...(، عمرانی و غیره با اولويت برنامه )روشدرمانی 

 .ارائه مشاوره در خصوص نحوه وصو، و مصرف منابع اختصاصی -

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 وله.نتاي  آن در انااا وظايف مح کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

از  یکيدر(Phdتخصصی ) دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد يا دکترا الف:  .۱

، ااتصاد و مديريت دارو و ااتصاد بهداشت، ااتصاد سالمت تحصیلی هاي رشته

مشروط به دارا بودن کارشناسی در يکی از ،  بهداشتی و درمانیمديريت خدماي 

 با تشخیص کمیته اجرايی مهندسی مشاغل.رشته هاي مرتا  
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 مهارت:  -2

 ريزي مالی مهاري برنامه 

 مهاري تخصیص اعتااراي بهداشتی و درمانی 

 ها مهاري محاساه هزينه 

 مهاري تحلیل هزينه و فايده 

  و اثربخشی خدماي بهداشتی و درمانی کشور يیکارامهاري تحلیل 

 ها و نیازهاي بازار براي مديران مهاري تشريح هزينه 

 مهاري کار در شراي  ريسک و عدا اطمینان 

 مهاري حل مسائل ناشی از عدا تقارن اطالعاي 

 کنندگان خدمت گران و ارائه مهاري حل مسائل بیمه با توجه به بیماران، بیمه 

  هاا و اثربخشای درماان باه موضاوعاي ااتصااد و        شیوع بیماريمهاري تاديل مسائل

 احتما،.

 هاي آموزشي: دوره-3

 ها ريزي و مديريت هزينه برنامه 

 ابعاد حقوای و اانونی اراردادها 

 اصو، تهیه و تدوين اراردادها 

  ها پرواهارزيابی ااتصادي 

  خدماي در مراکز بهداشتی و درمانی. شده تماامحاساه ایمت 
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 رشته شغلی: کارآزمای کارآفرینی سالمتعنوان 

 تعريف:

اي شناساايی   ، وظاايف حرفاه  ها آنهايی است که متصديان  پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

آموزي و توانمندسازي و رسیدن به مرحله پايدار و استقال، مولاد را   هاي اشتغا،، مهاري زمینه

مخااطره  ها، ابتکار و خالایات،   فرصتجويی و استفاده از  هايی همچون فرصت در غالب فعالیت

، تعهد به کار و تقويت فرهنگ کار، تحقیاق، آماوزش، مشااوره، آماار، اياااد و توساعه       يريپذ

هاي ناوين در زمیناه کاارآفرينی را باا      آوري هاي شغلی جديد با تأکید بر استفاده از فن فرصت

 دهند. اي انااا می هاي استانی، ملی و منطقه توجه به اولويت

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هااي ناوين در    آوري هاي شغلی جديد با تأکیاد بار اساتفاده از فان     ايااد و توسعه فرصت -

 .دست اه

ساازي ماديران ارشاد در زمیناه      افزايی و مشارکت حاداکثري کارآفريناان در تصامیم    هم -

 توسعه کارآفرينی.

ره مندي از منابع موجود جهت افزايد به یسازمان برونهاي همکاري درون و  ايااد زمینه -

، هاا  یتعااون ، هاا  هيا اتحادهاي مردمی در االاب   دولتی( و استفاده از مشارکت )دولتی و غیر

 .شرکت ها

هاا و   هاي پووهشی در بعد کارآفرينی و اشتغا، با همکاري دانشا اه  تدوين و اعالا اولويت -

 مطالعاتی. يها طرحنظاري مستمر بر حسن اجراي 

اي  انااا مطالعاي و تحقیقاي مرتا  باا کاارآفرينی و ارائاه خادماي آموزشای و مشااوره       -

وري و کیفیات و اساتقرار ماديريت     مرتا  با سالمت در کل کشور به منظور افزايد بهره

 ماتنی بر شواهد در امر اشتغا،.  

 با رويکرد ساماندهی بازار کار. آموخت ان دانداي  هاي حرفه ارتقاء توانمندي -
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هاي مرتا  با کاارآفرينی نیاروي انساانی در     ناسايی، سناد، آموزش و توسعه مهاريش -

  .بخد دولتی و غیردولتی نظاا سالمت

، آموخت اان  داناد هااي الزا در   ارائه راهکارهاي مناسب باراي آماوزش و کساب مهااري     -

  بازار گروه پزشکی(. عنوان بهمنطاق بر نیازهاي جامعه )

 با توجه به نیاز مردا. زا اشتغا،شناسی پديده بیکاري و شناسايی راهکارهاي  آسیب -

تعیین نر  بیکاري و اشتغا، گروه پزشکی و تحلیل آخرين وضعیت کارآفرينی و اشاتغا،   -

 در دست اه.

