
��ی �ما�ی کاشان  دا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا
 �عاونت �و��ه �د�يت و �نا�ع                     

 

 اين نامه بدون مهر دبيرخانه فاقد اعتبار است
 )031( 55444055: تلفن  8713783976:  خرداد، ابتداي خيابان اباذر ،كد پستي15كاشان، ميدان :آدرس

 E-mail: logistics @kaums.ac.ir    http:// logistics.kaums.ac.ir) 031( 55463355دورنگار  
 

 

       

  ٤٥۳ /۹ /٦ /۲۹ /پ :�ماره ��

 ۱۳۹۹/ ۸/ ۱۲  :�ر�

                :��ت 

 
 

  بسمه تعالى

 معاون محترم بهداشت و رئيس مركز بهداشت دانشگاه

 جناب آقاي دكتر رزاقي
 

 با سالم و احترام
، منابع و  25/9/98د مورخ /2054/212به پيوست نامه شماره        معاون محترم توسعه مديريت

ريزي وزارت متبوع و پيوست آن در خصوص اصالحيه شناسنامه شغل بهورز جهت  برنامه
و ضميمه مذكور در زمان دريافت، در اختيار نامه  مفاد نمايد اضافه مي. گردد برداري ارسال مي بهره

 .همكاران محترم شاغل در امور اداري آن معاونت قرار گرفته است
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مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری                                    -گروه مهندسی و ارزیابی مشاغل  

 

 بهورز 

 

 .شغلتعریف 

گیقیاري ارتباط هزبيك و م همی گا روسهائنان و ارائ  خ مات  ف نها، وظهايد اس  ک  مهص يان آناين رشته  شتی د برگیرنیه پ ت    
سالم  و هنز مشارک  بر   کتت پيمشتص ، کتهی  و تايش ووام  تد   دگصشت توانشت پ  و  رنیي، برماهد )بر موارب مشتص  تنش

 باره .کتهی  ووام  اجهماود مؤثی گی سالم  بر روسها و حفظ و ارتقا سالم  روسهاينان را گی ود پ

 و مسئولیت ها  ظایفنه وونم

 

ها، هاي صتتابرپ، بي پ گاهد از گنماريبستتهوراملم شتت پ ارائ  رزارش گ  ربپ قوقاهد و اخو و اجیاي آموزش، تايش اق امات اهجام -
 ها.، ارجاع گنماران بر حنط  میاقب  از سالم  و کتهی  گنماريهاياهجام غیگامگی

و  ساالناننم -مابران گاربار -جم   اطفا هاي مصه ف ه ف بر جامل  من، گد ازي محنط، میاقب  از ریوپيستاز منيآموزش، ا -
 تنشگنیي.ساممت ان و... بر حنط  

ها و آئنن هامة گدورزي و میاقب  از گنماران گیاساد اهجام خ مات برماهد اومن  و استهمیار اق امات برماهد گیاستاد بسهوراملم    -
 ت صوراه  تزشكان بر حنط  برماهد.

ح د گ  متظور هاي م تتهقنو و غنی م تتهقنو، قیبي، ریوهد و گا کمك اقیاب و هدابهاي مها و ارائ  آموزشرنیي از قیصتت گدیپ -
 تأمنن، حفظ و ارتقاء سالم  اقیاب تح  توشش بر حنط  آموزشد ومومد.

ها و همكاري گا سايی هدابهاي توسل  اجهماود قیهتگد روسها بر آموزش و مشتارک  بر اق امات الزم بر هدارهو  بسهوراملم   -
 حنط  مشارک  قلا  بر توسل  اجهماود و قیهتگد.

هاي الزم هزب مصاطبان گیاي مشتتتارک  و ارتقاء مشتتتارک  بر امور میگوط گ  خوب و ايجاب اهگنزپ آموزش و ج ب اوهماب میبم و -
 روسها بر حنط  ج ب مشارک .

شتتت پ و اطالوات ثی بر ستتتالم  و گنماري و تالش بر ح  مل تتتالت و رزارش امور اهجامؤآوري اطالوات مک تتتب و جم  -
ارائت  اطالوتات الزم گت  رنیهت ران خ مات گدورزان بر حنط  ارتباطد و     هتاي متاقوو و هنز   گت  میگنتان و ربپ   شتتت پيآورجم 

 رساهد بو جاهب .اطالع

کاررنیي ههايج آن بر هاي شی د و گ هاي کارآموزي، مدارتد و آموزشد بر جد  ارتقاء مل ومات و تواهمت يشیک  قلا  بر بورپ -
 اهجام وظايف محوم .

 .م سالم  بر شی  میگوط مشارک  بر تحقنقات کارگیبي بر ویص  هظا -

 



مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری                                    -گروه مهندسی و ارزیابی مشاغل  

 شرایط احراز

 

  تحصیالت

 دارا بودن دیپلم بهورزی.الف : 

 بهورزی آموزش دوره طی و متوسطه کامل دیپلم تحصیلی مدرک بودن ب: دارا

 اگ مبارزپ/ خاهوابپ گد اش ) ومومد گد اش  گدورزي،  :تحصیلی رشیته  از یکی در کاردانی تحصییلی  مدرک بودن ج: دارا
 گدورزي کارباهد هايمدارت تطبنقد آموزش بورپ طد و  تیسهاري محنط، گد اش  ، اي حیق  گد اش  ، مامائد ،  ها گنماري

  گد اش ، مامائد ، تیسهاري ، ومومد گد اش  :تحصیلی های رشته از یکی در کارشیناسی  تحصییلی  مدرک بودن د: دارا
 تطبنقد آموزشد بورپ طد گا محنط

 هقاط بر بوراقهابپ و محیوم متاطق گیاي بهورزی آموزش دوساله دوره طی و تحصیلی راهنمایی دوره پایان بودن و: دارا
 کام  وبيپ  تحصتن د  م رک باراي گدورز وجوب و م گ  مشتیوط  ياقه توستل   کمهی و هناقه توستل   هايگصش بر واق  روستهايد 
 مهوسط 

 . گاش  مد گدورز جو  بسهوراملم  مفاب گیاسادقوو  تحصن د هاي رشه  بر میب و زن تويیش*

 

 مهارت:

 ،ریوهد مدارت اهجام کار -
 ،هامدارت آموزش بسهوراملم  -
 ،هاآموزش گد اش  گ  اقیاب و ریوپ -
 سازي،  ايمن -
 ،گد ازي محنط -
 ،هاتنشگنیي و میاقب  گنماري -
 ها،  گاهد از گنماريبي پ -
 ،غیگامگیي -
 ،شتاخ  باروها -
 ،هاي اومن اهجام اق امات کمك -
 ،اهجام اق امات ام ابي بر گاليا و سواهح و حوابث -
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 اقزارهاي هظام شبك .هیم يینکاررگ  -

 

 

 دانش بدو انتصاب:

 هاي میاکز گدورزبسهوراملم  ها وهام آشتايد گا آخیين آئنن -
 ايهاي ملايتات بورپآشتايد گا هحوپ تكمن  و بسهوراملم  قیم  -
 هاي ارتباطد و رقهاري.مدارت  -

 

 

 :تجربه

 گدورزي.  هامش پ بر آئننهاي وم د و کارآموزي گ  منزان اوالمآموزش -
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