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 های شغلی پزشک رشته :بخش اول

 عنوان رشته شغلی: پزشک عمومی

 تعریف: 

در سهحح پزشهکی   ، هها  آنهایی است کهه متصهدیان    پست رندهیدربرگاین رشته شغلی 

ابزارههای تشخیصهی بهه انجهام      یریکهارگ  بهه های علمهی و   عمومی، با استفاده از روش

 سهرپایی و  صهورت  بهبیماران  یباز تواناقدامات پیشگیری و تشخیص بیماری، درمان و 

پردازنهد.   ی و مراکهز بهداشهتی درمهانی مهی    بیمارسهتان  یا بخشهبستری در اورژانس یا 

ههای   هها و شهرکت در طهر     گیهری  مشارکت در اقدامات اپیدمیولوژیک مقابله بها همهه  

های الزم جهت حفه  تندرسهتی افهراد و جامعهه یها       و ارائه آموزش ازیموردنتحقیقاتی 

ریزی و هماهنگی امور مرتبط با درمان بیماران از مصادیق ایهن رشهته    سرپرستی، طر 

 باشد. شغلی می

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

بستری در بخش در تمام ساعات  یاورژانس ریغویزیت سرپایی بیماران اورژانسی و  -

 در صورت عدم وجود دستیار(.  ) نیاز برحسب

 و متخصصان مربوطه. ها بخشو ارجاع به  کننده مراجعهی یویزیت بیماران سرپا -

 مقیم. صورت بههای موظفی  انجام کشیک -

های شر   بیماران و مشاوره پزشکی )مانند برگهمعاینه های مربوطه به  تکمیل برگه -

 و...(  نامه تیرضا خالصه پرونده،  حال، 

 .بیمارستان  (CPR) احیای قلبی و تنفسی فعال در تیم عضویت  -

 معاینه، تشخیص و درمان بیماران در سحح پزشکی عمومی. -
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 درخواست آزمایش و سایر اقدامات تشخیصی در صورت لزوم. -

های اپیدمیولوژیکی بیمار و اطرفیان آن  پیگیری، ارجاع و مراقبت بیماران و بررسی -

 و مراقبت.  کنترل قابلهای  در خصوص بیماری

 به مراکز مجهزتر.بیماران ارجاع و اعزام  برای انجام اقدامات فوری -

 مشاوره با پزشکان دیگر در صورت لزوم. -

 و راهنمایی بیماران. شده دادهمراقبت در اجرای دستورات دارویی و بهداشتی  -

و سهالمندان    کودکهان،   آموزان، زنهان، مهادران بهاردار،    ای دانش انجام معاینات دوره -

 متصدیان اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی.

 ها از طریق واکسیناسیون. اقدامات پیشگیرانه در برابر بیماری -

 های اپیدمیولوژیکی.  ها از طریق بررسی پیشگیری از گسترش بیماری -

 ها. طغیان بیماری و ها اپیدمیو کنترل  ییشناسامشارکت در مدیریت بحران و  -

 مستقل و وابسهته  اورژانس هاینیازهای واحد موقع بهتأمین پیگیری برای و برآورد  -

 جهت پاسخگویی مناسب به نیازهای جمعیت تحت پوشش.

های منتقله  پیشگیری از ابتال به بیماری منظور بهاصول استاندارد احتیاط و رعایت  -

 راه خون، ترشحات، تنفس و تماس و نظارت بر رعایت آن در محل ارائه خدمات از 

منحقههه و پیشههگیری از گسههترش  هههای یهههای بههومی و اپیههدم بررسههی بیمههاری -

 های شایع منحقه. بیماری

مهدارس و    ههای بهداشهت،   محیحی منحقه، خانهه  اماکن عمومی و فضایبازدید از  -

 .شده نییعتسایر امورات مرتبط در حیحه اختیارات 

 واحد.  یوادارو لوازم فنی  ، تجهیزاتدارو یتکنترل و مراقبت وضعاطمینان از  -

 ای مربوط به زنان باردار و مادران و کودکان. راهنمایی بهداشتی و تغذیه -

 منظهور  بهه  ها بیمارستانگیر در  همکاری برای مجزا کردن مبتالیان به امراض همه -

 .های مسری بیماری جلوگیری از شیوع

 بهداشتی یا درمانی.  های الزم در مورد کارکنان فنی، و آموزش بر عملکرد نظارت -
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 اتی،های آموزشهی و محالعه   برنامه و مهارتی و های کارآموزی شرکت فعال در دوره -

 در انجام وظایف. ها آن یریکارگ بههای شغلی و  و توانمندی دانشجهت ارتقاء 

بهداشتی  های و پژوهش ها بررسی در های تحقیقاتی و شرکت تهیه و تنظیم برنامه -

 باال بردن سحح بهداشت عمومی. باهدفسسات بهداشتی ؤو درمانی و همکاری با م

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه سالمت در شغل مربوطه -

معرفهی  یها  در مجالت مختلف پزشکی و علمی و  ها آنتهیه مقاالت علمی و انتشار  -

 های مربوط. در سمینارها و کنفرانس ها آن

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات -1

 در رشته پزشکی عمومی. یا حرفهی دارا بودن مدرک تحصیلی دکترالف: 

 مهارت: -2

 لمس کردنو  گوش دادن، مهارت انجام معاینه فیزیکی شامل مشاهده 

  های فیزیکی ها و انجام تست های بیماری و نشانه عالئممهارت توجه به 

 نویسی مهارت نسخه 

 مهارت انتخاب بهترین رویکرد تشخیصی درمانی و اجرای آن 

  های اختصاصی واکسیناسیون و سایر مراقبتتزریق، مهارت انجام 

 با توجه به شرایط و وضعیت بیمار ها شیآزماترین  مهارت تجویز مناسب 

 های تشخیصی آزمایش یها مهارت تفسیر و تحلیل داده 

 ها، ثبت و نگهداری اطالعات )شامل سابقه پزشکی، گزارش ،آوری مهارت جمع 

 ( ها شیآزمانتایج 
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  ویپایش وضعیت معاینه و انجام برقراری ارتباط با بیمار و مهارت 

 کنندگان خدمات پزشکی مهارت اعمال هماهنگی بین ارائه 

 شهامل  پزشهکی  هها و تجهیهزات    دسهتگاه لوازم، از  و نگهداری مهارت استفاده(

 یوادار( و ... اکسیژن، افتالموسکوپ، اتوسکوپ، ماسک احیاماسک 

 های سالمت. برنامهتشکیل تیم سالمت و اجرای ریزی برای  مهارت برنامه 

 

 های آموزشی: دوره -3

 طب و قانون 

 اصول و روش تحقیق 

 احیای قلبی و تنفسی پیشرفته 

 یاخالق پزشک 

 ای، تماسهی و   )قحهره مبتنی بهر روش انتقهال   ایمنی و  داستاندارصول رعایت ا

 و محیط مراجعینپیشگیری از آلودگی کارکنان، بیماران،  منظور به هوابرد(

 آموزش بیمار 

 نراحقوق بیما 

 مفاهیم ایمنی بیمار 

 واکنشی و پیشگیرانه(. مدیریت خحر( 
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 عنوان رشته شغلی: پزشک متخصص

 تعریف: 

، در سحح تخصصی یها  ها آنهایی است که متصدیان  پست رندهیدربرگاین رشته شغلی 

، آموزشی، یباز توانهای پیشگیری، تشخیصی، درمانی،  پزشکی در حیحه یفوق تخصص

پردازنهد یها    ها به درمهان بیمهاران مهی    درمانگاه و ها بیمارستاناجتماعی در  و پژوهشی

هها را بهر    ریزی و هماهنگی امور مهرتبط بها درمهان تخصصهی بیمهاری      سرپرستی، طر 

 .دارند عهده

 ها: وظایف و مسئولیتنمونه 

 .تخصصیبیماران مربوط به رشته  یبخش توانو  ، مراقبتدرمان ،معاینه، تشخیص -

کشهیک یها آنکهالی و     اداری، ساعاتو ویزیت وی در بر بالین بیمار  موقع بهحضور  -

 .ها آنو اطمینان از انجام صحیح  انهشگیریپیگیری دستورات تشخیصی، درمانی و پ

در سحح سوم  یفوق تخصصسوم و  یا تخصصی در سحح دومارائه خدمات پزشکی  -

 . ، خیریه یا خصوصیعمومی ،دولتی مؤسساتدر ارجاع  نظام

و  صادرشدهو نظارت بر حسن انجام دستورات پزشکی  ها بیمارستانحضور فعال در  -

 هدایت تیم درمان.

 های تشخیصی در صورت نیاز. آزمایشها و  انجام تستو دستور نوع تعیین  -

و میهزان  تجهویز نهوع   و  وضهعیت بیمهار   برحسبهای درمانی مناسب  تعیین روش -

 .ازیموردنداروهای 

در  شده دادهبیماران و مراقبت از انجام دستورات تشخیص و درمان پیگیری مداوم  -

 ها توسط پرستاران و پزشکان عمومی. بخش
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و  و راهنمهایی بیمهاران   شهده  دادهمراقبت در اجرای دستورات دارویی و بهداشهتی   -

 .ها آنهمراهان 

و ارجاع به  بیمارستانبه درمانگاه و اورژانس  کننده مراجعهی یویزیت بیماران سرپا -

 مربوطه. یهای تخصص بخش

 ها. ضوابط و دستورالعمل بر اساسمقیم  صورت بههای موظفی  انجام کشیک -

پزشهکی )ماننهد   های مربوطه به پرونهده پزشهکی بیمهاران و مشهاوره      تکمیل برگه -

 و...(.  نامه تیرضا  خالصه پرونده،  های شر  حال، برگه

 و مراکز درمانی. بیمارستانهای تخصصی  ها و گروه عضویت در کمیته -

 .یفوق تخصصبه مراکز تخصصی و  اورژانسیاعزام و راهنمایی بیماران  -

در  بیمهاران  یبهاز تهوان  برای تشخیص، درمهان، مراقبهت و   مشاوره با پزشکان دیگر  -

 .صورت لزوم

بهاز  و  ، مراقبهت هدایت و راهبری علمی مراحل مختلف تشخیص، درمهان آموزش،  -

 بیماران در همه سحو . یتوان

 حهوزه در  یبهاز تهوان  ، مراقبتی و درمانی ،مشارکت در تدوین راهنماهای تشخیصی -

 .ربط یذتخصصی 

 در حیحه تخصصی و پیشهگیری های پزشکی  و فوریتمشارکت در مدیریت بحران  -

 های آن. و کاهش آسیب

و مشارکت در کنتهرل  تخصصی  حهیحدر  ریواگ ریغهای واگیر و  شناسایی اپیدمی -

 .ها آنریزی جهت از بین بردن  و برنامه ها آن

منحقههه و پیشههگیری از گسههترش  هههای هههای بههومی و اپیههدمی بررسههی بیمههاری -

 های شایع منحقه. بیماری

های منتقله  پیشگیری از ابتال به بیماری منظور بهاصول استاندارد احتیاط و رعایت  -

 راه خون، ترشحات، تنفس و تماس و نظارت بر رعایت آن در محل ارائه خدمات.از 



 

13 
 

رعایهت اسهتاندارهای الزامهی و     ازنظهر نظارت، کنترل و مراقبت از وضعیت بخهش   -

 پیگیری اقدامات الزم.

 بهداشتی. مؤسساتشرکت در امر تحقیقات بهداشتی و درمانی و همکاری با سایر  -

 بهداشتی یا درمانی. های الزم در مورد کارکنان فنی،  نظارت و آموزش -

آخهرین تحقیقهات    ارائهه های آموزشی و محالعاتی و گهردآوری و   شرکت در برنامه -

 پزشکی در حیحه تخصصی مربوطه.

علمهی   یهها  گهزارش در قالب فایل، فیلم، عکس و  شده انجاممستندسازی اقدامات  -

 در مجالت علمی. ها آند تخصصی و گزارش چن صورت به

وظهایف و  شر   برحسبدر رشته تخصصی مربوطه، های آموزشی  شرکت در برنامه -

 یا در صورت نیاز  

راهنمایی و آموزش بیمار و خانواده ایشان و ارائه اطالعهات الزم در خصهوص سهیر     -

 های پیشگیری و درمان آن. بیماری و راه

و  دانهش مههارتی در جههت ارتقهاء     و کارآموزیآموزشی های  شرکت فعال در دوره -

 در انجام وظایف محوله. ها آن یریکارگ بههای شغلی و  توانمندی

 مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه. -

 :شرایط احراز

 :تحصیالت و معلومات -1

 بالینی تخصصتحصیلی های  از رشته یکیدردانشنامه تخصصی  دارا بودن: الف

 پزشکی.

 مهارت: -2
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 مهارت معاینه سیستمی بیمار و ارجاع آن 

 و تصویربرداری ها شیآزماهای حاصل از  مهارت کاربرد و تفسیر داده 

   از پیشرفت بیماری و عوارض آن کننده یریشگیپمهارت انجام اقدامات 

  مهارت تفسیر مفاهیم پزشکی برای بیماران 

  .مهارت انجام مشاوره و انتقال درخواست و بیان دقیق اقدامات الزم 

 

 های آموزشی: دوره -3

 طب و قانون )قوانین پزشکی، نظام پزشکی، پزشکی قانونی 

  )تخلفات پزشکی و تعهدات پزشکان در قبال بیمار 

  .اصول و روش تحقیق، احیای قلبی و تنفسی پیشرفته 
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 های شغلی پرستار ( رشتهدومبخش 

 عنوان رشته شغلی: پرستار

 تعریف: 

ریهزی   ، طهر  و برنامهه  ها آنهایی است که متصدیان  پست رندهیدربرگاین رشته شغلی 

های  های پرستاری در واحدها و بخش مراقبت هایفرآیند بر اساسرا مراقبت از بیماران 

به منظور درک  ها آن همراهان بیماران و برقراری ارتباط با ، مختلف بهداشتی و درمانی

 یبا همکاری سایر اعضها  ها آننیازهایشان و کمک به رفع مشکالت بهداشتی و درمانی 

ههای تشخیصهی و    لوازم، ابزار، مواد و فهرآورده  ،داروو بکار بردن رساندن گروه پزشکی، 

ههای حاصهله از کهاربرد     و توجه به واکهنش ها  راهنماها و دستورالعمل بر اساس ینادرم

توسط گهروه پرسهتاری و شناسهایی و     شده انجامهای  تی و ارزیابی فعالیت، سرپرسها آن

 ، ویسازمان در سحو  مختلف ها آنبررسی مشکالت خدمات پرستاری و کمک در حل 

 باشند. دار می ریزی و هماهنگی امور مرتبط با پرستاری را عهده سرپرستی، طر 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 خوشامدگویی به بیماربرقراری ارتباط صمیمی و  -

 شناسایی و پذیرش مددجو و بیمار -

 معرفی خود و درمواقع لزوم همکاران به مددجو/ بیمار -

و معاینهه فیزیکهی( و ثبهت در     حهال  شر بررسی وضعیت سالمت بیمار/ مددجو )  -

 پرونده کاغذی/ الکترونیکی.

 ستاری.پر یها صیتشختعیین و ثبت مشکالت و نیازهای بیمار/ مددجو مبتنی بر   -
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آشنایی بیمار با محیط و انتظارات وی و آموزش وی در جهت ارتقا سحح سهالمت   -

 (.یخود مراقبت)

حیهاتی، ر  گیهری،    عالئهم )تهیه نوار قلبی، کنترل مراقبتی های اولیه  انجام اقدام -

 و...(. های آزمایش

 .و ثبت دقیق و صحیح آن زشدهیتجواجرای دقیق دستورات دارویی  -

 بیمار به دارو )تداخالت دارویی و تداخل دارو با غذا(تعیین واکنش  -

ها، ذکر ساعت برچسهب   ، پیگیریها تیاولوهای پرستاری )ذکر  ثبت صحیح گزارش -

 ، سونوگرافی و...(.ها مشاورهنوع هدف و اجرا، 

بررسی وضعیت بیمار کاندیدای عمل جراحی )رضایت آگاهانه، آموزش قبل و بعهد   -

 ی از عوارض.پیشگیر منظور بهاز عمل( 

و...( و  زدوخهورد در مورد بیمار )سقوط از تخت،  یِاتفاقثبت دقیق و صحیح وقایع  -

 به مافوق. افتهی انجامگزارش آن و اقدامات 

 احترام و رعایت حقوق بیماران. -

ریوی و شوک قلبی و  -کنترل دستگاه الکتروشوک، وسایل و تجهیزات احیای قلبی -

 .آشنایی کامل با تجهیزات بخش قلب

تحویل گرفتن بیماران )کلیهه بیمهاران بسهتری در بخهش( و تجهیهزات بخهش در        -

 .ها فتیشتمامی 

پیشهگیری از ابهتالء بهه     منظهور  بهه اسهتاندارد   جانبهه  همهه رعایت اصول احتیاطات  -

 های منتقله از راه خون، ترشحات، تنفس و تماسی. بیماری

 .یبخش توانهماهنگی با تیم درمان در انجام فرآیندهای تشخیصی، درمانی و  -

امکانات، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و  ازنظربینی نیازهای واحد مربوطه  پیش -

 پیگیری جهت تأمین آن.

 .وظایف های بیمارستان جهت انجام ایجاد هماهنگی و ارتباطات الزم با سایر بخش -
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 ای و واکسیناسهیون بهرای   و تنظیم برنامهه معاینهات دوره   تشکیل پرونده بهداشتی -

 کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت.

خحرناک و ارائه راهکاری مناسهب   یها عفونتارزیابی وسایل و تجهیزات الزم برای  -

 با همکاری پزشک متخصص عفونی به کمیته کنترل عفونت بیمارستان.

)بازدیهد زخهم،    هها  زخمپانسمان زخم بستر و بروز از مراقبت برای جلوگیری نجام ا -

 شستشو، بررسی درد، گزارش نیاز به واکسیناسیون و جراحی در صورت لزوم(.

 نسهبتا   بررسی و ارزیابی عروق وریدی محیحی بهرای دسترسهی بهه آن در شهرایط     -

از آن بهرای   مهؤثر با کمتهرین تحهرک و کمتهرین خحهر عفونهت و مراقبهت        ثابت،

ههای ضهروری بهه     پیشگیری از عوارض مرتبط با محل ر  گیری و انجام آمهوزش 

 آن. موقع بهبیمار و همراهان ایشان و تعویض 

 ریزی برای استقرار تیم پرستاری ر  گیری. برنامه -

محهیط و سهایر عوامهل     یسروصهدا سازی محیط فیزیکی، کنترل دمها و نهور،    آرام -

 حت به آرامش بیمار.محیحی و تأمین شرایط استرا

 هرگونه و گزارشمراقبت و کنترل کاتترهای شریانی، وریدهای مرکزی و شنت ها  -

 .ها آناختالل در کارکرد و عوارض ناشی از 

های الزم از بیمار پس از انجام اقدامات تشخیصی و درمهانی تههاجمی    مراقبت ارائه -

های مرتبط با  تشامل کنترل وضعیت همودینامیک، سحح هوشیاری و سایر مراقب

 .شده انجاماقدامات 

های ویژه در مراحل مختلف درمان بیمار بسهتری در   انجام کار با تجهیزات مراقبت -

 های ویژه. بخش مراقبت

کنترل وضعیت تغذیه بیمهار و انجهام اقهدامات پرسهتاری الزم در مهوارد تغذیهه از        -

 گوارشی و تغذیه کامل وریدی. یها لولهطریق 

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

 آموزش ضمن ترخیص )اولین ویزیت، پی گیری دستورات پزشک و روند درمان(. -
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نیهاز بیمهار و شناسهایی     بهر اسهاس  الزم  یها مراقبتمدیریت خحر بیماران با ارائه  -

پیشهگیری از وقهایع ناخواسهته )سهقوط بیمهار،       منظهور  بهبیماران در معرض خحر 

 ترومبوز و ترومبوآمبولی وریدی یا ریوی، و زخم فشاری.

 .یا شهیرو بیمارستانی و انجام تحلیل علل  ریوم مر همکاری با کمیته  -

 ریزی رعایت آن. بررسی بهداشت محیط و برنامه -

 .ازیموردنهای آموزشی  تشکیل پرونده ارتقا فردی جهت کارکنان و تعیین دوره -

 شرکت در ویزیت بیماران و انجام امور مربوطه در صورت نیاز. -

 مراقبت و نظارت در توزیع غذای بیماران. -

 همراهی در آموزش دانشجویان پرستاری با مربی مربوطه. -

مرتبط و  یها حوزه، ارائه نتیجه به بالینی یها بخشارزیابی دانشجویان پرستاری و  -

 ریزی آموزش نظری، عملی و بالینی دانشجویان. مشارکت و همکاری در برنامه

کنتهرل عفونهت در    یهها  راهها و محالهب علمهی در خصهوص     آموزش دستورالعمل -

 بیمارستان به گروه پرستاری.

 ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی. برنامه -

 توسط کادر تحت سرپرستی. شده ارائهارتقاء کیفیت خدمات ریزی جهت  برنامه -

مربوطه جهت تهدوین اسهتانداردهای مهورد عمهل در حهوزه       یها تهیکمشرکت در  -

 های پرستاری. خدمات پرستاری و تنظیم ضوابط و دستورالعمل

های پرسهتاری بها توجهه بهه تجربیهات و       سرپرستی و هماهنگی در تقسیم فعالیت -

 ضا گروه پرستاری، آموزش، مشاوره و راهنمایی.معلومات هریک از اع

ههای تهأمین نیهروی     تأمین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمهان بهروز فوریهت    -

 .... انسانی، تجهیزات، امکانات و

حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات،  منظور بهبازدید مستمر از واحدهای مرتبط  -

 ثبت و ارائه گزارش به مافوق.
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تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزیابی همکاری با  -

 های بیمارستانی. عفونت

از وضهعیت موجهود گیرنهدگان خهدمت،      یفه یو ککمی  یها گزارشتهیه و تنظیم  -

 .ربط یذخدمت و عملکرد واحدهای  کنندگان ارائه

 احدها.وهای  و شیفت ها، نیازها توانایی بر اساس انمشارکت در توزیع پرستار -

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. یریکارگ بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

 پرستاری تحصیلی کارشناسیدارا بودن مدرک الف: 

 تحصیلی  های رشته گرایش در کارشناسی ارشددارا بودن مدرک تحصیلی ب: 

 پرستاریرشته تحصیلی  کارشناسیبه دارا بودن  مشروط پرستاری

رشهته   یها شیگرادر  (Phdتخصصی ) دارا بودن مدرک تحصیلی دکتریج: 

و کارشناسهی   پرسهتاری  کارشناسهی به دارا بودن  مشروطپرستاری تحصیلی 

 ب. دربند ذکرشدهتحصیلی  یها رشتهاز  یکیدر ارشد

 مهارت: -2

 مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار  

 مهارت معاینات فیزیکی  
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 مهارت پایش همودینامیک 

  محاسبات داروییمهارت انجام   

 خونی معمولهای  مهارت تحلیل نتایج آزمایش گازهای خونی و سایر آزمایش  

  روز پرستاریمهارت تحلیل مسائل  

 در شرایط بحرانیگیری  مهارت تصمیم  

 یبخش توانمراقبتی و های  مهارت  

 مراقبت از بیمارانریزی  مهارت برنامه  

 ها آنی ها مهارت آموزش نکات بهداشتی و مراقبتی به بیماران و خانواده  

 پژوهشهارت انجام م  

 مهارت مشاوره دادن 

 رای کارکنان پرستاریبریزی  مهارت برنامه  

  ،مهارت تحلیل اطالعات 

 ها  مهارت برآورد هزینه 

 ها مهارت اعمال نظارت و ارزیابی فعالیت 

 های آموزشی: دوره -3

  ،آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری 

  ،احیای قلبی و ریوی پیشرفته 

  ،مدیریت فرآیند مراقبت از بیمار 

 بیمارستانهای استراتژیک  آشنایی با اهداف و برنامه. 
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 عنوان رشته شغلی: بهیار

 تعریف: 

ههای   مراقبهت  ارائه، به ها آنهایی است که متصدیان  پست رندهیدربرگاین رشته شغلی 

های شخصی ماننهد اسهتحمام،    مراقبت ارائهابتدایی به بیماران تحت هدایت پرستاران، 

آراستن و پوشاندن لباس به سالمندان، معلوالن یا افهرادی کهه دوران نقاههت خهود را     

پردازند و اجرای وظایفی مانند حرکت دادن بیماران یا تعویض  گذارند، می پشت سر می

 .دارند عهدهملحفه و... را نیز بر 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 .یبخش توانهماهنگی با تیم درمان در انجام فرایندهای تشخیصی، درمانی و  -

ههای آزمایشهگاهی    کنترل عالئم حیاتی، میزان جذب و دفع مایعات، گرفتن نمونهه  -

 نظیر مدفوع، ادرار، خلط و ثبت در پرونده.

 جسمانی آنان.ه  پذیرش، انتقال و ترخیص بیماران و حمایت روانی -

گرفتن نوار قلبی  بندی، بالینی )پروسیجر( مانند تعویض زخمانجام روندهای عملی  -

 ، داخل پوستی و....(.یرپوستیزو تزریقات )عضالنی، 

 ریزی و ضوابط مربوطه. برنامه بر اساساجرای واکسیناسیون  -

تأمین نیازهای بهداشتی اولیه بیمار شامل تأمین بهداشهت پوسهت، مهو و دههان و      -

 .دندان

 ای شامل کمک به غذا خوردن به بیماران. تغذیهکمک در تأمین نیازهای  -

کیسهه   تأمین نیازهای دفعی بیمار شهامل اسهتفاده از لولهه، لگهن، انمها، تعهویض،       -

 ی و....مکلستو

 آماده نمودن تخت )با بیمار و بدون بیمار( و برانکارد. -
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 کمک به خروج بیمار از تخت و راه رفتن وی. -

 موارد لزوم انجام معاینات پزشکی. های قبل و پس از عمل و در انجام آمادگی -

 آماده کردن وسایل جهت استریلیزاسیون. -

پیشهگیری از ابهتال بهه     منظهور  بهه اسهتاندارد   جانبهه  همهه رعایت اصول احتیاطهات   -

 منتقله از راه خون، ترشحات، تنفس و تماسی. یها یماریب

 مراقبت از اجساد طبق موازین شرع و استانداردها. -

ی کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و ها شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. یریکارگ بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

ههای   ههای فوریهت   از رشهته  یکه یدردارا بودن مدرک تحصهیلی کهاردانی   الف: 

 پزشکی، پرستاری، مامائی. 

 دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم بهیاری.ب: 

 مهارت: -2

  پرستاری،  روز بهو  هیپا اطالعاتمهارت تحلیل کردن مسائل مبتنی بر 

 گیری در شرایط بحرانی،  مهارت تصمیم 

 های پزشکی،  مهارت استفاده از گرماسنج 

  بیمار، و نظافت مهارت استحمام 

  سرد و گرم درمانی،  یها از کمپرسمهارت استفاده 
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  ،مهارت کنترل عالئم حیاتی 

 های آزمایشگاهی. مهارت گرفتن نمونه 

 های آموزشی: دوره -3

 های پرستاری،  کنترل عالئم حیاتی و مراقبت 

  های پرستاری از محل تزریق،  و مراقبت ایمنتزریقات 

 و ایمنی بیمار،  جانبه همهرعایت اصول احتیاطات و ، کنترل عفونت 

  ،اصول برقراری ارتباط و آموزش بیمار 

  ،موازین ایزوالسیون 

  ،مدیریت خحر 

  خونی،  یها فرآوردهایمنی دارویی و خون و 

 .اصول گندزدایی، ضدعفونی، چرخه استریلیزاسیون و کنترل کیفی آن 
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 کمک پرستارعنوان رشته شغلی: 

 تعریف: 

ههایی شهامل    ، فعالیهت ها آنهایی است که متصدیان  پست رندهیدربرگاین رشته شغلی 

اجرای دستورات بهداشتی و درمانی پرستاران، ماماها و بهیهاران نظیهر انجهام خهدمات     

ای، نظافت و استحمام، رفع احتیاجات ضروری، کمک به بیمهاران و معلهولین در    تغذیه

های اولیهه جههت معلهولین )ایزولهه،      یم و آموزشو راه رفتن و نیز تعل وبرخاست نشست

 .دارند عهده( بر اساس دستورات پزشکان معالج را بر ریآموزش پذ و پذیر تربیت

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

تأمین نیازهای بهداشتی اولیه بیماران و معلهولین برحسهب صهالحدید سرپرسهت      -

شهویه، امهور نظهافتی    مربوطه شامل: حمام دادن یا کمک در حمام کهردن، دههان   

ها، تعهویض البسهه، مرتهب کهردن      مانند شستن دست و صورت، کوتاه کردن ناخن

 بیمار، ماساژ، تغییر وضعیت، اصال .

آماده کردن وسایل الزم جهت انجام امور مراقبتی توسط پرستار )وسایل پانسهمان   -

پس از اتمام کار، شست و شوی وسهایل و انتقهال بهه مرکهز      ها آنآوری  و...(، جمع

 سترون سازی )استریلیزاسیون(.

مراقبت و رسیدگی به وضع جسمانی و حاالت روحی و گهزارش رفتهار معلهولین و     -

 بیماری. عالئمگزارش بیماری آنان به مسئولین مربوط در صورت مشاهده 

 کمک در خوردن غذا به بیمار. -

بها رعایهت    هها  آن یضهدعفون و  وشهو  شستیماران بنا به نیاز و به ب ولولهدادن لگن  -

 اصول بهداشتی.
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)راه رفهتن، انتقهال بهه برانکهارد و صهندلی       وانتقهال  نقلو  درحرکتکمک به بیمار  -

 و...(. دار چرخ

 ها )با بیمار یا بدون بیمار( و برانکارد. آماده کردن تخت -

 آماده کردن بیمار برای معاینه پزشک. -

ف  نظم و نظافت بخهش و پهاکیزگی و شسهت و شهوی کلیهه لهوازم       مراقبت در ح -

 بخش.

های نیهاز بهه تخلیهه و همننهین نظافهت و       ها و ظرف تخلیه ترشحات، کلیه کیسه -

 های مکش )ساکشن( و.... شیشهه های ادراری  مانند کیسه ها آنضدعفونی 

 و...(.بیمار یا معلول )کمک در بکار بردن چوب زیر بغل  یبخش توانکمک در امر  -

 های آزمایشگاهی تحت نظارت پرستار مربوطه. آوری و کنترل نمونه جمع -

 نظارت و مراقبت در خوابانیدن و بیدار کردن معلولین. -

و  ریآمهوزش پهذ  پهذیر و   آموزش نحوه پوشش و تعویض لباس به معلهولین تربیهت   -

 .ها آنشناساندن انواع مختلف لباس و موارد استفاده هر یک از 

بههه  ههها آنتعههویض ملحفههه، روبالشههی و روتختههی بیمههاران و معلههولین و تحویههل   -

 .خانه یرختشو

 های الزم به معلولین در زمینه جویدن و بلعیدن غذا. ارائه آموزش -

 مراقبت از اجساد طبق موازین شرع و استانداردها. -

 های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. یریکارگ بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1
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 بهیاریدارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم الف: 

)مورد  پرستاریبه همراه گواهینامه کمک دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم ب: 

 (.معاونت پرستاری دییتأ

 

 مهارت: -2

 رفتاری با بیمار،  مهارت ارتباطی و 

 گیری در شرایط بحرانی،  مهارت تصمیم 

 های دستی،  مهارت 

 ای(،  جیوه یا ای مهارت استفاده از انواع فشارسنج )عقربه 

  ،مهارت استحمام بیمار 

  مصنوعی،  یها باانداممهارت کار 

  ،مهارت آموزش دادن به بیماران 

  بیماری. یگزارش دهمهارت 

 های آموزشی: دوره -3

 های اولیه،  کمک 

  ی، بیمارستاناستریلیزاسیون وسایل و تجهیزات 

 ن، تغذیه بیمارا 

  و ایمنی بیمار،  جانبه همهرعایت اصول احتیاطات 

  ،آموزش بیمار 
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  ،مدیریت خحر 

 موازین پیشگیری و کنترل عفونت 

 کیفیت. کنترل 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس اتاق عمل

 تعریف: 

ههایی شهامل    فعالیهت ، ها آنهایی است که متصدیان  پست رندهیدربرگاین رشته شغلی 

جراحهی و   لیوسها های الزم فنی در اتاق عمل بهه جراحهان، آمهاده نمهودن      ارائه کمک

ریزی و هماهنگی امهور   سرپرستی، طر های عمل یا  استریل جهت استفاده و اداره اتاق

 .دارند عهدهمرتبط با اتاق عمل را بر 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی برای اطمینان از کامل بهودن مهدارک پزشهکی     -

آمادگی عمهل، داروههای قبهل از عمهل، عهدم داشهتن        ،مانند اجازه عمل ازیموردن

 وسایل مصنوعی و زیورآالت و...(.

جهت عمل جراحی  ازیموردنها و تجهیزات  اطمینان از سالم بودن و کارایی دستگاه -

قبل از شروع )شامل ساکشن، دستگاه الکتروکهوتر، چهراو و...( و گهزارش هرگونهه     

 .ربط یذنقص، خحا و خرابی به مسئولین 

رسهانی، درجهه حهرارت، رطوبهت،      نور کافی، سیسهتم بهرق   ازنظررل اتاق عمل کنت -

 پاکیزگی، ایمنی و.....

عمل با لوازم و  اتاقجراحی و آماده نمودن  ازیموردناطالع از وجود لوازم و امکانات  -

 وسایل جراحی.

 های وسایل. کنترل و اطمینان از استریل بودن لوازم و بسته -

های  ی جسمی و روانی جهت عمل جراحی و ارائه آموزشآمادگ ازنظربیمار  کنترل -

 الزم.
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بیمار بر روی تخت و تنظیم تخت جراحی و  قرار دادنهدایت بیمار به تخت عمل،  -

 نوع و ناحیه عمل. برحسبها  چراو

ها و تجهیزات در اطراف تخهت جراحهی بهر طبهق قابلیهت       قرار دادن کلیه دستگاه -

 دسترسی و نیاز.

کمک بهه   عمل و اشراف بر محیط و اتفاقات و وضعیت بیمار،حضور در تمام طول  -

 جراحان و پرستار اسکراب در پوشیدن گان و دستکش و....

و سهایر وسهایل و در اختیهار     ها نخهای استریل و  های اولیه بسته پوشش بازنمودن -

 .ها آنگذاردن 

جراحهی و  شمارش و ثبت نخ، گاز، النگ گاز، درن و... قبل از اتمام به همهراه تهیم    -

 پس از استفاده. ها آنآوری  جمع

 و موارد ثبتی از ابتدا تا اتمام عمل جراحی. یها گزارشتکمیل کلیه  -

کمک در جابجایی و انتقال بیمار به ریکاوری و ارائه گهزارش شهفاهی و کتبهی در     -

 مورد وضعیت ناحیه جراحی.

ل اسهتریل بهر   وسایل و لوازم به شک قرار دادنپوشاندن میزها با پوشش استریل و  -

 )شامل وسایل جراحی، نخ، درن، گاز،...(. ها آنروی 

های استریل  کمک در شستن نهایی پوست بیمار )پرپ( و پوشاندن بیمار با پوشش -

 )درپ(.

 و وسایل متصله به بیمار به مسئول ریکاوری. شده انجامگزارش کلیه اقدامات  -

 به مرکز استریلیزاسیون. ها آنآوری و شست و شوی وسایل و انتقال  جمع -

های علمی و تکنولوژیک در زمینه اتاق عمهل و   محالعه و تحقیق در مورد پیشرفت -

 کسب دانش روزانه.

 شرکت در انجام عملیات احیاء در اتاق عمل. -

 اتاق عمل. یها کارداننظارت و کنترل بر فعالیت  -

 .حصول اطمینان از کارکرد صحیح و دقیق ابزار و تجهیزات اتاق عمل -
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های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. یریکارگ بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

 اتاق عمل تکنولوژی   کارشناسی دارا بودن مدرک تحصیلیالف: 

 اتههاق عمههل ،  تکنولههوژی دارا بههودن مههدرک تحصههیلی کارشناسههی ارشههدب: 

های ویژه  های ویژه، پرستاری مراقبت پرستاری مراقبتتکنولوژی گردش خون، 

 به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل. مشروطنوزادان 

 مهارت: -2

  ،مهارت برقراری ارتباط با بیمار 

  ،مهارت ارزیابی بیمار 

  عمل(،  از انجاممهارت بررسی و کنترل تجهیزات اتاق عمل )قبل 

 ،مهارت انجام احیای قلبی/ ریوی 

     کنتهرل عفونهت )بهداشهت دسهت،     و  مهارت در رعایهت اصهول ایمنهی بیمهار

  تجهیزات و...(، شستشویاستریلیزاسیون و 

 سازی، و غیرعفونی یزاسیوناستریل فنونتاق عمل با اسازی  مهارت آماده 

 زا اورژانس و استرس طیدر شرابندی مسائل  مهارت در اولویت ، 

  ،مهارت در مدیریت بحران 
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  ،مهارت کاستن سحح اضحراب بیمار قبل از جراحی 

  ،مهارت پیشگیری از عوارض ناشی از دریافت بیهوشی 

 ول صحیح وضعیت دادن به بیمار، مهارت استفاده از اص 

  مناسب در هموستاز. فنونمهارت استفاده از 

 

 

 های آموزشی: دوره -3

  ،کنترل عفونت 

  ،استریلیزاسیون وسایل و تجهیزات اتاق عمل 

 .احیای قلبی و ریوی پیشرفته 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان اتاق عمل

 تعریف: 

ههایی شهامل    فعالیهت ، ها آنهایی است که متصدیان  پست رندهیدربرگاین رشته شغلی 

جراحهی و   لیوسها های الزم فنی در اتاق عمل بهه جراحهان، آمهاده نمهودن      ارائه کمک

 .دارند عهدهاتاق عمل را بر استریل جهت استفاده در 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی برای اطمینان از کامل بهودن مهدارک پزشهکی     -

های عمل، داروهای قبل از عمل، عدم داشتن  )مانند اجازه عمل و آمادگی ازیموردن

 و...(. ورآالتیزوسایل مصنوعی و 

عمل جراحهی قبهل از    ازیموردنها و تجهیزات  و کارایی دستگاه المتاطمینان از س -

نقص، خحا  نوعل ساکشن، دستگاه الکتروکوتر، چراو و...( و گزارش هر شروع )شام

 .ربط یذو خرابی به مسئولین 

رسهانی، درجهه حهرارت، رطوبهت،      نور کافی، سیسهتم بهرق   ازنظرکنترل اتاق عمل  -

 پاکیزگی، ایمنی و.....