 کارآفرين. يها طرحعلمی ويوه کارآفرينی و  يها ديهماو  ها فراخوانبرگزاري  -

 ابعاد فرهن ی امر کارآفرينی در متون اسالمی.مطالعه، تحقیق و معرفی  -

ارائه نتاي  تحقیقاي در االب مقاالي )اابل درج در نشرياي داخلی ياا خاارجی(، جازوه و     -

 رسانی حوزه کارآفرينی. کتاب با ارائه آن بر روي پاي اه اطالع

 انااا نیازسنای و نظرسنای در زمینه نیازهاي بازار کار منطقه. -

کاارآفرينی و اشاتغا، در ساطح     ازیا موردنهاي آموزشی  انااا نیازسنای و برگزاري دوره -

 کشور.

 و کارآفرينی. وکار کسبهاي آموزشی به منظور مشاوره در زمینه  تهیه و تدوين سرفصل -

 هاي مربوط به کارآفرينی. ها و جشنواره برگزاري سمینارها، کن ره -

متناساب باا نیازهااي دانشااويان و کارفرماياان      هاي آموزشای   ها و کارگاه برگزاري دوره -

هااي شاغلی،    ، افازايد مهااري  يسااز   یا تساازي،   ، شاکهوکار کسبشامل: تدوين طرح 

در اسالا، کاارآفرينی در   وکار کسبگیري، فرآيند توسعه محصو، جديد،  ال وهاي تصمیم

 ترونیک و...در فناوري اطالعاي، بازاريابی الک وکار کسبهاي نوين، فرآيندهاي  فناوري

هاي نوآوري، فناوري  ارائه راهکارهاي مناسب به منظور بسترسازي براي توسعه زيرساخت -

 هاي مدرن و تکنولواي

 هاي داند بنیان. هاي کارآفرينی و ارائه به شرکت ها و ايده مطالعه و بررسی طرح -
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 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

هااي تحصایلی    از رشاته  یکا يدردارا بودن مدرک تحصایلی کارشناسای ارشاد    الف: 

باه دارا باودن کارشناسای     مشروط مديريت کارآفرينی، کارآفرينی در نظاا ساالمت 

 علوا پزشکی. تحصیلی  هاي از رشته یکيدر

در رشته تحصایلی ماديريت    (Phdتخصصی ) دکترا دارا بودن مدرک تحصیلی ب: 

 از  رشاته هااي تحصایلی     یکا يدر کارشناسی ارشدبه دارا بودن  مشروط کارآفرينی

 الف.  دربند ذکرشده

 مهارت: -2

  وکار کسبمهاري طراحی و تدوين طرح (BP) 

  وکار کسبمهاري تحلیل و بررسی توجیه فنی و ااتصادي طرح 

 گیري در شراي  مخاطره   مهاري تصمیم 

 مهاري تحلیل هزينه و فايده 

  توانايی تحلیل ماترييSWOT 

 تحلیل نیروهاي راابتی در شراي  تهديد و فرصت 

  نوين در بازار کار يها يفناورتوانايی استفاده از 

 گیري شهودي تصمیم 

 روش تحقیق، بازاريابی و تحقیقاي بازار 

 مديريت مالی 

 یسينو مقاله. 
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 هاي آموزشي: دوره-3

 ريزي استراتويک و عملیاتی برنامه 

  وکار کسبتدوين و طراحی طرح 

   وکار کسبتحلیل محی 

 در اسالا وکار کسبهاي کارآفرينی  گیري، مديريت تیم ال وهاي تصمیم 

 هاي نوين کارآفرينی در فناوري 

 اصو، و ماانی مديريت و ااتصاد خرد و کالن 

 مديريت مالی 

 فنون بازاريابی 

 تااري الکترونیک 

  وکار کسبمديريت 

 فرآيندهاي کارآفرينی 

 هاي خالق  ماانی خالایت و فنون و روش 

 هاي کارآفرينی. کسب مهاري 
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 های شغلی ارزشیابی اسناد و مدارک پزشکی بخش نوزدهم ( رشته

 عنوان رشته شغلی: کارشناس فناوری اطالعات سالمت

 تعريف:  

هااي پاذيرش،    ، در اسامت هاا  آنهايی است که متصاديان   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

پذيرش بیماران، و اشتغا، داشته،  ها بیمارستانها در  مدارک پزشکی، آمار و کدگذاري بیماري

