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 رشته شغلي )شغل( عنوان پست سازماني حوزه/واحد

 رياست

 بيمارستان *رئيس

مطابق با سنجه های 

 اعتباربخشی

 

 مسئول دفتر و روابط عمومی
 مسئول دفتر

 

  *معاون آموزشی و پژوهشی 

امور خدمات آموزشی 

 دانشجويی

 كارشناس خدمات آموزشی كارشناس خدمات آموزشی

 كارشناس امور دانشجويان دانشجويیكارشناس خدمات 

 كتابدار كتابدار

 كارشناس سمعی بصری كارشناس سمعی و بصری

 كارشناس امور پژوهشی كارشناس خدمات پژوهشی امور خدمات پژوهشی

 ايمنی بيماربهبود كيفيت و 

 

 كارشناس كنترل عفونتهای بيمارستانی )پرستار(

 
 پرستار

 اعتبار بخشیكارشناس بهبود كيفيت و 

 

كارشناس امور اجرايی 

 بيمارستان

 كارشناس ايمنی بيمار

 پرستار

سال سابقه  ۵حداقل دارا بودن 

 الزامی است كار پرستاری

 كارشناس اقتصاد سالمت كارشناس اقتصاد سالمت و بهره وری

 حراست

 مسئول حراست)مأمور از ستاد(

 
 مامور حراست

 مسئول نگهبانی

 
 نگهبان

 نگهبان نگهبان

 بخش اورژانس

 مسئول اورژانس( (متخصص طب اورژانس/پزشك عمومی
پزشك متخصص) طب اورژانس( 

 / پزشك عمومی

 متخصص طب اورژانس/پزشك عمومی

 

پزشك متخصص) طب اورژانس( 

 / پزشك عمومی



  تشکيالت تفصيلي بيمارستان 

2 

 

 امور حمل و نقل اورژانس
 

 كاردان/كارشناس فوريتهای پزشكی
 كاردان / كارشناس فوريتهای

 پزشكی

 خدمات پرستاری

 

 پرستار مدير خدمات پرستاری

 پرستار سوپروايزر آموزش سالمت

 پرستار سوپر وايزر آموزشی

 پرستار سرپرستار

 پرستار پرستار

 ماما ماما مسئول

 ماما ماما

 بهدار بهدار بيمار

 كاردان/ كارشناس اتاق عمل كاردان/كارشناس اطاق عمل

 كاردان/كارشناس هوشبری

 
 كاردان/ كارشناس هوشبری

 امور دارويی)داروخانه(

 

 داروساز كارشناس امور دارويی )مسئول فنی(

 داروساز كارشناس امور دارويی

 واگذاری به بخش غير دولتی دارويار

 آزمايشگاه تشخيص طبی

 كارشناس مسئول آزمايشگاه
كارشناس آزمايشگاه و تشخيص 

 طبی

 كاردان/كارشناس آزمايشگاه
كاردان / كارشناس آزمايشگاه و 

 تشخيص طبی

 تصويربرداری

 

 كارشناس پرتو شناسی كارشناس مسئول راديولوژی

 كاردان / كارشناس پرتوشناسی كاردان/كارشناس راديولوژی

 كارشناس پزشكی هسته ای كارشناس پزشكی هسته ای

 پرتودرمانیكارشناس  كارشناس پرتودرمانی

 امور توانبخشی

 كارشناس توانبخشی فيزيكی كارشناس فيزيوتراپی

 كارشناس شنوايی شناسی كارشناس شنوايی شناسی

 كارشناس توانبخشی فيزيكی كاردرمانی كارشناس

 كارشناس توانبخشی فيزيكی گفتاردرمانی كارشناس

 كارشناس بينايی سنجی بينايی سنجی كارشناس

 كارشناس روانشناسی روانشناسیامور 

 روانشناس

صرفا دارندگان مدرک 

 روانشناسی بالينی
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 مديريت بيمارستان
 مدير

 

كارشناس امور اجرايی 

 بيمارستان

 (ITفناوری اطالعات)

 كارشناس تحليگر سيستم كارشناس مسئول فناوری اطالعات

 كارشناس رايانه

 
 كارشناس تحليگر سيستم

 مددكار بهداشتی و درمانی مددكار امور مددكاری

 اداره فناوری اطالعات سالمت

 

 رييس اداره
كارشناس پذيرش و مدارک 

 پزشكی

 كارشناس فناوری اطالعات سالمت
كارشناس پذيرش و مدارک 

 پزشكی

 *كاردان/كارشناس پذيرش
كاردان/كارشناس پذيرش و 

 پزشكیمدارک 

 *منشی بخش
كاردان/كارشناس پذيرش و 

 پزشكی مدارک
 

 امور تغذيه
 كارشناس تغذيه و رژيم درمانی

 
 كارشناس تغذيه

 بهداشت محيط و حرفه ای
 كارشناس بهداشت محيط كارشناس بهداشت محيط

 كارشناس بهداشت حرفه ای كارشناس بهداشت حرفه ای

 تجهيزات پزشكی
 كارشناس تجهيزات پزشكی كارشناس مسئول تجهيزات پزشكی

 كارشناس تجهيزات پزشكی پزشكی كارشناس تجهيزات

 امور مالی

 حسابدار رئيس اداره

 حسابدار كارشناس امور مالی

 حسابدار حسابدار

 حسابدار امين اموالحسابدار و 

 مسئول خدمات مالی صندوقدار

 كارگزين كارگزين

 متصدی امور دفتری متصدی امور دفتری و بايگانی

 مسئول خدمات مالی كارپرداز

 مسئول خدمات مالی انباردار

 مهندس تاسيسات كارشناس تاسيسات تاسيسات و نگهداشت
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 حداکثر مقطع تحصیلی لیسانس مورد پذیرش می باشد درپست منشی بخش و کارشناس پذیرش  *
 