و عمل با لوازم  اتاقجراحی و آماده نمودن  ازیموردناطالع از وجود لوازم و امکانات  -

 وسایل جراحی.

 وسایل. های بستهکنترل و اطمینان از استریل بودن لوازم و  -

های  آمادگی جسمی و روانی جهت عمل جراحی و ارائه آموزش ازنظرکنترل بیمار  -

 الزم.

بیمار بر روی تخت و تنظیم تخت جراحی و  قرار دادنهدایت بیمار به تخت عمل،  -

 نوع و ناحیه عمل. برحسبها  چراو



 

33 
 

ها و تجهیزات در اطراف تخهت جراحهی بهر طبهق قابلیهت       دادن کلیه دستگاهقرار  -

 دسترسی و نیاز.

حضور در تمام طول عمل و اشراف بر محیط و اتفاقات و وضعیت بیمار،کمهک بهه    -

 .جراحان و پرستار اسکراب در پوشیدن گان و دستکش و...

ل و در اختیهار  و سهایر وسهای   ها نخاستریل و  های بستهاولیه  های پوشش بازنمودن -

 .ها آنگذاردن 

شمارش و ثبت نخ، گاز، النگ گاز، درن و... قبل از اتمام به همهراه تهیم جراحهی و     -

 پس از استفاده. ها آنآوری  جمع

 و موارد ثبتی از ابتدا تا اتمام عمل جراحی. های گزارشتکمیل کلیه  -

و کتبهی در  کمک در جابجایی و انتقال بیمار به ریکاوری و ارائه گهزارش شهفاهی    -

 مورد وضعیت ناحیه جراحی.

وسایل و لوازم به شکل اسهتریل بهر    قرار دادنپوشاندن میزها با پوشش استریل و  -

 )شامل وسایل جراحی، نخ، درن،گاز،...(. ها آنروی 

 کمک در شستن پوست بیمار )پرپ( و پوشاندن بیمار با پوشش استریل )درپ(. -

 متصله به بیمار به مسئول ریکاوری. و وسایل شده انجامگزارش کلیه اقدامات  -

 به مراکز استریلیزاسیون. ها آنآوری و شست و شوی وسایل و انتقال  جمع -

 شرکت در انجام عملیات احیاء در اتاق عمل. -

 مراقبت از اجساد طبق موازین شرع و استانداردها. -

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -
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 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

 کاردانی اتاق عمل. دارا بودن مدرک تحصیلیالف: 

 مهارت: -2

  ،مهارت برقراری ارتباط با بیمار 

  ،مهارت ارزیابی بیمار 

  ،)مهارت بررسی و کنترل تجهیزات اتاق عمل )قبل از انجام عمل 

  ،مهارت انجام احیای قلبی/ریوی 

  ،مهارت در رعایت اصول ایمنی بیمار 

     یزاسهیون و  مهارت در رعایت اصول کنتهرل عفونهت )بهداشهت دسهت، استریل

  تجهیزات و...(، شستشوی

 سازی، و غیرعفونی یزاسیوناستریل فنونسازی اتاق عمل با  مهارت آماده 

 شرایط اورژانس و پراسترس،  بندی مسائل در مهارت در اولویت 

       مهارت استفاده از اصول صحیح وضهعیت دادن بهه بیمهار، مههارت اسهتفاده از

 های مناسب در هموستاز. تکنیک

 های آموزشی: دوره -3

  ،کنترل عفونت 

  ،استریلیزاسیون وسایل و تجهیزات اتاق عمل 

 .احیای قلبی و ریوی پیشرفته 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس هوشبری

 تعریف: 

، بها شهناخت کامهل    هها  آنهایی است که متصهدیان   پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

به بیماران تا ریسک سه، زیر  دستگاه و فرآیندهای تخصصی بیهوشی به دادن بیهوشی

ریزی و هماهنگی امور مهرتبط بها هوشهبری     سرپرستی، طر  و نظر متخصص بیهوشی

 . پردازند می

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 بررسی، اصال  و ارتقاء فرآیندهای انجام کار مربوط به بیهوشی. -

سهحح  همکاری در تعیین وضعیت بیمار در حین عمل و کنتهرل عالئهم حیهاتی و     -

 هوشیاری.

 بیمار قبل از عمل. های آزمایشارزیابی وضعیت بالینی و  -

 های آموزشی و تحقیقاتی. های الزم با گروه آموزشی بیهوشی در زمینه همکاری -

گیری )با هماهنگی متخصص( و با لحاظ رضهایت بیمهار در    انجام مشاوره و تصمیم -

ت بهالینی بیمهار و نتهایج    ای( با توجه به وضعی مورد نوع بیهوشی )عمومی یا ناحیه

 پاراکلینیکی. های آزمایش

نهوع و   ازنظهر  متخصهص تجهویز پزشهک    بر اساستزریق داروهای قبل از بیهوشی  -

 مقدار دارو و روش استفاده از آن.

القای  ازجملهو شرکت در مراحل مختلف آن  3دادن بیهوشی به بیماران تا ریسک  -

 بیهوشی. بیهوشی و نگهداری و اتمام آن زیر نظر متخصص

تحت نظر داشتن بیمار در طول عمل و انتقال بیمار به ریکاوری تا هوشیاری کامل  -

 و ترخیص.
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 نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی با بررسی گازهای خون شریانی. ازنظربررسی بیمار  -

 ههای ویژه   ر  گیری شریانی، کارگذاری لوله تراشه و احیای قلبی ریوی در بخش -

 اورژانس و....

روندهای عملی بالینی )پروسیجر( متداول بیدردی )ماننهد بیهدردی بعهد از    اجرای  -

 حین زایمان و...(. -عمل 

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 نظام سالمت در شغل مربوطه. مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه -

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته هوشبری.الف: 

ههای ویهژه،    پرستاری مراقبهت  مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دارا بودنب: 

بهه دارا   مشرروط تکنولوژی گردش خون  های ویژه نوزادان، پرستاری مراقبت

 بودن مدرک تحصیلی کارشناسی هوشبری.

 مهارت: -2

  ،مهارت ارزیابی بیمار 

 ریزی در شرایط بحرانی،  برنامهو گیری  مهارت تصمیم 

 مهارت در احیای قلبی- ( ریویCPR ،) 

  ،مهارت در رعایت اصول کنترل عفونت و ایمنی بیمار 
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  ،مهارت در کنترل گردش خون و هموستاز 

  ،مهارت استفاده از اصول صحیح وضعیت بیمار در هنگام عمل 

  ،مهارت آموزش به بیمار و خانواده وی 

  پایش مداوم عالئم حیاتی بیمار در مراحل مختلف بیهوشی. مراقبت و مهارت 

  ،مهارت مانیتورینگ تجهیزات کنترلی 

  حیاتی بیمار،  عالئممهارت ارزیابی هوشیاری و پایش 

  ،)مهارت استفاده از ریاضی )جهت تعیین دوز دارویی 

  ها،  وسایل و داروهای بیهوشی در جراحی ،تجهیزات یریکارگ بهمهارت 

 های آموزشی: دوره -3

  ،آشنایی با قوانین و مقررات اتاق عمل 

  ،ایمنی بیمار 

  ،کنترل عفونت 

 .احیای قلبی و ریوی پیشرفته 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان هوشبری

 تعریف: 

،  بها شهناخت کامهل    هها  آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

در اتههاق عمههل و واحههد  مورداسههتفادههههای بیهوشههی و مونیتورهههای مختلههف  دسههتگاه

ههای   دسهتگاه  یریکهارگ  بهه های تنفس مصنوعی، تنظهیم و   های ویژه و دستگاه مراقبت

گیری گازهای خون و سایر وسایل آزمایشگاهی مربهوط بهه رشهته بیهوشهی، بهه       اندازه

تنفسی ه  های قلبهی  ساختن بیمار تحت نظر متخصص بیهوشی و ارائه مراقبت هوش یب

 پردازند. می هوش یباز بیمار 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 همکاری در انجام اقدامات اولیه احیاء تا رسیدن تیم احیاء. -

 ازیه موردنها و تجهیهزات بیهوشهی    حصول اطمینان از سالم بودن و کارایی دستگاه -

ههای بیهوشهی، ساکشهن، مهانیتور،      هر شیفت کاری )شامل دسهتگاه  قبل از شروع

 .ربط یذنقض یا خرابی به مسئولین  هرگونهپالس اکسی متر و...( و گزارش 

و امکانات بیهوشی موجود و گزارش موارد ناکافی  ازیموردناطالع از وجود داروهای  -

 و یا کمبودها.

، کهاربرد و رعایهت آن در تمهام    یضهدعفون های استریلیزاسهیون و   آشنایی با روش -

 مراحل عمل.

 بیهوشی طبق لیست عمل جراحی. ازیموردنها و لوازم  آماده نمودن کلیه دستگاه -

ز کامل بهودن مهدارک پزشهکی    کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی برای اطمینان ا -

ضروری، نوار قلب، مشاوره پزشکی، آماده  های آزمایش)مانند اجازه عمل،  ازیموردن

 بودن خون و...(.
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 انجام اقدامات و تدابیر بعد از بیهوشی بیمار. -

 انتقال بیمار به ریکاوری و گزارش مکتوب آخرین وضعیت بیمار. -

 مربوط به بیهوشی. شستشو و ضدعفونی و آماده نمودن کلیه وسایل -

 کمک به متخصص بیهوشی در تمام مراحل قبل، حین و بعد از عمل. -

دقت و توجه در بروز عالئم خحر و آمادگی جههت اقهدام ضهروری و آگهاه نمهودن       -

 ها. متخصص بیهوشی در صورت مشاهده اشکال در بیمار و دستگاه

جراحهی و  آماده نمودن بیمار بر روی تخت اتاق عمهل و مراقبهت در حهین عمهل      -

 تا بهوش آمدن بیمار و تحویل به بخش.  ازآن پس

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومهات و   شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه. -

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

 مدرک تحصیلی کاردانی در رشته هوشبری.الف: 

 مهارت: -2

  ،مهارت ارزیابی بیمار 

 ریزی،  مهارت برنامه 

 گیری در شرایط بحرانی،  مهارت تصمیم 

  حیاتی بیمار در مراحل مختلف بیهوشی،  عالئممراقبت از هوشیاری و پایش 

 مهارت در احیای ( قلبی/ ریویCPR ،) 
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  ،مهارت آموزش به بیمار و خانواده وی 

  ،مهارت مانیتورینگ تجهیزات کنترلی 

  ،)مهارت استفاده از ریاضی )جهت تعیین دوز دارویی 

  ها،  تجهیزات و وسایل و داروهای بیهوشی در جراحی یریکارگ بهمهارت 

 .مهارت مراقبت از بیماران در مراحل مختلف بیهوشی 

 های آموزشی: دوره -3

  ،آشنایی با قوانین و مقررات اتاق عمل 

  ،ایمنی بیمار 

  ،کنترل عفونت 

 .احیای قلبی و ریوی پایه 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس گردش خون برون پیکری

 تعریف:

براساس علم تکنولوژی  ها آنهایی است که متصدیان  پست رندهیدربرگاین رشته شغلی 

 ریه غای، عروقی و پیونهد( و   گردش خون به حمایت از بیماران قلبی )مادرزادی، درینه

در تمهام   (هها  تیمسهموم های ریوی، تروما، حوادث، سوختگی و  )سرطان، بیماری یقلب

، CPBهای سنی، بها اسهتفاده از تجهیهزات فهوق پیشهرفته حفه  حیهات ماننهد          گروه

IABP ،LVAD IMPLANTED VADS ،RVAD ،ECMO، CELL 

SAVER و CRRT د.نپرداز می 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

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

 اقدام به ثبت گزارش پرفیوژن، وقایع و حوادث. -

نظیر میزان سحح بدن، اینهدکس قلبهی، میهزان جریهان      ازیموردنانجام محاسبات  -

 پروتکل. بر اساس GFRخون، هماتوکریت و 

 تعیین نوع کانون، اکسیژناتور و فیلترها برای محاسبات. -

، هیتر کهولر و  CPBهای دستگاه  از عملکرد درست تمامی قسمتاطمینان یافتن  -

VAVD. 

متناسهب بها نهوع     هها  ست لوله و ، پرایم و هواگیری اکسیژناتور، فیلترهاسازی آماده -

 .طبق پروتکل و عمل و وضعیت بیمار

های درجه  های ایمنی دستگاه پمپ شامل: بابل دیتکتور، پروپ سیستم یساز فعال -

 حرارت، لول دیتکتور، اوکلودر 

 الین و سنسور فشارهااتصال و کنترل  -
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در جهت حف   پایش آنالین و اکسیمتری مغزی از سیستم فوق پیشرفته استفاده -

 طبق پروتکل. ایمنی بیشتر بیمار،

 با هماهنگی تیم درمان. بیمار و هوشیاری و آمادگی کاملپس از  CPBشروع  -

دمای بدن بیمار بر اسهاس نهوع عمهل جراحهی )نورمهوترمی، هیپهوترمی       مدیریت  -

 خفیف، متوسط و عمیق(.

 در صورت نیاز، طبق پروتکل. CEEL SAVERدستگاه  یساز آماده -

اصال  همودینامیک و پارامترهای حیاتی پرفیوژن مانند: مسیرهای فشهار  و پایش  -

)شریانی، وریدی، کاردیوپلژی و اکسیژناتور(، میزان جریان گاز، فلوی خون و درجه 

در بیمار شریانی و مسیرهای ورودی و خروجی آب( ه حرارت )بیمار، مسیر وریدی 

 مراحل مختلف عمل. 

بها   (Z-BUF، PBUF، MUF،DUF) های خهاص  هموفیلتر با روشاستفاده از  -

جههت   ،الکتات و ها توجه به هماتوکریت، دیورز، مشکالت کلیوی بیمار، الکترولیت

 کنترل سیستم التهابی. 

ههای آزمایشهگاهی در حهین     بر اساس نتایج تستوضعیت بیمار مبادرت به اصال   -

 بای پس )گازهای خونی، الکترولیت ها و...(، با هماهنگی تیم درمان. 

 جهت محافظت از میوکارد با هماهنگی جرا . ،طبق پروتکل ،گرم کردن بیمار -

مشارکت با تیم پیوند اعضا در جهت حمایت از میوکارد به هنگام جداسهازی قلهب    -

 .اهدایی

باال در بیماران ویژه غیرقلبی مانند: شهیمی   فناوریاز تجهیزات مدرن و با  استفاده -

 CRRTو  یسرمازدگ، یشدگ غرق، شده قحعدرمانی، احیا عضو 

مرتبط مانند: اعمال جراحی جهت  STAND BY صورت بهحضور بر بالین بیمار  -

OFF PUMP، پریکارد افیوژن. ، جراحی عروق بزر 

 .در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه مشارکت در تحقیقات کاربردی -
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 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

دارا بودن مدرک تحصهیلی کارشناسهی ارشهد تکنولهوژی گهردش خهون       الف: 

به دارا بهودن مهدرک تحصهیلی کارشناسهی پرسهتاری، اتهاق عمهل،         مشروط

 هوشبری.

بها   پرستاری، اتهاق عمهل، هوشهبری    دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیب: 

و اخهذ  درمهانی معتبهر    آمهوزش علمهی و عملهی در مراکهز     دوسهاله دوره  طی

 انجمن تکنولوژی گردش خهون بهرون پیکهری    دییتأ گواهینامه پرفیوژن مورد

  و انجمن جراحان قلب ایران ((IRANSECT ایران

 تجربه: -2

      برای احراز پست تکنولوژی گردش خون در بیمهاران اطفهال، دو سهال تجربهه

 باشد. پرفیوژنیست الزم می عنوان به
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  برای احراز پست تکنولوژی گردش خون در اکسیژناسیون غشایی برون پیکری

(ECMO) باشد. پرفیوژنیست الزم می عنوان به، سه سال تجربه 

 مان بیماران سهرطانی و خهاص   برای احراز پست تکنولوژی گردش خون در در

 باشد. پرفیوژنیست الزم می عنوان بهسه سال تجربه 

  برای احراز پست تکنولوژی گردش خون در تصفیه خون(CRRT)   دو سهال

 .باشد پرفیوژنیست الزم می عنوان بهتجربه 

 

 

 مهارت: -3

  ،مهارت ارتباطی و رفتاری با تیم درمان 

 تجهیزات پیشرفته مرتبط،  یریکارگ بهسازی و  مهارت انتخاب، آماده 

  ،مهارت پایش همودینامیک 

  ازیموردنمهارت انجام محاسبات دارویی و دیگر پارامترهای،   

 های خونی مرتبط، مهارت تحلیل نتایج آزمایش گازهای خونی و سایر آزمایش   

  تکنولوژی گردش خون،  روز بهمهارت تحلیل مسائل مبتنی بر اطالعات 

 اورژانس  و در شرایط بحرانی )حوادث( گیری مهارت تصمیم 

  حوادث در حین جادکنندهیامهارت شناسایی و کنترل عواملCPB  ،)ایمنی( 

 تحلیل اطالعات، و  مهارت انجام پژوهش 

 ها آننگهداری  و و حف ها  مهارت نظارت فنی بر دستگاه ، 

  مهارت تفسیرECG ها. و آریتمی 
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 های آموزشی: دوره -4

  ،کنترل عفونت 

  ،احیای قلبی و ریوی پیشرفته 

 شده و پیشرفته،  روز بهها و تجهیزات  آموزش دستگاه 

 های خاص درمانی جدید،  آموزش روش 

 ههای اطفهال،   آموزش و بازآموزی دورهIABP ،ECMO ،VADS،CELL 

SAVER ،CRRT 

 تفسیر ،پایش همودینامیک، آب و الکترولیت، هموویژوالنسECG وABG. 
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 های پزشکی شغلی فوریتهای  بخش سوم( رشته

 های پزشکی عنوان رشته شغلی: کارشناس بالینی فوریت

 تعریف: 

،  به انجام وظایف امداد ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

رسهانی بهه    سریع، ارائهه خهدمات درمهانی اولیهه پزشهکی پهیش بیمارسهتانی و کمهک        

کاهش  باهدفمصدومین، بیماران و مجروحین اورژانسی و انتقال آنان به مراکز درمانی 

نقهص عضهو و آسهیب در کمتهرین زمهان ممکهن و همننهین سرپرسهتی،          ،ریوم مر 

 پردازند. های پزشکی می رتبط با فوریتریزی و هماهنگی امور م طر 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 معاینه بیماران و مصدومین در صورت امکان و بنا به دستور پزشک مربوطه. -

های اولیه پزشکی در مورد بیماران و مجروحان و گزارش وضع اولیه به  انجام کمک -

 پزشک مربوطه.

غیهره و گهزارش بهه     نبض، تهنفس و کنترل عالئم حیاتی بیمار از قبیل فشارخون،  -

 پزشک مربوطه. 

 .ها زخم پوشاندن و بانداژ -

 . دهید بیآسهای  بندی اندام آتل -

 )ر  باز( و تزریق داخل وریدی.  IVLINEگرفتن  -

 )نوار قلب( و مخابره آن از طریق امکانات مخابراتی.  EKGگرفتن  -
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)اقدامات ضروری اولیه درمهان شهامل    ABCDانجام مانیتورینگ قلبی و اقدامات  -

 دارو، جریان خون، مجاری تنفسی، راه هوایی( 

 )احیاء قلبی، تنفسی( درخصوص بیماران اورژانس.  CPRانجام عملیات  -

 .ستیل چکیا کیت احیاء طبق  CPRکنترل کامل جامبک دارویی و  -

 انجام انتوباسیون )لوله تراشه( با کسب مجوز از پزشک مربوطه.  -

 داروهای موجود در ترالی اورژانس پس از کسب مجوز از پزشک.  یا تجویزق و تزری -

دسهتگاه   لهیوسه  بهه برقرار ساختن ارتباط با مراکز اصلی اورژانس و پزشک مربوطه  -

 درمان بدون هماهنگی با پزشک مرکز.  هرگونهاز  زیپرهسیم و  بی

صادره از پزشهک مرکهز )در کهدهای     ییدارو ریغاجرای کامل دستورات دارویی و  -

 فاقد پزشک( 

بر بالین بیماران در کهابین عقهب آمبهوالنس )درزمهان حمهل       مؤثرحضور مداوم و  -

 بیمار(

 تحویل دقیق بیمار به مرکز درمانی و اخذ امضاء و مهر ارجاع از بیمارستان -

  ازیموردنبا دقت کامل و ثبت اطالعات  تیمأمورتکمیل فرم  -

مربوط به چگونگی حمل بیمار و مدیریت بیماران  دهید آموزشل رعایت تمامی اصو -

 تا رسیدن به مرکز درمانی 

 :حرازاشرایط 

 تحصیالت و معلومات -1

ههای   فوریهت ههای   از رشهته  یکیدردارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی الف: 

 و همننین داشتن گواهینامه رانندگی. پرستاری، هوشبریپزشکی، 
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های  های فوریت از رشته یکیدردارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ب: 

 یکیدرمدرک کارشناسی  به دارا بودن مشروط  پزشکی، پرستاری، هوشبری

و همننهین داشهتن گواهینامهه    الهف   دربنهد   ذکرشده تحصیلی  یها رشتهاز 

 رانندگی.

 

 

 

 مهارت: -2

 مهارت ارزیابی سریع وضعیت بیمار 

  ریزی مهارت برنامه 

   در آمبوالنس صحیح تجهیزات موجود کارگیری بهمهارت 

  .مهارت احیای قلبی، ریوی پیشرفته 

 های آموزشی: دوره-3

 آموزش بدو خدمت اورژانس پیش بیمارستانی امدادگر 

  های اولیه پیش بیمارستانی در بیماران ترومایی مراقبت 

  های پزشکی. ای در فوریت اخالق حرفه 
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 های پزشکی عنوان رشته شغلی: کاردان بالینی فوریت

 تعریف: 

، به انجام وظایف امداد ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

رسهانی بهه مصهدومین،     سریع، ارائه خدمات درمانی اولیهه پهیش بیمارسهتانی و کمهک    

، ریوم مر کاهش  باهدفبیماران و مجروحین اورژانسی و انتقال آنان به مراکز درمانی 

 پردازند. نقص عضو و آسیب در کمترین زمان ممکن می

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 ان و مصدومین در صورت امکان و بنا به دستور پزشک مربوطه.معاینه بیمار -

های اولیه پزشکی در مورد بیماران و مجروحان و گزارش وضع اولیه به  انجام کمک -

 پزشک مربوطه. 

غیهره و گهزارش بهه     کنترل عالئم حیاتی بیمار از قبیل فشارخون، نبض، تهنفس و  -

 پزشک مربوطه. 

 ها. زخم بانداژ پوشاندن و -

 . دهید بیآسهای  بندی اندام آتل -

 )ر  باز( و تزریق داخل وریدی.  IVLINEگرفتن  -

 )نوار قلب( و مخابره آن از طریق امکانات مخابراتی.  EKGگرفتن  -

)اقدامات ضروری اولیه درمهان شهامل    ABCDانجام مانیتورینگ قلبی و اقدامات  -

 دارو، جریان خون، مجاری تنفسی، راه هوایی(. 

 )احیاء قلبی، تنفسی( درخصوص بیماران اورژانس.  CPRانجام عملیات  -

 .لیست چکیا کیت احیاء طبق  CPRکنترل کامل جامبک دارویی و  -

 انجام انتوباسیون )لوله تراشه( با کسب مجوز از پزشک مربوطه.  -
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 داروهای موجود در ترالی اورژانس پس از کسب مجوز از پزشک.  یا تجویزتزریق و  -

دسهتگاه   وسهیله  بهه با مراکز اصلی اورژانس و پزشک مربوطه برقرار ساختن ارتباط  -

 درمان بدون هماهنگی با پزشک مرکز.  هرگونهاز  پرهیزسیم و  بی

صادره از پزشهک مرکهز )در کهدهای     غیر داروییاجرای کامل دستورات دارویی و  -

 فاقد پزشک(. 

بر بالین بیماران در کابین عقهب آمبهوالنس ) درزمهان حمهل      مؤثرحضور مداوم و  -

 بیمار (.

 تحویل دقیق بیمار به مرکز درمانی و اخذ امضاء و مهر ارجاع از بیمارستان. -

 . ازیموردنبا دقت کامل و ثبت اطالعات  تیمأمورتکمیل فرم  -

مربوط به چگونگی حمل بیمار و مدیریت بیماران  دهید آموزشرعایت تمامی اصول  -

 تا رسیدن به مرکز درمانی. 

 :شرایط احراز

 :تحصیالت و معلومات -1

ههای   فوریهت ههای   از رشهته  یکه یدردارا بودن مدرک تحصهیلی کهاردانی   الف: 

 و همننین داشتن گواهینامه رانندگی. هوشبریپرستاری، پزشکی، 

 مهارت: -2

  وضعیت بیمارمهارت ارزیابی سریع 

  ریزی مهارت برنامه 

   درآمبوالنس صحیح تجهیزات موجود کارگیری بهمهارت 

  .مهارت احیای قلبی، ریوی پیشرفته 
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 های آموزشی:  دوره -3

 آموزش بدو خدمت اورژانس پیش بیمارستانی امدادگر 

  های اولیه پیش بیمارستانی در بیماران ترومایی مراقبت 

  های پزشکی ای در فوریت اخالق حرفه. 
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 های پزشکی عنوان رشته شغلی: تکنسین بالینی فوریت

 تعریف: 

، به انجام وظایف امداد ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

رسهانی بهه مصهدومین،     سریع، ارائه خدمات درمانی اولیهه پهیش بیمارسهتانی و کمهک    

، ریوم مر کاهش  باهدفبیماران و مجروحین اورژانسی و انتقال آنان به مراکز درمانی 

 .پردازند نقص عضو و آسیب در کمترین زمان ممکن می

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 بیماران و مصدومین در صورت امکان و بنا به دستور پزشک مربوطه.عاینه م -

های اولیه پزشکی در مورد بیماران و مجروحان و گزارش وضع اولیه به  انجام کمک -

 پزشک مربوطه. 

و گهزارش بهه    رهیه و غکنترل عالئم حیاتی بیمار از قبیل فشارخون، نبض، تهنفس   -

 پزشک مربوطه. 

 ها. زخم بانداژ پوشاندن و -

 . دهید بیآسهای  بندی اندام آتل -

 )ر  باز( و تزریق داخل وریدی.  IVLINEگرفتن  -

 )نوار قلب( و مخابره آن از طریق امکانات مخابراتی.  EKGگرفتن  -

)اقدامات ضروری اولیه درمهان شهامل    ABCDانجام مانیتورینگ قلبی و اقدامات  -

 دارو، جریان خون، مجاری تنفسی، راه هوایی(. 

 )احیاء قلبی، تنفسی( درخصوص بیماران اورژانس.  CPRانجام عملیات  -

 .لیست چکیا کیت احیاء طبق  CPRکنترل کامل جامبک دارویی و  -

 انجام انتوباسیون )لوله تراشه( با کسب مجوز از پزشک مربوطه.  -
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 داروهای موجود در ترالی اورژانس پس از کسب مجوز از پزشک.  یا تجویزتزریق و  -

دسهتگاه   وسهیله  بهه برقرار ساختن ارتباط با مراکز اصلی اورژانس و پزشک مربوطه  -

 درمان بدون هماهنگی با پزشک مرکز.  هرگونهاز  پرهیزسیم و  بی

صادره از پزشهک مرکهز )در کهدهای     غیر داروییاجرای کامل دستورات دارویی و  -

 فاقد پزشک(. 

عقهب آمبهوالنس )در زمهان حمهل     بر بالین بیماران در کابین  مؤثرحضور مداوم و  -

 بیمار(.

 تحویل دقیق بیمار به مرکز درمانی و اخذ امضاء و مهر ارجاع از بیمارستان. -

 . ازیموردنبا دقت کامل و ثبت اطالعات  تیمأمورتکمیل فرم  -

مربوط به چگونگی حمل بیمار و مدیریت بیماران  دهید آموزشرعایت تمامی اصول  -

 تا رسیدن به مرکز درمانی. 

 :شرایط احراز

 :تحصیالت و معلومات -1

 .بهیاریدیپلم دارا بودن مدرک تحصیلی الف: 

اخهذ گواهینامهه    شهرط  به کامل متوسحهمدرک تحصیلی دیپلم  دارا بودنب: 

های پزشکی از مراکهز مهورد تأییهد وزارت بهداشهت،      ای تکنسین فوریت حرفه

 درمان و آموزش پزشکی

 مهارت: -2

  وضعیت بیمارمهارت ارزیابی سریع 

  ریزی مهارت برنامه 



 

54 
 

   در آمبوالنس صحیح تجهیزات موجود کارگیری بهمهارت 

   .مهارت احیای قلبی، ریوی پیشرفته 

 های آموزشی: دوره-3

 آموزش بدو خدمت اورژانس پیش بیمارستانی امدادگر 

  های اولیه پیش بیمارستانی در بیماران ترومایی مراقبت 

  های پزشکی. ای در فوریت اخالق حرفه 
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 سالمت در حوادث و بالیا یماآزکارعنوان رشته شغلی: 

 تعریف: 

ریهزی جههت    ، برنامهه هها  آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

حهوادث و بالیهای   در عمهومی  پهذیری   و ارتقای آمادگی و کاهش آسیبافزایش آگاهی 

و افزایش  رانیگ میتصمساخت، جلب توجه و افزایش آگاهی مدیران و  طبیعی و انسان

مستقیم یا غیرمستقیم با حوزه سالمت ارتباط دارند  طور بههایی که  آوری در حوزه تاب

 .دارند عهدهبخشی را بر  بخشی و برون ریزی و هماهنگی درون و سرپرستی، طر 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 قبل از وقوع بالیا شبکه نظام منابع و تسهیالت آمادگی و یریپذ بیآس ارزیابی -

 شبکه نظام منابع و تسهیالت آمادگی ارتقای و پذیری آسیب کاهش اقدامات اجرای -

 قبل از وقوع بالیا

قبل  بالیا خحر کاهش سالمت محور یها برنامه اجرای برای عمومی مشارکت جلب -

 از وقوع بالیا

 قبل از وقوع بالیا بالیا خحر کاهش و ارزیابی راهکارهای درباره عمومی سازی آگاه -

 ها قبل از وقوع بالیا بخش سایر مشارکت با مؤثر و هماهنگ پاسخ برنامه تدوین -

 پاسخ قبل از وقوع بالیا فاز در خدمت ارایه ملزومات و لوازم یساز رهیذخ -

شهبکه قبهل از    نظهام  کارکنهان  و مدیران برای تخصصی آموزش های برنامه اجرای -

 بالیا وقوع

 جامعه قبل از وقوع بالیا و شبکه نظام تسهیالت در بالیا آمادگی های تمرین اجرای -

 جامعه در زمان وقوع بالیا و شبکه نظام تسهیالت نیازهای و ها آسیب سریع ارزیابی -

 در زمان وقوع بالیا دهید بیآس جمعیت سالمتی نیازهای مستمر ارزیابی -
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 در زمان وقوع بالیا مؤثر و به موقع هماهنگ، سالمتی های مراقبت ارائه -

 سالمتی در زمان وقوع بالیا یها مراقبت ارایه اثربخشی ارزشیابی و پایش -

پایهدار پهس از وقهوع     توسهعه  رویکرد با شبکه نظام تسهیالت بازیابی برنامه تدوین -

 بالیا

 شبکه پس از وقوع بالیا نظام دهید بیآس های برنامه و تسهیالت بازیابی -

 پس از وقوع بالیا جامعه اجتماعی-روانی بازیابی اجرای و تدوین در مشارکت -

 بالیا پس از وقوع بالیا بازیابی فاز اقدامات ارزشیابی و پایش -

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

دکتههری تخصصههی دارا بههودن مههدرک تحصههیلی کارشناسههی ارشههد یهها الههف: 

(Phd) های سالمت در حوادث و بالیا و پدافند غیرعامل  رشتهدر 

در  (Phdدکتری تخصصی )دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا ب: 

 بهداشت ط،یمح بهداشت بهداشت، آموزش ،یپرستار ،یولوژیدمیاپهای  رشته

مهدیریت بحهران،    ،(HSE) سهت یز طیمحه  و یمنیا سالمت تیریمد ،یا حرفه

(، سهاخت  انسهان مدیریت سوانح طبیعی، مخاطرات محیحی )گرایش طبیعی و 

  سهالمت  یروانشناسه  ،ینیبهال  یروانشناسه  ،ی درمانیبهداشت خدمات تیریمد

) دوره DHMRمدیریت خحهر بالیها و یها     MPHهای  به طی دوره مشروط

 یا حرفهه های کوتهاه مهدت صهالحیت     و یا دوره مدیریت و کاهش خحر بالیا(

 سال پس از احراز 3سالمت حداکثر تا 
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بهه طهی    مشرروط  پزشهکی عمهومی   یا حرفهه  دارا بودن مدرک دکتهرای ج: 

)دوره مهدیریت و کهاهش    DHMRمدیریت خحر بالیا و یا  MPHهای  دوره

 3سالمت حهداکثر تها    یا حرفههای کوتاه مدت صالحیت  یا دوره خحر بالیا( و

 سال پس از احراز

 

 تجربه: -2

 سال تجربه مرتبط با شغل  3 حداقل 

 مهارت: -3

   هها و   ههای سهالمت در بالیها و فوریهت     مهارت طراحی، اجرا و مهدیریت برنامهه

 کاهش آسیب

 ریزی، حل مشکالت و رهبری در مدیریت و کاهش خحر بالیا مهارت برنامه 

 مهارت آموزش در زمینه مدیریت و کاهش خحر بالیا 

 مهارت تحقیق و پژوهش 

  ها. دهی و بازیابی در بالیا و فوریت پاسخمهارت 

 های آموزشی: دوره -4

  ،(لیوتحل هیتجز، یگزارش دهمدیریت حوادث و بالیا )بررسی 

  یابی حوادث مهندسی ایمنی و هزینه 

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

 تعریف: 

ریزی جههت   ، به برنامهها آنهایی است که متصدیان  این رشته شغلی دربرگیرنده پست

ههای پزشهکی، عملیهاتی     دهی سریع در حوادث و سوانح مرتبط با مراکهز فوریهت   پاسخ

بها  و همهاهنگی  های مرتبط با آن، تعامل  نامه و تدوین آئین نمودن برنامه هشدار سریع

کنتهرل   ههای اتهاق   امدادرسانی کشور، نظارت، ارزیهابی و پهایش توانمنهدی   سایر مراکز 

و ایجهاد آمهادگی بهرای حهوادث      عملیات بحران یگزارش دهگیری و  گزارش، عملیات

ریزی و هماهنگی امور مرتبط با حوادث و هدایت عملیات  پردازند یا سرپرستی، طر  می

 .دارند عهدهبحران را بر 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

ههای پزشهکی در    ریزی، هماهنگی و ارزیابی خدمات فوریهت  ، برنامهیگذار استیس -

 حوادث غیر مترقبه.

 ریزی جهت عملیاتی نمودن پاسخ سریع به حوادث و سوانح. برنامه -

 های مرتبط با آن. نامه تهیه برنامه عملیاتی هشدار سریع و تدوین آئین -

های  کشور به منظور اجرای برنامه یامدادرساننظارت، پایش و تعامل با سایر مراکز  -

 مشترک.

در سهحح ملهی بهرای ایجهاد      یسازمان برون مؤثرارتباطات  های فراهم نمودن زمینه -

  ها بحرانهای عملیاتی در مواجهه با  هماهنگی

های خهدمتی دریافهت شهده از کهارگروه      ایجاد هماهنگی جهت اجرایی شدن بسته -

 رقبه.بهداشت و درمان حوادث غیر مت
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های علوم پزشهکی   در دانشگاه EOCهای مراکز  نظارت، ارزیابی و پایش توانمندی -

 در مواجهه با حوادث غیر مترقبه.

و  یسههازمان درونریههزی عملیههاتی برگههزاری مانورههها و عملیههات مشههترک   برنامههه -

 .یسازمان برون

در مراکهز مهدیریت حهوادث و     EOCنیازسنجی، طراحهی و نظهارت بهر اسهتقرار      -

 های پزشکی. فوریت

مراکهز   EOCروزی و تحلیهل و پهایش عملکهرد     آوری آمار به صهورت شهبانه   جمع -

ههای   خصهوص حهوادث و فوریهت    ی امهدادی در ها سازمانسایر  مدیریت حوادث و

 پزشکی.