، درماانی  یکز بهداشتاهاي مر ، تهیه آمار از کلیه فعالیتها آنتنظیم مدارک پزشکی و باي انی 

، I.C.Dاساتانداردهاي  ز ا ههاا باا اساتفاد    المللی بیماري بندي بین و آموزشی، استفاده از طاقه

هااي   مانند پرستاري و تهیه گازارش از فعالیات   بیمارستانهاي مختلف  ايااد ارتااط با اسمت

ريزي و همااهن ی اماور مارتا  باا مادارک پزشاکی از        يا سرپرستی، طرح بیمارستانمختلف 

 باشد. هاي جاري اين رشته شغلی می فعالیت

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هااي پزشاکی جهات     هااي ناوين ذخیاره و بازياابی داده     تحقیق در زمیناه کااربرد روش   -

 گیري در حوزه بهداشت و درمان مهاي تصمی نظاا يساز نهیبه

هااي   نظااا وري اطالعااي در جهات ارتقااي    اهااي فنا   استانداردها و پروتکال  يساز یبوم -

 بهداشت و درمان  

 هاي بهینه جهت آموزش و انتقا، مفاهیم کاربردي انفورماتیک در پزشکی   ارائه روش -

 هاي اجرايی حفاظت از اطالعاي خصوصی بیماران.   طراحی روش -

دهناده خادماي    سازي زمینه براراري و تداوا ارتااط و همکااري باین مراکاز ارائاه     فراهم -

 بهداشتی و درمانی  

 هاي پزشکی. بررسی و پیشنهاد ساختار بهینه پاي اه داده -

 هاي پزشکی   سازي و بازيابی داده هاي نوين ذخیره استفاده از کدگذاري در پزشکی و روش -

 عمل. براساس استانداردهاي مورد سالمتسازي و بازيابی اطالعاي  سازماندهی، ذخیره -
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 اطالعاي بهداشتی و درمانی.داده ها و توزيع  و پردازش ،نظاري بر گردآوري -

 .ها بیمارستاناد و مدارک پزشکی مراکز آموزشی و درمانی و کنتر، و نظاري بر اسن -

 ،پرسانل  و تعاداد  ، ترکیاب نظاري بر ارزيابی واحدهاي مدارک پزشکی از جهات سااختار   -

 فضاي فیزيکی و فرآيند مستندسازي. ،تاهیزاي

فراهم کردن اطالعاي صحیح جمعیتی )دموگرافیاک( بیمااران، الصااق مادارک و ارساا،       -

 هاي مرتا . همراه با بیمار به بخدپرونده بیمار/ 

هاي ارتااطی و اينترنتی به منظور دستیابی آسان مراجعین  مشارکت در تقويت زيرساخت -

 به منابع اطالعاتی پزشکی.

رساانی پزشاکی باراي بازياابی      هاا و مراکاز اطاالع    مشاوره و راهنمايی کااربران کتابخاناه   -

 .ها آناطالعاي و هدايت آنان در ترسیم استراتوي فردي 

 ع اطالعاتی و کتابخانه.بغیررسمی براي استفاده از منا-گروهی و رسمی-آموزش فردي -

ها مطابق سیساتم   گذاري و ثات و مهر کردن کتب و ماالي و تنظیم آن در افسه شماره -

 ها. جاري و نوين کتابخانه

 نويسی. بندي کتب و ماالي و کاتولو  طاقه -

 رشته مدارک پزشکی. مشارکت در آموزش دروس عملی دانشاويان -

مربوطاه براسااس    نادکي ياها، اعما، جراحی و ااداماي درمانی و تهیه  کدگذاري بیماري -

 استانداردهاي جهانی.

صاوري   هاا  آنبررسی بر  گزارش عمل جراحی )براي بیماران که ااداا جراحی در مورد  -

 گرفته است(.

 انااا امور مربوط به پذيرش بیماران. -

 ها و تأمین پذيرش موارد فوريت پزشکی. نامه اجازهنامه و  اخذ رضايت -

هاي کامپیوتري تخصصی در زمینه مربوطه و توانايی در رفع اياراداي و   آشنايی به سیستم -

 تهیه آمار روزانه پذيرش.

 اعما، جراحی و بستري. ا دهی براي پذيرش بیماران و نوبت يبند زمان -
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ز بیمااران بساتري و مارخص شاده و آماار      تهیه و تنظیم آمار روزاناه، ماهاناه و سااالنه ا    -

خادماي   لیا وتحل هيا تازهاا باه منظاور     ها و پاراکلینیاک  مراجعین به کلینیک ریوم مر 

 .شده ارائهدرمانی 

الزا جهت بهاود روشهاي کار، فرمهااي مادارک پزشاکی وساايل و امکانااي       يها یبررس -

 مربوط به مدارک پزشکی.

