
 مركز بهداشت شهرستان

 عنوان پست سازمانی رشته شغلی )شغل( توضیحات

حرفه ای و  صرفا دارندگان مدرک تحصیلی دکتری* 

( مندرج در پی اچ دی)بالینی/  تخصصی دکتری 

    شرایط احراز مشاغل

/*) کارشناس بهداشت خانواده/ کارشناس دندانپزشک/ یعموم پزشک

پیشگیری و مبارزه با بیماریها/ کارشناس بهداشت محیط /کارشناس 

 بهداشت حرفه ای( 

 (شبكه بهداشتی معاون)  شهرستان بهداشت مرکز رییس

 (کارشناس بهداشت دهان و دندان )دندانپزشک دندانپزشک 

 بیماریها مسئول مبارزه با کارشناس کارشناس پیشگیری ومبارزه با بیماریها 

 کاردان مبارزه با بیماریها )مسئول زنجیره سرما( کاردان پیشگیری ومبارزه با بیماریها  

 بیماریها کارشناس مبارزه با کارشناس پیشگیری ومبارزه با بیماریها 

 مدارک پزشكی و کارشناس آمار کارشناس فناوری اطالعات سالمت 

 کارشناس مسئول بهداشت خانواده خانوادهکارشناس بهداشت  

 کارشناس بهداشت روانی کارشناس  سالمت روان 

 کارشناس مسئول بهداشت خانواده کارشناس بهداشت خانواده 

 کارشناس بهداشت خانواده کارشناس بهداشت خانواده 

 کارشناس بهداشت مامائی ماما 

 مدارسکارشناس بهداشت  کارشناس بهداشت خانواده  

 کارشناس آموزش بهداشت کارشناس بهداشت خانواده 

 کارشناس هماهنگی گسترش شبكه و جلب مشارکتهای مردمی کارشناس بهداشت خانواده / کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها  

 کارشناس هماهنگی گسترش شبكه  کارشناس بهداشت خانواده / کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها 

 کارشناس جلب مشارکت های مردمی  کارشناس بهداشت خانواده / کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها 

 کارشناس بودجه کارشناس برنامه و بودجه   

 کارشناس بهداشت تغذیه کارشناس تغذیه 

 کارشناس بهداشت محیط کارشناس بهداشت محیط 

محیط بهداشت کارشناسان   اولویت با   بهداشت حرفه ای کارشناس مسئول بهداشت محیط و کارشناس بهداشت حرفه ای /کارشناس بهداشت محیط  

 کارشناس مسئول بهداشت محیط کارشناس بهداشت محیط 
 کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای کارشناس بهداشت حرفه ای 



 حرفه ایکارشناس بهداشت  کارشناس بهداشت حرفه ای 

 کارشناس آموزش بهداشت کارشناس بهداشت خانواده 

 کارشناس هماهنگی گسترش شبكه ها هایماریب با مبارزه و یریشگیپ کارشناس/  خانواده بهداشت کارشناس 

 کارشناس امور دارویی داروساز 

عمومی امور  اداره  

 عنوان پست سازمانی رشته شغلی )شغل( توضیحات

 رئیس اداره کارگزین/ حسابدار 

 مسئول حسابداری حسابدار 
 حسابدار حسابدار 
 حسابدار وامین اموال حسابدار 
 کارگزین کارگزین 
 مسئول امور دفتری و بایگانی متصدی امور دفتری 
 متصدی امور دفتری متصدی امور دفتری 
 کارپرداز مسئول خدمات مالی 
 کارشناس ساختمان کارشناس راه وساختمان وشهرسازی 