حوادث ویژه شامل حوادث ترافیکی سهنگین، انفجهار،    های گزارشپیگیری دریافت  -

های پزشکی و سایر مراجهع   مراکز مدیریت حوادث فوریت EOC... ازو هسیل، زلزل

 به صورت روزانه و آنی. ربط یذ

ههای پزشهکی و سهایر مراکهز امهدادی و درخواسهت        رسانی به مراکز فوریهت  اطالع -

 در زمان وقوع حوادث و بالیا. باش آماده

 تخصصی جهت ارایه به مراجع ذیصال .  های گزارشتهیه  -

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 :شرایط احراز

 :تحصیالت و معلومات-1

 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس. الف: 
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 ب:دارا بودن مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای پزشکی عمومی

 ج:دارا بودن مدرک تحصیلی دکترای تخصصی طب اورژانس

ههای   از رشهته  یکیدر (Phdدکتری تخصصی )دارا بودن مدرک تحصیلی ب: 

 .ها تحصیلی پرستاری، سالمت در بالیا و فوریت

 

 تجربه: -2

 سال تجربه مرتبط با شغل. 5 حداقل 

 مهارت: -3

 مهارت آموزش دادن در زمینه مدیریت و کاهش خحر بالیا 

  ریزی، مهارت حل مشکالت و رهبری در مدیریت و کاهش خحر  مهارت برنامه

 بالیا، مهارت تحقیق و پژوهش

  ها های سالمت در بالیا و فوریت مهارت طراحی و مدیریت برنامه 

  مهارت مدیریت کاهش آسیب 

  ها. دهی و بازسازی در بالیا و فوریت مهارت پاسخ 

 های آموزشی: دوره -4

 ریزی اصول برنامه 

 مدیریت بحران و خحر 
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 ها، مهدیریت حهوادث )بررسهی،     گیری کاربرد آمار و اطالعات در تحلیل تصمیم

 (لیوتحل هیتجز، یگزارش ده

 اصول و مبانی کنترل و نظارت 

 نویسی. اصول گزارش 
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 115عنوان رشته شغلی: کارآزمای هماهنگی اورژانس 

 تعریف: 

ههای   ، فعالیهت هها  آنههایی اسهت کهه متصهدیان      پسهت  دربرگیرنهده این رشته شهغلی  

و فرآینهدهای  ی عملکهرد  ها سازی شاخص بهینه ارزیابی وضعیت و و هماهنگی، نظارت

ریهزی و   در تعامل با اورژانس بیمارستانی یا سرپرستی، طر  یمارستانیب شیپاورژانس 

 .دارند عهدهرا بر  115هماهنگی امور مرتبط با اورژانس 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

نیهروی انسهانی، منهابع    ملهی  ها و استانداردهای  ط، شاخصها، ضواب تدوین سیاست -

 . یمارستانیب شیپهای عملیات اورژانس  فیزیکی، داروها و برنامه

های پزشکی تا رفهع مخهاطرات    ریزی و نظارت بر نحوه انجام خدمات فوریت برنامه -

 فوری بیماران و مصدومین در حوزه پیش بیمارستانی و بیمارستانی. 

 نظارت بر عملکرد و نحوه تعامل اورژانس پیش بیمارستانی با بیمارستانی. -

 های پزشکی.  فوریت پوشش فراگیر نظام خدمات یها طر همکاری در تدوین  -

و تهالش   زیه خ حادثهه ریزی در جهت افزایش پوشش امدادی نقهاط   بررسی و برنامه -

 .ربط یذی ها سازمانبرای کاهش تعداد این نقاط با همکاری سایر 

ههای   مستمر جهت بهینهه نمهودن فعالیهت اورژانهس     صورت بهآوری اطالعات  جمع -

 بیمارستانی. پیش بیمارستانی با

 تحبیق آن با پوشش فراگیر. ها در سراسر کشور و استقرار پایگاهبررسی موقعیت  -

تجهیهزات   نقلیه هوایی، دریایی و زمینهی و  لآوری اطالعات در خصوص وسای جمع -

 های پیش بیمارستانی  تهیه و تنظیم شناسنامه اورژانس تخصصی به منظور
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ای الزم بها سهایر   هه  یایجهاد همهاهنگ   ههای مشهترک امهدادهای ویهژه و     تهیه طر  -

 .ربط یذی ها سازمان

 نجات و انتقال مصدومین تا قبل از پذیرش در بیمارستان. مشی امداد و تدوین خط -

نظارت بر توزیع آن در اورژانس  پشتیبانی و تجهیزات پزشکی و یها تیاولوتعیین  -

 پیش بیمارستانی.

، تجهیزات و مشارکت در ارائه الگوهای مناسب در خصوص تأمین، توزیع آمبوالنس -

های پزشکی و نظارت بر چگونگی خدمات پهس از   واحد فوریت ازیموردنسایر اقالم 

 . ربط یذبا همکاری واحدهای  ها آنفروش 

ها و ارائه راهکارهای علمی و اجرایهی جههت بهینهه نمهودن     تحلیل و پردازش داده -

 های پیش بیمارستانی. امور مربوط به مدیریت اورژانس

 .یالملل نیبای ملی و مقایسه آن با وضعیت  بررسی آماری در سحح منحقه -

 .اورژانس بررسی مستمر سحح رضایتمندی ذینفعان ارایه خدمات -

تدوین و اجرای ارزیهابی عملکهرد کارکنهان و مهدیران مراکهز مهدیریت حهوادث و         -

 های پیش بیمارستانی. های پزشکی و اورژانس فوریت

پرسهنل   یآموزشه  کمهک ها و محالهب آموزشهی و    برنامهمشارکت در تهیه و تدوین  -

های پزشهکی بهه منظهور افهزایش سهحح       عملیاتی و غیر عملیاتی واحدهای فوریت

 علمی شاغلین و ارتقاء کمی و کیفی ارائه خدمات. 

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 :شرایط احراز

 :تحصیالت و معلومات -1
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هههای  از رشههته یکههیدردارا بههودن مههدرک تحصههیلی کارشناسهی ارشههد  الهف :  

 های ویژه. پرستاری اورژانس، پرستاری مراقبت

دکتهری  یها   پزشهک عمهومی   یا حرفهه دکترای دارا بودن مدرک تحصیلی ب: 

 پرستاری.  رشته یها شیگرایکی از در (Phdتخصصی )

 :تجربه -2

  سال تجربه مرتبط با شغل. 2حداقل 

 :مهارت -3

 افزارهای تحلیل داده مهارت کار با نرم 

  ها مهارت گردآوری و تحلیل داده 

  ریزی مهارت برنامه 

  ها جهت انجام تغییرات مهارت هدایت فعالیت 

  ها. مهارت تحلیل مالی و برآورد هزینه 

 :های آموزشی دوره -4

 یراهبردسازی  گیری و تصمیم تصمیم ل،کاربرد آمار و اطالعات در تحلی 

  اصول و مبانی نظارت و کنترل 

  .اصول و مبانی سازماندهی 
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 عملیاتعنوان رشته شغلی: کارشناس ارتباطات و 

 تعریف: 

، در مراکز ارتباطهات و  ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

نقلیهه   لهای مردمی، اعهزام انهواع وسهای    اموری نظیر دریافت تماس ،فرماندهی عملیات

ههای پزشهکی در شهرایط     امدادی به محل حادثه یا بیمهار و ههدایت عملیهات فوریهت    

ریزی و هماهنگی امور مرتبط بها ارتباطهات و    متعارف و غیرمتعارف یا سرپرستی، طر 

 .دارند عهدههای پزشکی را بر  عملیات فوریت

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

سهاختمانی،   و ها )وضعیت بنها  عمومی پایگاه تیاز وضعتهیه گزارش جامع سالیانه  -

 ها و...(. وضعیت وسایل رفاهی پایگاه

 .ازیموردنبرآورد نیروی انسانی  -

 عملیات. یو فرمانده مرکز ارتباطاتتنظیم برنامه شیفت کارکنان  -

 نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان اداره ارتباطات و فرماندهی عملیات. -

های اداره ارتباطات و  ات، شر  وظایف و مسئولیتآموزش نیروهای جدید با تجهیز -

 فرماندهی عملیات.

 و بیسیم. 115پاسخگویی پزشکان مشاور و راهنما، اپراتورهای  بر نحوهنظارت  -

 .از کارکنانمردمی  اتیو شکا های گزارشپیگیری و رسیدگی به کلیه موارد  -

 .مورد لزومنظارت بر استخراج آمارهای  -

پیگیری و رفع مشکالت موجود در زمینه رفاهی و عملیاتی اداره ارتباطات نظهارت   -

 .ها آنها و پایش  بر عملکرد مسئولین پایگاه

 ها براساس ارزیابی عملکرد. تعیین مسئولین پایگاه -
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شر   تجهیزات، و آشنا کردن نیروهای جدید با منحقه ماموریت، بر آموزشنظارت  -

 انس و کارکنان.های اورژ وظایف و مسئولیت

 منحقه. تشکیل جلسات کوتاه علمی در نظارت بر -

 .ها گاهیپانظارت دقیق بر نحوه تکمیل دفاتر  -

 ها و بالعکس. و شکایات مرکز از کارکنان پایگاه های گزارشپیگیری و رسیدگی به  -

 .ها گاهیپاروزانه  های گزارشتکمیل دفتر ثبت  ندیبر فرآنظارت  -

لزوم حتی بازگشت کدهای منحقه از ماموریت و کنترل  آنالیز دقیق اطالعات مورد -

 بر  ماموریت های مناطق.

 تکمیل فرمهای ماموریت مناطق. بر نحوهنظارت  -

ها به تفکیک مهوارد وقهوع )لغهو     از سوی پایگاه شده اعالمکنترل و نظارت آمارهای  -

از ، درمان سرپایی و عدم نی10-32، انتقال قبل از رسیدن کد 10-19ماموریت کد 

 (.10-29به انتقال بیمار به مرکز درمانی کد 

 و ثبت نتیجه آن به تفکیک کد و تکنسین و شیفت. تصادف بهاعالم آمارهای اعزام  -

 ( موفق به تفکیک کد و تکنسین و شیفت.CPRریوی )ه  آنالیز موارد احیای قلبی -

 جایگزین.کنترل و نظارت بر داروها و تجهیزات مصرفی پایگاها و ثبت موارد  -

از  در خهارج های منحقهه   توسط آمبوالنس شده انجامهای  نظارت بر تعداد ماموریت -

 علت. با ذکرمنحقه عملیاتی  محدوده

( بهه همهراه   10-7ها کد ) ثبت و انجام اقدامات الزم جهت تعمیر خرابی آمبوالنس -

 علت و نتیجه به تفکیک تکنسین، شیفت و پایگاه.

 مناطق. شده انجامتناسب آن باماموریت های کنترل کیلومترهای طی شده و  -

 یهها  چهراو نظارت بر وضعیت فنی آمبوالنسها اعم از آالرم، چراو گهردان، راهنمها،    -

 جلو و داخل کابین، آمپر بنزین و هماهنگی با اداره مربوطه جهت رفع نقایص.

 ها به مرکز. اعالم موارد تصادف آمبوالنس -

 ها. از اداره مربوطه و توزیع آن در پایگاه غیر داروییدریافت اقالم دارویی و  -
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 ها. پیگیری فرآیند تعمیر و فعالیت مجدد آمبوالنس -

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .نظام سالمت در شغل مربوطه مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه -

 :شرایط احراز

 :تحصیالت و معلومات -1

ههای پرسهتاری،    از رشهته  یکه یدربودن مدرک تحصیلی کارشناسهی   داراالف: 

 های پزشکی. فوریت

های پرسهتاری   از رشته یکیدردارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ب: 

   های ویژه اورژانس، پرستاری مراقبت

دکتهری  یها   پزشهک عمهومی   یا حرفهه دکتهرای  دارا بودن مدرک تحصیلی ج: 

 پرستاری.  رشته یها شیگرایکی از در (Phdتخصصی )

 تجربه: -2

  سال تجربه مرتبط با شغل. 5حداقل 

 مهارت: -3

 های اولیه پزشکی مهارت ارایه کمک 

  مهارت ارزیابی اولیه و سریع بیماری 
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   صحیح تجهیزات موجود در آمبوالنس یریکارگ بهمهارت 

       مهارت انجام اقدامات پایه )گرفتن مسهیر وریهدی مناسهب، تجهویز اکسهیژن ،

مههارت تجهویز   و  مهارت انجهام پهایش قلبهی   ، راه هوایی داشتن باز نگهمهارت 

 داروهای موجود در آمبوالنس(.

 

 های آموزشی: دوره-4

 مبانی ارتباطات اورژانس 

  اصول و مبانی کنترل و نظارت 

  نویسی،  اصول گزارش 

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

 تعریف: 

ههایی شهامل    ، فعالیهت ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

سیم، اخذ شر  حهال   های پزشکی و اپراتور بی فوریت 115ارائه مشاوره به اپراتور تلفن 

بیماران و مصدومین، انجام خدمات درمانی و تشخیصی اولیه، انجام عملیات احیا قلبی 

ههای پزشهکی یها سرپرسهتی،      و ارائه دسهتورات پزشهکی بهه تکنسهین فوریهت      ریویو 

 .دارند هعهدریزی و هماهنگی امور مرتبط با درمان بیماران اورژانسی را بر  طر 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 ها. اخذ شر  حال بیماران و مصدومین و ارائه طریق به تکنسین -

 ها جهت انجام معاینات بیماران و مصدومین. راهنمایی تکنسین -

 برای بیماران و مصدومین. یداروئ ریغصدور دستورات داروئی و  -

مصدومین از محل حادثه تها  ارائه دستورات پزشکی جهت انتقال صحیح بیماران و  -

 مرکزدرمانی.

 با اورژانس. رندگانیگ تماسبیماران و  و یا115ارائه مشاوره به اپراتور  -

ایجاد اطمینان خاطر در بیماران و مصدومین انجام معاینات پزشکی و اخهذ شهر     -

 حال بیماران و مصدومین.

 داروئی برای بیماران و مصدومین. انجام دستورات داروئی و غیر -

 ( و تفسیر آن.EKGگرفتن نوار قلب ) -

انجام مانیتورینگ قلبی و اقدامات اقدامات ضروری اولیه درمان شامل دارو، جریان  -

 (.ABCDخون، مجاری تنفسی، راه هوایی )

 ( درخصوص بیماران اورژانس.CPRانجام عملیات احیاء قلبی، تنفسی ) -
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 انجام انتوباسیون )لوله تراشه(. -

 .ثبت دقیق فرم ماموریت -

نظارت بر حمل صحیح بیماران و مصهدومین از محهل حادثهه تها مرکهز درمهانی و        -

 مدیریت بیماران و مصدومین تا رسیدن به مرکز درمانی.

حضور دائم بر بالین بیمار در کهابین عقهب آمبهوالنس در مهدت انتقهال بهه مرکهز         -

 درمانی.

 با آن.مرکز پیام و همکاری  های محوله از مرکز فرماندهی/ انجام ماموریت -

 هماهنگی کامل با پذیرش جهت اعزام بیماران و مصدومین به مرکز درمانی. -

 اعزام بیماران و مصدومین به مرکز درمانی در صورت نیاز. -

 نظارت بر تحویل دقیق بیمار و مصدومین به مرکز درمانی. -

و  دانهش مههارتی در جههت ارتقهاء     و کارآموزیآموزشی های  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 :شرایط احراز

 :تحصیالت و معلومات-1 

 پزشکی عمومی. یا حرفه یادارا بودن مدرک تحصیلی دکترالف: 

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترای تخصصی )طب اورژانس، قلب، داخلهی،  ب: 

 بیهوشی( 

 تجربه: -2

  سال تجربه مرتبط با شغل. 2حداقل 
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 مهارت: -3

     مهارت انجام اقدامات تشخیصی درمانی اورژانس )ساکشهن معهده، کنتهرل راه

 هوایی، کنترل دمای بدن(

   به پزشک متخصص یگزارش دهمهارت 

   به بیمار یدهآرامش مهارت 

   های وریدی وسایل انفوزیون وریدی پمپ کارگیری بهمهارت 

   های اسهپلینت   های خمیده و مسحح، سیستم الرنگوسکوپ یریکارگ بهمهارت

 ها ارتوپدی، وسایل بورد ستون مهره

   فشار تحتوسایل انفوزیون وریدی  یریکارگ بهمهارت. 

 های آموزشی: دوره-4

  پیش بیمارستانی پزشکانآموزش بدو خدمت اورژانس 

  های پزشکی ای در فوریت اخالق حرفه 

  احیای قلبی و تنفسی پیشرفته 
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 فوریت های پزشکی عنوان رشته شغلی: کارشناس تریاژ تلفنی

 تعریف: 

ههایی نظیهر    ، فعالیهت هها  آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

مصهدومین و   سیم، اخذ شر  حال بیمهاران و  و بی 115 پاسخگویی بدون وقفه به تلفن

تهرین   ارائه مشاوره اولیه، اقدام جهت اعالم فوریت و پیگیری اعزام آمبوالنس از نزدیهک 

گیری صحیح و ایجاد هماهنگی در اسهتفاده از   پایگاه به محل مصدوم یا بیمار و تصمیم

 . دارند عهدهخدمات درمانی موجود را بر 

 ها: مسئولیتنمونه وظایف و 

 و بیسیم و ثبت ساعت دریافت پیام در فرم. 115پاسخگویی بدون وقفه به تلفن  -

 اخذ شر  حال بیماران و مصدومین. -

 اخذ نشانی بیماران و مصدومین و محل حادثه. -

 ترین پایگاه و ابالو سریع به همکاران. نزدیک تماس با -

 هماهنگی اعزام آمبوالنس. -

بوط به عزیمت آمبوالنس به محل حادثهه و بیمهار و   اعالم و ثبت کلیه زمآنهای مر -

 ها. به پایگاه ها آنبازگشت 

 گیرندگان با اورژانس. ارائه مشاوره به بیماران و تماس -

 مشاوره با پزشک مرکز. -

 ارجاع به پزشک مرکز در موارد ضروری. -

 ایجاد اطمینان خاطر در بیماران و مصدومین. -

 الزم توام بااحترام به بیمار و خانواده او. یو همکاررعایت حسن خلق  -
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های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات -1

ههای پرسهتاری،    از رشهته  یکه یدردارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسهی  الف: 

 .های پزشکی  فوریت

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانهس، پرسهتاری   ب: 

 های ویژه. مراقبت

دکتهری   ایه  یعمهوم پزشهک   یا حرفهه دکتهرای  دارا بودن مدرک تحصیلی ج: 

 پرستاری.  رشته یها شیگرایکی از در (Phdتخصصی )

 مهارت:  -2

 مهارت انجام ارزیابی اولیه و سریع بیمار 

  مهارت ارائه گزارش پزشکی 

  مهارت مدیریت بحران 

  مهارت درک محالب و انتقال مفاهیم 

  .مهارت انجام مشاوره، مدیریت استرس 

 های آموزشی: دوره -3
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 مبانی ارتباطات اورژانس 

   شناختGPS  115و کارکرد آن در اورژانس  

 الئم حیاتی و گرفتن شر  حال سیستمی بیمار.ع 
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 های شغلی بهداشت فردی و عمومی بخش چهارم( رشته

 عنوان رشته شغلی: ماما

 تعریف: 

ههایی شهامل    ، فعالیهت ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

مامایی به زنان در سهنین بهاروری بها درک     آموزش بهداشت و ارائه خدمات بهداشتی و

مشاوره و راهنمایی خهانواده   ،نیازهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی خانواده

ههای   مراقبهت مشهاوره و  انجام انجام زایمان، در مورد بهداشت ازدواج و بهداشت نسل، 

ههای   بیمهاری  سداری، زایمان و بعد از زایمان و مراقبت نوزاد، تشخیص زودرردوران با

پی بردن به موارد غیرطبیعی در مهادر و جنهین و    و های زنان بیماریدوران بارداری و 

ریزی و همهاهنگی   و سرپرستی، طر  ی و بهداشتیپزشکتیم کمک  با نوزاد و شیرخوار

                                    باشد.                   امور مرتبط با مامایی از مصادیق این رشته شغلی می

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 ها. های بهبود کیفیت خدمات مامایی در بخش زایمان و سایر بخش تدوین برنامه -

 ریزی برای مادران و کودکان تحت پوشش. محالعه و شناسایی جمعیت و برنامه -

های سنی و دفترنویسی )مهادر و کهودک و واکسهن( و     سرشماری و استخراج گروه -

 های امور مامایی. شاخص لیوتحل هیتجزثبت زیج حیاتی و 

توسط وزارت بهداشت، درمان  شده نییتعنظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات  -

 های مربوطه. و آموزش پزشکی در رابحه با امور مامایی طبق دستورالعمل



 

77 
 

کت در فرآیند آموزش بالینی دانشهجویان مامهایی )کهاردانی و کارشناسهی و     مشار -

های مامایی، زنان، اطاق زایمان، نوزادان، جراحی زنان و  کارشناسی ارشد( در بخش

 ها طبق کتابنه راهنمای بالینی. سایر بخش

 های بهداشتی. مادر و نوزاد در بخش ریوم مر بررسی آمار و علل  -

 ای مادر باردار. های دوره انجام کلیه مراقبت -

 پذیرش زائو در اتاق درد و زایمان. -

معاینه فیزیکی و مامایی و در صهورت لهزوم معاینهات واژینهال و تشهخیص مهوارد        -

 غیرطبیعی و ارجاع به پزشک.

 (NST)درخواست امور پارکلینیکی سونوگرافی، رادیوگرافی، تست بدون استرس  -

 در ختم حاملگی در صورت عدم وجود پزشک متخصص.

 های مربوطه. کنترل عالئم حیاتی مادر و صدای قلب جنین و ثبت آن در فرم -

انجام القای زایمانی )اینداکشن( و تقویت و تشدید دردهای زایمانی با نظر پزشهک   -

 متخصص زنان و زایمان در صورت لزوم.

)سه مرحله زایمهانی(، دادن بهی حسهی    انجام مراحل مختلف زایمان با نمایش سر  -

موضعی و انجام اپی زیوتومی و ترمیم پارگی درجه یک و دو و ترمیم اپی زیوتومی 

 در صورت لزوم.

 سنجش آپگار و بررسی سالمت ظاهری نوزاد. -

 مراقبت از بند ناف و.... کمک به مادر در تغذیه نوزاد با شیر مادر، -

های بهداشت و آموزش آن بهه   ساده عالمتی در خانه یها درماننظارت بر وضعیت  -

 بهورزان و مربیان و....

های بهداشت فردی و محهیط و   های سنی مختلف در زمینه آموزش مادران و گروه -

 ها. های پیشگیری از بیماری تغذیه و راه

 و زایشگاه. بیمارستانتهیه پرونده جهت مادر و صدور خالصه پرونده به  -
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ر معاینه و تجویز دارو به بیماران در مراکز بهداشهتی درمهانی   همکاری با پزشک د -

 باردار. وزنانبرای مادران 

نظارت بر نظافت بخش مامهائی و بهداشهتی و انجهام دسهتورات بهداشهتی و فنهی        -

مراحل پیش و پهس از   مربوط به مادر و نوزاد و مراقبت دراجرای این دستورات در

 زایمان.

وزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و های کارآم شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مامایی.الف: 

در مامهایی،   همشهاور ،  مامهایی  دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشدب: 

بهه دارا بهودن    مشرروط  انسانی ژنتیک آناتومی، فیزیولوژی، آموزش پزشکی،

 مدرک تحصیلی کارشناسی مامایی.

 ههای  از رشهته  یکیدر (Phdتخصصی ) دارا بودن مدرک تحصیلی دکتریج: 

پزشکی، بهداشهت بهاروری، بیولهوژی    ژنتیک اخالق پزشکی،  آموزش پزشکی، 

 مامهایی و  بهه دارا بهودن مهدرک تحصهیلی کارشناسهی      مشرروط  مثل  تولید

 . ب  دربند  ذکرشدهتحصیلی  یها رشتهارشد  کارشناسی

 مهارت: -2
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  ،مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار 

  مامایی،  روز بهمهارت تحلیل مسائل مبتنی بر اطالعات 

 در پزشکی،  مورداستفادههای تشخیص درمانی  مهارت استفاده از دستگاه 

 گیری در شرایط بحرانی،  مهارت تصمیم 

  ،مهارت پایش و کنترل عملکرد تجهیزات 

  ،آموزش بهداشت و ارائه خدمات بهداشتی و مامایی 

  خانواده،  ییراهنمامشاوره و 

 های دوران بارداری،  مهارت اعمال مراقبت 

 های بعد از زایمان،  جام زایمان و اعمال مراقبتمهارت ان 

 های دوران بارداری. مهارت تشخیص به موقع بیماری 

 های آموزشی: دوره -3

  ،آشنایی با قوانین و مقررات مامایی 

 های مامایی و زایمان،  اورژانس 

 .احیای نوزاد و مراقبت از نوزادان نارس و پرخحر 
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 خانوادهعنوان رشته شغلی: کارشناس بهداشت 

 تعریف: 

، بهه ارائهه خهدمات    هها  آنهایی است کهه متصهدیان    پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

 پردازند نوزادان، کودکان، میانساالن و سالمندان می ،خانواده، مادرانجامعه، به المت س

 .دارند عهدهریزی و هماهنگی امور مرتبط با خدمات مربوطه را بر  سرپرستی، طر  و

 ها: و مسئولیتنمونه وظایف 

 های آموزشی بهداشت عمومی در سحو  مختلف. اجرای برنامه -

های اجرایهی در زمینهه بهداشهت     مشی ریزی و تعیین اهداف و خط بررسی و برنامه -

 های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. خانواده در قالب سیاست

 معیارها. ضوابط و با ها آنو مقایسه  کیفیت خدمات کمیت و نظارت برپایش و  -

 های مختلف بهداشت خانواده. ارائه نظرات مشورتی و تخصصی در زمینه -

 مکتوب. صورت بهو ثبت نتایج  شده انجام یها یبررستحلیل آمارهای مربوطه با  -

 .ها آنبندی  شناسایی مشکالت منحقه تحت پوشش و اولویت -

مادران باردار و کودکان زیر  ریوم مر های  کمیتهمصوبات ، ابالو و پیگیری تشکیل -

 سال. 5

ارائه خدمات و مشاوره تنظیم خانواده براساس سیاستهای کالن کشور و آمهوزش و   -

 مراقبت از مادران باردار.

 . شده میتنظهای  مراقبت از کودکان همراه با آموزش مادران بر اساس برنامه -

ههای   ایشان در زمینهه  های الزم به مراقبت از زنان در سنین باروری و ارائه آموزش -

 مربوط به بهداشت خانواده.
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و آموز بیمهار   آموزان و شناسایی دانش ها به منظور معاینه دانش نظارت بر آموزشگاه -

 در رعایت اصول بهداشتی. ها آن ییراهنمابه مراکز درمانی و بهداشتی و معرفی 

همراهی با پزشهک و سهایر کارشناسهان عضهو تهیم در بازدیهدهایی کهه از مراکهز          -

 الزم به ایشان در انجام وظایف محوله. یها کمکو ارائه  آمده عملبهداشتی به 

گیهری   جملهه انهدازه   ازثبت مشخصات و شر  حال مراجعین به مراکهز بهداشهتی    -

 شکی. درجه حرارت، فشار خون و وزن بیماران پیش از معاینات پز

 مشارکت و انجام واکسیناسیون زمانی و عمومی در صورت نبود عوامل واکسینیاتور. -

 مسائل بهداشتی. مورد سازی مردم و بهورزان در آموزش و حساس -

 پذیر. حمایت از مادران باردار آسیبمراقبت و  -

 تلفنی مادران باردار در موارد اورژانسی.حضوری یا اخذ پذیرش  -

های بهداشت و نیز نظارت  های خانه ارویی، تجهیزات و واکسنتهیه و تأمین اقالم د -

 انتقال و تزریق.  بر حف  زنجیره سرما حین نگهداری،

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

 خانواده.های برنامه مادر، کودک و تنظیم رونظارت بر تأمین و نگهداری و توزیع دا -

دفهاتر بهداشهت    هها و  فهرم  ،ههای آموزشهی   آگهیتوزیع  وهماهنگی در جهت تهیه  -

 واحدهای بهداشتیدر  خانواده

 پوشش ساالنه کادر بهداشت خانواده. -

 سال. 5تکمیل پرسشنامه مر  کودکان زیر  بررسی و -

نظهارت بهر    ههای  هها و برنامهه   همکاری با مراکز بهداشتی و درمانی در اجرای طر  -

تعیهین   ها و مقایسهه آن بها ضهوابط و معیارههای     و کیفیت خدمات و برنامه کمیت

 شده.

عهاطفی و   ،ی، روانهی اندر زمینه مراقبت از رشد جسهم  های الزم تهیه دستورالعمل -

های انگلهی، عفهونی و جلهوگیری از     اجتماعی کودکان و تشخیص به موقع بیماری

 .ها آنگیر شدن  انتشار و همه
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 توسط کارشناسان. دهنده خدمت از واحدهای ارائه انجام پایش کارشناسی -

ههای   به مراکز بهداشتی درمهانی و خانهه   های بعمل آمده تهیه و ارسال نتایج پایش -

 بهداشت.

همکاری و ارتباط منحقی و مناسب با سایر واحدهای مراکز بهداشت با بهره مندی  -

 از توان و تجربه سایر واحدها.

در سهحو   بهداشهت مامهایی و تنظهیم خهانواده      آموزشهی ههای   ارائه برنامهتهیه و  -

 .و بهداشتی مختلف علوم پزشکی

 های مختلف علوم پزشکی. ها و فنون آموزشی متناسب با رشته روش ،ارائه الگوها -

 های آموزشی. ارزشیابی برنامه ها و فنون روش ،الگوهاسازی  و پیادهارائه  -

و  دانهش  آموزشی در جههت ارتقهاء  های کارآموزی، مهارتی و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 :شرایط احراز

 : تحصیالت و معلومات -1

 بهداشت عمومی و مامایی. دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیالف: 

علوم اجتمهاعی) جمعیهت   های  کارشناسی ارشد در یکی از رشتهدارا بودن ب: 

 آمهوزش بهداشهت، سهالمت سهالمندی،    آموزش پزشهکی،  مامایی ، شناسی( ، 

به دارا بهودن مهدرک تحصهیلی     مشروطمشاوره در مامایی  اکولوژی انسانی، 

 در بند الف.رشته های تحصیلی ذکر شده در یکی از  کارشناسی 
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در رشهته تحصهیلی    (Phdتخصصهی )  دکتهری دارا بودن مدرک تحصیلی ج: 

آمهار و    آمهوزش پزشهکی،    موزش بهداشهت و ارتقها سهالمت،   ، آسالمندشناسی

بهه دارا   مشروط جمعیت، علوم اجتماعی )جمعیت شناسی(، بهداشت بهاروری 

رشهته ههای   در یکهی از  و کارشناسی ارشهد  بودن مدرک تحصیلی کارشناسی 

 در بند الف و ب.  تحصیلی ذکر شده

 ای پزشکی عمومی. دارا بودن مدرک تحصیلی دکترای حرفهد: 

 تخصصی در رشته پزشک خانواده.  دانشنامه دارا بودن و :           

کمیته  تایید های مربوط با  تخصصی پزشکی در رشته دانشنامه دارا بودن ی: 

 مهندسی مشاغل اجرایی

 مهارت: -2

 وزن ،درجه حرارت  ،خونگیری فشار  مهارت اندازه،  

 مهارت آموزش افراد تحت پوشش 

 های مداخله بهداشتی مهارت طراحی وتحقیق روش 

 های جامع سالمندان در زمینه سالمت و مراقبت یکاربردهای پایه و  مهارت 

 مهارت برقراری ارتباط کالمی با سالمندان 

 مهارت اجرای تمرینات ورزشی با سالمندان 

 های آموزش بهداشت های تحقیقاتی در زمینه طر  مهارت ارائه و انجام 

 های آموزش بهداشت مهارت ارزشیابی برنامه 

  ها خانواده ییراهنمامهارت مشاوره و 

 های دوران بارداری. مهارت آموزش مراقبت 
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 های آموزشی: دوره -3

 و کودکهای ادغام یافته سالمت مادر  مراقبت 

 بهبود شیوه زندگی سالم 

 کنترل عوامل خحر 

 های شایع و ترویج خود مراقبتی. پیشگیری از بیماری 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان بهداشت خانواده

 تعریف:

، طهی همکهاری بها    هها  آنهایی است کهه متصهدیان    پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

های  پزشک و کارشناسان بهداشت خانواده، درک مفاهیم بهداشت عمومی را برای گروه

امکانهات بهداشهتی را    یریکهارگ  بهخاص و نیز عموم مردم تسهیل نموده و شناسایی و 

 سازند. پذیر می برای آنان امکان

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 ها. ها و اپیدمی بیماریمشارکت در شناسایی و کنترل طغیان  -

مهردم و بههورزان درخصهوص مسهائل بهداشهتی       یحساس سازآموزش به مردم و  -

 جهت باال بردن آگاهی مردم.

ههای کهالن کشهور،     ریزی خانواده در جههت سیاسهت   ارائه خدمات و مشاوره برنامه -

 آموزش مراقبت از مادران باردار.

 .ها دستورالعملبق های اجرائی بر ط آموزش بهورزان درخصوص کلیه طر  -

 های آموزش بهداشت در سحو  مختلف. همکاری و اقدام در زمینه اجرای برنامه -

آوری اطالعات و تحلیل و ارزشیابی اطالعات  همکاری با کارشناسان در زمینه جمع -

 ها. مربوط به عملکرد برنامه

 بهه  هها  آنهها و ارسهال    همکاری در تهیه گزارش از نحوه عملکهرد پیشهبرد برنامهه    -

 مسئولین مربوطه.

ها در مراکز بهداشتی  ها و دستورالعمل معاینه و آموزش مادران باردار براساس روش -

 و درمانی مربوط.

 .شده میتنظهای  مراقبت از کودکان همراه با آموزش مادران بر اساس برنامه -
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ههای الزم بهه ایشهان در     مراقبت از کلیه زنهان در سهنین بهاروری و ارائهه آمهوزش      -

 ی مربوط به بهداشت خانواده.ها زمینه

آمهوزان و شناسهایی و    بهه منظهور معاینهه دانهش    و مدارس ها  مراجعه به آموزشگاه -

در  هها  آن ییراهنماآموز بیمار به مراکز درمانی و بهداشتی و  معرفی احتمالی دانش

 و برگزاری جلسات آموزشی رعایت اصول بهداشت

گیهری   ثبت مشخصات و شر  حال مراجعین به مراکهز بهداشهتی از جملهه انهدازه     -

 و وزن بیماران پیش از معاینات پزشکی.  فشارخوندرجه حرارت، 

 عمومی. یها ونیناسیواکسمشارکت در  -

 تشکیل پرونده برای مراجعین بهداشتی و ارائه خدمات بهداشتی موردنیاز. -

 .ها آنسال و آموزش به مادران  8مراقبت از کودکان زیر  -

سرطان گردن رحم )سهرویکس( و پسهتان، ارجهاع پهاپ اسهمیر و       ازنظرغربالگری  -

 معاینه پستان و آموزش خودآزمایی پستان

 .ها آناجرای برنامه رابحین بهداشتی و آموزشی به  -

 انجام واکسیناسیون زمانی در صورت نبود عوامل واکسینیاتور. -

ههای   بهرداری  از منهابع تهأمین آب آشهامیدنی و نیهز نمونهه      برداری میکروبهی  نمونه -

 و انجام اقدامات الزم. های آزمایششیمیایی و پیگیری نتیجه 

ههای بهداشهت و نیهز     تهیه و تأمین اقالم دارویی، تجهیزات و واکسهن ههای خانهه    -

 انتقال و تزریق.  نظارت بر حف  زنجیره سرما حین نگهداری،

آموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و های کار شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه. -
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 :شرایط احراز

 : تحصیالت و معلومات-1

عمهومی )بهداشهت   دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته بهداشت الف: 

 .خانواده(، مامایی، مربی بهداشت مدارس

 مهارت: -2

 فشارخونگیری  مهارت اندازه 

 درجه حرارت، وزن 

 مهارت آموزش افراد تحت پوشش 

  پژوهشی یها مصاحبهمهارت انجام 

 ها مهارت گردآوری داده 

 مهارت شناسایی افراد در معرض خحر و پرخحر 

 های جامع سالمندان در زمینه سالمت و مراقبت یکاربردهای پایه و  مهارت 

  ها خانواده ییراهنمامهارت مشاوره و 

 های دوران بارداری مهارت آموزش مراقبت. 

 های آموزشی: دوره-3

 و کودکهای ادغام یافته سالمت مادر  مراقبت 

 بهبود شیوه زندگی سالم 

 کنترل عوامل خحر 

 مراقبتیهای شایع و ترویج خود  پیشگیری از بیماری 
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 عنوان رشته شغلی:  مربی بهداشت مدارس

 تعریف: 

، به انجام معاینات اولیه ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

ان، تشهکیل اتهاق   آمهوز  دانهش های ساده، مراقبت و پایش سالمت و بهداشت  و آزمایش

بهداشت طبق اسهتانداردهای الزم در مهدارس، آمهوزش بهداشهت، بهسهازی محهیط و       

ان آمهوز  دانهش خدمات بهداشتی درمانی در واحدهای آموزشی، شناسهایی و جداسهازی   

ریهزی و   پردازند یا سرپرستی، طر  بیمار و معرفی آنان به مراکز بهداشتی و درمانی می

 .دارند عهدهاشت مدارس را بر هماهنگی امور مرتبط با بهد

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 های مدون و تحلیل پایش عملکرد مراقبان سالمت مدارس. انجام برنامه -

ریزی براساس نیازهای نیروی انسانی مدارس در خصهوص مراقبهان سهالمت     برنامه -

 مدارس.

تهیه و تنظهیم آمارههای بهداشهتی واحهد آموزشهی و اسهتخراج نتهایج آن جههت          -

 های مربوطه.  ریزی بهینه پیشرفت روند فعالیت برنامه

 ان در داخل آموزشگاه.آموز دانشنظارت بر نحوه تغذیه  -

ان در مسایل بهداشتی با همکهاری مهدیریت   آموز دانشتنظیم برنامه شرکت دادن  -

 و.....(. پیشگامان هی بهداشتیاران آموز دانشهای  )تشکل آموزشگاه

مربوط به امهور بهداشهتی    یها بخشنامهها و  دستورالعمل ،ها نامه نییآاجرای دقیق  -

 ان )ستادی و استانی(.آموز دانشآموزشگاه و 

ان و معرفهی آنهان بهه مراکهز     آمهوز  دانهش مشارکت در شناخت مشکالت بهداشتی  -

 با هماهنگی مدیریت آموزشگاه. یو درمانبهداشتی 
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ان بهه منظهور   زآمهو  دانهش های مقدماتی و الزم بهداشهتی بهه    مشارکت در آموزش -

 استفاده بهینه در مواقع اضحراری.

آموزشگاه و فعهال نمهودن    ازیموردنمشارکت در تهیه و تأمین لوازم اولیه بهداشتی  -

 این واحد با هماهنگی مدیریت یا معاونین آموزشگاه )تجهیز اتاق بهداشت(.