 .ها بیمارستانارزشیابی واحدهاي مدارک پزشکی مراکز آموزشی و درمانی و  -

 (.HIS) همکاري در استقرار و کاربرد سیستم مديريت سالمت -

 تنظیم کاري شناسايی و ثات مشخصاي و شماره باي انی جهت ارائه به بیمار. -

 ها.ی پروندهزنو شماره يپوشه گذارتنظیم اوراق پرونده براساس استانداردهاي موجود و  -

 شده نییتعبراساس روش  ها پروندهانااا امور باي انی  -

 پاسخ به مکاتااي مربوط به پزشکی اانونی و ارگانهاي دي ر با استفاده از پرونده بیماران -

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .مشارکت در تحقیقاي کاربردي در عرصه نظاا سالمت در شغل مربوطه -

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

فنااوري   ، مادرک تحصایلی کارشناسای در رشاته مادارک پزشاکی      الف:دارا باودن  

 .پزشکی  در شاخه ، انفورماتیک پزشکی ، کتابدارياطالعاي سالمت

هاي مديريت فنااوري   از رشته یکيدرمدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ب: دارا بودن 

و  انفورماتیاک پزشاکی ، کتاباداري     ،، فنااوري اطالعااي ساالمت    اطالعاي پزشکی

ماديريت خادماي بهداشاتی و درماانی      و مادارک پزشاکی  پزشاکی ،   یرساان  اطالع

 ذکرشاده  از  رشته هااي تحصایلی    یکيدر کارشناسیمدرک دارا بودن  به مشروط

 الف. دربند
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هااي مادارک    از رشاته  یکيدر(Phdتخصصی ) دکترا مدرک تحصیلی ج: دارا بودن 

پزشااکی، مااديريت اطالعاااي سااالمت )مااديريت اطالعاااي بهداشااتی و درمااانی(،   

 یرساان  اطاالع ، کتاباداري و  مديريت خدماي بهداشتی و درمانیانفورماتیک پزشکی، 

ارشاد  کارشناسای   وکارشناسای   باه دارا باودن مادرک تحصایلی     مشروط پزشکی 

 الف و ب.   دربند ذکرشده از رشته هاي تحصیلی یکيدر

 مهارت: -2

 مهاري مديريت اسناد 

 مهاري مستندسازي و پردازش اطالعاي 

 ها مهاري استفاده از آمار و کدگذاري بیماري 

  مهاري تحلیل نتاي 

  بیمارستانهاي مختلف  کلی از فعالیت یگزارش دهمهاري 

 .مهاري انااا تحقیق و پووهد 

 هاي آموزشي: دوره -3

 هاي اانونی مدارک پزشکی جناه 

   مدارک پزشکی یسينو خ نحوه تدوين 

  ها. بندي بیماري گذاري و طاقه هاي ناا آشنايی با آخرين سیستم 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان فناوری اطالعات سالمت

 تعريف:  

هااي پاذيرش،    ، در اسامت هاا  آنهايی است که متصاديان   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

اشتغا، داشته، پاذيرش بیمااران،    ها بیمارستانها در  مدارک پزشکی، آمار و کدگذاري بیماري

، درماانی و  یهااي مرکاز بهداشات    ، تهیاه آماار فعالیات   ها آنتنظیم مدارک پزشکی و باي انی 

و  بیمارساتان هااي مختلاف    هاا و تهیاه گازارش کلای از فعالیات      آموزشی، کدگذاري بیمااري 

 باشد. هاي جاري اين رشته شغلی می هماهن ی امور مرتا  با مدارک پزشکی از فعالیت

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 آموزش بیمار و همراهاان وي در ماورد منشاور حقاوق بیماار و چ اون ی دسترسای باه         -

 خدماي بهداشتی درمانی.

 هاي مربوطه. نامه و رضايت برائت نامهاخذ  -

 ها و تأمین پذيرش موارد فوريت پزشکی. نامه نامه و اجازه اخذ رضايت -

هاي کامپیوتري تخصصی در زمینه مربوطه و توانايی در رفع اياراداي و   آشنايی به سیستم -

 تهیه آمار روزانه پذيرش.