 انباردار مسئول خدمات مالی 

 مسئول امورعمومی کارشناس امور اداری/حسابدار 

 کارپرداز مسئول خدمات مالی 

 نگهبان نگهبان 

شهريمركز خدمات جامع سالمت   

 عنوان پست سازمانی رشته شغلی )شغل( توضیحات

وزارت  مصوب آموزشی دوره طی با *                      

خانواده      پزشک متخصص  صرفا ** 

 پزشک عمومی* 

 پزشک متخصص**
 پزشک خانواده ) رئیس مرکز(

 پزشک عمومی )رئیس مرکز( پزشک عمومی 

وزارت مصوب آموزشی دوره طی با * پزشک عمومی *   پزشک خانواده 



خانواده پزشک متخصص * صرفا  ** پزشک متخصص  * 

 پزشک عمومی  پزشک عمومی 

 دندانپزشک دندانپزشک 
 کارشناس مشاوره ازدواج زن کارشناس بهداشت خانواده 
 کارشناس مشاوره ازدواج مرد کارشناس بهداشت خانواده  
 کارشناس آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی 
 پرستار پرستار 

 ماما ماما 

 کارشناس تغذیه کارشناس تغذیه  

 کارشناس سالمت روان کارشناس سالمت روان  

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها / کارشناس بهداشت  

  /ماماخانواده

 کارشناس مراقب سالمت ناظر

 کارشناس بهداشت محیط کارشناس بهداشت محیط 

 کارشناس بهداشت حرفه ای کارشناس بهداشت حرفه ای  

 اطالعات سالمتکارشناس فناوری  کارشناس فناوری اطالعات سالمت  

 سرایدار و نگهبان نگهبان / سرایدار 

 )ماما(ناظر  کارشناس مراقب سالمت ماما  

 پايگاه سالمت ضمیمه

 عنوان پست سازمانی رشته شغلی )شغل( توضیحات

 کارشناس مراقب سالمت کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها /کارشناس بهداشت خانواده  

 کاردان مراقب سالمت کاردان پیشگیری و مبارزه با بیماریها/ کاردان بهداشت خانواده  

 )ماما( کارشناس مراقب سالمت ماما 

 مركز خدمات جامع سالمت روستايی

 عنوان پست سازمانی رشته شغلی )شغل( توضیحات

وزارت  مصوب آموزشی دوره طی با   پزشک خانواده )رئیس مرکز( *پزشک عمومی  * 



خانواده  پزشک متخصص صرفا  **پزشک متخصص ** 

آزمایشگاه کارشناسکاردان/  کاردان / کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی   
 آزمایشگاه کاردان/ کارشناس/ کاردان /کارشناس آزمایشگاه  تشخیص طبی 

بهیارپرستار/    پرستار / بهیار 

 کارشناس سالمت روان کارشناس سالمت روان  

خانواده بهداشت کارشناس/  ها یماریب با مبارزه و یریشگیپ کارشناس   کارشناس مراقب سالمت ناظر 

 ماما ماما 

 کارشناس فناوری اطالعات سالمت کارشناس فناوری اطالعات سالمت 

 نگهبان و سرایدار نگهبان/سرایدار 

 کاردان/کارشناس رادیولوژی کاردان/کارشناس پرتوشناسی 

کارشناس بهداشت محیط کاردان /   کاردان / کارشناس بهداشت محیط 

 کاردان / کارشناس بهداشت حرفه ای کاردان / کارشناس بهداشت حرفه ای 

 کارشناس تغذیه کارشناس تغذیه 

 خانه بهداشت

 عنوان پست سازمانی رشته شغلی )شغل( توضیحات

 بهورز بهورز 

)تسهیالت زايمانی( شبانه روزمركز خدمات جامع سالمت شهري  روستائی   

 عنوان پست سازمانی رشته شغلی )شغل( توضیحات

وزارت مصوب آموزشی دوره طی با * 

خانواده پزشک متخصص صرفا ** 

 * یعموم پزشک

 ** متخصص پزشک
 پزشک خانواده )رئیس مرکز(

 کاردان / کارشناس رادیولوژی کادران /کارشناس پرتوشناسی  

 پرستار /بهیار پرستار /بهیار 

 کاردان/کارشناس آزمایشگاه کاردان /کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی 