به منظور تأمین بهداشهت   ربط یذو ارائه آن به مقامات  های گزارشتهیه و تنظیم  -

 مدرسه.

رعایت کلیه ضوابط و مقهررات آموزشهی، تربیتهی و بهداشهتی و اصهول و مهوازین        -

 اسالمی در انجام وظایف محوله.

 کنترل و نظارت بر بهداشت پایگاه تغذیه سالم )بوفه ( مدارس و عوامل اجرایی آن. -

ینه مربهوط بهه شهغل    همکاری با مدیر یا معاونین و سایر کارکنان آموزشگاه در زم -

 مورد تصدی.

ان واحدهای آموزشی و آشهنا نمهودن آنهان بها     آموز دانشکنترل وضعیت بهداشتی  -

 امور بهداشتی.

 های اولیه در موارد اورژانس در صورت لزوم. اقدام به انجام کمک -

بها   هها  آنان و اقدام بهرای بهر طهرف کهردن     آموز دانششناخت مشکالت بهداشتی  -

 و مدیریت آموزشگاه.همکاری سایر مربیان 

شرکت در کالسهای آموزش بهداشتی بهه منظهور افهزایش و ارتقهاء سهحح علمهی        -

 مربوط.

توجیه و تبیین مسائل بهداشتی و آمهوزش بهداشهت فهردی و محیحهی بهه کلیهه        -

 ان. آموز دانشهمکاران و اولیاء 

از  یآموزشه  کمهک آموزش مسائل بهداشتی از طریق سخنرانی و استفاده از وسایل  -

 قبیل فیلم و اسالید و.....

جلسات مخصوص مربیان بهداشت که در سحح استان یا مناطق توسهط   شرکت در -

 جهت هماهنگی. وپرورش آموزشهای  مدیریت



 

90 
 

ایجاد ارتباط تنگاتنهگ بها مراکهز بهداشهتی درمهانی و امهور کنتهرل و پیشهگیری          -

 هماهنگی مدیر آموزشگاه. با ریواگهای واگیر و غیر  بیماری

 ان بیمار.آموز دانشان و جدا نمودن آموز دانشکنترل و مراقبت بهداشت فردی  -

 های واگیر و معرفی بیماران به مراکز درمانی. گزارش موارد بیماری -

 ان )شامل شناسنامه سالمت و...(.آموز دانشاقدام به تشکیل پرونده بهداشتی برای  -

مناسهب   یهها  مکهان ر ههای بهداشهتی د   اهتمام در نصب پوستر یا تراکت یا عکهس  -

 ان.آموز دانشمدرسه به منظور انتقال معلومات بهداشتی به 

اسهالیدهای بهداشهتی بها همهاهنگی و همکهاری       هها و  اهتمام در تهیه و ارایه فیلم -

 ان به مسائل بهداشتی.آموز دانشمدیریت آموزشگاه جهت آشنا نمودن 

 آنان در زمینه مربوطه.ان و هدایت و راهنمایی آموز دانشپاسخگویی به سواالت  -

ان آمهوز  دانهش تشکیل جلسات آموزشی در زمینه مسائل بهداشتی با شرکت اولیاء  -

 والدین از مسایل بهداشتی و آشنایی با تجربیات والدین.  یساز آگاه باهدف

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. ارگیریک بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 شرایط احراز

 :تحصیالت و معلومات -1

از  یکیدردارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترا الف: 

های علوم تغذیه، بهداشت محیط، بهداشت عمومی، تغذیهه، معلهم فنهی     رشته

 بهداشت، پزشکی، مامایی، پرستاری، بهداشت مدارس، بهداشت خانواده.

 مهارت: -2
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  انآموز دانشبا  مؤثرمهارت ارتباط 

 های مراقبت از خود مهارت آموزش شیوه 

 مهارت آموزش پیشگیری و ارتقاء سالمت 

  های اولیه کمکمهارت انجام 

 های الزم در زمینه تغذیه و بهداشت. مهارت ارائه آموزش 

 های آموزشی: دوره-3

 های شایع در مدارس بیماری 

 اصول و اهداف مراقبت بهداشت در مدارس 

 روش فعال آموزش بهداشت 

 های اولیه اصول ایمنی و کمک 
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 عنوان رشته شغلی: بهورز

 تعریف: 

برقراری ارتباط  فهیوظ، ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

گیههری، درمههانی )در مههوارد  نزدیههک و مسههتمر بهها روسههتائیان و ارائههه خههدمات پههیش 

سالمت و نیهز   دکنندهیتهدمشخص، کنترل و پایش عوامل  یبخش توان( و شده مشخص

ا سهالمت  مشارکت در کنترل عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت در روستا و حف  و ارتقه 

 .دارند عهدهروستاییان را بر 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

ارائهه گهزارش بهه رده فوقهانی و اخهذ و اجهرای        شده انجامآموزش، پایش اقدامات  -

، ارجاع بیمهاران  ها یغربالگرها، انجام  های صادره، دیده بانی از بیماری دستورالعمل

 ها. در حیحه مراقبت از سالمت و کنترل بیماری

های مختلف هدف در جامعهه   ، بهسازی محیط، مراقبت از گروهیساز منیاآموزش،  -

 و سالمندان و... در حیحه پیشگیری. ساالن انیم -مادران باردار -اطفال جمله من

هها و   انجام خدمات درمانی اولیه و استمرار اقدامات درمانی براسهاس دسهتورالعمل   -

سهاس پسهخوراند پزشهکان در حیحهه     آئین نامة بهورزی و مراقبهت از بیمهاران برا  

 درمانی.

های مستقیم و غیر مستقیم، فردی، گروهی و  و ارائه آموزش ها فرصتگیری از  بهره -

با کمک افراد و نهادهای محلی به منظور تأمین، حف  و ارتقاء سالمت افراد تحهت  

 پوشش در حیحه آموزشی عمومی.
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هها و همکهاری بها     رالعملدسهتو  چهارچوبآموزش و مشارکت در اقدامات الزم در  -

سایر نهادهای توسعه اجتماعی فرهنگی روستا در حیحه مشارکت فعال در توسهعه  

 اجتماعی و فرهنگی.

های الزم نزد مخاطبان برای مشارکت و  آموزش و جلب اعتماد مردم و ایجاد انگیزه -

 ارتقاء مشارکت در امور مربوط به خود و روستا در حیحه جلب مشارکت.

ثر در سالمت و بیماری و تالش در حل معضالت و ؤآوری اطالعات م جمعکسب و  -

های مافوق و نیز  به مربیان و رده شده یآور جمعو اطالعات  شده انجامگزارش امور 

رسهانی   ارائه اطالعات الزم به گیرندگان خدمات بهورزان در حیحه ارتباطی و اطالع

 دو جانبه.

هارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و های کارآموزی، م شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 شرایط احراز

 :تحصیالت و معلومات -1

عمهومی  هداشهت  ، بک تحصیلی کاردانی در رشته بههورزی دارا بودن مدرالف: 

، بهداشت حرفه ای ، بهداشت  (، مامائی/ مبارزه با بیماری ها )بهداشت خانواده

  های کاردانی بهورزی طی دوره آموزش تحبیقی مهارت ومحیط 

دارا بودن مهدرک تحصهیلی دیهپلم کامهل متوسهحه و طهی دوره آمهوزش        : ب

 بهورزی.

 دارا بودن دیپلم بهورزی.: ج
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 آموزش بهورزی دوسالهدارا بودن پایان دوره راهنمایی تحصیلی و طی دوره : د

هههای  بههرای منههاطق محههروم و دورافتههاده در نقههاط روسههتایی واقههع در بخههش

بههورز دارای مهدرک    عدم وجهود به  مشروط افتهی توسعهو کمتر  افتهین توسعه

 تحصیلی دیپلم کامل متوسحه.

 تجربه: -2

 بهورزی. هنام در آئین شده اعالمهای عملی و کارآموزی به میزان  آموزش 

 مهارت: -3

 گروهی مهارت انجام کار، 

 ها مهارت آموزش دستورالعمل، 

 ها آموزش بهداشت به افراد و گروه، 

 سازی،  ایمن 

 بهسازی محیط، 

 ها پیشگیری و مراقبت بیماری، 

 ها،  بانی از بیماری دیده 

 غربالگری، 

  داروهاشناخت، 

 های اولیه انجام اقدامات کمک، 

 انجام اقدامات امدادی در بالیا و سوانح و حوادث، 

 افزارهای نظام شبکه. نرم یریکارگ به 
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 های آموزشی: دوره -4

 های مراکز بهورز دستورالعمل ها و نامه آشنایی با آخرین آئین 

  ای های معاینات دوره آشنایی با نحوه تکمیل و دستورالعمل فرم 

  های ارتباطی و رفتاری. مهارت 
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 عنوان رشته شغلی: مربی خدمات بهداشتی

 تعریف: 

، به ارتقای نگههداری و  ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

ها برای کسهب عهادات رفتهاری     بهبود سالمت فردی و عمومی با کمک به افراد و گروه

پردازنهد، در   های بهورزی می و عملی در آموزشگاهسالم از طریق آموزش دروس نظری 

ریزی  نقش داشته یا سرپرستی، طر  شده یزیر طر های  اجرای نظارت و سنجش برنامه

 .دارند عهدهو هماهنگی امور مرتبط با رشته شغلی را بر 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

ههای   شهبکه اسهاس نیازههای نیهروی انسهانی      ریزی برای پذیرش بههورز بهر   برنامه -

 بهداشتی و درمان.

های مدون پایش عملکرد مربیهان و تحلیهل پهایش عملکهرد بههورزان       انجام برنامه -

 توسط مربیان.

 های بهورزی و ارزشیابی عملکرد آموزش. مشارکت در اجرای نظام آموزش دوره -

ههای ضهمن    همکاری در برآورد اعتبارات موردنیاز مراکز آموزش بهورزی و آموزش -

 ن و بهورزان.خدمت مربیا

 )مربیان و بهورزان(. ربط یذهای آموزش کارکنان  تهیه و تدوین برنامه -

 آموزان بهورزی. شدگان دانش مشارکت در پذیرش، مصاحبه و گزینش از پذیرفته -

ان و صهدور گواهینامهه   آمهوز  دانشهای  های آموزشی و انجام آزمون برگزاری کالس -

 پایان دوره بهورزی.

 ن و مربیان و بهورزان براساس نیازسنجی آموزشی.اآموز دانشبازآموزی  -

 ارزشیابی سالیانه مربیان و بهورزان در راستای توسعه منابع انسانی. -
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 عملی و کارآموزی دروس بهورزی. ه همکاری در تهیه طر  درس آموزش تئوری -

عملههی بهههورزان، مربیههان، کاردانههان و  و  هههای آمههوزش تئههوری برگههزاری کههالس -

 کارشناسان مربوطه.

های کارآموزی و کارورزی به بهورزان در  های بهداشت و ارائه آموزش بازدید از خانه -

 صورت لزوم.

ههای آمهوزش    عملی پایان دوره پایهه  و همکاری در طراحی سواالت امتحان تئوری -

 بهورزی.

ههای   امتحانی نهایی و برگهزاری امتحهان نههایی دوره    سؤاالتهمکاری در طراحی  -

 آموزش بهورزی.

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  ال در دورهشرکت فع -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

کارشناسی در رشته بهداشت عمومی، بهداشت دارا بودن مدرک تحصیلی الف: 

 .محیط، پرستاری، مامایی

ریهزی   آموزش پزشکی، برنامهه  دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشدب: 

، تکنولوژی آموزشی در علهوم پزشهکی    یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی،

 ،آموزش بهداشهت، مهدیریت خهدمات بهداشهتی و درمهانی     سالمت سالمندی، 

در نظهام   جامعه نگهر بهداشت محیط، پرستاری، مامایی، اپیدمیولوژی، آموزش 
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از  یکیدربه دارا بودن مدرک کارشناسی  مشروطروانشناسی بالینی،  سالمت،

 الف. دربند ذکرشدهتحصیلی های  رشته

 

 مهارت: -2

 ها مهارت آموزش بهداشت به افراد و گروه 

  خانواده ییراهنمامهارت مشاوره و 

  تکنولوژی آموزشی جدید یریکارگ بهمهارت 

 های آموزشی: 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: 

 تعریف: 

، بهه ارائهه خهدمات    هها  آنهایی است کهه متصهدیان    پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

پزشهکی بیمهاران   دندان( نظیهر  یبخشه  توان)پیشگیری، درمان و  دندانسالمت دهان و 

ریهزی و   پزشهکی و نیهز سرپرسهتی، طهر     دندانههای   سیستمی، داروشناسهی و فوریهت  

و آمهوزش و مشهاوره سهالمت     دنهدان هماهنگی امور مرتبط در تهیم سهالمت دههان و    

 پردازند. می

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

های نظری و عملی به عنوان مربی آموزشی برای دانشجویان از قبیل  انجام آموزش -

 .کننده مراجعهنحوه معاینه، تشخیص و درمان بیماران 

 پزشکی.دندانهای آموزشی و تحقیقات  شرکت در برنامه -

 به کارکنان فنی. دندانهای بهداشت دهان و  های الزم در زمینه ارائه آموزش -

توزیههع ، جمعیههت هههای سههنی و جنسههی گههروه ةبههار هههای الزم در آوری داده جمههع -

خدمات بهداشت دههان   ارائهتوزیع جغرافیای واحدهای  ،های هدف جغرافیای گروه

 .دندانو 

های غذایی رایج در مناطق مختلف شهرسهتان و   های زیستی و عادت بررسی روش -

 مردم منحقه. دنداندر وضعیت بهداشت دهان و  ها آنآثار احتمالی 
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در سههحح  دنههدانتهدوین و پیشههنهاد برنامههه تفصههیلی فعالیههت بهداشههت دهههان و   -

 شهرستان و تنظیم بودجه عملیاتی آن.

 .دندانهای سالمت دهان و  شاخص ساالنه لیوتحل هیتجز -

 .ربط یذهای ارسالی از سوی مراجع  اجرای برنامه و دستورالعمل -

 لیه وتحل هیه تجزواصله در ارتبهاط بها مشهکالت درمهانی و      های گزارشرسیدگی به  -

 کارشناسی مشکالت.

های پزشکان و مراکز پزشهکی طبهق    صدور تأییدیه مربوط به خدمات و درخواست -

 های قانونی. نامه ضوابط و آیین

 های هدف. های سنی و گروه و کلیه گروه دندانارتقاء سالمت دهان و  -

های مردمی جهت ترویج سهالمت دههان و    آموزش و جلب مشارکتسازی،  فرهنگ -

 آحاد جامعه. دندان

ها و فرایندهای بهداشت دههان   نظارت، پایش و ارزشیابی بر کمیت و کیفیت برنامه -

 و مدارس. دندانو 

 فلوراید. ازنظربررسی اپیدمیولوژیک درزمینه میزان وضعیت آب آشامیدنی  -

در افهراد تحهت    هها  دندانبررسی وضعیت تغذیه و شناسایی مواد غذایی مضر برای  -

 پوشش.

پزشهکی عمهومی و یها تخصصهی     دندانمعاینه، تشخیص و درمان بیماران در سحح  -

 مرتبط.

 های پاراکلینیکی در صورت لزوم. تعیین دستور نوع آزمایش -

 ،رسههیالنتوشفی، پزشههکی از قبیههل فلورایههدتراپی دندانارائههه خههدمات پیشههگیری  -

 در صورت لزوم. ها دندانترمیم سححی  ،گیری جرم

 ازنظرپزشکی مردم دندانپزشکی جهت باال بردن اطالعات دندانارائه خدمت مشاوره  -

 نحوه گرفتن خدمات و درمان الزم.
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  کشی، های سحح بدون انجام عصب ، ترمیمدندانانجام فرآیندهای معاینه، کشیدن  -

 .دندانگیری، فلورایدتراپی، فیشورسیالنت، انجام رادیوگرافی  جرم

و  دانهش های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جههت ارتقهاء    شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 

 

 احراز:شرایط 

 :تحصیالت و معلومات -1

عمهومی یها   دندانپزشهکی   یا حرفهه  دارا بودن مدرک تحصهیلی دکتهرای  الف: 

 پزشکی.دندانتخصصی در رشته دانشنامه 

 مهارت: -2

  دندانارزیابی و معاینه دهان و مهارت 

  مهارت تجویز منحقی دارو 

  مهارت مدیریت تیم سالمت دهان 

  مهارت انجام تحقیق و پژوهش 

  مهارت آموزش و مشاوره سالمت 

  درمانی و اجرای آن  و انتخاب بهترین رویکرد تشخیصیمهارت 

  بیماران  دندانارجاع و پیگیری و پایش سالمت دهان و 



 

102 
 

  با مراجعین مؤثربرقراری ارتباط 

 های آموزشی: دوره-3

  پزشکی دندانکنترل عفونت در 

 پزشکی دندانهای  تروما و اورژانس 

 ریوی پیشرفته-احیای قلبی 
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 یدندانعنوان رشته شغلی: کارشناس پروتز 

 تعریف: 

عضهو تهیم    عنهوان  بهه ، ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

دار ساخت و ترمیم انهواع پروتهز شهامل پروتزههای متحهرک       پزشکی، عهدهدنداندرمان 

ها(، پروتزهای فک  کاشتنی )ایمپلنتها، اجزاء  کامل و ناکامل، پروتزهای ثابت و روکش

 پزشک دندانباشد که تحت نظر  ها و پروتزهای مربوط به ارتودنسی می و صورت و پالک

ی دندانریزی و هماهنگی امور مرتبط با پروتزهای  نماید و یا سرپرستی، طر  فعالیت می

 شود. دار می را عهده

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

پزشهکی بهه دانشهجویان دوره کارشناسهی     دندانهمکاری در آموزش عملی البراتوار  -

 ی.دندانپروتزهای 

 .دندانگذاری بازسازی  های مربوط به عملکرد موم نظارت بر تهیه قالب -

ی از قبیهل پروتهز کامهل، پهالک     دنهدان انجام امور مربهوط بهه البراتهوار پروتزههای      -

 غیره.های چینی و  ارتودنسی و ناکامل، روکش

 .ها دندانآیی  یا برهم ها دندانآموزش بازسازی مجدد جفت شدن  -

 های منفی گچ و مواد دیگر. قالب پر کردن -

 .ها دندانتهیه موم آرتیکوالسیون و چیدن  -

 ها با مواد مختلف. جانشین کردن انواع روکش و بریج روی قالب -

 ساختن پالک ناکامل از فلزات و آلیاژهای مختلف. -

و  دانهش های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جههت ارتقهاء    شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی
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 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

 ی.دنداندارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته ساخت پروتزهای الف: 

  مهارت: -2

 البراتواری  کارهای گیری و انجام مهارت قالب 

  مهارت ساخت پروتزهای ثابت و متحرک 

  ها، وسایل تراش و پرداخت  ابزارآالت مکانیکی، انواع چرخ کارگیری بهمهارت 

  ،اه ثابت و روکشو مهارت ترمیم انواع پروتزهای متحرک کامل و ناکامل 

 های آموزشی: دوره-3

 ی دندانهای ساخت و طراحی پروتزهای  آشنایی با آخرین روش 

  ی دندانآشنایی با مواد بکار رفته در ساخت پروتزهای 

 ها، وسایل پرداخت جدید آشنایی با ابزار آالت مکانیکی، چرخ 
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 یدندانعنوان رشته شغلی: کاردان پروتز 

 تعریف: 

عضهو تهیم    عنهوان  بهه ، ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

دار ساخت و ترمیم انواع پروتزهای متحرک کامل و ناکامهل،   پزشکی، عهدهدنداندرمان 

ها، اجزاء کاشتنی )ایمپلنت هها(، پروتزههای فهک و صهورت و      پروتزهای ثابت و روکش

در امهر   پزشهک  دنهدان باشد که تحت نظهر   ها و پروتزهای مربوط به ارتودنسی می پالک

 کند. درمان کمک می

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 های منفی گچ و مواد دیگر. قالب پر کردن -

 .ها دندانتهیه موم آرتیکوالسیون و چیدن  -

 با مواد مختلف. ها قالبجانشین کردن انواع روکش )کورون( و بریج روی  -

 ساختن پالک ناکامل )پارسیل( از فلزات و آلیاژهای مختلف. -

 ساختن اسپلیت و پروتزهای استثنائی. -

ی از قبیهل پروتهز کامهل، پهالک     دنهدان انجام امور مربهوط بهه البراتهوار پروتزههای      -

 های چینی و غیره. ارتودنسی و ناکامل )پارسیل(، روکش

 .ها دندانآیی  یا برهم ها دندانآموزش بازسازی مجدد جفت شدن  -

و  ء دانهش های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جههت ارتقها   شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه. -
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 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

 .دنداندارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته تکنسین پروتزهای الف: 

 مهارت: -2

 البراتواری کارهای مهارت انجام  

  مهارت ساخت پروتزهای ثابت و متحرک 

  ها، وسایل تراش و پرداخت  ابزارآالت مکانیکی، انواع چرخ کارگیری بهمهارت 

  ،ها ثابت و روکشو مهارت ترمیم انواع پروتزهای متحرک کامل و ناکامل 

 های آموزشی: دوره -3

 ی دندانهای ساخت و طراحی پروتزهای  شنایی با آخرین روشآ 

  ی دندانآشنایی با مواد بکار رفته در ساخت پروتزهای 

 ها، وسایل پرداخت جدید آشنایی با ابزارآالت مکانیکی، چرخ 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان بهداشت دهان 

 تعریف: 

ههایی نظیهر    ، فعالیهت هها  آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

روش صهحیح مسهواک کهردن بهه بیمهار، کمهک در مراکهز         و آموزش بهداشهت دههان  

در زمینهه برقهراری کامهل اصهول گنهدزدایی و       پزشک دندانپزشکی با هماهنگی دندان

های آموزش بهداشت و پیشگیری و انجام معاینهات دههانی    سترونی، شرکت در فعالیت

 باشند. دار می را عهده ها سازمان و ها بیمارستانکارخانجات،  ها، در مدارس، درمانگاه

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 فلوراید موجود و سایر مواد معدنی. ازنظرشناسایی وضعیت آب آشامیدنی منحقه  -

فردی و جمعی به جمعیت  صورت به دندانآموزش امور مربوط به بهداشت دهان و  -

 .دندانتحت پوشش و شرکت در تحقیقات مربوط به بهداشت دهان و 

 .دندانهای سالمت بهداشت دهان و  ها و طر  مشارکت در برنامههمکاری و  -

 های هدف و یا در معرض خحر. غربالگری و معاینات ادواری گروه -

 .دندانآموزش مداوم کادر بهورزی در زمینه بهداشت دهان و  -

ی جمعیت ها دندانبررسی وضعیت تغذیه و شناسایی مواد غذایی مضر در سالمت  -

 تحت پوشش.

برای مدیران مدارس، مربیان، بهورزان،  دندانهای بهداشت دهان و  کالسبرگزاری  -

 ها. ان و مربیان مهدکودکآموز دانش

پزشکی و تشخیص و در صهورت لهزوم   دندانبه بخش  کننده مراجعهمعاینه بیماران  -

 ارجاع به مراکز دیگر.
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و کمک ی تراپاز قبیل فلوراید دندانهای دهان و  ارائه خدمات پیشگیری از بیماری -

 در انجام فیشورسیلنت تراپی.

 بهداشت محیط و وسایل کار.حف  در کنترل عفونت و  پزشک دندانکمک به  -

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومهات و   شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطهمشارکت در تحقیقات کاربردی  -

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

 دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته تکنسین سالمت دهان.الف: 

 مهارت: -2

 گیری و صاف کردن سحح ریشه  مهارت جرم 

  دندانمهارت آموزش روش صحیح مراقبت از دهان و  

  دندانمهارت تهیه گزارش از وضعیت دهان و  

  فلوراید  های موضعی روش یریکارگ بهمهارت 

 ها دندان مهارت انجام شیارپوشی 

 های آموزشی: دوره -3

 دندانهای طر  ادغام بهداشت دهان و  آشنایی با برنامه  

 های سنی در گروه دندانهای دهان و  مراقبت 

  پزشکیدندانکنترل عفونت در 
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 ای حرفههای شغلی سالمت محیط و  بخش ششم( رشته

 عنوان رشته شغلی: کارشناس بهداشت محیط

 تعریف: 

ههایی شهامل    ، فعالیهت ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

ههای بهداشهت محهیط، مشهارکت در ارائهه طهر         از زمینهه  یکه یدرو تحقیهق  تدریس 

های  سیستمهای شهری، مشارکت در ارائه طر   آوری فاضالب و سیالب های جمع کانال

انتقهال و توزیهع آب   تصهفیه،  ههای   سیستمو  فاضالب و و دفع زباله ، تصفیهآوری جمع

ههای فنهی و    بررسی جنبهه  ،آشامیدنی، کنترل آلودگی هوا، بهداشت پرتوهابهداشتی و 

ریزی و همهاهنگی   یا سرپرستی، طر و  ها آنگیری در مورد  و تصمیم ها طر اقتصادی 

 .دارند عهدهیط را بر امور مرتبط با بهداشت مح

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 ای بهداشت محیط. های کشوری و منحقه نظارت بر اجرای سیاست -

 های آموزشی. همکاری در تهیه و تدوین پروتکل -

 های بهداشت محیط. برآورد و پیشنهاد اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به برنامه -

 گیر )اپیدمی(. ها و همه و کنترل طغیان بیماری ییشناسامشارکت در  -

 های ارزیابی اثرات زیست محیحی. مشارکت در تهیه گزارش -

 های انتقال، تصفیه و توزیع آب آشامیدنی. مشارکت در طراحی سیستم -

 فاضالب شهری و صنعتی. هیو تصف یآور جمعهای  سیستم یدر طراحمشارکت  -

 کاهش و کنترل آلودگی هوا.های جامع  مشارکت در تدوین برنامه -
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 های کیفیت آب. نتایج آزمایش یریکارگ بهتفسیر و  -

 های پیوست سالمت. مشارکت در تهیه گزارش -

 آوری و دفع مواد زائد جامد. های جمع مشارکت در طراحی سیستم -

 .ها آنهای تحلیلی از کیفیت منابع آب و تغییرات روند  بررسی و تهیه گزارش -

 اجرای بخش خصوصی فعال مرتبطی ها تیفعالنظارت بر  -

 ها. مشارکت در طراحی و اجرای محالعات بار محیحی بیماری -

 مشارکت در طراحی و اجرای محالعات تماس با عوامل محیحی. -

 های کنترل آلودگی هوا. مشارکت در طراحی سیستم -

 مشارکت در انجام محالعات اپیدمیولوژی محیط. -

 .شناسی محیط مشارکت در انجام محالعات سم -

 های واحدهای تابعه. به منظور پایش، نظارت و ارزشیابی فعالیت بازدیدانجام  -

هوا در مناطق شههری   یها کننده آلودهمحالعه و بررسی مشکالت منحقه در زمینه  -

 های الزم. و روستایی و تهیه گزارش

 های بهداشت محیط. پیگیری تأمین تجهیزات و وسایل موردنیاز اجرای برنامه -

و تعیین اههداف مربهوط بهه اجهرای فرآینهدهای بهداشهت محهیط در         ریزی برنامه -

 های کنترل بهداشتی آب و فاضالب. زمینه

های مهندسهی آب و   شرکت ژهیو به ربط یذهای  نهادبخشی با  ایجاد هماهنگی بین -

آب و  فاضههالب شهههری و روسههتایی در جهههت بهبههود وضههعیت بهداشههتی، منههابع 

 و روستایی. یرسان آبهای  شبکه

آمار و اطالعات مربوط به وضعیت آب آشامیدنی شهرها و روستاهای استان از  اخذ -

 .ها آناطالعات و ارسال بازخورد به  لیوتحل هیتجز، ها شهرستان

 های آب و فاضالب. نظارت کمی و کیفی بر روی آزمایشگاه -

 نتایج. لیوتحل هیتجزو  یپرتو پزشکنظارت و کنترل بهداشتی و حفاظتی مراکز  -

 های هدف. آموزشی و آموزش مداوم برای گروه های بستهتهیه  -
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 های سنجش. با استفاده از دستگاه وخاک آبپایش آالینده های هوا،  -

های مربوط به آلودگی هوا، آب و فاضالب، بهداشهت پرتوهها و سهایر     انجام آزمایش -

 های اختصاصی بهداشت محیط. هالزم در آزمایشگا های آزمایش

بهداشتی بر کلیه مراکز و اماکن مشمول و غیر مشمول قانون مواد کنترل و نظارت  -

 خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.

 .مشارکت در اجرای قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی -

کنترل و نظارت بهداشتی بر کیفیت مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشهتی   -

 تا مصرف(.در سحح عرضه )بعد از تولید 

 برداری از مواد غذایی )غیر از مواد خام دامی( در سحح عرضه. نمونه -

مراکهز تهیهه و توزیهع و فهروش و     از  ازیه موردنآوری اطالعات و آمار  بازدید و جمع -

در  ،نگهداری مواد خهوراکی و آشهامیدنی و بهداشهتی، امهاکن عمهومی و مهدارس      

خهاک و  ب و فاضهالب، ههوا،   های مختلف بهداشت محیط از قبیل بهداشت آ زمینه

محیط روستا، حشرات و جونهدگان ناقهل،    یبهسازآوری و دفع زباله،  پرتوها، جمع

 سوانح و بالیا و... 

مقهررات و اعمهال معیارهها و ضهوابط      و قهوانین اقدام و پیگیهری در مهورد اجهرای     -

 بهداشتی در رابحه با مسائل بهداشت محیط.

های بهداشت و ههدایت و   واحدهای تابعه )خانهنظارت و بازدید بهداشتی مستمر از  -

 نظارت بر کار بهورزان در زمینه وظایف بهداشت محیط و...(.

ریزی و اجرای کارآموزی دانشجویان رشهته مهندسهی بهداشهت     همکاری در برنامه -

 محیط.

و ارائه راهکارهای فنهی و   بیمارستانبندی مسایل بهداشت محیط  شناخت و دسته -

 کالت موجود.اجرایی جهت حل مش
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ههای آموزشهی بهرای پرسهنل،      هماهنگی با سوپروایزر آموزشهی در اجهرای برنامهه    -

های آموزشی به موضوعات بهداشت  بیماران و مراجعین و اختصاص بخشی از برنامه

 محیط و کنترل عفونت.

ایجاد هماهنگی و ارتباط با مرکز بهداشهت شهرسهتان و مرکهز بهداشهت اسهتان و       -

ی و درون بخشههی جهههت حههل مشههکالت بهداشههتی  جلههب همکههاری بههین بخشهه

 .بیمارستان

های معمهولی،   و دفع بهداشتی زباله ونقل حملآوری، تفکیک،  نظارت بر نحوه جمع -

 .بیمارستانعفونی و نوک تیز 

سازی محیط  لماسو  یبهسازتصفیه و دفع بهداشتی فاضالب،  ،آوری نظارت بر جمع -

 .بیمارستان

و استریلیزاسهیون مرکهزی و نظهارت بهر نحهوه       خانهه  یرختشهو کنترل بهداشهتی   -

، گندزدایی و جداسازی البسه و نحهوه اسهتریل کهردن صهحیح وسهایل      وشو شست

 پزشکی.

 های بهداشت محیط. های اجرایی برنامه مشارکت در تهیه و ابالو دستورالعمل -

 داشت محیط.به ازیموردنبندی و تحلیل اطالعات  طبقه  آوری، مشارکت در جمع -

 های پزشک خانواده در ارتباط با بهداشت محیط. همکاری در برنامه مشارکت و -

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات:   -1

 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط.الف: 



 

113 
 

مهندسهی   های از رشته یکیدردارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ب: 

سم شناسی، علوم و صنایع غذایی )گهرایش  آموزش بهداشت،  بهداشت محیط،

(، مهدیریت سهالمت   ستیز طیمحطبیعی )منابع زیست فناوری مواد غذایی( ، 

، (آب و فاضههالب ،سههتیز طیمحهه، مهندسههی عمهران ) سههتیز طیمحههایمنهی و  

شناسی )هیدرولوژی(، هیهدروژئولوژی،   منابع آب، آب، بازیافت مدیریت پسماند

، طراحهی شههری، بهسهازی    سهت یز طیمحه ریهزی آب،   ، برنامهه یولوژیب درویه

ریزی شههری و   ریزی شهری، برنامه برنامهمحیط، معماری و آمایش، جغرافیا و 

، ستیز طیمحمدیریت ریزی روستایی، بیوتکنولوژی محیحی،  ای، برنامه منحقه

، اکولهوژی انسهانی،   سهت یز طیمح، آموزش ستیز طیمحمدیریت و ریزی  برنامه

، مهدیریت خهدمات بهداشهتی و درمهانی،     سهت یز طیمحاپیدمیولوژی، آلودگی 

 ،سهت یز طیمحه ، بهداشت مواد غذایی، مهندسهی  ییمواد غذابهداشت و ایمنی 

بهداشهت پرتوهها و    شناسی محهیط، پدافنهد غیرعامهل در نظهام سهالمت،      سم

 و ایمنی مهندسی تکنولوژی عمران)گرایش آب و فاضالب(،  سالمت، مدیریت

آمهوزش   ایمنهی ،بهداشهت و محهیط زیسهت،     -مهندسی شیمی ،ستیز طیمح

به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی بهداشهت   مشروطپزشکی 

 محیط.

 

بهداشهت  در رشهته    (Phdتخصصهی )  دکتریدارا بودن مدرک تحصیلی ج: 

علهوم و  ها، بهداشهت و ایمنهی مهواد غهذایی،      سالمت در بالیا و فوریت،محیط 

، سهت یز طیمحه مهندسهی  صنایع غذایی )گرایش زیست فناوری مواد غذایی(، 

 ، آمهوزش پزشهکی   ، علهوم مهندسهی آب  اپیدمیولوژی سالمت، یگذار استیس

 و مهندسی بهداشت محهیط  به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مشروط

 ب.  دربند ذکرشدهتحصیلی  یها رشتهاز  یکیدرکارشناسی ارشد 
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 مهارت: -2

 ها،  مهارت آموزش دستورالعمل 

  ،مهارت انجام کارگروهی 

  ،مهارت تحلیل اطالعات 

  افزارها،  و نرم و اطالعاتابزارهای آمار  کارگیری بهمهارت 

     ههای تصهفیه و    مهارت شناسایی و کنترل عوامهل آالینهده محهیط )در زمینهه

آوری و دفع مواد زائد  آوری و تصفیه و دفع فاضالب، جمع سازی آب، جمع سالم

 جامد خانگی و مراکز بهداشتی درمانی و صنعتی، کنترل آلودگی هوا(، 

     مهارت نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد خهوراکی، آشهامیدنی و بهداشهتی و

 سایر مسائل بهداشت محیط، 

 های مناسب،  حل مهارت کنترل و ارائه راه 

 ش.مهارت تحقیق و پژوه 

 

 

 

 های آموزشی: دوره -3

   ههای   ههای اجرایهی برنامهه    آشنایی با آخرین قوانین و مقهررات و دسهتورالعمل

 بهداشت محیط

 های گندزدایی و ضدعفونی آب، روش  

 .مدیریت پسماند 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان بهداشت محیط

 تعریف: 

، در تهیهه و اجهرای   هها  آنهایی است کهه متصهدیان    پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

های انتقال، تصفیه و توزیع آب در سهحح روسهتا و شهرسهتان، شناسهایی منهابع       طر 

آوری، تصهفیه و دفهع فاضهالب     های ساده جهت جمهع  حل ، ارائه راهوهوا آبکننده  آلوده

آوری، دفع و یها اسهتفاده از فضهوالت     های بهداشتی جمع اجتماعات کوچک آموزش راه

سارها و منهابع آب، فعالیهت در    ها، قنوات، چشمه چاه یبهسازحیوانی و انسانی و زباله، 

مهواد غهذایی و آمهوزش    جهت بهداشت مسهکن، بهسهازی امهاکن عمهومی و بهداشهت      

 نماید. بهداشت و ارتباط با مردم فعالیت می

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

پایش و ارزشیابی و نظارت بر فرآیندهای مربهوط بهه کنتهرل عوامهل محیحهی بهه        -

 های بهداشت. ها در سحح خانه منظور مراقبت، پیشگیری و مبارزه با بیماری

ههای آموزشهی در ارتبهاط بها      ها و فعالیهت  هریزی و اجرای برنام مشارکت در برنامه -

 .بیمارستانبهداشت محیط 

 آموزش به مردم و بهورزان در خصوص مسائل بهداشتی جهت ارتقاء آگاهی آنان. -

در  آمهده  به عملکنترل کیفی مواد غذایی در سحح عرضه و تهیه گزارش اقدامات  -

 ه آزمایشگاه.ها ب برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال نمونه مورد نمونه

 ها. ها و اپیدمی و کنترل طغیان بیماری ییشناسامشارکت در  -

بازدید از مدارس تحت پوشش و آموزش به کارکنان مدارس و بهورزان در خصوص  -

 رعایت استانداردهای بهداشت محیط مدارس.
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ههای   شهاخص  ارتقاءریزی در جهت حل مشکالت و  بندی مشکالت و برنامه اولویت -

 منحقه.

و ارسال آمار و اطالعات مربوط به کنترل عوامل محیحی  لیوتحل هیتجزآوری،  جمع -

 ها. مرتبط با بیماری

بههرداری و نظههارت بههر  ، نمونهههیکلههر سههنجانجههام کنتههرل کیفههی آب آشههامیدنی ) -

 (.یرسان آب

های مختلف بهداشت محیط  در زمینه ازیموردنآوری اطالعات و آمار  بازدید و جمع -

)در مراکز تهیه و توزیع و فروش و نگهداری مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی، 

اماکن عمومی و مدارس( از قبیل بهداشت آب و فاضالب، بهداشت ههوا، بهداشهت   

محیط روستا، حشرات و جوندگان ناقل،  یبهسازآوری و دفع پسماند،  پرتوها، جمع

 یا و...، سوانح و بال

اقدام و پیگیهری در مهورد اجهرای مقهررات و قهوانین و اعمهال معیارهها و ضهوابط          -

 بهداشتی در رابحه با مسائل بهداشت محیط.