 اعما، جراحی و بستري.ا  براي پذيرش بیماران یده نوبتو  يبند زمان -

تهیه و تنظیم آمار روزاناه، ماهاناه و سااالنه از بیمااران بساتري و مارخص شاده و آماار          -

خادماي   لیا وتحل هيا تازهاا باه منظاور     ها و پاراکلینیاک  مراجعین به کلینیک ریوم مر 

 .شده ارائهدرمانی 

 ماران در بخد.تکمیل مرتب و منظم دفاتر خاص پذيرش و ترخیص بی -

 راهنمايی بیماران به اتاق و تخت مربوطه در بدو ورود بیمار به بخد. -

باه   ها آنمرتب نمودن اوراق پرونده، ثات در دفتر ترخیص و تحويل دایق، کامل و روزانه  -

 واحد حسابداري يا واحد مدارک پزشکی.

 پرونده.پی یري پرونده بیمار تا پايان کامل مراحل ترخیص و تسويه حساب  -
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کنتر، و دريافت بر  خروج بیمار از بخد )نسخه دوا بر  ترخیص( و خاروج بیماار از    -

 بخد.

 هاي راديولواي و کپی بر  خالصه پرونده به بیمار در زمان ترخیص. تحويل کلیشه -

، ترخیص شده رشيپذتهیه و تنظیم و ارائه آمار روزانه بیماران شامل تعداد بیمار بستري،  -

در  هاا  آندي ار( و ارائاه    بیمارساتان هاي دي ر يا  امی يا انتقالی )به بخدشده، فوتی، اعز

 ابتداي شیفت هر روز  

هااي کاارآموزي، مهاارتی و آموزشای در جهات ارتقااء معلومااي و         شرکت فعا، در دوره -

 نتاي  آن در انااا وظايف محوله. کارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 سرپرستار جهت انااا برنامه کارهاي روزانه.همکاري و هماهن ی با پرستار يا  -

 انااا امور پذيرش، بستري و ترخیص بیماران در بخد. -

آماده نماودن پروناده بیمااران )اضاافه نماودن اوراق الزا، اارار دادن پروناده در پوشاه          -

تماامی اوراق پروناده    يدررومخصوص بخد، درج کامل و دایق اطالعاي هاويتی بیماار   

 وي(.

 منظم دفاتر خاص پذيرش و ترخیص بیماران در بخد.تکمیل مرتب و  -

 راهنمايی بیماران به اتاق و تخت مربوطه در بدو ورود بیمار به بخد. -

راهنمايی و کمک جهت تعويض لااس و تحويل الاسه و اشیاء ایمتی بیمار باه همراهاان    -

 (.  )کمد مخصوص بیمار بیمارستانبه واحد الاسه  ها آنوي )طاق ضواب ( و يا ارسا، 

 پرونده بیمار تا زمان ترخیص. ازیموردنتکمیل و اضافه نمودن روزانه کلیه فرا ها و اوراق  -

کنتر، روزانه پرونده بیمار و الصاق بر  هاي رسیده از واحدهاي آزمايش اه، راديولاواي،   -

 پاتولواي و.... در پرونده بیمار.

 سه و.... به واحدهاي مربوطه.تهیه روزانه آمار بیماران و ارائه آن جهت امور تغذيه، الا -

، هاااي آزمااايدانااااا هماااهن ی و گاارفتن نوباات بااراي بیماااران بسااتري جهاات انااااا  -

 ها و.... در داخل مراکز درمانی. راديوگرافی

و  شاده  اناااا  هاي آزمايدبررسی کامل پرونده و تنظیم صوري ريز لوازا مصرفی، داروها،  -

 در طو، مدي درمان. شده هیتههاي  يا راديولواي



 

284 
 

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

 دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته مدارک پزشکی.الف: 

 مهارت: -2

 مهاري مستندسازي و پردازش اطالعاي 

 ها مهاري استفاده از آمار و کدگذاري بیماري 

  بیمارستانهاي مختلف  کلی از فعالیت یگزارش دهمهاري 

  اطالعاي و نسخ دارويی به کامپیوترمهاري ورود 

 مهاري براراري ارتااط با بیمار 

 هاي پزشکی ها يا مشاوره جراحی ها/ ريزي براي مالااي مهاري برنامه 

 هاي بیمه مهاري کار با فرا 

 افزارهاي پزشکی کار با نرا مهاري مصاحاه با بیماران براي تکمیل مدارک 

 .مهاري انااا مستندسازي اطالعاي 

 هاي آموزشي: دوره -3

 ها بندي بیماري هاي نام ذاري و طاقه آشنايی با آخرين سیستم 

 آشنايی با منشور حقوق بیمار 

 یبیمارستان هاي اطالعاي آشنايی با سیستم 

 .نظاا اطالعاي بیمار 
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