 نگهبان/سرایدار نگهبان/سرایدار 

 دندانپزشک دندانپزشک 



 مراقب سالمت ناظر کارشناس بهداشت خانواده/ کارشناس  پیشگیری  ومبارزه با بیماریها 

 بهداشت محیطکاردان/کارشناس  کاردان/کارشناس بهداشت محیط 

 کاردان/کارشناس بهداشت حرفه ای کاردان/کارشناس بهداشت حرفه ای 

 کارشناس سالمت روان کارشناس سالمت روان 

 کارشناس فناوری اطالعات سالمت کارشناس فناوری اطالعات سالمت 

 ماما ماما 

 مركز آموزش بهورزي

 عنوان پست سازمانی رشته شغلی )شغل( توضیحات

 مدیرآموزشگاه بهورزی خدمات بهداشتیمربی  

تحصیلی کارشناسی پرستاری  مدرک دارندگان  صرفاً  )کارشناس پرستاری ( مربی مربی خدمات بهداشتی  

مامایی  کارشناسی تحصیلی مدرک دارندگان  صرفاً  )کارشناس مامائی( مربی مربی خدمات بهداشتی  

بهداشت  کارشناسی تحصیلی مدرک دارندگان  صرفاً

 مربی خدمات بهداشتی  عمومی 
 مربی )کارشناس مبارزه بابیماریها(

 بهداشت  کارشناسی تحصیلی مدرک دارندگان  صرفاً

 مربی خدمات بهداشتی  محیط
 )کارشناس بهداشت محیط( مربی

 بهداشت  کارشناسی تحصیلی مدرک دارندگان  صرفاً

  مربی خدمات بهداشتی عمومی
 بهداشت خانواده(مربی )کارشناس 

 متصدی امور دفتری و بایگان و ماشین نویس متصدی امور دفتری 

 اسی اعالم شده *بدیهی است جهت پست های مذکور کلیه مدارک کارشناسی ارشد مندرج در شغل مربی خدمات بهداشتی قابل پذیرش است لیكن مشروط به مدرک کارشن
 کارشناس مسئول آزمایشگاه  کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی 

 آزمايشگاه مركز بهداشت

 عنوان پست سازمانی رشته شغلی )شغل( توضیحات

 کارشناس آزمایشگاهکاردان/  کاردان /کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی 

 تكنسین آزمایشگاه  تكنسین آزمایشگاه 
 منطقه(کارشناس فوریت های پزشكی )مسئول  کارشناس بالینی فوریتهای پزشكی  



115مركزاورژانس   

 عنوان پست سازمانی رشته شغلی )شغل( توضیحات

 کارشناس فوریت های پزشكیکاردان/  پزشكی کاردان /کارشناس بالینی فوریتهای  

 تكنسین فوریتهای پزشكی فوریتهای پزشكی بالینی تكنسین 

 مركز فوريتهاي پزشكی

 عنوان پست سازمانی رشته شغلی )شغل( توضیحات

 پزشكی )مسئول منطقه ( تكنسین فوریتهای پزشكی فوریتهای بالینی تكنسین 

 کارشناس فوریت های پزشكی پزشكی کارشناس بالینی فوریتهای 
 تكنسین فوریتهای پزشكی فوریتهای پزشكی بالینی تكنسین 

اي جاده بین ژانس اور پايگاه  

 عنوان پست سازمانی رشته شغلی )شغل( توضیحات

 کارشناس فوریت های پزشكی پزشكیکارشناس بالینی فوریتهای  
 کاردان فوریتهای پزشكی پزشكی کاردان بالینی فوریتهای 

در صورتیكه دارندگان پست مذکور  واجد شرایط 

احراز شغل کارشناس تریاژ تلفنی نمی باشند از شغل 

کاردان بالینی فوریتهای پزشكی و کارشناس بالینی 

 پزشكی استفاده گردد.فوریتهای 

 اپراتور تلفن و بی سیم پزشكی فوریتهای کارشناس تریاژ تلفنی

 