ههای مختلهف    در زمینهه  ازیموردناطالعات  لیوتحل هیتجزبندی و  آوری، طبقه جمع -

 .ها بیمارستانبهداشت محیط واحدهای تحت پوشش و 

ههای مختلهف واحهدها و     نحوه ضدعفونی و گنهدزدایی بخهش  همکاری و نظارت بر  -

برداری میکروبی و آزمهایش در مهوارد لهزوم     مراکز و پیگیری در جهت انجام نمونه

 برای تأیید گندزدایی.

های بهداشت و ههدایت و   نظارت و بازدید بهداشتی مستمر از واحدهای تابعه )خانه -

 محیط و...(.نظارت بر کار بهورزان در زمینه وظایف بهداشت 

 .ها پروتکلهای اجرائی بر طبق  همکاری با بهورزان در خصوص طر  -

بازدید از وضعیت بهداشت محیط منحقه و آموزش به مهردم در مهورد فرآینهدهای     -

 بهداشت محیط.
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ریهزی بازدیهد    ههای بهداشهت و کنتهرل و برنامهه     بازدید از روستاهای اقماری خانه -

 بهورزان از روستاهای اقماری.

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه. -

 

 

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

 تحصیلی کاردانی در رشته بهداشت محیط.دارا بودن مدرک الف: 

 مهارت: -2

 ها مهارت آموزش دستورالعمل 

 مهارت انجام کارگروهی 

 مهارت تحلیل اطالعات 

  افزارها و نرم و اطالعاتابزارهای آمار  یریکارگ بهمهارت 

 مهارت شناسایی عوامل آالینده محیحی 

 روستا و شهرهای ناشی از عوامل محیحی در  مهارت پیشگیری از بیماری 

 پیشگیری و کنترل عوامل آالینده محیحی ،مهارت اعمال نظارت 

 مهارت گزارش مشکالت بهداشتی محیط به صورت علمی و عملی 
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      مهارت اعمال نظارت و کنترل مسائل و مشکالت بهداشهت محهیط بهر اسهاس

 ها. دستورالعمل

 های آموزشی: دوره-3

   ههای   ههای اجرایهی برنامهه    دسهتورالعمل آشنایی با آخرین قوانین و مقهررات و

 بهداشت محیط

 های گندزدایی و ضدعفونی آب روش 

 .مدیریت پسماند 
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 ای عنوان رشته شغلی: کارشناس بهداشت حرفه

 تعریف: 

بهه شناسهایی و    ،هها  آنههایی اسهت کهه متصهدیان      پسهت  دربرگیرندهاین رشته شغلی 

محهیط کهار، ارزشهیابی نتهایج و رفهع      آور  گیری عوامل فیزیکی و شیمیایی زیهان  اندازه

ها و مراحل تولیدی گونهاگون و عللهی کهه     پردازند. تشخیص روش اشکاالت اساسی می

آورند، عوامل مهم بیولوژیکی محیط کار، عدم  می به وجودآور محیط کار را  عوامل زیان

ار های جسمی و روانی افراد شاغل، مسائل ایمنی محیط که  انحباق شرایط کار با قابلیت

ای و معرفی افراد بهه   های مهم حرفه و علل حوادث ناشی از کار و نیز شناسایی بیماری

پزشک جهت تشخیص قحعی از مصادیق این رشته شهغلی اسهت و اجهرای بازرسهی و     

ها با قوانین و مقررات حاکم بهر بهداشهت و ایمنهی     حصول اطمینان از محابقت فعالیت

ای را نیهز در   ی امور مرتبط بها بهداشهت حرفهه   ریزی و هماهنگ افراد یا سرپرستی، طر 

 .ردیگ یبرم

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

ها،  به سیاست با توجهای  ریزی جهت دستیابی به اهداف کلی بهداشت حرفه برنامه -

 ها و امکانات. دستورالعمل

ی مهرتبط و  سهازمان  در واحهدهای  اجراشهده های  نظارت و ارزشیابی و پایش برنامه -

 قوت و ضعف آنان. تعیین نقاط

آور محهیط کهار و تعیهین راهکارههای      پایش عوامهل زیهان   و گیری شناسایی، اندازه -

 مناسب.

هها بهه کارفرمایهان و     ای کارگهاه  شناسایی، ارزیابی و اعالم نهواقص بهداشهت حرفهه    -

 مسئولین مافوق.
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 های هدف. ای برای گروه های آموزشی بهداشت حرفه اجرای برنامه -

مات بهداشتی اولیه و نظارت بر حسن اجرای این خهدمات بهر   آشنایی با اصول خد -

 شاغلین حرف گوناگون.

ها، قوانین  های تحت پوشش و بررسی و ارزیابی اجرای دستورالعمل بازدید از کارگاه -

 های بازدید. و فرم لیست چکو مقررات بهداشتی محابق 

های  مانی و خانهای در مراکز بهداشتی در نظارت بر انجام فرآیندهای بهداشت حرفه -

 بهداشت روستایی.

ههای   ای کارگاه های بهداشت حرفه بررسی، ارزیابی و تحلیل آمار و اطالعات فعالیت -

 ها. تحت پوشش به منظور ارتقاء فعالیت

آور و مسهائل ارگونومیهک    گیری، تحلیل و ارزشیابی عوامل زیان برداری، اندازه نمونه -

آور در محیط  پیشگیری و کنترل عوامل زیاندر محیط کار و ارائه راهکار به منظور 

 کار باتوجه به استانداردهای موجود.

های بهداشت کهارگری و   اندازی خانه نظارت و پیگیری در امر تأسیس، تجهیز و راه -

 .کار بهداشتمراکز 

همکاری در تنظیم و پیگیری عملیات اجرائی در زمینهه پیشهگیری و بیماریهابی و     -

 ناشی از کار. یها تیمسمومها و  مبارزه با بیماری

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1
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ههای بهداشهت    از رشهته  یکه یدرکارشناسهی   تحصهیلی  دارا بودن مدرکالف: 

 بهداشت و ایمنی ،(حفاظت و ایمنی) فنی و بازرسی ایمنی ای، مهندسی حرفه

 صنفی، مهندسی تکنولوژی ایمنی در صنعت و محیط کار.  واحدهای در

بهداشهت  های  رشته از یکیدر ارشد کارشناسی تحصیلی مدرکب: دارا بودن 

محههیط، مهندسههی  یشناسهه سههم سههم شناسههی،  مههوزش پزشههکی،آ ،ای حرفههه

ایمنهی ،بهداشهت و   -مهندسهی شهیمی   )با گرایش آلودگی ههوا(،  ستیز طیمح

 ارگونهومی، آمهوزش  مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست،  محیط زیست،

 و بهداشهت، پدافنهد غیرعامهل در نظهام سهالمت، مهدیریت سهالمت، ایمنهی        

 و ایمنهی  ،(حفاظهت  و ایمنهی ) فنی بازرسیو  ایمنی مهندسی ،ستیز طیمح

صنفی، مهندسی تکنولوژی ایمنی در صهنعت و محهیط    واحدهای در بهداشت

تحصهیلی    یهها  رشهته از  یکه یدرکارشناسی مدرک به دارا بودن  مشروطکار 

  الف .  دربند ذکرشده

سالمت های  رشته در (Phdتخصصی ) دکتری تحصیلی دارا بودن مدرکج: 

 خهدمات  مهدیریت  سهالمت،  یگهذار  اسهت یسارگونهومی،  ها،  فوریتدر بالیا و 

سهالمت   ارتقهای  و بهداشهت  درمهانی، آمهوزش پزشهکی، آمهوزش     و بهداشتی

 یکه یدر کارشناسی ارشد وکارشناسی  مدرک تحصیلی بودن دارا به مشروط

 الف و ب .  دربند ذکرشده تحصیلی  یها رشته از 

کهار جههت شهاغلین پسهت      رشهته طهب   در تخصصهی  دانشنامهدارا بودن د: 

 کارشناس طب کار.

 مهارت: -2



 

123 
 

 ریزی مهارت برنامه 

 مهارت پایش عملکرد 

 یگیر مهارت گزارش 

 مهارت آمارگیری 

 مهارت پایش و کنترل عملکرد تجهیزات 

  آور محیط کار گیری عوامل فیزیکی و شیمیائی زیان و اندازه ییشناسامهارت 

  ینهای جسمی و روانی شاغلشرایط کار با قابلیت عدم انحباقمهارت تشخیص 

 حل مسائل ایمنی محیط کار و علل حوادث ناشی از مهارت تشخیص و ارائه راه

 کار

 مهارت آموزش بهداشت به افراد شاغل 

  ههای   عمده شهغلی و یها بیمهاری    یها تیمسموممهارت تشخیص آثار و عالئم

 ای. مهم حرفه

 های آموزشی: دوره -3

 آور محیط کار و ارزیابی عوامل زیان برداری های نمونه آشنایی با روش 

 ای  های بهداشت حرفه استخراج شاخص 

  ای. های بهداشت حرفهنحوه اجرای طر 
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 ای عنوان رشته شغلی: کاردان بهداشت حرفه

 تعریف: 

، بهه شناسهایی و   هها  آنههایی اسهت کهه متصهدیان      پسهت  دربرگیرندهاین رشته شغلی 

آور محیط کهار، تشهخیص    شیمیایی و بیولوژیکی زیانگیری عوامل مهم فیزیکی،  اندازه

عدم انحباق بعضی از شرایط کار با قابلیت شغلی افراد، تشخیص مسائل عمهده ایمنهی   

های مربوط به پیشگیری از حوادث در محیط کهار و آمهوزش    صنعتی، شرکت در برنامه

مربوطه و معرفی های شغلی ها و مسمومیت بهداشت، شناخت عالئم و آثار اولیه بیماری

 پردازند. های الزم به مراکز مربوطه می افراد برای تشخیص قحعی و گرفتن کمک

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

ها و اسهتانداردهای   رمفآور محیط کار براساس  گیری عوامل زیان مشارکت در اندازه -

 موجود.

ای  امهها و واحدهای تولیدی و تهیهه لیسهت و اطالعهات شناسهن    سرشماری کارگاه -

 ها.کارگاه

( و واحهدهای تولیهدی و   یبنهد  زمهان هها )برنامهه   تنظیم برنامه و بازدید از کارگهاه  -

 صنعتی.

 ها و پیگیری نتایج(. ادواری )همکاری در تکمیل فرم های آزمایشانجام معاینات و  -

یهک سهاله( بهه مراجهع و      و ماههه  ششمشارکت در ارائه آمار بازدیدها و معاینات ) -

 .ربط یذمسئولین 

 ها. های آموزشی برای متصدیان مشاغل و کارگاه همکاری در انجام برنامه -

 های افراد شاغل.همکاری در تشخیص عدم انحباق بعضی از شرایط کار با قابلیت -
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نظهر   ههای روزمهره محهیط و بهداشهتی زیهر      بندی نتهایج حاصهل از بررسهی    طبقه -

 ای. کارشناس بهداشت حرفه

 ها. ایمنی صنعتی در کارگاه همکاری در تشخیص مسائل عمده -

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

ای، ایمنی  های بهداشت حرفه دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشتهالف: 

 و بهداشت در واحدهای صنفی.

 مهارت: -2 

 گیری مهارت گزارش 

 مهارت آمارگیری 

 مهارت انجام کار گروهی 

 محیط کار یا مخاطرهارزیابی و کنترل عوامل  ،بینی مهارت پیش 

 از کار ها و حوادث ناشی مهارت پیشگیری از بیماری 

  و کار با انسان. باکارمهارت ایجاد تحابق شرایط انسان 

 های آموزشی: دوره -3

 آور محیط کار برداری و ارزیابی عوامل زیان های نمونه آشنایی با روش 
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  ای های بهداشت حرفه استخراج شاخص 

   ای. های بهداشت حرفه نحوه اجرای طر 
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 روانیهای شغلی سالمت اجتماعی و  بخش هفتم( رشته

 عنوان رشته شغلی: کارشناس سالمت روان

 تعریف:

ههای   ، بهه فعالیهت  هها  آنهایی اسهت کهه متصهدیان     پست دربرگیرنده رشته شغلیاین 

طلبهی، توسهعه و تقویهت     سازی، حمایهت  رسانی، آگاه پیشگیرانه در ابعاد آموزش، اطالع

مراقبههت هههای جههایگزین و مشههاوره جهههت شناسههایی، پیشههگیری، درمههان و   فعالیههت

های روانی، ارتقای سالمت روان جامعه و انجهام   پیشگیری از آسیب های روانی، بیماری

ریزی و هماهنگی امور مرتبط بها   جهت بیماران، مدیریت، برنامه یشناخت روانمداخالت 

 پردازند. سالمت روان می

 :ها تیمسئولنمونه شرح وظایف و 

   روانسالمت ریزی در حوزه  گذاری و برنامه سیاست -

مهداخالت  ههای آمهوزش،    گانه پیشگیری در زمینه ریزی بر اساس سحو  سه برنامه -

 .روانی یباز توانو  یشناخت روان

و تعیین نوع، میزان شیوع بروز  یپزشک روانهای  محالعه و بررسی در زمینه بیماری -

 .جمعیت تحت پوششها در  این بیماری

محالعه در زمینه تعیین استانداردهای الزم برای سهالمت روان و تهدوین و اجهرای     -

 ها و الگوهای سالمت روان.  شاخص

)در حوزه پیشگیری، درمان  مؤثر در امور سالمت روان یها تیاولوبررسی نیازها و  -

 و ارتقای استانداردهای مرتبط با سالمت روان
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 بط با سالمت روان های اجرایی مرت پیشنهاد و تدوین برنامه -

های آموزشی )مدرسه و  محیط روان ی سالمتارتقادر جهت  آموزشریزی و  برنامه -

  دانشگاه(

ههای   های روانی و تعیین نوع و حجم بیمهاری  بررسی و تحقیق در خصوص بیماری -

 روانی.

 .جامعه نگرهای توسعه روانشناسی  مشارکت و همکاری در تدوین و اجرای برنامه -

ههای   بخشهی در پیشهبرد برنامهه    بخشهی و بهرون   درون مشارکتهماهنگی و جلب  -

 بهداشت روان.

های اجرایی و علمی مبتنی بر جامعه به منظور افزایش آگهاهی عمهومی    ارائه روش -

 های هدف( و ارتقای سالمت روان  گروه ژهیو بهمردم )

و  یباز توانهای الزم برای غربالگری، ارجاع، درمان،  تدوین استاندارد و دستورالعمل -

 پیگیری بیماران روانی، غربالگری، ارجاع، و پیگیری

 های مرتبط با سالمت روان  پایش و نظارت برنامه -

 یبهاز تهوان  های غربهالگری، پیشهگیری، مراقبهت و درمهان و      تهیه و تدوین پروتکل -

های روانی، با همکاری مراکز آموزش عهالی،   نی، پیشگیری از آسیبهای روا بیماری

 های صنفی، علمی، ملی نهادها و انجمن

ارتقاء و توسعه سالمت روان، با تأکید بهر موضهوع سهالمت خهانواده، پیشهگیری از       -

ههای آموزشهی، پژوهشهی و اجرایهی بهه منظهور        روانی، طراحی برنامه یها یماریب

 و مشاوره  یشناخت روانخدمات  ندهده ارائهساماندهی مراکز 

 های مرتبط با سالمت روان  ریزی و ارزیابی برنامه برنامه -

و مشهکالت رفتهاری در    یپزشهک  روانمشارکت در شناسایی و غربالگری اختالالت  -

 جمعیت تحت پوشش

 .افراد پرونده سالمت روانو تهیه  ارزیابی روانیدر زمینه  پزشک روانکمک به  -

 مداخالت روانی در بالیا برای سحو  مختلف. همکاری در اجرای -
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 جهت بیماران روانی و خانواده آنان  یشناخت روانارائه مشاوره و مداخالت  -

به افراد جامعه جهت پیشهگیری از بهروز اخهتالالت     یشناخت روانهای  ارائه آموزش -

 های روانی روانی و پیشگیری از بروز آسیب

 سواد سالمت روان جامعهریزی و مشارکت در ارتقای سحح  برنامه -

ههای   ها، کتب و محتواهای الکترونیکی آموزشی مرتبط با برنامه تهیه و تالیف بسته -

 سالمت روان 

ههای   مشارکت در برگزاری کارگاه، همایش و جلسات آموزشهی مهرتبط بها برنامهه     -

 سالمت روان 

بها   ها و اطالعات آماری و عملکرد مرتبط گیری، تحلیل داده و گزارش یگزارش ده -

 های سالمت روان  برنامه

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات:-1

 ها( مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته روانشناسی )کلیه گرایشالف:دارا بودن  

روانشناسی ) کلیهه گهرایش هها ( ،    مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ب: دارا بودن 

 ها. به دارا بودن کارشناسی روانشناسی در کلیه گرایش مشروطبهداشت روان 
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هههای  گههرایش هیههدر کل(Phdتخصصههی )مههدرک تحصههیلی دکتههرا ج: دارا بههودن 

 از یکههیارشههد درو کارشناسههی  بههه دارا بههودن کارشناسههی مشررروط روانشناسههی

 الف و ب. دربند ذکرشدهتحصیلی  یها رشته
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 مهارت:  -2

  و مشاوره یشناخت روانمهارت ارائه خدمات 

 مهارت آموزش فردی، گروهی و خانواده 

 ریزی و تدوین استاندارد مهارت برنامه 

  مهارت تشخیص اختالالت روانی و مهارت مداخله در سحح گروه های سنی و افراد

 مزمن جسمی یها یماریبدارای ناتوانی روانی ناشی از 

 بر سالمت روان مؤثرهای  مهارت تحلیل آسیب 

 یپزشک روانبا داروهای  ییآشنا 

 پذیر )سالمندان، زنان، کودکان( های آسیب مهارت مداخله در سحح گروه 

 های آموزشی: دوره-3

 روانی بر اساسبندی اختالالت  آشنایی با آخرین طبقه DSM ، 

 های آموزشی پیشگیری از رفتارهای خودکشی،  دوره 

 های روانی و اجتماعی در حوادث و بالیا،  های آموزشی حمایت دوره 

 های زندگی و فرزندپروری،  های آموزشی مهارت دوره 

 و  یپزشهک  روانههای   های آموزشی مدیریت مراکز تشخیص، درمان و مراقبهت  دوره

 نگر،  مراکز سالمت روان جامع

 های آموزشی پیامدهای فردی، خانوادگی،  کلیه دوره 

 ریزی،  مدیریت و برنامه 

 روش تحقیق 

 



 

132 
 

 عنوان رشته شغلی: کارشناس پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد

 تعریف: 

ههای   ، بهه فعالیهت  هها  آنهایی اسهت کهه متصهدیان     پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

ههای   سهازی، توسهعه و تقویهت فعالیهت     رسانی، آگهاه  پیشگیرانه در ابعاد آموزش، اطالع

جایگزین و مشاوره جهت پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیهاد بهه مهواد مخهدر و     

های آموزشی و کاری و محالت  اده، محیطالکل، ارتقای سالمت جامعه با تمرکز بر خانو

ریههزی و  جهههت معتههادان، مههدیریت، برنامههه یشههناخت روانشهههری و انجههام مههداخالت 

 پردازند. هماهنگی امور مرتبط با پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد و الکل می

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

ان و کاهش آسیب اعتیهاد  های مؤثر در امور پیشگیری، درم بررسی نیازها و اولویت -

 و الکل

 گذاری و برنامه در حوزه پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد و الکل سیاست -

های اجرایی مرتبط با پیشگیری، درمان و کهاهش آسهیب    پیشنهاد و تدوین برنامه -

 اعتیاد و الکل

های اجرایی و علمی مبتنی بر جامعه به منظور افزایش آگهاهی عمهومی    ارائه روش -

های هدف( و ارتقای سحح پیشهگیری،درمان و کهاهش آسهیب     گروه ژهیو بهدم )مر

 اعتیاد و الکل 

و  یتوان بازهای الزم برای غربالگری، ارجاع، درمان،  تدوین استاندارد و دستورالعمل -

 پیگیری بیماران معتاد

های مرتبط با پیشگیری، درمهان و کهاهش آسهیب اعتیهاد و      پایش و نظارت برنامه -

 الکل



 

133 
 

های غربالگری، پیشگیری، درمان و کاهش آسهیب اعتیهاد و    تهیه و تدوین پروتکل -

 های صنفی، علمی، ملی  الکل با همکاری مراکز آموزش عالی، نهادها و انجمن

ارتقاء و توسعه سالمت خانواده با تأکید بر موضهوع پیشهگیری از اعتیهاد و الکهل و      -

منظهور سهاماندهی مراکهز     ههای آموزشهی، پژوهشهی و اجرایهی بهه      طراحی برنامه

 خدمات درمان و کاهش آسیب اعتیاد و الکل دهنده ارائه

های مرتبط با پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد  ریزی و ارزیابی برنامه برنامه -

 و الکل

مشارکت در شناسایی و غربالگری مشکالت مصرف مواد و الکل در جمعیت تحهت   -

 پوشش.

 جهت معتادان و خانواده آنان یناختش روانارائه مشاوره و مداخالت  -

 ارائه مشاوره به افراد جامعه جهت پیشگیری از مصرف مواد و الکل -

 ریزی و مشارکت در جهت ارتقای سحح سواد سالمت روان جامعه برنامه -

 الکترونیکی مرتبط با برنامه یها بستهآموزشی، کتاب و  یها بستهتهیه و تالیف  -

، یهها  برنامهه و جلسات آموزشی مرتبط بها   ها شیهمامشارکت در برگزاری کارگاه،  -

 پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد و الکل

، تحلیل داده ها و اطالعات آماری و عملکرد مرتبط با یریگ گزارشگزارش دهی و  -

 مرتبط یها برنامه

کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  یها دورهشرکت فعال در  -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بهشغلی و  یها یتوانمند

 مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -
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  :شرایط احراز

 :تحصیالت و معلومات-1

 . ( ها شیگراکلیه لی کارشناسی در رشته روانشناسی)مدرک تحصیالف: دارا بودن 

 ی اجتماعی) پیشگیری از اعتیاد(شناس بیآس

روانشناسهی،   یهها  شیگرامدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در کلیه ب: دارا بودن 

اجتماعی، محالعهات اعتیهاد، پژوهشهگری اجتمهاعی، بهداشهت روان       یشناس بیآس

 الف دربندی تحصیلی ذکرشده ها رشتهی از کیدربه دارا بودن کارشناسی  مشروط

 یههها شیگهرا در کلیههه  ( Phdتخصصهی )  مههدرک تحصهیلی دکتههرا ج: دارا بهودن  

اجتمهاعی، محالعهات اعتیهاد، پژوهشهگری اجتمهاعی       یشناسه  بیآسه روانشناسی، 

 تحصهیلی   یها رشتهاز  یکیدر به دارا بودن کارشناسی و کارشناسی ارشد مشروط

 الف و ب . دربند ذکرشده

 MPHبا طی دوره  عمومی پزشکی یا حرفهمدرک تحصیلی دکترای د: دارا بودن 

 در رشته سالمت روان یا اعتیاد

 مهارت:  -2

 بندی اختالالت روانی بر اساس  آشنایی با آخرین طبقهDSM ، 

  و مشاوره،  یشناخت روانمهارت ارائه خدمات 

  ،مهارت آموزش فردی، گروهی و خانواده 

 ریزی و تدوین استاندارد،  مهارت برنامه 

  ،مهارت تشخیص اختالالت روانی و اعتیاد 
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 پذیر،   های آسیب مهارت مداخله در سحح گروه 

 بر مصرف مواد مخدر و الکل،  مؤثرهای اجتماعی  مهارت تحلیل آسیب 

 گردان روان، مواد مخدر، محرک و یپزشک روانبا داروهای  ییآشنا 

 های آموزشی: دوره-3

 پزشکی روانآموزشی تخصصی تشخیص و درمان اختالالت  های دوره ، 

 آموزشی پیشگیری و درمان و کاهش آسیب اعتیاد و الکل،  های دوره 

 های اجتماعی،  آموزشی پیشگیری از آسیب های دوره 

 آموزشی پیشگیری از رفتارهای خودکشی،  های دوره 

 پروری، فرزند های زندگی و  آموزشی مهارت های دوره 

 آموزشی مدیریت مراکز درمان اعتیاد و الکل،  های دوره 

  آموزشی پیامدهای فردی، خهانوادگی و اجتمهاعی اعتیهاد، مشهاوره      های دورهکلیه

 های گرایش به اعتیاد،  ، زمینهگردان روان، مواد مخدر و شناسی آسیباعتیاد، 

 ریزی،  مدیریت و برنامه 

 روش تحقیق 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس سالمت اجتماعی

 تعریف: 

پیشهگیرانه   های یتفعال،  به ها آناست که متصدیان  ییها پست دربرگیرندهاین مشاغل 

جهایگزین و   ههای  یهت فعال، توسهعه و تقویهت   یساز آگاه، یرسان اطالعدر ابعاد آموزش، 

، اجتمهاعی، پیشهگیری   های یبآسمشاوره جهت ارتقای سالمت اجتماعی، پیشگیری از 

کهار و   ههای  یطمحه آموزشهی،   ههای  یطمحه از خشونت در جامعه با تمرکز بر خهانواده،  

ریهزی و همهاهنگی امهور مهرتبط بها       ، انجام مداخالت اجتماعی، مدیریت برنامهها محله

 پردازند یمسالمت اجتماعی 

 ها: وظایف و مسئولیت

 های مؤثر در امور سالمت اجتماعی بررسی نیازها و اولویت -

 گذاری و برنامه در حوزه سالمت اجتماعی  سیاست -

 اجرایی مرتبط با سالمت اجتماعی های پیشنهاد و تدوین برنامه -

های اجرایی و علمی مبتنی بر جامعه به منظور افزایش آگهاهی عمهومی    ارائه روش -

 های هدف( و ارتقای سالمت اجتماعی گروه ژهیو بهمردم )

های الزم برای مهداخالت اجتمهاعی، پیشهگیری از     تدوین استاندارد و دستورالعمل -

  خشونت، غربالگری، ارجاع، و پیگیری

 های مرتبط با سالمت اجتماعی  پایش و نظارت برنامه -

های پیشگیری از خشونت، مراقبت، و مداخالت اجتماعی بها   تهیه و تدوین پروتکل -

 های صنفی، علمی، ملی همکاری مراکز آموزش عالی، نهادها و انجمن
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ای هه  ارتقا و توسعه سالمت خهانواده و جامعهه بها تأکیهد بهر پیشهگیری از آسهیب        -

های آموزشی، پژوهشی و اجرایی بهه منظهور سهاماندهی     و طراحی برنامه اجتماعی

 خدمات سالمت اجتماعی دهنده ارائهمراکز 

 های مرتبط با سالمت اجتماعی و پیشگیری از خشونت ریزی و ارزیابی برنامه برنامه -

 مشارکت در شناسایی و غربالگری مشکالت اجتماعی در جمعیت تحت پوشش -

 اجتماعی یها بیآساد جامعه جهت پیشگیری از بروز ارائه مشاوره به افر -

ای الکترونیکهی مهرتبط بها    هه  های آموزشهی، کتهاب و بسهت   هه  هتهیه و تهالیف بسهت   -

 ای سالمت اجتماعیه هبرنام

ای هه  ها و جلسات آموزشی مرتبط بها برنامه  ه مشارکت در برگزاری کارگاه، همایش -

 سالمت اجتماعی

ا و اطالعات آماری و عملکرد مرتبط بها  ه هگیری، تحلیل داد و گزارش یده گزارش -

 مرتبط یها برنامه

کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  یها دورهشرکت فعال در  -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله کارگیری بهشغلی و  یها یتوانمند

 مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 :رازشرایط اح

 :تحصیالت و معلومات -1

 مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته روانشناسی) کلیه گرایش ها(الف: دارا بودن 

 در ( Phdتخصصهی)  مدرک تحصیلی کارشناسی ارشهد یها دکتهری   ب: دارا بودن 

اجتماعی، علوم اجتماعی )کلیه گهرایش   یشناس بیآسگرایشهای روانشناسی،  هیکل

ها( ارتباطات اجتماعی، مددکاری اجتمهاعی. پهژوهش اجتمهاعی، محالعهات زنهان،      
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) کارشناسهی روانشناسهی   مهدرک   به دارا بهودن  مشروط سالمت و رفاه اجتماعی

 کلیه گرایش ها(.

 ج: دارا بودن دانشنامه تخصصی پزشکی اجتماعی .

 

 

 مهارت: -2

  ،مهارت ارائه خدمات مشاوره 

  ،مهارت آموزش فردی، گروهی و خانواده 

 ریزی و تدوین استاندارد،  مهارت برنامه 

 پذیر )سالمندان، زنان، کودکان(  های آسیب مهارت مداخله در سحح گروه 

 بر سالمت مؤثرهای اجتماعی  مهارت تحلیل آسیب 

 های آموزشی: دوره-3

 های اجتماعی،  سیبآموزشی پیشگیری از آ های دوره 

 آموزشی پیشگیری از خشونت،  های دوره 

 های زندگی و فزرندپروری،  آموزشی مهارت های دوره 

 آموزشی مدیریت،  های دوره 

  آموزشی پیامدهای فردی، خانوادگی و اجتماعی،  های دورهکلیه 

 ریزی،  مدیریت و برنامه 

 .روش تحقیق 
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 یعنوان رشته شغلی: مددکار بهداشتی و درمان

 تعریف: 

خهدمتی   عنهوان  بهه ،  هها  آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

های خاص به افراد  دانش و مهارت بر هیتکهای بهداشتی و درمانی، با  ای در محیط حرفه

کند تا بتوانند استقالل شخصهی و اجتمهاعی و نیهز رضهایت خهاطر       ها کمک می و گروه

ای از مسهائل و   آورنهد و در ایهن راسهتا بررسهی گسهترده      دسهت  بهه فردی و اجتماعی 

ها  های عاطفی، روانی، اقتصادی و اجتماعی بیماران و مراجعین به بیمارستان نیازمندی

ریزی و هماهنگی امور مرتبط با شغل را  و مراکز بهداشتی و درمانی یا سرپرستی، طر 

 .دارند عهدهبر 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

ارجهاع بهه نهادههای     ه  موقعیهت بیمهار در اجتمهاع و خهانواده     لیه وتحل هیتجز -

 با گزارش کامل از موقعیت مریض. تگریحما

های مردمی در جهت رفهع مشهکالت مهالی بیمهاران نیازمنهد بها        جذب کمک -

 هماهنگی مدیریت.

 و خیریه. تگریحماتشخیص نیازهای بیماران نیازمند و معرفی آنان به نهادهای  -

پههذیرش واحههدها و همفکههری در نحههوه پههذیرش بیمههاران ارتبههاط مههداوم بهها  -

 .کننده مراجعه

 پذیرش و بستری بیمارانی که فاقد بیمه و مدارک شناسایی و کارت ملی. -

های بیماران جههت کمهک و مسهاعدت بهه      مصاحبه و اخذ اطالعات از خانواده -

 بیماران.
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د شناسایی افراد بی بضاعت و کسب اطالعهات از وضهعیت خهانوادگی در مهور     -

 وضعیت اقتصادی اجتماعی و مالی.

از طریهق مراجهع    شهده  یمعرفه رسیدگی به مسائل و مشکالت قضائی بیماران  -

 های الزم. قضائی و انتظامی و ارائه راهنمایی

های بی بضاعت بهه نهادهها از جملهه کمیتهه امهداد،       معرفی بیماران و خانواده -

 بهزیستی، موسسات خیریه.

 ه  ها به علل مختلف )از قبیل نداشهتن خهانواده   تحویل بیماران مانده در بخش -

معتاد بودن و...( به دادگستری و گرفتن  ه بودن هیالهو مجهول ه عدم هوشیاری

 و تحویل به بهزیستی. ازآنجامجوز 

 ها. پرونده بامحالعهتصمیم در اخذ مبلغ الزم از بیماران  -

تقهاء  ههای کهارآموزی، مههارتی و آموزشهی در جههت ار      شرکت فعهال در دوره  -

نتهایج آن در انجهام وظهایف     کهارگیری  بهه های شهغلی و   معلومات و توانمندی

 محوله.

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

دارا بودن مهدرک تحصهیلی کارشناسهی مهددکاری اجتمهاعی و خهدمات       الف: 

 عمومی، روانشناسی بالینی.اجتماعی، روانشناسی 

هههای  از رشههته یکههیدردارا بههودن مههدرک تحصههیلی کارشناسههی ارشههد   ب: 

روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی، مددکاری اجتمهاعی، رفهاه اجتمهاعی،    
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 مهدرک   بهه دارا بهودن   مشرروط  شناسی اجتمهاعی، محالعهات خهانواده    آسیب

 الف. دربند ذکرشده تحصیلی یها رشته از  یکیدر کارشناسی

ههای   از رشهته  یکیدر (Phdتخصصی ) دکتریدارا بودن مدرک تحصیلی ج: 

رفهاه  ریهزی   برنامهروانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی، مددکاری اجتماعی، 

بهه دارا  مشرروط  خانواده زنان و شناسی اجتماعی، محالعات  اجتماعی، آسیب

 تحصهیلی   یهها  رشهته  از  یکه یدر و کارشناسی ارشهد کارشناسی مدرک بودن 

 الف و ب.  دربند ذکرشده

 

 مهارت: -2

 مهارت استفاده از پایگاه داده ها 

  افزارهای مدارک پزشکی افزارهای پزشکی )نرم مهارت استفاده از نرم 

  )فناوری اطالعات سالمت 

  ههای روانهی/   مهارت انجام تحقیق در موضوعات خانوادگی، اجتماعی و آسیب 

 اجتماعی

  مهارت مشاوره دادن به بیماران 

  گیری مهارت ارزیابی مشکل و تصمیم 

  های رفاهی. مهارت طراحی برنامه 

 های آموزشی: دوره -3

 آشنایی مددکاران با مسائل حقوقی 
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  تعامالت انسانی در مددکاری اجتماعی با بیماران 

  ها. های مصاحبه در مددکاری بیمارستان تکنیک 
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 ها شغلی مدیریت و کنترل بیماریهای  بخش هشتم( رشته

 ها یماریبعنوان رشته شغلی: کارشناس پیشگیری و مبارزه با 

 تعریف: 

ههایی شهامل    ،  فعالیتها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

جههت مبهارزه بها     مهؤثر آوری، تحلیل آمار و اطالعات، نظهارت، پهایش و ارزیهابی     جمع

ههای بهومی، واگیهر، غیهر واگیهر و عوامهل خحهر مهرتبط، اسهتخراج و تعیهین            بیماری

ای و ملهی و   ، منحقهه یالملل نیب یها تیاولوها با توجه به  های بهداشتی بیماری شاخص

ها  و محالعات اپیدمیولوژیک در شرایط عادی، مواجهه با طغیان بیماری ها یبررسانجام 

ریهزی و همهاهنگی امهور مهرتبط بها مبهارزه بها         یا سرپرسهتی، طهر    در شرایط بحرانی

 .دارند عهدهها را بر  بیماری

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

ههای   ریزی و تنظیم ضهوابط، مقهررات و دسهتورالعمل و برنامهه     مشارکت در برنامه -

 ربهط  یذهای نظام مراقبت با هماهنگی مسئولین  تفصیلی و اجرایی ساالنه بیماری

 . یا منحقههای کشوری و  الب سیاستدر ق

هها جههت    های بومی منحقه و تعیهین اولویهت   انجام محالعات الزم در مورد بیماری -

 های اجرایی. بینی برنامه پیش

و عوامهل   ریه واگ ریه غهای واگیر و  های بهداشتی بیماری استخراج و تعیین شاخص -

 .خحر مرتبط
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قلبی و عروقی، غهدد و   یها یماریبفعال  ریغ وفعال   یها مراقبتبررسی، پایش و  -

 یهها  یمهار یبمهزمن ریهوی،    یها یماریب، استخوانی عضالنی، ها سرطانمتابولیک، 

 چشم، گوش، گوارشی و اعصاب.

علمی در زمینهه   یها افتهیمحالعه و بررسی و تحقیق برای دستیابی به جدیدترین  -

ه، کشهور و  در جهان، کشهورهای منحقه   ریواگ ریغ یها یماریبپیشگیری و کنترل 

 محل خدمت و انتقال آن به فراگیران مرتبط.

 های کشوری و استانی در سحح واحدهای تابعه. اجرای دستورالعمل -

 ها با تعیین عوامل مربوطه. تعیین درصد موفقیت برنامه -

بهه منظهور    یسهازمان  بهرون و  یسهازمان  درونریزی الزم برای جلب همکهاری   برنامه -

 و عوامل خحر مرتبط. ها کنترل بیماری

ها جهت توزیع در بین جمعیهت ههدف ههر     تهیه محالب آموزشی در مورد بیماری -

 بیماری.

برداری و تشهخیص و ارائهه نظهر کارشناسهی در خصهوص       نظارت، شناسایی، نمونه -

 های مشترک بین انسان و حیوانات. روش مبارزه با رخداد بیماری

 های مشترک انسان و دام. بیماریبررسی و پایش و مراقبت فعال و غیر فعال  -

علمهی و اطهالع از    یهها  افتهه یبه آخرین  یابی دستمحالعه، بررسی و تحقیق برای  -

های مشترک بین انسهان و حیوانهات در جههان، منحقهه و داخهل       وضعیت بیماری

 کشور و آموزش و انتقال آن به فراگیران مرتبط.

و اپیهدمیولوژی   یآمهار العهات  و مح لیتحل و، تجربه یبند طبقهمحالعه، گردآوری،  -

 الزم. های گزارشهای مرتبط با شغل و تدوین ارائه  ها در حوزه فعالیت داده

هها و طغیهان    آوری و تحلیل آمار و اطالعات مرتبط بها اپیهدمیولوژی بیمهاری    جمع -

 ها در بالیای طبیعی و شرایط عادی. بیماری

جهذام از طریهق   ههای سهل و    همکاری الزم جهت پیشگیری از گسهترش بیمهاری   -

 های اپیدمیولوژیکی. بررسی
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بینی و اعالم نیاز داروئی، آزمایشگاهی و... و نظارت بهر توزیهع مناسهب آن بها      پیش -

 همکاری واحد مربوطه.

ههای   دریهافتی در مهورد کهانون    ههای  گهزارش های مناسب براسهاس   ارائه همکاری -

 ها. بیماری بومی( به منظور مهار طغیان ه های عفونی )جدید مکشوفه بیماری

های نظام مراقبهت بها توجهه بهه      ریزی کنترل و مراقبت بیماری مشارکت در برنامه -

 اهداف اجرایی مربوطه.

 های مرتبط. لیست براساس چک گرفته انجامهای  نظارت، پایش و ارزیابی فعالیت -

همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی درمانی به منظور بررسهی فعالیهت مراکهز     -

 ها. زمینه مبارزه با بیماری مذکور در

 های آموزشی بهداشت. ریزی و اجرای برنامه شرکت در برنامه -

ور( و  ههای دیهده   و پایگهاه  نگهر  جامعهه ها و محالعات اپیهدمیولوژیک )  انجام بررسی -

 .یموردبررسهای  های اپیدمیولوژیک جهت بیماری تعیین شاخص

 حل مناسب. موجود و پیشنهاد راه یها ینارسائگزارش تنگناها و  -

 بها ای  ههای قرنحینهه   بیمهاری  ازنظرکنترل مسافرین و وسایل نقلیه وارده به کشور  -

 به مبدأ مسافرین. توجه

 آنفوالنزا و...(. ه سل ه گیری از موارد مشکوک به بیماری )التور نمونه -

 انجام طر  دیده وری ساالنه از رانندگان و مسافرین ترانزیت. -

 اکن تهیه و توزیع مواد غذایی.بازدید و کنترل مستمر از ام -

 ههای  گهزارش مراجعه به محل وقوع بیماری و بررسی علل بروز آن و تأییهد یها رد    -

 واصله.

 های واصله، تهیه بازخورد. بررسی و تحلیل گزارش -

 های آموزشی، تحقیقاتی مرتبط با شغل. همکاری در اجرای پروژه -

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی
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 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 

 

 

 

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

تحصیلی کارشناسی بهداشت عمومی، بیولوژی و کنترل دارا بودن مدرک الف: 

 ها. ناقلین بیماری

ارزیهابی  ههای   از رشهته  یکیدردارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ب: 

اپیدمیولوژی، آموزش بهداشهت،  فناوری سالمت، اقتصاد سالمت، آمار زیستی، 

نهد غیهر   شناسی  پزشکی و مبارزه بها نهاقلین، پداف   پزشکی، حشره یشناس انگل

مهدرک  بهه دارا بهودن    مشرروط عامل در نظهام سهالمت، آمهوزش پزشهکی،     

 الف . دربند ذکرشدهرشته های تحصیلی  از  یکیدرکارشناسی 

ههای   از رشهته  یکه یدر(Phdتخصصهی ) دارا بودن مدرک تحصیلی دکتهرا  ج: 

پزشهکی و مبهارزه بها     یشناسه  حشهره پزشهکی،   یشناسه  انگلآموزش پزشکی، 

بهه دارا   مشرروط  آمار زیسهتی   سالمت، اپیدمیولوژی، یگذار استیسناقلین، 
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 رشهته ههای تحصهیلی    از  یکه یدر و کارشناسی ارشهد کارشناسی مدرک بودن 

 الف و ب.  دربند ذکرشده

 . عمومی پزشکی یا حرفه دارا بودن مدرک تحصیلی دکتراید: 

ژنتیههک پزشههکی   (Phdتخصصههی ) دکتهری دارا بهودن مههدرک تحصههیلی  و: 

 .پزشکی عمومی یا حرفه دکترایمدرک ه دارا بودن ب مشروط

تخصصی بهالینی )عفهونی، اطفهال، پزشهکی اجتمهاعی،       دانشنامهدارا بودن ن: 

 داخلی و قلب(.

 

 مهارت: -2

 مهارت انجام کار گروهی 

  گیری در مواقع بحرانی مهارت تصمیم 

  ریزی مهارت نظارت فنی، مهارت برنامه 

  نویسی، مهارت ارزیابی و ارزشیابی عوامل خحر مهارت گزارش 

  ها مهارت مداخله از طریق نیازسنجی 

  مهارت آموزش بهداشت 

  ها های پژوهشی و گردآوری داده مهارت انجام مصاحبه 

  .مهارت تحلیل نتایج 

 های آموزشی: دوره -3
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 نوپدید و ریواگ ریغهای واگیر  های کشوری مراقبت از بیماری آشنایی با برنامه ،

 بازپدید

  های شایع در بالیا کنترل و مراقبت بیماری 

  های مشترک بین انسان و حیوان. کنترل و مراقبت بیماری 
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 ها یماریبعنوان رشته شغلی: کاردان پیشگیری و مبارزه با 

 تعریف: 

، بهه مبهارزه بها    هها  آنههایی اسهت کهه متصهدیان      پسهت  دربرگیرنهده این رشته شغلی 

در سحح ملی و استانی پرداخته و ضمن همکاری  ریواگ ریغهای بومی، واگیر و  بیماری

ها در شهرایط بحرانهی بهه     با کارشناسان در شرایط عادی و یا مواجهه با طغیان بیماری

 پردازند. کنترل شرایط بهداشتی می

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

پایش و ارزشیابی و نظارت بر فرآیندهای مربوط به کنترل، مراقبهت، پیشهگیری و    -

 .ریواگ ریغواگیر و  یها یماریبمبارزه با 

 های بهداشت منحقه و مقایسه با استانداردهای استانی و کشوری. استخراج شاخص -

 های بهداشت روان. های مربوط به برنامه همکاری در اجرای برنامه -

 ها و اپیدمی ها. ایی و کنترل طغیان بیماریمشارکت در شناس -

همگهانی   یها ونیناسیواکسبررسی عملی و مقدماتی اپیدمیولوژیک و مشارکت در  -

 و فردی و نظارت بر انجام آن.

 .عمل موردمحابق استانداردهای  ریواگ ریغمراقبت و بیماریابی از بیماران واگیر و  -

هها و   اجرائی بر طبق برنامهه  یها طر همکاری و آموزش بهورزان درخصوص کلیه  -

 اهداف موردنظر.

آموزش به مردم و حساس سازی مهردم و بههورزان درخصهوص مسهائل بهداشهتی       -

 جهت ارتقاء آگاهی.

بازدید از وضعیت بهداشهتی محهیط منحقهه و آمهوزش بهه مهردم در مهورد کلیهه          -

 فرآیندهای بهداشتی.
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بر حفه  زنجیهره سهرما     های بهداشت و نیز نظارت های خانه تهیه و تأمین واکسن -

 حین نگهداری، انتقال و تزریق.

هها در سهحح    تأمین اقالم دارو، مواد مصرفی موردنیاز فرآیندهای مبارزه با بیمهاری  -

 های بهداشت. خانه

 نظارت بر عملیات اجرائی و الروکشی و مبارزه با ناقلین. -

آوری حشههرات، نظههارت بههر سمپاشههی و مبههارزه بهها الرو در چهههارچوب      جمههع -

 .شده نییتعهای  مشی خط

ای بها   ههای قرنحینهه   بیمهاری  ازنظرکنترل مسافرین و وسایل نقلیه وارده به کشور  -

 توجه به مبدأ مسافرین.

 آنفلوانزا و...(. ه سل ه گیری از موارد مشکوک به بیماری )التور نمونه -

 وری ساالنه از رانندگان و مسافرین ترانزیت. دیدهانجام طر   -

 بازدید و کنترل مستمر از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی. -

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .ربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطهمشارکت در تحقیقات کا -

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

مدرک تحصیلی کاردانی در رشته بهداشت عمومی )مبهارزه بها   الف: دارا بودن 

 ها(. بیماری

 مهارت: -2
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  راهبردهای آموزش مناسب یریکارگ بهانتخاب و 

 بحرانیگیری در مواقع  مهارت انجام کار گروهی، مهارت تصمیم 

 ریزی مهارت نظارت فنی، مهارت برنامه 

 نویسی مهارت گزارش 

  پژوهشی یها مصاحبهمهارت انجام 

 عالئم حیاتی ) قد، وزن، حهرارت،   یریگ اندازه، مهارت ها مهارت گردآوری داده

 .( و آشنایی با اصول اقدامات حیاتی اولیهفشارخوننبض، 

 های آموزشی: دوره -3

 های واگیر، غیر واگیر، نوپدیهد   کشوری مراقبت از بیماریهای  آشنایی با برنامه

 و بازپدید

 های شایع در بالیا کنترل و مراقبت بیماری 

 های مشترک بین انسان و حیوان کنترل و مراقبت بیماری. 
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 و مبارزه با ناقلین یشناس حشرهعنوان رشته شغلی: کارشناس 

 تعریف: 

 مهؤثر ههای   ، به فعالیتها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

های بین انسان و حیوان )زئونوزیس( منتقله از طریق حشرات و  جهت مبارزه با بیماری

ریزی در موسسات و مراکهز   های انسانی و دامی پرداخته، کمک به برنامه ناقلین بیماری

مهرتبط بها    ههای  آزمهایش ه های تشخیص طبی در زمین بهداشتی و درمانی و آزمایشگاه

های منتقلهه   شناسی پزشکی و بیماری حشرات ناقل، تدریس و تحقیق در زمینه حشره

شناسهی  را   ریزی و هماهنگی امور مرتبط با حشره بندپایان یا سرپرستی، طر  وسیله به

 .دارند عهدهبر 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

ههای   در برنامهه  هها  آناسهتفاده از  محالعه و بررسی بر روی فرآیندهای بیولوژیک و  -

 کنترل حشرات ناقل. 

ههای منتقلهه از طریهق حشهرات در سهحح       بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری -

 محلی و ملی.

 در منحقه. ها آنها، تعیین نوع دامنه انتشار  تعیین چگونگی تغییرات ناقلین بیماری -

 ه.آوری به جمع آورندگان حشرات در منحق های جمع آموزش روش -

بر نابودی انواع مختلهف حشهرات و همننهین     ها کش حشرهتعیین میزان اثربخشی  -

 .ها کش حشرهتعیین سحح حساسیت حشرات نسبت به 

 .ها آنو گزارش به موقع  شده انجامآوری و ثبت نتایج محالعات و اقدامات  جمع -

 آوری حشرات )بالغ و الرو(. نظارت بر عملیات صحرایی، جمع -

 انواع حشرات ناقل در مناطق جغرافیایی مختلف.تشخیص و تعیین  -
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 ارزشیابی عملیات سمپاشی ابقائی و الروکشی ناقلین. -

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .صه نظام سالمت در شغل مربوطهمشارکت در تحقیقات کاربردی در عر -

 شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

 ها. دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریالف: 

هههای  از رشههته یکههیدردارا بههودن مههدرک تحصههیلی کارشناسههی ارشههد   ب: 

شناسهی،   پزشهکی، سهم   یشناسه  انگلشناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین،  حشره

بهه دارا   مشرروط جغرافیای پزشهکی،  شناسی کشاورزی، اپیدمیولوژی،  حشره

 ها. بودن مدرک تحصیلی کارشناسی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری

ههای   از رشهته  یکه یدر(Phdتخصصهی ) دکتهرا  دارا بودن مدرک تحصیلی ج: 

شناسی کشاورزی،  شناسی، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، سم حشره

به دارا بهودن مهدرک تحصهیلی     مشروط انگل شناسی پزشکی  ،اپیدمیولوژی

 از یکه یدر و کارشناسهی ارشهد   ها بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریکارشناسی 

 ب.  دربند ذکرشدهرشته های تحصیلی 

 مهارت: -2

 ریزی مهارت برنامه 

  نویسی مهارت گزارش 



 

154 
 

  مهارت تحلیل اطالعات 

   ابزارهای آمار و اطالعات یریکارگ بهمهارت 

  های منتقله توسط حشرات و دیگر بندپایان. مهارت شناسایی بیماری 

 های آموزشی: دوره -3

 احتیاطات استاندارد 

  دیده ور و مراقبت اپیدمیولوژیک یها گاهیپا 

   با ناقلین مبارزهمدیریت 

   جانوران موذی. و جوندگان وکنترل حشرات 
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 های شغلی آزمایشگاه سالمت رشتهبخش نهم ( 

 عنوان رشته شغلی: کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی

 تعریف: 

ههای   ههایی اسهت کهه متصهدیان آن در آزمایشهگاه      پسهت  دربرگیرندهاین رشته شغلی 

تشخیص پزشکی )مستقل یا وابسته( و زیر نظر مستقیم مسئول فنی واجد شهرایط بهه   

، یشناس بافتاختصاصی، ملکولی، سلولی،  های آزمایشهای  انجام و پیاده کردن تکنیک

، هورمهون شناسهی،   شناسهی، قهار    شناسهی، انگهل   شناسهی، ویهروس   بیوشیمی، باکتری

شناسی، نشانگرهای سلولی و انتقال خون برای تشهخیص، درمهان، و پیشهگیری از     سرم

و رفع اشکاالت تکنیکهی کاردآنههای    زا یماریبها و تشخیص و جداسازی عوامل  بیماری

ریزی و همهاهنگی امهور    پردازند یا سرپرستی، طر  های مربوطه می آزمایشگاه در زمینه

 .دارند عهدهمرتبط با آزمایشات تشخیص طبی را بر 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

های تشخیص طبی تحت پوشش و ارائهه   نظارت مستمر بر فعالیت کلیه آزمایشگاه -

 ای مربوطه به مراجع ذیصال .ه گزارش

هههای مختلههف  همکههاری بهها کمیتههه اسههتاندارد بههه منظههور اسههتاندارد کههردن روش -

 آزمایشگاهی.

 های مختلف آزمایشگاهی. و تجهیزات در بخش های آزمایشانجام کنترل کیفی  -
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نظارت و کنترل کیفیت و چگونگی مصرف کیت ها و دقت در امور مربهوط بهه آن    -

انقضاء و...( و اقدام الزم جهت درخواست به موقع مهواد مصهرفی   تاریخ   )موجودی،

 بخش مربوطه.

تجهیزات و نیروی انسانی  ه  فضا ه  ها در رابحه با مسئولین فنی نظارت بر آزمایشگاه -

 و تشکیل پرونده جهت طر  در کمیسیون های قانونی.ّ

 .ها آنشناسی و برش  های آسیب مشارکت در تهیه بلوک -

 زانه و ماهانه و بررسی اطالعات موجود در حد آمار توصیفی.استخراج آمار رو -

 اریتروفرز، پلیتت فرز. انجام پالسما فرز، لکو فرز،  -

 همکاری در امر آموزش دروس عملی دانشجویان در آزمایشگاه مربوطه. -

 آزمایشگاه. یها کاردانهای الزم به  انجام راهنمایی -

شناسهی، همهاتولوژی،    میکهروب ، هورمهون اختصاصهی از جملهه    های آزمایشانجام  -

 تست مرفین. سرولوژی، بیوشیمی و 

 پذیرش و نگهداری مناسب نمونه قبل از انجام اقدامات الزم جهت بررسی آن. -

 یزیآم رنگبرش با دستگاه برش میکروسکوپی )میکروتوم( و  ه  ها گیری نمونه قالب -

 به روش معمول و ایمنوهیستوشیمی.

 شناسی. )سیتولوژی( و آسیب یشناس سلولمونتاژ و پوشاندن الم های  -

 های دریافتی جهت آزمایش. سازی نمونه آماده -

وجود مایکوبهاکتریوم هها و گهزارش مهوارد مثبهت بهه        ازنظرها  بررسی دقیق نمونه -

 .ربط یذمراجع 

های اهدا، نگهداری و انتقال خون و همننین آزمایشات  به کار بردن ضوابط و روش -

 آن. یها فرآوردهو  و فرآیندهای پاالیش خون

ههای تحهت    های آموزش در مورد ارتقاء علمی نیروی انسانی آزمایشهگاه  ارائه بسته -

 پوشش.
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های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه مشارکت در تحقیقات کاربردی -

 

 

 

 

 رایط احرازش

 تحصیالت و معلومات: -1

 مدرک تحصیلی کارشناسی علوم آزمایشگاهی.الف: دارا بودن 

های بیوشهیمی   مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دریکی از رشتهب: دارا بودن 

شناسهی پزشهکی،    شناسی پزشکی، ایمنی شناسی پزشکی، ویروس بالینی، انگل

پزشهکی،   شناسهی  شناسهی، قهار    شناسی پزشهکی، سهم   ، میکروبیشناس بافت

شناسههی آزمایشههگاهی و بانههک خههون )همههاتولوژی(، ژنتیههک انسههانی،   خههون

بهه دارا بهودن مهدرک تحصهیلی      مشروط، پزشکی، فیزیولهوژی  یفناور ستیز

 کارشناسی علوم آزمایشگاهی.

ههای تحصهیلی    در رشهته (Phdتخصصی )دکترا مدرک تحصیلی ج: دارا بودن 

، بیولوژی تولید مثهل، توکسهین ههای میکروبهی، پروتئهومیکس      یشناس بیآس
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شناسهی پزشهکی،    شناسهی پزشهکی، ویهروس    کاربردی، بیوشیمی بالینی، انگل

شناسهی،   شناسهی پزشهکی، سهم    ، بافهت یشناسه  بافهت شناسی پزشهکی،   ایمنی

شناسی آزمایشگاهی و علوم  شناسی پزشکی، خون شناسی پزشکی، قار  باکتری

دارویههی،  یفنههاور سههتیزانتقههال خههون )همههاتولوژی(، ژنتیههک پزشههکی،    

به دارا بودن مدرک تحصیلی  مشروطپزشکی، پزشکی مولکولی  یفناور ستیز

رشههته هههای  از  یکههیارشههد درو کارشناسههی  علههوم آزمایشههگاهی کارشناسههی

 ب.  دربند ذکرشده تحصیلی 

تخصصههی در رشههته تحصههیلی    دانشههنامهمههدرک تحصههیلی  د: دارا بههودن 

 شناسی تشریحی و بالینی. آسیب

 

 مهارت: -2

 دیگر مایعات و انساج بدن انسان و مهارت بررسی آزمایشگاهی خون 

  مهارت تشخیص آزمایشگاهی روتین و اختصاصی 

  های بالینی های کنترل کیفی در آزمایشگاه مهارت اعمال روش 

   های آزمایشگاهی فرآیند استاندارد روش یریکارگ بهمهارت 

   آزمایش یگزارش دهمهارت 

  مهارت آموزش به بیمار 

  ها. سازی، نگهداری، کالیبراسیون و تمیز کردن دستگاه مهارت آماده 

 های آموزشی: دوره-3
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  های تشخیص پزشکی آزمایشگاهتضمین کیفیت در 

  اصول حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه 

 یریگ نمونههای صحیح  روش. 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی

 تعریف: 

ههای   ، در آزمایشهگاه هها  آنهایی است که متصهدیان   پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

کارشناسهان آزمایشهگاه بهه انجهام     هها، طهی همکهاری بها      تشخیص طبی و بیمارسهتان 

های روتین و سایر آزمایشات تفویض شده از طرف مسئول فنی برای تشخیص،  آزمایش

 پردازند. ها می درمان، و پیشگیری از بیماری

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 کیفیت وکمیت قبل از انجام آزمایش. ازنظرکنترل نمونه  -

 .ها آنکیفیت و کمیت و تاریخ مصرف  ازنظرها  کنترل محلول -

کنترل کیفی دستگاه قبل از انجام آزمهایش و حهین انجهام آزمهایش و در صهورت       -

 داشتن هرگونه مشکل و نارسایی، گزارش به مقام مسئول.

 آمده. به دستجهت تثبیت نتایج  شده نییتعاستفاده از استانداردها و مواد  -

 ی و سیتولوژی.شناس های آسیب مشارکت در انجام آزمایش -

 برداری. برداری استاندارد براساس نوع نمونه در صورت نمونه انجام نمونه -

 .شده فیتعرهای محوله براساس استانداردهای  انجام آزمایش در بخش -

 های بیش و کمتر از حد نرمال. انجام آزمایش مجدد روی نمونه -

آمدن نتایج کمتر و بیش از حهد نرمهال در    به دستکنترل سابقه افراد در صورت  -

 صورت داشتن سابقه بیماری.

 های مجدد در موارد مشکوک. انجام آزمایش -

 برداری. در صورت نمونه اخذشدهبرداری  برداری با نمونه تحبیق اتیکت ظروف نمونه -

 ها. برداری های ظروف در صورت داشتن محلول در صورت نمونه کنترل محلول -



 

161 
 

 ری مجدد در صورت مشکوک بودن نمونه و نتیجه آن.گی انجام نمونه -

آمده غیرمعقول از بیمار و در خصهوص   به دستگرفتن شر  حال در صورت نتایج  -

 )کشت(. های آزمایشبعضی 

 .شده فیتعرثبت و نگهداری نتایج براساس استانداردهای  -

 رعایت اصول ایمنی آزمایشگاهی. -

 ظایف مربوطه جهت ارجاع.همکاری با کارشناسان آزمایشگاه در انجام و -

 های ساده و استاندارد آزمایشگاهی و نگهداری سوابق مربوطه. انجام آزمایش -

 های ارسالی. گیری نمونه قالب -

 ها. سازی و نوشتن شماره الم آمیزی و آماده ها و رنگ برش نمونه -

 ها و حف  سوابق مربوطه. ها و الم بایگانی بلوک -

 آزمایشگاهی.های  تعویض مایعات دستگاه -

 ها. به آزمایش یجواب دههمکاری در تایپ و  -

ههای   های آموزشی و همکاری با کارشناسان در انجام فعالیهت  همکاری در تهیه الم -

 علمی و کاربردی.

 .ربط یذتنظیم گزارش کارهای جاری آزمایشگاهی و ارائه آن به مسئولین  -

جهت ارتقاء معلومات و های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

 دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته علوم آزمایشگاهی.الف: 
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 مهارت: -2

  بررسی آزمایشگاهی خونمهارت 

  دیگر مایعات و انساج بدن انسان طبق اصول علمی 

  های تشخیص آزمایشگاهی روتین مهارت 

  مهارت آموزش به بیمار 

  ها. سازی، نگهداری، کالیبراسیون و تمیز کردن دستگاه مهارت آماده 

 های آموزشی: دوره -3

 های تشخیص پزشکی تضمین کیفیت در آزمایشگاه 

  اصول حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه 

  گیری. های صحیح نمونه روش 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی

 تعریف: 

ای  ، وظهایف حرفهه  هها  آنهایی اسهت کهه متصهدیان     پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

نظهایر   دامپزشهکی و های دارویی، غذایی، بهداشتی، آرایشی،  آزمایشگاهی در آزمایشگاه

تخصصی متناسهب بها فعالیهت آزمایشهگاه بهه غیهر از        های آزمایشدر زمینه انجام  آن،

ریهزی و همهاهنگی امهور     پردازند یها سرپرسهتی، طهر     های تشخیص طبی می آزمایش

 .دارند عهدهمرتبط با آزمایشات تخصصی مربوطه را بر 

 ها: نمونه شرح وظایف و مسئولیت

 کنترل کیفیت تولیدات مواد آرایشی و بهداشتی. های آزمایشبررسی و انجام  -

کنترل کیفیت مواد اولیه مهورد اسهتفاده در صهنایع و     های آزمایشبررسی و انجام  -

 های تولیدی محصوالت خوراکی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی. کارگاه

های کنترل کیفیت واحدهای تولیدی در  بررسی و اعالم نظر درخصوص آزمایشگاه -

 .(GLP)راستای اجرای عملیات آزمایشگاهی محلوب 

 ،(HACCP)آموزش موازین سرممیزی سیستم تحلیل خحر نقاط کنترل بحرانی -

بههرای (GLP) عملیههات آزمایشههگاهی محلههوب ،(GMPاصههول سههاخت محلههوب)

 مسئولین فنی واحدهای تولیدی.

های استاندارد  ریزی در تهیه و تدوین ضوابط و مقررات و نوشتن دستورالعمل برنامه -

(SOP). 

 آموزش مسئولین فنی کارخانجات تولیدی. -

 های کیفیت آب. نتایج آزمایش یریکارگ به تفسیر و -



 

164 
 

های مربوط به آلودگی هوا، آب و فاضالب، بهداشهت پرتوهها و سهایر     انجام آزمایش -

 های اختصاصی بهداشت محیط. الزم در آزمایشگاه های آزمایش

 های سنجش. با استفاده از دستگاه وخاک آبهای هوا،  پایش آالینده -

 های آب و فاضالب. نظارت کمی و کیفی بر روی آزمایشگاه -

آور و مسهائل ارگونومیهک    گیری، تحلیل و ارزشیابی عوامل زیان برداری، اندازه نمونه -

آور در محیط  کار به منظور پیشگیری و کنترل عوامل زیاندر محیط کار و ارائه راه

 کار باتوجه به استانداردهای موجود.

 ها و پیگیری نتایج(. ادواری )همکاری در تکمیل فرم های آزمایشانجام معاینات و  -

های بهداشتی مانند:  الزم درخصوص انجام صحیح و دقیق آزمایش یها یزیر برنامه -

 مادران و.... ه آب ه تاالسمی ه التور

شهیمیایی، شهیمیایی و    شناسهی و بیهو   میکروبهی، سهم   های آزمایشبرداری و  نمونه -

، سهرولوژی بهه روی مهواد    یشناسه  قهار  ، یشناس روسیو، یشناس یباکترفیزیکی، 

ها براساس آخرین استانداردها و اظهارنظر کارشناسی در مورد قابلیت مصرف  نمونه

 .ها آن

آرایشی و بهداشتی وارده به کشور از طریق گمرکات و انجام بررسی و کنترل مواد  -

 .شده ارائههای تحلیل  با استانداردهای جمهوری اسالمی ایران با برگه ها آنتحبیق 

 .ربط یذاز طریق مراجع  شده یمعرفهمکاری در آموزش دانشجویان  -

رسیدگی و پاسهخگویی بهه شهکایات مردمهی، مراجهع قضهایی و انجهام مشهاوره و          -

 الزم در زمینه حوزه کاری مربوطه.راهنمایی 

تهیه و تنظیم نمودارهای آماری مربوط به حوزه کاری ذیربط و ارائه آن به مراجهع   -

 الزم.

کنترل کیفیت مواد اولیه مورد اسهتفاده   های آزمایشبرداری، بررسی و انجام  نمونه -

 در مراکز تولید دارو.
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ارائه راهکارهای مناسب جهت  با استانداردهای علمی و ها انحباقبررسی موارد عدم  -

 های مرسوم. اصال  روش

 های بخش دولتی و خصوصی. های آزمایشگاه کنترل و ارزیابی )ممیزی( فعالیت -

های خوراک  های دارویی و بیولوژیک، غذا، مواد اولیه و نهاده کنترل کیفی، فرآورده -

 دام وخوراک دام آماده.

های خوراکی دامی  م، فرآوردههای تخصصی در خصوص جنین، اسپر انجام آزمایش -

های غیر خوراکی دام مانند  ، عسل، خاویار و فرآوردهمرو تخماز جمله گوشت، شیر، 

 پوست، ساالمبور، پشم، کرک، پر، پای مرو و پسماندهای دامپزشکی.

ارائه نظرات کارشناسی در خصوص واردات و صادرات و تولیهد لهوازم، تجهیهزات و     -

 تبط.مواد مصرفی آزمایشگاهی مر

نظارت بر نحهوه نگههداری و اسهتفاده صهحیح و کالیبراسهیون لهوازم و تجهیهزات         -

 آزمایشگاهی.

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 سالمت در شغل مربوطه. مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام -

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات -1

تخصصهی  دکترا کارشناسی، کارشناسی ارشد یا  دارا بودن مدرک تحصیلی الف: 

(Phd) های تغذیه، علوم تغذیه، بهداشت و ایمنی مواد غهذایی،   از رشته یکیدر

شههیمی مههواد خههوراکی و  بیوفیزیههک، بیوشههیمی، بیوشههیمی بههالینی، شههیمی،

شناسهی، علهوم بهداشهتی     ، ایمنییشناس قار ، یشناس انگلپزشکی،  یشناس آب

، فارمههاکولوژی، یشناسهه یبههاکترشناسههی،  ، سههمیشناسهه کههروبیمدر تغذیههه، 
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شناسی پزشکی، دامپزشکی، علهوم و صهنایع    ، قار ییمواد غذا یشناس کروبیم

غذایی، مهندسی کشاورزی )علوم و صنایع غذایی(، شهیمی کهاربردی، شهیمی    

، میکروبیولههوژی، علههوم آزمایشههگاهی دامپزشههکی،  یشناسهه سههتیزفیزیههک، 

پزشهکی، توکسهین    یفنهاور  سهت یزفیزیولوژی، ژنتیک پزشکی، ژنتیک انسانی، 

پزشکی، زیسهت مهواد دارویهی،     ینانو فناوردارویی،  ینانو فناورهای میکروبی، 

دارویی، نظارت بر امور دارویهی، داروسهازی سهنتی حسهب نهوع       یفناور ستیز

 فعالیت آزمایشگاه. 

از  یکه یدر داروسازی یا دانشنامه تخصصی  یا حرفهب: دارا بودن مدرک دکترا 

 رشته های داروسازی 

 

 مهارت: -2

 مهارتهای تشخیص آزمایشگاهی روتین و اختصاصی 

 های بالینی آزمایشگاههای کنترل کیفی در  مهارت اعمال روش 

  های آزمایشمهارت خواندن نام کامل و کوتاه 

  آزمایش یگزارش دهمهارت 

 مهارت آموزش به بیمار 

 ها. دستگاهو تمیز کردن سازی، نگهداری، کالیبراسیون  مهارت آماده 

 های آموزشی: دوره -3

 استانداردسازی و تضمین کیفیت در آزمایشگاه 

  ،احتیاطات استانداردایمنی در آزمایشگاه 
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 .کنترل کیفی ابزارهای پایه آزمایشگاه 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی

 تعریف: 

ههای   در آزمایشهگاه  هها  آنهایی است کهه متصهدیان    پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

ساده اولیهه   های آزمایشدارویی، غذایی، بهداشتی، آرایشی، دامپزشکی و نظایر آن، در 

 متناسب با فعالیت آزمایشگاه مشارکت دارند.

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 کنترل کیفیت تولیدات مواد غذایی و آشامیدنی. های آزمایشبررسی و انجام  -

های کنترل کیفیت واحدهای تولیدی در  بررسی و اعالم نظر در خصوص آزمایشگاه -

  (GLP)عملیات آزمایشگاهی محلوب راستای اجرای

 همکاری و مشارکت در تدوین استانداردهای مرتبط با مواد غذایی. -

شناسی و شهیمیایی بهه روی مهواد     میکروبی، سم های آزمایشبرداری و  انجام نمونه -

ههای تولیهدی براسهاس آخهرین      های غذایی کارخانجات و کارگهاه  اولیه و فرآورده

 .ها آناستانداردها و اظهارنظر کارشناسی در مورد قابلیت مصرف 

انجام آزمایش بر روی مواد خوراکی و آشامیدنی وارده به کشور از طریق گمرکهات   -

 .شده ارائهبا استانداردهای مربوطه و برگه های تحلیل  ها آنو تحبیق 

 .ربط یذاز طریق مراجع  شده یمعرفهمکاری در امر آموزش دانشجویان  -

به شکایات مردمی، مراجع قضایی  شده ارائههای  مربوط به نمونه های آزمایشانجام  -

 و انجام مشاوره و راهنمایی الزم در زمینه حوزه کاری مربوطه.

 تهیه و تنظیم نمودارهای آماری حوزه کاری ذیربط و ارائه آن به مراجع الزم. -

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. رگیریکا بههای شغلی و  توانمندی
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 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

دارا بههودن مههدرک تحصههیلی کههاردانی شههیمی، شههیمی آزمایشههگاهی،  الههف: 

، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی حسهب نهوع فعالیهت    یشناس ستیزدامپزشکی، 

 آزمایشگاه.

 مهارت: -2

 های تشخیص آزمایشگاهی روتین مهارت 

  کههردن تجهیههزات  تمیههز سههازی، نگهههداری، کالیبراسههیون و  مهههارت آمههاده

 آزمایشگاهی مرتبط با نوع آزمایشگاه.

 های آموزشی: دوره -3

 استانداردسازی و تضمین کیفیت در آزمایشگاه 

 ایمنی در آزمایشگاه، احتیاطات استاندارد 

  کیفی ابزارهای پایه آزمایشگاه.کنترل  
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس آزمایشگاه واکسن و سرم

 تعریف: 

، بهه محالعهه، تحقیهق،    ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

ههای واکسهن و سهرم،     ها در زمینه مشی ریزی و ارائه خط تدوین، نظارت، ارزیابی، برنامه

های انسانی  های اجرایی و عملیاتی نمودن تولید انواع واکسن پیشنهاد راهبردها و روش

ریهزی و   پردازند یا سرپرسهتی، طهر    ابالغی می های  ها و سیاست برنامه  و دامی در قالب

 .دارند عهدههماهنگی امور مرتبط با آزمایشات تخصصی مربوطه را بر 

 ها: وظایف و مسئولیتنمونه 

هها   ریهزی، تهدوین ضهوابط، مقهررات و دسهتورالعمل      گذاری، برنامه محالعه، سیاست -

(SOP) .مرتبط با شغل 

ههای علمهی در خصهوص     محالعه، بررسی و تحقیق برای دستیابی به آخرین یافتهه  -

های تولید واکسن و سهرم و آمهوزش و انتقهال آن بهه فراگیهران       ها و فناوری روش

 مرتبط.

های ویروسهی و باکتریهایی انسهانی و     العه، بررسی، تحقیق و تولید انواع واکسنمح -

 دام.

ههای   های تحقیق و تولید فهرآورده  محالعه، بررسی، تحقیق و انجام کلیه آزمایشگاه -

 بیولوژیک انسانی و دامی.

 های درمانی. ها و سرم محالعه، تحقیق و پژوهش در زمینه تولید انواع واکسن -

هها و تولیهد    ژن هها، آنتهی   های روز به جههت تهیهه محلهول    ها و برنامه تهیه پروتکل -

 های درمانی. سرم
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 ازیه موردنهای درمانی مختلهف   محالعه، بررسی، تحقیق و نظارت بر روند تهیه سرم -

 جامعه.

و  (GMP)محالعه، بررسی، تحقیق و نظهارت در اسهتقرار اصهول سهاخت محلهوب      -

 .ای مختلف تولیدی و تحقیقاتیه در بخش(GLP) عملیات آزمایشگاهی محلوب

ههای ویروسهی و    های انواع بیماری ژن نتیآمحالعه، بررسی، تحقیق و تولید واکسن  -

 .باکتریایی

هههای  ارزیهابی فعالیههت  ، ممیههزی، کنتهرل و ییو راهنمههابازدیهد، نظههارت، ههدایت    -

 الزم. های گزارشهای تحقیق و تولید واکسن و سرم و ارائه  آزمایشگاه

های ویروسهی انسهانی و    ریزی جهت تهیه مواد اولیه و تولید واکسن برنامهنظارت و  -

ها مشترک انسان و  های مختلف برای تشخیص امراض و بیماری دام وطیور و پادتن

 دام براساس نیاز کشور.

 های های خوراکی و تزریقی و سرم نظارت و تولید انواع واکسن -

 درمانی، تولید سم براساس نیازها جامعه. -

 کنترلی مرتبط با شغل.  های آزمایشهای کشت جهت  رت و تهیه محیطنظا -

 های درمانی. کنترل انواع سرم های آزمایشانجام  -

های مختلف تحقیق و تولیهد واکسهن و    های مربوطه به بخش مستندسازی فعالیت -

 سرم.

، IFA، آزمایش ایمونوفلورسانس ELISAهای سرولوژیکی مانند الیزا  انجام تست -

ههای   و کنتهرل واکسهن   HA، آگلوتیناسیون همهاگلوتینین  HIلوتینین مهار هماگ

 های تولیدی. ویروسی و باکتریایی وسایر واکسن

 های انسانی و دامی. نظارت و تهیه بذر واکسینال برای تولید انواع واکسن -

های کنتهرل محصهوالت مختلهف     الزم در زمینه فعالیت های آزمایشنظارت وانجام  -

 واکسن و سرم.
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های تولیدی و تحقیقاتی، تصفیه و تغلی  آنتی  بر امور فنی کلیه آزمایشگاه نظارت -

 ژن و غیره.

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مت در شغل مربوطهمشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سال -

 

 

 

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

دکتهرا  دارا بودن مهدرک تحصهیلی کارشناسهی یها کارشناسهی ارشهد یها        الف: 

هههای علههوم آزمایشههگاهی، بیههو شههیمی،   از رشههته یکههیدر (Phdتخصصههی )

، یشناسه  بافهت شناسهی،   ، ایمنهی یشناسه  روسیه و، یشناسه  قار ، یشناس انگل

، فارمهاکولوژی،  یشناسه  یبهاکتر شناسهی، همهاتولوژی،    ، سهم یشناسه  کروبیم

، یشناسهه سههتیزشناسههی پزشههکی،  داروسههازی عمههومی و تخصصههی، قههار  

میکروبیولوژی، همهاتولوژی، آزمایشهگاهی و بانهک خهون، علهوم آزمایشهگاهی       

شناسههی آزمایشههگاهی و بانههک خههون  دامپزشههکی، فیزیولههوژی ژنتیههک، خههون

 (، ژنتیک انسانی.یهماتولوژ)

 ای و دکترای تخصصی دامپزشکی. دارا بودن مدرک تحصیلی دکترای حرفهب: 
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 مهارت: -2

 های استاندارد مهارت تدوین دستورالعمل 

 مهارت نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی 

 مهارت استریلیزاسیون مواد و وسایل آزمایشگاهی 

  ولیهد واکسهن و   های آزمایشگاهی در تهیهه و ت  آخرین روش کارگیری بهمهارت

 سرم

 مهارت تحقیق و آزمایش در زمینه انواع واکسن و سرم 

  استاندارد عملیات آزمایشگاهی محلوب کارگیری بهمهارت 

 افزارهای تخصصی آزمایشگاهی مهارت کار با نرم 

 ها ژن ها، آنتی مهارت تهیه محلول 

 های درمانی. مهارت تولید سرم 

 

 های آموزشی: دوره -3

  تضمین کیفیت در آزمایشگاهاستانداردسازی و 

 ایمنی در آزمایشگاه 

 احتیاطات استاندارد 

 .کنترل کیفی ابزارهای پایه آزمایشگاه 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان آزمایشگاه واکسن و سرم

 تعریف: 

دار انجهام   ، عههده هها  آنههایی اسهت کهه متصهدیان      پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

بهرداری،   ههای انسهانی و دامهی و همننهین نمونهه      سرمآزمایش و تولید انواع واکسن و 

 باشند. سازی می و ضدعفونی، سمپاشی، معدوم یساز پاکقرنحینه، 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

های مختلف تحقیق و تولید  های مربوطه به بخش همکاری در مستندسازی فعالیت -

 واکسن و سرم.

(، آزمههایش ELISAالیههزا)سههرولوژیکی ماننههد  هههای همکههاری در انجههام تسههت  -

 (HA)آگلوتیناسیون هماگلوتینین ،(HI)، مهار هماگلوتینی(IFA)ایمونوفلورسان

 های تولیدی. سایر واکسن های ویروسی و باکتریایی و و کنترل واکسن

ههای درمهانی، تولیهد     های خوراکی و تزریقی و سرم همکاری در تولید انواع واکسن -

 سم براساس نیازهای جامعه.

ههای بیولوژیهک انسهانی و     های تحقیق و تولید فرآورده با کلیه آزمایشگاه همکاری -

 دامی.

همکههاری بهها کارشناسههان تحقیههق و تولیههد واکسههن و سههرم در انجههام وظههایف و   -

 های مختلف مربوط. فعالیت

سهازی نمونهه، سهاخت محهیط      انجام عملیات آزمایشگاهی مانند دریافهت و آمهاده   -

 هیزات.کشت، استریلیزاسیون لوازم و تج

سهازی   پاشی، معهدوم  ، ضدعفونی، سمیساز پاکاعمال ضوابط بهداشتی و قرنحینه،  -

 حیوانات.
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ههای   های ویروسی انسهانی و دام و طیهور و پهادتن    تهیه مواد اولیه و تولید واکسن -

 ها مشترک انسان و دام براساس نیاز کشور. مختلف برای تشخیص امراض و بیماری

کنتهرل بهر    های آزمایشکنترلی و انجام  های آزمایشهای کشت جهت  تهیه محیط -

 ( و سایر موارد.bulkروی فله )

 های باکتریایی انسانی و دام. همکاری در تولید انواع واکسن -

 های انسانی و دامی. همکاری در تهیه بذر واکسینال برای تولید انواع واکسن -

 کار با اتوکالوها و استریل کردن وسایل آزمایشگاهی. -

و  ههای  گهزارش خانهه، سهردخانه و دسهتگاه فریهزر، تهیهه و ارائهه        ای گهرم ثبت دم -

 پیشنهادات.

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .شغل مربوطهمشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در  -

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

های علهوم آزمایشهگاهی، علمهی     از رشته یکیدرمدرک تحصیلی کاردانی الف: 

کاربردی آزمایشهگاهی دامپزشهکی، دامپزشهکی، علمهی کهاربردی بهداشهتیار       

ههای   ههای دام  های طیهور، بهداشهت و بیمهاری    دامپزشکی، بهداشت و بیماری

ههای گهاو، بهداشهت و     دامپزشهکی، بهداشهت و بیمهاری   کوچک، علوم دارویی 

ریهزی کنتهرل و    ههای آبزیهان، برنامهه    های اسهب، بهداشهت و بیمهاری    بیماری

 ها. کنی بیماری پیشگیری و ریشه
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 مهارت: -2

 افزارهای آزمایشگاهی مهارت کار با نرم 

  های درمانی و تولید سرم ها ژن یآنت، ها محلولمهارت تهیه 

  واکسن و سرم. های آزمایشمهارت انجام 

 های آموزشی: دوره -3

 استانداردسازی و تضمین کیفیت در آزمایشگاه 

 ایمنی در آزمایشگاه 

 احتیاطات استاندارد 

 .کنترل کیفی ابزارهای پایه آزمایشگاه 
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 عنوان رشته شغلی: کارآزمای آزمایشگاه تحقیقات سالمت

 تعریف: 

، بهه شناسهایی نقهاط    هها  آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

ههای مناسهب و ارائهه     ضعف و قوت روند آموزش علوم پزشکی از طریق انجام پهژوهش 

 راهبهردی های  اندرکاران نظام آموزشی مربوطه، ارائه برنامه های منحقی به دست حل راه

زش پزشهکی در  روزرسهانی آمهو   در زمینه آموزش علوم پزشکی، راهکارهای تحول و بهه 

فنهی و همننهین   -ها با آخرین دسهتاوردهای علمهی   جهت انحباق هرچه بیشتر آموزش

و اثربخشی آموزش پایهه و بهالینی پزشهکی     ییکار آ ها آنهایی که براساس  ارائه برنامه

ریهزی و همهاهنگی امهور مهرتبط بها آمهوزش        پردازند یا سرپرستی، طر  ارتقاء یابد، می

 .دارند عهدهپزشکی را بر 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 های الزم از مافوق کسب خط مشی و دستورالعمل -

همکاری با اساتید در تدریس واحدهای درس بیوشیمی )عملی( برای دانشهجویان   -

 پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، مامایی و علوم آزمایشگاهی

دانشجویان پرستاری، واحد بیوشیمی تئوری برای  2همکاری با اساتید در تدریس  -

 مامایی، تکنسین اتاق عمل، پروتز دهان و دندان

همکاری با اساتید در تدریس بیوشیمی بالینی )عملی( برای دانشجویان کارشناسی  -

 ارشد بالینی

همکاری بها اسهاتید در تهدریس بیوشهیمی پیشهرفته )عملهی( بهرای دانشهجویان          -

 کارشناسی ارشد فیزیولوژی

 های آموزشی های الزم جهت برگزاری کالس ها و معرف تهیه محلول -
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همکاری با اساتید در برگزاری امتحانات میهان و پایهان تهرم بیوشهیمی )تئهوری و       -

 عملی(

 تصحیح اوراق امتحانی و اعالم نمرات دانشجویان حسب ارجاع اساتید -

ههای سیسهتم بهازنگری     نوآوری در تهیه و تدوین آزمایشات جدید محابق سرفصل -

 آموزش پزشکی

 کاری و راهنمایی دانشجویان خارج از گروههم -

 همکاری در آزمایشگاه آموزشی و تحقیقاتی و انجام امور مربوط به آن -

 ها آنهای پیشرفته آزمایشگاه و نظارت بر حسن استفاده از  تصدی امور دستگاه -

 تالش در جهت تهیه مقاالت علمی و قابل نشر در نشریات علمی -

کارشناسهی ارشهد در امهور مربهوط بهه کارههای       همکاری با دانشهجویان دکتهرا و    -

 ها نامه تحقیقاتی و پایان

های  های علمی مربوطه در جهت آگاهی از نوآوری ها و کنفرانس شرکت در همایش -

 علمی و ارتقاء دانش شغلی

ههای   و نگههداری و تعمیهر دسهتگاه    یانداز راههماهنگی با شرکت مربوطه در مورد  -

 آزمایشگاه

 ها، پیشرفت و مشکالت جهت مافوق الیتتهیه و گزارش از فع -

ههای آموزشهی و بهازآموزی     های شهغلی از طریهق شهرکت در دوره    افزایش مهارت -

 مربوطه

 ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین و تکریم آنان -

و پست سهازمانی   الذکر فوقانجام سایر اموری که درآمدهای اهداف و وظایف واحد  -

 شود اع میمربوطه از طرف مافوق ارج

 :شرایط احراز
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 :تحصیالت و معلومات-1

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشهد و بهاالتر مهرتبط بها فعالیهت      الف: 

 آزمایشگاه مربوطه.

 مهارت: -2

 مهارت تشخیص آزمایشگاهی روتین و اختصاصی 

 های کنترل کیفی در آزمایشگاه مهارت اعمال روش  

  های آزمایشمهارت خواندن نام کامل و کوتاه 

  آزمایش یگزارش دهمهارت 

 مهارت آموزش به بیمار 

 ها. سازی، نگهداری، کالیبراسیون و تمیز کردن دستگاه مهارت آماده 

 های آموزشی: دوره -3

 استانداردسازی و تضمین کیفیت در آزمایشگاه 

 ایمنی در آزمایشگاه 

 احتیاطات استاندارد 

 .کنترل کیفی ابزارهای پایه آزمایشگاه 
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 های شغلی دارو ،غذا و تغذیه دهم ( رشته بخش

 عنوان رشته شغلی: داروساز

 تعریف: 

ای  ظهایف حرفهه  و، هها  آنهایی اسهت کهه متصهدیان     پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

داروها از لحاظ کمی و کیفهی،  بر  و نظارت ، توزیع، عرضهنگهداریتوید،  ،خدمات تهیه

و همننین بررسی نسخ و  ها آنعوارض جانبی، نقش درمانی و تداخالت و  ثیر داروهاأت

های  اطمینان از تجویز صحیح دارو، محالعه و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت

ریهزی و   و ارزیابی اطالعات داروئهی یها سرپرسهتی، طهر      لیوتحل هیتجزدارویی کشور، 

 .دارند عهدههماهنگی امور مرتبط با دارو را بر 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

ههای دارویهی کشهور و اجهرای      محالعه و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت -

 دقیق آن.

 هها  آنتحقیق درخصوص داروهای جدید و شناسایی خواص، عهوارض و تهداخالت    -

 جهت آموزش اهل فن و آحاد مردم.

از مراکز بهداشتی درمهانی   شده یآور جمعو ارزیابی اطالعات داروئی  لیوتحل هیتجز -

 .خوراند پسسحح استان و ارائه 

های کاربردی برای اصال  نظام داروئی و مصهرف بهینهه دارو در نظهام     انجام روش -

 شبکه.
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 ه  مراکهز بهداشهتی درمهانی    ه  پایش مدون و مستمر واحدهای تحت پوشش )ستاد -

 های بهداشتی(. خانه

( و اصول سهاخت  GLPمحلوب ) تحقیق و نظارت در اجرای عملیات آزمایشگاهی -

 ( در واحدهای تولیدی داروئی.GMPمحلوب )

و اقدام  شده ینیب شیپنظارت در تنظیم بودجه و احتیاجات فنی و مصرف اعتبارات  -

 الزم به منظور تأمین احتیاجات.

نظارت و بررسی کیفیت داروهای موجود در بازار داروئی کنترل کیفیت خرید مواد  -

(PMQC). 

و محابقهت داروی   زشهده یتجودارویی، میزان داروی  یها تداخل ازنظربررسی نسخ  -

 تحویلی به بیمار با نسخه و توضیح کامل عوارض احتمالی و نکات احتیاط به بیمار.

دسههترس تههرین و  راهنمههایی بیمههاران درخصههوص داروهههای نایههاب و توصههیه در  -

 ترین داروی موجود برای نسخه شدن توسط پزشک. مناسب

هها و شهرکت ههای توزیهع دارو و مراکهز       داروخانهه  یده سیسروفیت نظارت بر کی -

 برطههرف کههردن و کوشههش در ههها آنهههای مرتههب بههه  درمههانی از طریههق سرکشههی

 و راهنمایی مسئولین مربوطه در انجام وظایف محوله. ها آنهای  درخواست

بها توجهه    ها آنها و تخصیص داروی موردنیاز  رسیدگی به درخواست دارویی بخش -

 به سهمیه هریک از واحدهای مربوطه.

های مرتب به آن و کوشش  نظارت بر امور فنی و اداری داروخانه از طریق سرکشی -

 در برطرف کردن نواقص و راهنمایی کارکنان و دانشجویان در انجام وظایف محوله.

 های کارپردازان با اسناد خرید دارو. نظارت و کنترل بر  فروش -

لیست داروهای موردنیاز داروخانه و انبار داروئهی مرکهز و بهرآورد     تشخیص و تهیه -

تعداد هریک از اقدام داروئی برحسب نیاز و بررسهی و اظههارنظر در مهورد تهیهه و     

 خرید دارو.
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 ه  نظارت و ارائه طریهق کارکنهان در مهورد چگهونگی نگههداری داروهها در بخهش        -

 داروخانه و یا انبار داروئی مرکز.

ها و ثبت چگونگی مصرف  طریق بر نحوه توزیع صحیح دارو به بخش نظارت و ارائه -

 دارو توسط بیمار طبق دستور پزشک معالجه.

های داروئی از لحاظ فنی کنترل  ها و شرکت نظارت و رسیدگی مستمر بر داروخانه -

پینی و ساخت داروههای ترکیبهی و اداره    موجودی و تاریخ مصرف داروها و نسخه

 داروخانه.

در مهورد داروههای    هها  بیمارسهتان هها و   آموزش حین خهدمت کارکنهان داروخانهه    -

 زا. شیمیایی، گیاهی، سمی و آتش

و سهایر مهوارد و پیشهنهادات مناسهب جههت       بیمارسهتان نظارت بر توزیع دارو در  -

 تسهیل در امور مربوط.

تعیین و برآورد نیاز استان به داروههای مخهدر و الکهل سهفید و محلهق و نظهارت        -

ههای مسهتمر از مراکهز     تمر و کنترل موجودی داروهای مخدر و انجام بازرسهی مس

 دریافت داروی مخدر.

کنندگان داروهای اعتیادآور و نظارت بهر نحهوه    رسیدگی به پرونده بیماران دریافت -

 ی تابعه.ها بیمارستانتحویل دارو به بیماران و 

نی اسهتان، میهزان مهواد    نظارت بر تنظیم آمار در مورد تعیین تعداد بیماران سرطا -

 میزان کشفیات مواد مخدر و آمار ماهیانه به مدیریت مربوطه.  مخدر،

های دارویی در کارخانجات  های شیمیایی و میکروبیولوژی از فرآورده انجام آزمایش -

 تولید دارو.

 نظارت، بررسی، ارزیابی، بازرسی و انجام اقدامات مرتبط در کارخانجات تولید دارو. -

ی دانشهگاه در مهورد   ها بیمارستانکنترل دقیق دفاتر و نسخ اداره و کلیه بررسی و  -

 مصرف داروهای مخدر.
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هها براسهاس نیهاز و مصهرف      ، داروخانهبیمارستانبرآورد نیاز دارویی شهر و مراکز،  -

 داروی واحدهای تابعه.

با هماهنگی مرکز بهداشت اسهتان، معاونهت غهذا و      ها، تهیه و خرید دارو از شرکت -

 و.دار

های آموزشی کارکنان بهداشتی و درمانی شبکه با توجهه   بینی و اجرای برنامه پیش -

 های مرتبط با دارو. های کشوری در زمینه به پروتکل

 ریزی. انجام بازرسی از واحدهای تولید و عرضه دارو و مواد مخدر طبق برنامه -

 راهنمایی بیماران جهت دریافت داروهای کمیاب از مراکز توزیع. -

 .ها آنبررسی و ارزیابی کیفیت محصوالت داروئی موجود در بازار داروئی و گزارش  -

های داروهای مخهدر   های امور داروئی در زمینه نظارت بر کار داروسازان و تکنسین -

 )نارکوتیک(.

 های داروئی. های خصوصی و دولتی و شرکت نظارت بر نحوه انبارداری در داروخانه -

ی دولتهی و خصوصهی و نظهارت بهر     هها  بیمارستاننظارت بر امور دارویی اورژانس  -

 در حوزه امور دارویی. ها آنحسن انجام کار 

رسانی دارویی و عوارض ناخواسته دارویی و بررسی نسهخ پزشهکان در واحهد     اطالع -

 کمیته تجویز و مصرف منحقی دارو.

ال محل و انتقال سهرمایه  رسیدگی به امور متقاضیان کسب صالحیت تأسیس، انتق -

 ها. داروخانه

ی دولتهی و خصوصهی و مراکهز    هها  بیمارستانهای  نظارت بر امور دارویی داروخانه -

 ترک اعتیاد.

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 کت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه.مشار -
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 شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

در  یها دانشهنامه تخصصهی    یا حرفهه  دارا بودن مدرک تحصیلی دکتهرای الف: 

 رشته داروسازی. 

 تجربه: -2

 دامپزشهکی   سهازمان  ادارات کهل  در سهتاد های مرتبط ایهن شهغل    احراز پست

سهال   7دامپزشهکی حهداقل    سازمان ستاد در سال تجربه و 1مستلزم حداقل 

 تجربه است.

 مهارت: -3

 مهارت نظارت بر عملکرد 

  مهارت تحلیل اطالعات 

   ابزارهای آمار و اطالعات یریکارگ بهمهارت 

  مهارت حمل و کاربرد ایمن مواد خحرناک 

  مهارت ایجاد مستندات دارویی 

   تجهیزات دارویی یریکارگ بهمهارت 

   ههای علمهی و عملهی در حیحهه علهوم       مهارت انجام و یا استفاده از پهژوهش

 دارویی

  های عمومی و تخصصی مهارت اداره داروخانه 

  مهارت استفاده از مراجع داروسازی و علوم دارویی 
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  ریزی برای حل مسائل مرتبط با دارو و سالمت. مهارت شناخت و برنامه 

 های آموزشی: دوره -4

  های دارویی کشور قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتآشنایی با 

  اصول ساخت محلوب(GMP) تخصصی صنایع داروسازی 

   اصول و مقررات عملیات آزمایشگاهی محلوب(GLP) 
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 اریدارو عنوان رشته شغلی: 

 تعریف:

به انجام اموری از قبیل  ها آناین رشته دربرگیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان 

هها و مخلهوط نمهودن پمهاد یها       به هم زدن، پاشیدن مواد دارویی، صاف کهردن شهربت  

و یا همکاری با کارشناسان  ها آناختالط و امتزاج مواد دارویی و نصب برچسب بر روی 

های اسپسیالیته و یا تهیه  مربوط در تهیه و ترکیب انواع داروها و یا آماده نمودن نسخه

 پردازند.  رت موجودی داروها و نیازها و تحویل و سفارش و ثبت مواد دارویی میصو

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

ها طبق دستور و آموزش داروساز و  ها، شربت و تهیه پودرها، محلول یبند بسته -

 مسئول داروخانه

 های واحد دارویی حف  و نگهداری دستگاه -

ههای معمهولی جههت     صهدور فهیش  ثبت قیمت داروهها روی نسهخ بیمهاران و     -

 پرداخت وجه دارو

 های دارو نوشتن دستورالعمل پزشک بر روی بسته -

 کمک در انجام ترکیبات دارویی با رئیس داروخانه -

ثبت و صدور داروهای وارده و صادره در دفتر روزانه و تهیه صهورت موجهودی    -

 ها داروخانه

 ها ها و بخش های بیماران درمانگاه آماده نمودن نسخه -

 تنظیم گزارش کارهای جاری -

 انجام سایر امور مربوط -
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 شرایط احراز:

 :تحصیالت و معلومات-1

با تشهخیص کمیتهه     دارا بودن گواهینامه پایان تحصیالت کامل متوسحه: الف

و طهی دوره آموزشهی در زمینهه مربهوط و حصهول       اجرائی مهندسی مشهاغل 

 تجارب الزم

 مهارت: -2

  داروبندی  نظارت بر طبقهمهارت 

   ابزارهای آمار و اطالعات یریکارگ بهمهارت  نسخه خوانی،مهارت 

  مهارت حمل و کاربرد ایمن مواد خحرناک 

  مهارت ایجاد مستندات دارویی. 

 های آموزشی: دوره -3

 های دارویی کشور آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت 

  اصول ساخت محلوب(GMP) تخصصی صنایع داروسازی 

   اصول و مقررات عملیات آزمایشگاهی محلوب(GLP). 
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 نوان رشته شغلی: کارشناس تغذیهع

 تعریف: 

ههایی شهامل    ،  فعالیتها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

و مراکهز بهداشهتی،    هها  بیمارستانای برای بیماران در  ریزی و ارائه خدمات تغذیه برنامه

های فرآوری غذا در مراکز تغذیه همگانی، بررسی و تحقیق و آموزش  شرکت در فعالیت

ای بهرای   در واحهدهای آموزشهی و تحقیقهاتی، انجهام خهدمات تغذیهه       یا هیه تغذمتون 

ههای آمهوزش تغذیهه     اندرکار تغذیه جامعهه و تنظهیم و اجهرای برنامهه     واحدهای دست

 .دارند عهدهریزی و هماهنگی امور مرتبط با تغذیه را بر  عمومی یا سرپرستی، طر 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 های مربوط به امور تغذیه و رژیم درمانی بیماران. تهیه و تدوین و اجرای برنامه -

سههنجی  عههات و ارزشههیابی آمههار حیههاتی و تههن   آوری اطال محالعههه و جمههع  -

)آنتروپومتریک( رشد و تکامهل و بررسهی کمبودههای تغذیهه در اجتماعهات و      

 های مختلف دانشجویی. گروه

ههای کهالن    تنظیم برنامه بازدید و پایش فرآیندهای جاری در ارتباط با برنامه -

 تغذیه کشوری.

 ای بیماران. تغذیه آوری و تحلیل اطالعات و آمار مربوط به وضعیت جمع -

ارائه نظرات مشورتی و انجهام مشهاوره در امهور تغذیهه و رژیهم درمهانی بهرای         -

 .بیمارستانبیماران 

ههای غهذایی هفتگهی، ماهانهه و فصهلی بهرای بیمهاران و         تهیه و تدوین برنامه -

 .بیمارستانکارکنان 
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ههای بهرون بخشهی و درون بخشهی بها       الزم در فعالیهت  یهها  مشهارکت انجام  -

 مرتبط با تغذیه. یها حوزه

اختصاصهی و    های آموزشی تغذیه در سهحو  عمهومی،   نظارت بر اجرای برنامه -

 عالی.

 های غذایی هفتگی، ماهانه و فصلی دانشجویان. تهیه و تنظیم برنامه -

ههای   بینهی در تنظهیم برنامهه    انجام نیازسنجی غذایی دانشجویان جهت پهیش  -

 غذایی.

بهه اصهول    بها توجهه  ، توزیهع و مصهرف غهذا    نظارت بر تهیه، نگهداری، پخهت  -

 ای. بهداشتی و رژیم های غذایی با درنظر گرفتن شرایط تغذیه

تنظیم برنامه غذایی و محتوی سبد غذایی برای جمعیت گروه هدف در فرآیند  -

 برنامه غذایی روستا جهت طر  مشارکتی حمایتی مادران باردار.

کودکهان، مهادران بهاردار و     همکاری در زمینه پیشگیری و کنترل سوء تغذیهه  -

 سالمندان.

اصال  الگوی مصرف  باهدفای جامعه  همکاری در زمینه ارتقاء فرهنگ تغذیه -

 های مزمن مرتبط با تغذیه. و کنترل بیماری

 ارائه نظرات مشورتی و انجام مشاوره در امور تغذیه و رژیم درمانی برای افراد. -

امهور تغذیهه بهه منظهور      یساز گهماهنهای مربوط به  محالعه و تدوین برنامه -

 ای. جلوگیری از بروز کمبودها، سوءتغذیه و مشکالت دیگر تغذیه

ههای کهارآموزی، مههارتی و آموزشهی در جههت ارتقهاء        شرکت فعهال در دوره  -

نتهایج آن در انجهام وظهایف     کهارگیری  بهه های شهغلی و   معلومات و توانمندی

 محوله.

 .م سالمت در شغل مربوطهمشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظا -
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 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی علوم تغذیهالف: 

 بهداشهتی  علوم تغذیه، علوم ارشد کارشناسی تحصیلی مدرک بودن داراب: 

بهداشت و کنترل کیفهی مهواد    غذایی، صنایع و علوم ،بالینی تغذیه در تغذیه،

آمهوزش پزشهکی،    مترقبهه،  غیهر  و حهوادث  بحهران  در تغذیهه  علهوم  غهذایی، 

ورزشهی گهرایش تغذیهه     فیزیولوژی غذایی، مواد ایمنی و بهداشت بیوشیمی،

مهواد غهذایی،    یشناسه  کهروب یمورزشی، مدیریت خدمات بهداشهتی درمهانی،   

، مهندسهی کشهاورزی   سالمت سالمندی، کنترل مهواد خهوراکی و آشهامیدنی   

رشهته ههای    از یکه یدر کارشناسهی  تحصهیلی  مهدرک  بودن دارا به مشروط

 الف.  دربند ذکرشده تحصیلی

 یهها  رشته از یکیدر (Phd)تخصصی دکتری تحصیلی مدرک بودن داراج: 

 و بهداشهت  ،غهذایی  صهنایع  و علهوم  تغذیه، و غذا هایسیاست  تغذیه، علوم

 تحصیلی مدرک بودن دارا به مشروط فیزیولوژی ورزشی ،غذایی مواد ایمنی

دربنهد   ذکرشهده رشته های تحصیلی  از یکیارشد درو کارشناسی  کارشناسی

 الف و ب. 

 مهارت: -2

  مواد غذایی( یها ارزشمهارت استفاده از ریاضی )جهت تعیین 

  مهارت تجویز رژیم درمانی و پیشگیری 
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  ای مهارت ارزیابی و تشخیص مشکالت تغذیه 

  ریزی جهت ارتقا سالمت فرد خانواده، گروه و جامعه مهارت برنامه 

  مهارت برآورد اعتبارات مالی و پیشنهادات بودجه 

  ها آنهای جاری مرتبط با غذا و ارزشیابی  مهارت کنترل برنامه. 

 های آموزشی: دوره -3

 های کالن تغذیه کشوری آشنایی با برنامه 

  ها بیمارستانهای درمانی در  تغذیه بالینی و رژیم 

  .مدیریت تغذیه در بحران 

 



 

192 
 

 آرایشی و بهداشتی یها فراوردهعنوان رشته شغلی: کارشناس 

 تعریف: 

، بهه ارائهه خهدمات    هها  آنپست هایی است که متصهدیان   رندهیدربرگاین رشته شغلی 

غههذا و داروی  یههها معاونههتغههذا و دارو  و  سههازمان تخصصههی در موسسههات دولتههی )

سهاخت و   یهها  شهاخص تابعه( پرداخته و با شناخت و آگهاهی نسهبت بهه     یها دانشگاه

آرایشهی و   یهها  فهرآورده کنترل مواد، فرموالسیون محصوالت در امر تولیهد و سهاخت   

و هماهنگی امهور مهرتبط بها     یزیر طر بهداشتی نظارت و کنترل داشته یا سرپرستی، 

 رند.آرایشی و بهداشتی را برعهده دا یها فرآورده

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

آرایشی و بهداشتی و  یها فرآوردهاطالعات فنی  یآور جمعمحالعه و تحقیق و  -

 ازنظهر در مورد کاالههای وارده بهه کشهور و صهادره از کشهور       ها آنمواد اولیه 

 ترکیب شیمیایی و محابقت با استانداردهای مربوطه.

واردات مواد اولیهه آرایشهی و   بررسی و اعالم نظر در خصوص مجوز صادرات و  -

 بهداشتی

( و عملیهات آزمایشهگاهی   GMPنظارت بهر اجهرای اصهول سهاخت محلهوب )      -

 ( در مراکز تولید و نگهداری مواد آرایشی و بهداشتی GLPمحلوب )

آرایشهی و   یهها  فهرآورده نظارت بر اجرای قوانین و ضهوابط فنهی و بهداشهتی     -

 با هماهنگی مسئولین مربوطه. بهداشتی و معرفی متخلفین به مراجع ذیصال 

فرمول ترکیبی و بهداشتی بهودن   ازنظرمواد آرایشی  برساختکنترل و نظارت  -

 محصول 



 

193 
 

شیمیایی، میکروبهی،   یها یآلودگحذف مواد افزودنی غیرمجاز و جلوگیری از   -

 قارچی و سموم.

آرایشی و  یها فرآوردهنظارت و کنترل بر واحدهای تولیدی در مراحل ساخت  -

 بهداشتی.

 کنترل کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در صنایع آرایشی و بهداشتی -

 آرایشی و بهداشتی یها فرآوردهکنترل و نظارت بر شرایط و نحوه نگهداری  -

 در سحح عرضه بهداشتی و آرایشی یها فرآوردهکنترل و نظارت  -

و بهبهود   یبنهد  بسهته کنترل و نظارت بر بهبود شرایط تولیهد ظهروف و مهواد     -

 آرایشی و بهداشتی یها فرآورده یبند بستهشرایط 

بازرسی از کارخانجات و واحدهای تولیدی در مراحهل مختلهف تولیهد و ارائهه      -

 نظرات کارشناسی در جهت اصال  موارد بهداشتی و کیفیت تولیدات

 آرایشی و بهداشتی یها فرآوردهساخت تولید  یها پروانهصدور  -

و مسهئولین فنهی کارخانجهات تولیهد کننهده       یبهردار  بههره  یاهه  پروانهصدور  -

 آرایشی و بهداشتی یها فرآورده

 ساتیتأسواحدهای تولیدی قبل از احداث و تایید تجهیزات و  یها نقشهتایید  -

 .سازمان آزمایشگاه بر اساس ضوابط و مقررات

 یهها  فهرآورده بازرسی و جلهوگیری از فعالیهت متخلفهین قهانون در خصهوص       -

 ی و بهداشتی و ارائه گزارش به مقام مافوق آرایش

آرایشی و بهداشتی  یها فرآوردهبررسی، کنترل و نظارت و بهبود شرایط تولید  -

و جلوگیری از عرضهه مهواد غیهر قابهل      دشدهیتولاز محصوالت  یبردار نمونهو 

 مصرف

همکاری با مراجع قضایی و انتظامی در برخورد با تخلفات احتمالی در تولید و  -

 آرایشی و بهداشتی یها فرآوردهقاچاق 
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ههای کهارآموزی، مههارتی و آموزشهی در جههت ارتقهاء        شرکت فعهال در دوره  -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله یریکارگ بهشغلی و  یها یتوانمندمعلومات و 

آرایشی  یها فرآوردهمگانی در زمینه اطالعات مرتبط با مشارکت در آموزش ه -

 و بهداشتی 

 آموزش مسئولین فنی کارخانجات یها نهیزمتسهیل   -

 مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 ثبت منبع کارخانجات تولید کننده خارجی -

 بهداشتی وارداتی  یها پروانهصدور و تمدید  -

 مسئول فنی شرکتهای واردکنندهصدور پروانه  -

 آرایشی و بهداشتی یها فرآوردهبهداشتی  یها یگواهصدور و تایید  -

 آرایشی و بهداشتی صادراتی یها فرآوردهصدور گواهی فروش آزاد جهت  -

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

دکتهرا  دارا بودن مدرک تحصهیلی کارشناسهی، کارشناسهی ارشهد و     الف: 

 ، بیوشیمی.ی شیمیها رشتهاز  یکیدر(Phdتخصصی )

ب: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی مشروط بهه  

 داشتن کارشناسی شیمی.

داروسهازی یها دانشهنامه تخصصهی       یا حرفهه دارا بودن مهدرک دکتهرا    :ج

 ، نانوفناوری داروییاز رشته های داروسازی یکیدر



 

195 
 

 مهارت: -2

 مهارت انجام وظایف محوله، مهارت انجام بازرسی از واحدهای تولیدی 

  مهارت ارائه محالب علمی و تحقیقی 

  هفت گانه کار با رایانه یها مهارت 

 

 

 

 های آموزشی: دوره -3

  بهداشتیاعتبارسنجی فرآیند تولید و کنترل صنایع آرایشی و 

   محلوبعملیات ساخت (GMP) 

  ( اصول و قوانین عملیات آزمایشگاهی محلوبGLP) 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی

 تعریف: 

، بهه ارائهه خهدمات    هها  آنپست هایی است که متصهدیان   رندهیدربرگاین رشته شغلی 

مواد خوراکی و آشامیدنی کارخانجات و  یها شگاهیآزماتخصصی در واحدهای تولیدی و 

ساخت و کنتهرل   یها شاخصموسسات دولتی پرداخته و با شناخت و آگاهی نسبت به 

خوراکی و آشامیدنی نظارت و کنترل داشته یا  یها فرآوردهمواد، در امر تولید و ساخت 

را  خهوراکی و آشهامیدنی   یها فرآوردهو هماهنگی امور مرتبط با  یزیر طر سرپرستی، 

 برعهده دارند.

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

و مهواد   یدنیآشاماطالعات فنی مواد خوراکی و  یآور جمعمحالعه و تحقیق و  -

ترکیهب   ازنظهر در مورد کاالهای وارده به کشور و صادره از کشهور   ها آناولیه 

 شیمیایی و محابقت با استانداردهای مربوطه.

 و آموزشی یالملل نیبی ها سازمان محالعه و تحقیق و بررسی منابع -

( و عملیهات آزمایشهگاهی   GMPنظارت بهر اجهرای اصهول سهاخت محلهوب )      -

( در مراکز تولید و نگهداری مواد خوراکی و آشامیدنی و تهالش  GLPمحلوب )

برای ایجاد بستر مناسب بر اخذ گواهی سرممیزی سیستم تحلیل خحر نقهاط  

 وطه.( توسط واحدهای مربHACCPکنترل بحرانی )

خهوراکی و   یهها  فهرآورده نظارت بر اجرای قوانین و ضوابط فنهی و بهداشهتی    -

آشامیدنی و معرفهی متخلفهین بهه مراجهع ذیصهال  بها همهاهنگی مسهئولین         

 مربوطه.

 خوراکی و آشامیدنی  یها فرآوردهکنترل و نظارت بر شرایط و نحوه نگهداری  -
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 آشامیدنی خوراکی و یها فرآوردهکنترل و نظارت بر فرآیندهای بهبود کیفیت  -

 در سحح عرضه

و  یبنهد  بستهکنترل و نظارت بر فرآیندهای بهبود شرایط تولید ظروف و مواد  -

 خوراکی و آشامیدنی یها فرآورده یبند بستهبهبود شرایط 

 کنترل کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در صنایع خوراکی و آشامیدنی  -

تولیهدی در راسهتای اجهرای    تایید آزمایشگاههای کنتهرل کیفیهت واحهدهای     -

 (.GLPعملیات آزمایشگاهی محلوب )

 یهها  فهرآورده  یبنهد  بسهته کنترل و نظارت مستمر بر فعالیت مراکهز تولیهد و    -

، انبارههای  هها  سهردخانه خوراکی و آشامیدنی و ظروف و اسباب باری کودکان، 

 نگهداری مواد غذایی و...

آشهامیدنی و همننهین    مشارکت در آموزش همگانی در زمینه مواد خوراکی و -

 آموزش مسئولین فنی کارخانجات یها نهیزمتسهیل 

عالم نظر در خصوص مجوز صادرات و واردات مواد اولیه خهوراکی و  بررسی و ا -

 آشامیدنی

خهوراکی و   یهها  فرآوردهنظارت و کنترل واحدهای تولیدی در مراحل ساخت  -

 آشامیدنی.

بها   هها  آن انحبهاق اد و تهیه لیست رنگ های مجاز و اسانس های مصهرفی مهو   -

 .کنند یمفرمولی که متقاضیان جهت ساخت مواد ارائه 

ایجاد هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در راستای حل معضالت مهرتبط   -

 با بهداشت و ایمنی مواد غذایی.

و بازدیهد حضهوری از    هها  شهرسهتان بهداشهت محهیط    یها تیفعالهمکاری با  -

 وضعیت مواد غذایی در اماکن

از کارخانجات و واحدهای تولیدی در مراحهل مختلهف تولیهد و ارائهه     بازرسی  -

 نظرات کارشناسی در جهت اصال  موارد بهداشتی و کیفیت تولیدات
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خهوراکی و   یهها  فهرآورده سهاخت تولیهد    یهها  پروانهه بررسی اسناد و مدارک  -

 آشامیدنی

و  یبهردار  بههره تاسهیس   یهها  پروانهه بررسی و اعالم نظر در خصهوص صهدور    -

 خوراکی و آشامیدنی یها فرآوردهین فنی کارخانجات تولیدی مسئول

 ساتیتأستایید تجهیزات و  واحدهای تولیدی قبل از احداث و یها نقشهتایید  -

 .سازمان آزمایشگاه بر اساس ضوابط و مقررات

 یهها  فهرآورده بازرسی و جلهوگیری از فعالیهت متخلفهین قهانون در خصهوص       -

 به مقام مافوق  خوراکی و آشامیدنی و ارائه گزارش

خههوراکی و  یهها  فههرآوردهبررسهی، کنتهرل و نظههارت و بهبهود شههرایط تولیهد      -

 و جلوگیری از عرضه مواد غیر قابل مصرف اخذشده یها نمونهآشامیدنی و 

همکاری با مراجع قضایی و انتظامی در برخورد با تخلفات احتمالی در تولید و  -

 خوراکی و آشامیدنی یها فرآوردهقاچاق 

در جههت ارتقهاء    یآموزشه ههای کهارآموزی، مههارتی و     شرکت فعهال در دوره  -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله یریکارگ بهشغلی و  یها یتوانمندمعلومات و 

 مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

، تحصیلی کارشناسی علوم تغذیهه، علهوم و صهنایع غهذایی    دارا بودن مدرک الف:        

 مهندسی کشاورزی )گرایش علوم و صنایع غذایی(. مهندسی صنایع غذایی، 

های علهوم   از رشته یکیدردارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ب: 

علوم بهداشتی در تغذیه، بهداشت و ایمنهی  علوم و صنایع غذایی ، تغذیه، 
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مواد غذایی، بهداشت مهواد غهذایی، کنتهرل مهواد خهوراکی و آشهامیدنی،       

پزشکی،  یفناور ستیز، نظارت بر امور دارویی، یشناس سمشیمی دارویی، 

 نهانو شناسی مواد غهذایی، ترکیبهات طبیعهی و دارویهی دریهایی،       میکروب

مهندسهی کشهاورزی ) گهرایش علهوم و صهنایع غهذایی(       پزشکی  یفناور

 رشته های تحصهیلی  از  یکیدر به دارا بودن کارشناسیمشروط  حا یترج

 . الف دربند ذکرشده

ههای   از رشته یکیدر(Phdتخصصی )دکترا دارا بودن مدرک تحصیلی ج: 

شناسهی پزشهکی،    علوم تغذیه، شیمی دارویی، شیمی مواد خهوراکی و آب 

غهذایی )گهرایش کنتهرل کیفهی و      عیصنا ومهندسی صنایع غذایی، علوم 

بهداشتی(، میکروبیولوژی، بهداشت و ایمنی مواد غهذایی، بهداشهت مهواد    

، زیست یشناس سمپزشکی، سیاست های غذا و تغذیه،  یفناور نانوغذایی، 

مهدرک  بهه دارا بهودن    مشروطمواد دارویی، نانو فناوری دارویی، ترجیحا  

 ذکرشهده  ه ههای تحصهیلی   رشت از یکیدر ارشدو کارشناسی کارشناسی 

 الف و ب. دربند

 د:دارا بودن مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای رشته دامپزشکی.

 مهارت: -2

 مهارت انجام آزمایشات فیزیکی 

   ها فرآوردهمیکروبی و حسی در کنترل ایمنی 

   ترکیبات و مواد متشکله یریگ اندازهمهارت شناسایی و 

   روش های دقیق آزمایشگاهی  کاربرانمهارت به 

 .مهارت ارائه محالب علمی و تحقیقی 



 

200 
 

 های آموزشی: دوره -3

 اعتبارسنجی فرآیند تولید و کنترل صنایع غذایی 

   محلوبعملیات ساخت (GMP) 

   محلوباصول و قوانین عملیات آزمایشگاهی (GLP) 

   و کنترل در تولید مواد غذایی سرممیزی سیسهتم   لیوتحل هیتجزسیستم

 (.HACCPتحلیل خحر نقاط کنترل بحرانی )
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 تجهیزات پزشکیشغلی های  بخش یازدهم  ( رشته

 عنوان رشته شغلی: کارشناس تجهیزات پزشکی

 تعریف: 

هایی است که به انجام کارهای فنهی، محالعهاتی و    فعالیت رندهیدربرگاین رشته شغلی 

درمهانی و  -ریزی در زمینه تولید، واردات، صادرات تجهیهزات پزشهکی، بهداشهتی    برنامه

انجام تحقیقات نظری و عملی در زمینه بهبود کیفیت تولید و نگهداری لوازم پزشکی و 

اندازی، نگهداری، کالیبراسیون لوازم و تجهیزات پزشهکی و تعمیهر    آموزش چگونگی راه

هها و ماشهین    و نیز بازدید از دستگاه ها آنیدکی و نصب و نظارت بر تهیه قحعات  ها آن

 پردازد. آالت می

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

بررسی و کارشناسی مدارک و مستندات به منظور ثبت وسایل پزشکی )تجهیهزات   -

و مجوزها در چهارچوب ضهوابط   ها پروانهو ملزومات مصرفی پزشکی(، صدور یا لغو 

 هیزات و ملزومات پزشکی.و مقررات جاری در حوزه تج

، چهک  هها  بخشنامه، ها دستورالعمل، ضوابط، ها نامه نییآمشارکت در تهیه و تدوین  -

 لیست ها، فرم ها و معیارهای استاندارد.

 ابالغی. یها بخشنامهو  ها دستورالعملاجرای صحیح و به موقع کلیه ضوابط،  -

 .یریگ میتصممشارکت در جلسات کارشناسی و  -

 امور آموزشی عمومی و اختصاصی.مشارکت در  -

 استانداردهای اعتباربخشی در مرکز درمانی. یساز ادهیپمشارکت در  -
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تحلیل فرآیندها و ارائه پیشنهادات به منظور ارتقهای فراینهدهای جهاری و تکهریم      -

 ارباب رجوع.

 ی به شکایات واصله.اظهار نظر کارشناس ورسیدگی  -

 .ازیموردننه و تهیه نرم افزارهای بانک اطالعات ساما یروزرسان بهتکمیل و  -

 انجام بازدیدهای میدانی برحسب نیاز. -

بررسی و کارشناسی مدارک و مستندات به منظور خرید و ارزیابی کیفی تجهیزات  -

 و ملزومات پزشکی.

 مشارکت در اجرای مدیریت نگهداشت و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی. -

و خدمات پس از فهروش   یانداز راهکارشناسی و نظارت بر اسقاط، انبارش، نصب و  -

 تجهیزات پزشکی.

صادره )فاکتورهها( و قراردادههای مهرتبط بها      یها صورتحساببررسی و کارشناسی  -

 تجهیزات و ملزومات پزشکی

 پیگیری و اجرای امور تفویض شده. -

 :شرایط احراز

 :تحصیالت و معلومات -1

در (Phdتخصصی )دکترا کارشناسی ارشد یا   مدرک تحصیلی کارشناسی،الف: 

  ) کلیه گرایش ها(. رشته تحصیلی  مهندسی پزشکی

 مهارت: -2

 مهارت ارائه مشاوره فنی به کاربران تجهیزات پزشکی 

 یابی و تعمیر تجهیزات پزشکی عیب 

 آشنایی به زبان انگلیسی 

 اندازی تجهیزات فنی بیمارستان مهارت نصب و راه 

 ها. تمیز کردن دستگاه سازی، نگهداری، کالیبراسیون و مهارت آماده 
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 های آموزشی: دوره-3

  سیستم نگهداری و تعمیرات فراگیرTPM  

 ریزی نگهداری و تعمیرات  برنامهPM. 
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 و طب فیزیکی یبخش توانهای شغلی  ( رشتهدوازدهمبخش 

 یسنج یینایبعنوان رشته شغلی: کارشناس 

 تعریف: 

ههای مختلهف    ، فعالیتها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

های جدید و پیشهرفته، تحقیهق    شیوه یریکارگ بهسنجی )اپتومتری( با  در زمینه بینایی

ههای تماسهی و    کهردن )فیهت( و سهاخت انهواع عدسهی      تنظهیم های طراحی،  در زمینه

ولوژی چشهم و  تشخیصی الکتروفیزی های آزمایشهای انکساری )اپتیکی(، انجام  دستگاه

 ربهط  یذهای قدامی و خلفی چشم، ارجاع بیماران به متخصص  از قسمت یبردار عکس

های آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با اپتومتری یا سرپرستی،  جهت درمان و اجرای برنامه

 .دارند عهدههای مذکور را بر  ریزی و هماهنگی فعالیت طر 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 های حاصله از آن. سنجی و پیشرفت الزم در زمینه دانش بیناییانجام محالعات  -

 های کار. انجام مشاوره در امور بهداشتی چشم و بینایی در محیط -

 عیوب انکساری با تجویز عدسی مناسب. و ها تشخیص و تصحیح نارسایی ،بررسی -

ههای بخهش قهدامی چشهم از قبیهل آب سهیاه        های تشخیصی بیماری انجام آزمون -

 ....و )کاتاراکت( دیمروار آب، )گلوکوم(

 های ویژه از قبیل مکان نگاری )توپوگرافی(، سونوگرافی چشم. انجام آزمون -

 گیری میدان بینایی چشم. اندازه -

 های ارتوپتیک جهت بهبود بینایی. ارائه تمرینات ویژه و ورزش -
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و ، دوربینی ینیب کینزدیابی چشم از جهت تنبلی،  معاینه دقیق چشم جهت اشکال -

 تاربینی )آستیگماتیسم(.

 کننهده  فلجتعیین نمره و تجویز عینک برای رفع عیوب انکساری به کمک داروهای  -

 عضالت چشم )سیکلوپلژیک(.

 های مربوط به عیوب انکساری. ساخت و ارائه عینک -

ههای مرکهب )اکولرههای     ، چشهمی نمها  بهزر  تجویز وسایل کمک بینایی از قبیهل   -

 أیید کمیته علمی مربوطه.سایر تجهیزات با ت کامپاند( و

، انحرافهات  یدوچشهم اختالالت دیهد   یجراح ریغو  غیر داروییتشخیص و درمان  -

 .یفلج ریغ، فلجی و آشکار ریغعضالنی آشکار و 

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومهات و   شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

دارا بودن مهدرک تحصهیلی کارشناسهی، کارشناسهی ارشهد یها دکتهرای        الف: 

 سنجی. ( در رشته بیناییPhDتخصصی )

 مشرروط  یبخش تواندارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت ب: 

 سنجی.  کارشناسی بیناییمدرک به دارا بودن 

 مهارت:  -2

 سنجی )اپتومتریک(،  مهارت انجام معاینات بینایی 
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 توپوگرافی( قرنیه،  یمکان نگارهای  مهارت انجام آزمون( 

  گیری دید محیحی )پریمتری(،  اندازهمهارت 

  سنجی )اپتومتری(،  یابی ابزارهای بینایی عیبمهارت 

 های انکساری )اپتیکی(،  مهارت تشخیص بیماری 

  ،مهارت تحقیق و پژوهش 

 های بینایی. مهارت درمان نارسایی 

 های آموزشی: دوره-3

 شناسی چشم، آسیب   

  ،تحلیل مشاهدات بالینی 

  های چشمی. بهداشت و مراقبت 
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 یسنج ییشنواکارشناس  عنوان رشته شغلی: 

 تعریف: 

، به ارزیابی و تشخیص ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

ههای   اختالالت شنوایی و تعادل، پیشگیری و حفاظت شنوایی از طریق بررسی آلودگی

ناشی از آلهودگی صهوتی،    یها خسارتو کاهش  سروصداصوتی کارخانجات و مراکز پر 

شنوایی شامل ساخت و تجویز انواع قالب گوش و تجویز و ارزیهابی وسهایل    یبخش توان

و نیهز بها توجهه بهه سهحح       پردازنهد  میشنوا و ناشنوا  شنوایی، مشاوره با افراد کم کمک 

ریزی و هماهنگی امهور   سرپرستی، طر شاغلین این رشته می توانند سازمانی مربوطه، 

 د.شون دار شناسی را نیز عهده مرتبط با شنوایی

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

های علمی  شناسی و بررسی یافته تحقیق و گردآوری مقاالت نوین در زمین شنوایی -

 تازه برای باال بردن دانش کاری.

هههای الکتروفیزیولههوژی و  سههنجی بهها دیاپههازون و تسههت  انجههام آزمههایش شههنوایی -

نوع سمعک بهرای  تجویز  و تکمیلی برای تعیین محل ضایعه و تعیین های آزمایش

 بیمار.

 غربالگری شنوایی نوزادان براساس پروتکل شنوایی. -

 استاش. های عملکرد شیپور سنجی )ادیومتری( و تست های شنوایی انجام تست -

 اطفال. یسنج ییشنوا، تربیت شنیداری و ها پوشانندهارزیابی وزوز گوش، تجویز  -

 و تفسیر گوش )ادیوگرام(. تعیین میزان و عیوب شنوایی -

 .ربط یذهای الزم جهت ارائه به مسئولین  تهیه گزارش -

 و ارجاع به گفتار درمانی. های آزمایشپیگیری  ازنظرمشاوره با والدین بیمار  -
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 گیری و ساخت قالب گوش و سمعک. قالب -

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

دارا بهودن مهدرک تحصهیلی کارشناسهی، کارشناسهی ارشهد و دکتهرای        الهف:  

 رشته شنوائی شناسی. در  (PhD) تخصصی

 مشرروط  یبخش تواندارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت ب: 

 .یشناس ییشنواکارشناسی مدرک به دارا بودن 

 مهارت: -2

  ،مهارت تفسیر ادیوگرام 

  سنجش شنوایی،  های آزمایش کارگیری بهمهارت 

  ریاضی در محاسبه میزان شنوایی  کارگیری بهمهارت 

  یخوان لبمهارت ، 

  یسنج ییشنواابزارهای  یابی بیعمهارت ، 

  شنوایی،  و حفاظتمهارت پیشگیری 

 شناسی،  های شنوایی مهارت تشخیصی مبتنی بر آزمون 

  شنوا کمافراد  یبخش توانمهارت ، 
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 شناسی،  مهارت مشاوره شنوایی 

 شنوایی،  مهارت آموزش و مشاوره به مبتالیان به اختالالت 

 های رفتاری و فیزیولوژیک،  مهارت انجام معاینات بالینی و آزمون 

  مهارت انتخاب و تجویز و ارزیابی و جاسازی )فیتینگ( و کمک به سازگاری و

 توزیع وسایل کمک شنوایی، 

 .مهارت تحقیق و پژوهش 

 های آموزشی: دوره -3

  شنوایی،  یبخش توانهای جدید  روشآشنایی با 

 های آن،  شنیداری و تکنولوژی آشنایی با وسایل کمک 

  و تعادل گوش.سنجی  های شنوایی آزمونآشنایی با 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس اعضای مصنوعی

 تعریف: 

گیهری،   ، اقدام به اندازهها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

نمایند و  های ثابت و متحرک می های مختلف بدن و اسپلینت گیری و ساخت اندام قالب

دهد  معلولین را انجام می یبخش توانهای  به عنوان عضو تیم توانبخشی برخی از فعالیت

 .دارند عهدهرا بر  یبخش توانریزی و هماهنگی و سرپرستی امور مرتبط با  یا طر 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 مانی بیمار.شرکت و همکاری با تیم درمانی برای رسیدن به هدف در -

 تهیه آمارهای مربوطه به بخش فنی. -

 تکمیل فرم پذیرش مقدماتی بیماران طبق دستور پزشک معالج. -

ای به دیگر اعضای تیم توانبخشی و متخصصین علوم پزشهکی   ارائه خدمات مشاوره -

 انواع اعضای مصنوعی و وسایل کمکی. بهتر چهدر تجویز هر 

استانداردهای تجویز، طراحی و ساخت انواع مختلهف  همکاری و مشاوره در تدوین  -

 اعضای مصنوعی و وسایل کمکی.

 یهها  هیتوصه درمانی در جهت کهاهش معلولیهت و    و های بهداشتی همکاری با تیم -

 پیشگیرانه به افراد سالم.
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 الزم. یها یریگ اندازهآماده نمودن بیماران و راهنمایی بیماران جهت انجام  -

ههای   ساخت وسایل کمکی اندام برحسب ازیموردنوسایل  آماده نمودن تجهیزات و -

 مصنوعی.

ههای معلهولین،    بیماران جهت بهبود عملکرد اندام ازیموردنکمک به ساخت وسایل  -

 و سایر موارد. ها یناهنجاراصال  

کمک به ساخت اعضای مصنوعی جهت بهبود عملکرد و ظهاهر افهراد دچهار قحهع      -

 عضو.

 .های ثابت و متحرک تحت نظارت مسئول مربوطهکمک به ساخت انواع اسپلینت  -

 های مختلف بدن. گیری و ساخت اندام گیری، قالب اندازه -

 به بیماران. شده ارائههای الزم در ارتباط با خدمات  انجام پیگیری -

 های مورد استفاده. آوری وسایل و دستگاه حف  و حراست و جمع -

شی در جهت ارتقاء معلومات و های کارآموزی، مهارتی و آموز شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

دارا بهودن مهدرک تحصهیلی کارشناسهی، کارشناسهی ارشهد و دکتهرای        الهف:  

 در رشته اعضای مصنوعی و وسایل کمکی. (PhD)تخصصی 

 مهارت: -2

 های بدن،  گیری اندام مهارت قالب 

 های بدن،  گیری اندام افزار قالب مهارت استفاده از نرم 

  ،مهارت برقراری ارتباط با بیمار 

  یبخش توانمهارت استفاده از تجهیزات ، 
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 .مهارت طراحی و ساخت انواع اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 

 های آموزشی: دوره -3

 های مصنوعی،  های نوین ساخت وسایل کمکی اندام روش آشنایی با 

 های اجتماعی به بیمار،  آموزش مهارت 

 نحوه نگهداری آن. کاربرد صحیح تجهیزات ساخت وسایل کمکی و 

 

 

 فیزیکی یبخش توانعنوان رشته شغلی: کارشناس 

 تعریف: 

ههای   ، فعالیهت هها  آنههایی اسهت کهه متصهدیان      پسهت  دربرگیرنهده این رشته شهغلی  

و فیزیوتراپی شامل تنظیم ستون فقرات و سایر مفاصل بدن جههت اصهال     یبخش توان

های غیرطبیعهی، معاینهه بیمهار بهرای تشهخیص ماهیهت و میهزان اخهتالل،          ناهنجاری

 ادرمهانی، نوردرمهانی، گرمه    اقدامات تکمیلهی ماننهد ورزش، اسهتراحت، آب    کارگیری به

اخهتالالت   مبتالبهه یا ارائه خدمات گفتاردرمانی نظیر سنجش و درمان بیماران  درمانی

گفتاری، زبان، صوت، و ایجاد امکان صحبت روان، انجام کاردرمانی شامل تهیه وسهایل  

کمکی و آموزش کاربرد آن برای معلولین جسمی و کمک به استقالل بیماران در انجام 

ریهزی و همهاهنگی امهور مهرتبط بها       سرپرسهتی، طهر   کارهای روزمهره در جامعهه یها    

 .دارند عهدهرا بر  یبخش توان

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت
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 بیماران. یبخش تواندر زمینه  روز بهاستفاده از منابع علمی  -

ههای علمهی در    ارزیابی و درمان بیماران با استفاده از آخرین یافتهه  ،پذیرش، تست -

 رشته فیزیوتراپی.

 آموزش دانشجویان و ارزشیابی کیفیت آموزش رشته توانبخشی.مشارکت در  -

 در مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی. یبخش تواننظارت بر نحوه انجام امور  -

)دیهاترمی( و سهایر    انجام فیزیوتراپی برای بیماریان نظیر ماساژ دادن، گرمادرمهانی  -

 درمآنهای موردنظر برای بیماران بستری.

رمان براساس تشخیص و نوع بیماری یا معلولیت و تعیهین  تعیین درمان و هدف د -

 ساعات و جلسات درمانی.

)اسهپلینت( بها درنظهر     ها آنریزی وسایل کمکی و ساخت  تشخیص عارضه و طر  -

 گرفتن نوع معلولیت )تحت نظر و با تجویز پزشک معالج(.

صحیح از  یریکارگ بهدرخصوص نحوه استفاده و  ها آنآموزش به بیماران و خانواده  -

 وسایل ارتز و پروتز.

ههای درمهانی    تالش برای جلوگیری از پیشرفت معلولیت از طریهق تعیهین برنامهه    -

 متناسب برحسب نوع معلولیت.

 انجام اقدامات الزم آموزشی و درمانی جهت خودکفا نمودن معلولین. -

ای وضعیت معلولین ذهنی و جسمی و تعیین حرف متناسب بهرای   ارزشیابی حرفه -

 در حد امکان. ایشان

های غربالگری افراد در معرض خحر ابتال به اختالالت گفتاری و  همکاری در برنامه -

 .ها آنهای درمانی مناسب برای درمان  تکنیک یریکارگ بهانتخاب و 

ههای   هها و بخهش   مشارکت در آموزش عملی دانشجویان کارشناسی در بیمارسهتان  -

 .درمانی تابعه )کارآموزی و کارورزی(

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  فعال در دورهشرکت  -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی
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 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

ههای فیزیهوتراپی،    یکهی از رشهته  در کارشناسهی دارا بودن مهدرک تحصهیلی   الف: 

 .گفتاردرمانی ،کاردرمانی 

، یبخشه  تواندارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، مدیریت ب: 

ورزشی و حرکات اصالحی،  یها بیآسکاردرمانی، فیزیوتراپی، فیزیوتراپی ورزشی، 

 ذکرشهده  رشته های تحصهیلی  از یکیدر کارشناسیمدرک به دارا بودن  مشروط

 . الف دربند

، یبخشهه تههوانمشههاوره  (Phdتخصصههی )دکتههرا دارا بههودن مههدرک تحصههیلی ج: 

بهه دارا بهودن مهدرک تحصهیلی      مشرروط گفتاردرمانی، فیزیوتراپی، کاردرمهانی،  

الهف و   دربند ذکرشدهرشته های تحصیلی از یکیدرو کارشناسی ارشد کارشناسی 

 ب.

 مهارت: -2

  ،مهارت برقراری ارتباط با بیمار 

  راهبردههای آموزشهی خودیهاری،    صهحیح و مناسهب    یریکارگ بهمهارت انتخاب و

 شناختی، کالمی، حرکتی به بیماران، 

  اجتماعی،  ه جسمانیه  یشناخت روانمهارت شناخت مشکالت ناشی از اختالالت 

  کمک به درمهان و  مکانیکی در جهت -فیزیکی عوامل و ابزارهایمهارت استفاده از

 بازگرداندن کارکرد اعضای بدن،  بهبود یا
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  ،مهارت انجام پژوهش 

 گفتاردرمانی، پیشگیری و درمان در های  اجرای روش مهارت 

  ،مهارت شناسایی و تمیز اختالالت گفتار و زبان 

 .مهارت آموزش به بیمار و خانواده 

 های آموزشی: دوره -3

  نگهداری آن،  و یبخش توانکاربرد صحیح تجهیزات 

  یبخش توانایمنی تجهیزات ، 

 صحیح بیماران. وانتقال نقلجایی و  جابه 
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 عنوان رشته شغلی: کارآزمای سالمت سالمندی

 تعریف: 

، بها تمرکهز بهر ابعهاد     هها  آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

و  یبهاز تهوان  جسمی، روانهی، فرهنگهی و اجتمهاعی بهه ارتقها سهالمت، ارائهه خهدمات         

و بهبود کیفیت زندگی سالمندان، بهر اسهاس دانهش روز و نیهاز سهالمندان       یبخش توان

ریزی و هماهنگی امور مرتبط با سالمت سالمندان را بهر   پردازند یا سرپرستی، طر  می

 .دارند عهده

 ها: ه وظایف و مسئولیتنمون

های متعهالی اخالقهی،    ریزی در جهت تحکیم مبانی، اصول و ارزش محالعه و برنامه -

 های سالمندی. فرهنگی و اجتماعی اسالم در گروه

های ارائه خهدمات آموزشهی، پژوهشهی، بهداشهتی،      ریزی در عرصه محالعه و برنامه -

 های سالمندان. سالمت به گروه یبخش تواندرمانی و 

)جسمی، روحی، معنهوی   ریزی مناسب در تحقق رویکرد سالمت همه جانبه برنامه -

 ها. و اجتماعی( با مشارکت سایر سازمان

پهذیری، توانمنهدی و    ریزی در جههت افهزایش آگهاهی، مسهئولیت     محالعه و برنامه -

 سالمت سالمند. یمشارکت فعال فرد، خانواده، جامعه در تأمین حف  ارتقا

هههای کههاربردی بههه منظههور تمرکههز و یکپههارچگی در    ر مشههارکت در انجههام طهه  -

 گذاری و تخصیص منابع مالی و غیرمالی نظام سالمت به سالمندان. سیاست

ههای جهامع و یکپارچهه     ارائه راهکارهای مناسب در جهت اجرایهی شهدن مراقبهت    -

رسهانی شهفاف،    سالمت سالمندی با محوریت عدالت و تاکید بر پاسخگویی، اطهالع 
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وری در قالهب شههبکه بهداشهتی و درمهانی منحبهق بههر      ایی و بههره اثربخشهی، کهار  

 ، استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده در کلیه شهرها و روستاها.یبند سحح

ارائه پیشنهادهای مناسهب در برخهورداری عادالنهه سهالمندان از مراقبهت مهداوم،        -

 های بهداشتی و درمانی. مند و ساختاریافته در عرصه نظام

مندی عادالنه از  هادهای مناسب در برخورداری عادالنه سالمندان در بهرهارائه پیشن -

 سبد غذایی و آشامیدنی محلوب و مکفی.

بینی تسهیالت و امکانات بهداشهتی   بررسی آماری جمعیت سالمندان کشور و پیش -

 دهی به نیازهای سالمندان. درمانی و رفاهی الزم برای پاسخ

های اجرایهی در زمینهه بهداشهت     مشی داف و خطریزی و تعیین اه بررسی و برنامه -

 های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. خانواده در قالب سیاست

همراهی با پزشهک و سهایر کارشناسهان عضهو تهیم در بازدیهدهایی کهه از مراکهز          -

 های الزم به ایشان در انجام وظایف محوله. و ارائه کمک آمده عملبهداشتی به 

گیهری   ال مراجعین به مراکز بهداشتی مهن جملهه انهدازه   ثبت مشخصات و شر  ح -

 و وزن بیماران پیش از معاینات پزشکی. فشارخوندرجه حرارت، 

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطهمشارکت در تحقیقات  -

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات -1

در  (Phdتخصصهی ) دکترا دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا الف: 

 سالمندشناسی. و سالمت سالمندیهای رشته 
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 ب: دارا بودن دانشنامه تخصصی در رشته طب سالمندی.

 

 

 

 مهارت: -2

  ،های مداخله بهداشتی طراحی، تحقیق روشمهارت آموزش 

 های جامع سالمندان مهارت پایه و کاربردی در زمینه سالمت و مراقبت 

 مهارت حل مساله برای کمک به تحلیل مشکالت سالمندان 

 ها و خدمات مرتبط با سالمندان مهارت ارزیابی مراقبت 

 های دوران سالمندی ریزی پایش و ارزیابی مراقبت مهارت برنامه 

 مهارت مشاوره در امور سالمندان 

 های مراقبت از خود، باز توانی مهارت آموزش شیوه 

 .مهارت آموزش چگونگی مواجهه با اثرات اجتماعی بیماری 

 های آموزشی: دوره-3

 های متعالی اسالم تکریم سالمندان مبتنی بر ارزش 

 آن های بهداشتی مرتبط با های مراقبت سالمندان و شاخص آشنایی با برنامه 

 ریزی استراتژیک و عملیاتی برنامه 

  .آمار پیشرفته 
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 یا هستههای شغلی پرتودرمانی و پزشکی  بخش سیزدهم( رشته

 عنوان رشته شغلی: کارشناس پرتوشناسی )رادیولوژی(

 تعریف: 

، به انجام کلیهه فنهون   ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

مختلف رادیوگرافی ساده، تزریق ماده حاجب با نظارت و سرپرستی پزشک، همکاری با 

متخصص پرتوشناسی جهت انجام کارهای تخصصی رادیولوژی در بخهش رادیولهوژی و   

و انجهام   سهاز  ونیه های مناسب برای کار بها پرتوههای    های بستری، انتخاب روش بخش

ریزی و  حقیقاتی در زمینه رادیولوژی پرداخته یا سرپرستی، طر های آموزشی و ت برنامه

 هماهنگی امور مرتبط با پرتوشناسی را بر عهده دارند. 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 کننده به بخش رادیولوژی با معرفی پزشک معالج. پذیرش بیماران مراجعه -

 ساز. یون های مناسب برای کار با پرتوهای محالعه به منظور انتخاب روش -

تهی اسهکن و   .های رادیوگرافی، سی نظارت بر نحوه نگهداشت و حفاظت از دستگاه -

 آی..آر.ام

 .شده انجامهای  گرافیو های رادیوگرافی  کنترل و نظارت بر کنترل کیفیت دستگاه -

 .یپرتو پزشکنظارت و بازرسی مراکز  -

های تخصصی و فوق تخصصی مورد استفاده در رادیولوژی و آگاهی  آشنایی با داده -

 با همکاری متخصصین رادیولوژی. ها آناز عوارض جانبی 
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به بخش رادیولوژی با معرفی پزشک معالج با اولویت  کننده مراجعهپذیرش بیماران  -

 بیماران اورژانسی.

ع گرافههی نهو  برحسهب ههای قبلهی الزم بهرای بیمهاران      ارائهه دسهتورات و آمهادگی    -

 درخواستی با هماهنگی متخصص رادیولوژی.

 های درخواستی. تخصصی، ماموگرافی و همننین اسکن  های عادی، انجام گرافی -

 آماده نمودن بیمار برای عکسبرداری از عضو. -

توجه به مهدت تشعشهع الزم و سهایر عوامهل      دستگاه با یریکارگ بهآماده نمودن و  -

 فلوروسکوپی.فنی جهت رادیوگرافی یا 

ههای رادیولهوژی و رادیهوگرافی و اعهالم مهوارد نقهص بهه         بررسی و کنترل دستگاه -

 مسئولین مربوطه. 

 .ربط یذرادیولوژی و سایر کارکنان  یها کارداننظارت بر فعالیت  -

های مولد پرتوههای ایکهس و    ها و چشمه نظارت بر نحوه نگهداری و کاربرد دستگاه -

  .مراکز ذیصال ها و  همکاری با سازمان

 .افتهی انجامبررسی آمار و اطالعات بخش رادیولوژی و ارائه گزارش اقدامات  -

 و نظارت بر فرآیند آن. شده هیتههای  ظهور و ثبوت کلیشه -

هها و یها بیمهاران تحهت      ارائه خدمات تشخیصی جهت بیمهاران بسهتری در بخهش    -

 پوشش مراکز مراقبت در منزل و.... 

کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  های شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -
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 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

تکنولهوژی پرتوشناسهی   دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسهی در رشهته   الف: 

 )رادیولوژی(.

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته علوم داروهای پرتوزا، ب: 

و حفاظهت پرتهویی، نهانوتکنولوژی پزشهکی، فیزیهک پزشهکی،        یولوژیب ویراد

تی .(، فناوری تصویربرداری پزشکی )سیMRIفناوری تصویربرداری پزشکی )

(، یپرتو پزشهک ای ) مهندسی هستهتشریح( و  آناتومی )علماسکن(، بیوفیزیک، 

تکنولهوژی  رشهته تحصهیلی    در کارشناسهی  مهدرک  بهه دارا بهودن   مشروط 

 .پرتوشناسی

در رشته علهوم داروههای   (Phdتخصصی )دکترا  دارا بودن مدرک تحصیلیج: 

و حفاظههت پرتههویی، نههانوتکنولوژی پزشههکی، فیزیههک  یولههوژیب ویههرادپرتههوزا، 

 یهها  یفنهاور ، علهوم و  (یپرتو پزشهک ای ) پزشکی، بیوفیزیک، مهندسی هسته

بهه دارا بهودن    مشروط عصبی (  یربرداریتصوتصویربرداری پزشکی )گرایش 

و کارشناسهی   تکنولهوژی پرتوشناسهی   در رشهته   مدرک تحصیلی کارشناسی

 ب. دربند ذکرشده رشته های تحصیلی  از  یکیارشد در

 مهارت: -2

 مهارت برقراری ارتباط رفتار با بیمار 

  ابزارهای آمار و اطالعات کارگیری بهمهارت تحلیل اطالعات، مهارت 
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  ابزارهای رادیولوژی و رادیوگرافی یابی بیعمهارت 

 مهارت تزریق ماده حاجب با نظارت و سرپرستی پزشک 

 و پیشرفته و تخصص رادیوگرافی مهارت انجام فنون ساده 

  سایر افراد در معرض( اشعه )برای خود، بیمار و برابرمهارت حفاظت در 

 ها. سازی، نگهداری، کالیبراسیون و تمیز کردن دستگاه مهارت آماده 

 های آموزشی: دوره -3

 محیط بهداشت و شغلی سالمت ایمنی و 

 های رایج تصویربرداری آشنایی با روش 

 ریوی پایه احیای قلبی و. 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان پرتوشناسی

 تعریف: 

، با آشهنایی کامهل بهه    ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

ههای مختلهف    های بکارگیری اشعه یونیزان در علم پزشکی بهه انجهام کلیهه روش    روش

تحهت نظهر متخصهص    ها به استثنای فلوروسکوپی و تزریهق مهاده حاجهب،     رادیوگرافی

 پردازند. مربوطه می

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 های روزانه. نظارت برای پذیرش بیماران و ثبت رادیوگرافی -

های نامحلوب در صهورت   و تکرار کلیشه شده انجامکنترل کیفیت رادیوگرافی های  -

 لزوم.

 همکاری در آموزش عملی دانشجویان رشته تکنولوژی رادیولوژی. -

یم آمار و گهزارش اقهدامات هفتگهی و ماهیانهه و ارائهه لیسهت لهوازم و        تهیه و تنظ -

 واحد رادیولوژی به کارشناس مربوطه. ازیموردنداروهای 

 ارائه دستورات الزم جهت بیماران قبل از انجام رادیولوژی.  -

اندازی و آماده نمودن دستگاه قبل از رادیوگرافی با رعایت نکات ایمنی و اعهالم   راه -

 خرابی به مسئولین مربوطه.موارد 

های مناسب به منظور حفاظت بیمار و پرسنل  پوشش حفاظتی و روش کارگیری به -

 در برابر پرتوهای یونیزان.

راهنمایی بیمار جهت گرفتن حالت مناسب به نحوی که مشاهده عضو بیمار بهرای   -

 پذیر باشد.  رادیوگرافی درخواستی امکان

 ایط تابش و سایر عوامل فنی جهت رادیوگرافی.بکار گیری دستگاه با توجه به شر -
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به مهدت تشعشهع الزم و سهایر عوامهل      با توجهدستگاه  یریکارگ بهآماده نمودن و  -

 فنی جهت رادیوگرافی یا فلوروسکوپی.

مشارکت و همکاری بها کارشناسهان مربوطهه و پزشهک متخصهص در انجهام کلهی         -

..( و تهیه لهوازم  .تی اسکن و.فلوروسکوپی یا سی ،های پرتونگاری )آنژیوگرافی روش

 .ازیموردن

انجام کلیه امور مربوط به تاریکخانه از قبیل ساخت داروهای ظهور و ثبوت، تنظیم  -

 و غیره. ها لمیفنور ایمنی، کنترل تاریخ مصرف 

 نظارت بر امر پذیرش بیماران و ثبت رادیوگرافی های روزانه. -

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

ههای تکنولهوژی    از رشهته  یکه یدردارا بهودن مهدرک تحصهیلی کهاردانی     الف: 

 پرتوشناسی )رادیولوژی(.

دههان و فهک و   پرتوشناسهی  دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی تکنولوژی ب: 

 صورت صرفا  جهت رادیولوژی دهان و دندان.

 مهارت: -2

 مهارت برقراری ارتباط با بیمار 

 مهارت تحلیل اطالعات 
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  ابزارهای آمار و اطالعات کارگیری بهمهارت 

 یابی ابزارهای رادیولوژی و رادیوگرافیمهارت عیب 

 گیری مهارت گزارش 

 مهارت تزریق ماده حاجب با نظارت و سرپرستی پزشک 

 یاسهتثنا  بهه ) های ساده و پیشرفته و تخصص رادیوگرافی مهارت انجام تکنیک 

 فلوروسکوپی(

 ها. راسیون و تمیز کردن دستگاهسازی، نگهداری، کالیب مهارت آماده 

 های آموزشی: دوره -3

 ایمنی و سالمت شغلی 

 های رایج تصویربرداری آشنایی با روش 

  .احیای قلبی و ریوی پایه 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس پرتودرمانی

 تعریف: 

، بها کهاربرد مهواد    هها  آنههایی اسهت کهه متصهدیان      پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

رادیواکتیو و اشعه ایکس و حفاظت در برابر خحرات ناشی از تشعشع پرتوهای یهونیزان  

مختلف پرتودرمهانی و   فنونهای رادیوتراپی و انجام  استفاده از دستگاه و در رادیوتراپی

درمانی زیر نظر مستقیم پزشک متخصص پرتودرمانی به درمان بیماران سرطانی  شیمی

 .پردازند می

 ها: ف و مسئولیتنمونه شرح وظای

بینی نیازهای بخهش از قبیهل تجهیهزات و قحعهات مصهرفی و غیرمصهرفی و        پیش -

 های دزیمتری جدید و ملزومات مربوطه. دستگاه

بها درنظهر    هها  آنهای درمانی، تجهیهزات، نگهداشهت و مراقبهت از     کنترل سیستم -

 ها. گرفتن کالیبراسیون دستگاه

 .ساز هیشبهای رادیوتراپی و دستگاه  آشنایی کامل کار با تجهیزات و دستگاه -

رعایت کامل اصول حفاظتی و مراقبت و حمایهت جسهمی و روانهی از بیمهاران در      -

 طول روزهای درمانی.

ههای الزم بهرای اوقهات     بینی ها و اتخاذ تدابیر و پیش رعایت ظرفیت کاری دستگاه -

 ها. خرابی دستگاه

 مه و تکنیک درمانی در باالترین کیفیت زیر نظر متخصصین.انجام برنا -

کنترل کیفی و ایجاد شرایط مناسب جههت تضهمین کیفیهت از شهروع تها پایهان        -

 درمان.

 گیری صحیح و منظم دوز اشعه )دوزیمتری(. اندازه -
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های رادیهوتراپی از لحهاظ مکهانیکی و همننهین از      کنترل کیفی عملکرد دستگاه  -

 در فواصل زمانی معین.لحاظ پایداری اشعه 

 مانیتورینگ بخش رادیوتراپی به لحاظ حفاظت پرتوی. -

و همننهین  ALARA رعایهت اصهل    ازنظهر نظارت بر حفاظت پرتهوی کارکنهان    -

 .آزمایشات الزم در فواصل زمانی معین

 کالیبراسیون دقیق دستگاه هنگام شروع درمان بیمار. -

 مش بیماران.به آنان با رعایت آرا یده نوبتپذیرش بیماران و  -

 گیری و حفاظ سازی )شیلدینگ( و موم سازی. تهیه ماسک و قالب -

)قبل و حین درمان( و رعایت موارد  زشدهیتجوهای  ناسازی بیمار جهت درم آماده -

 الزامی.

هها و   های موجود در دسهتگاه  به منظور رفع نارسایی ربط یذهماهنگی با مسئولین  -

 تجهیزات مورداستفاده.

ای و  ههای دوره  های طهرف قهرارداد جههت انجهام سهرویس      شرکترسانی به  اطالع -

 ها و تجهیزات. نگهداری دستگاه

 ساز )سیمیوالتور(. دهی به بیماران طبق دستور پزشکی و محابق با اتاق شبه حالت -

آموزش بیماران توأم با عحوفت و مهربانی به منظور حف  امور بهداشتی شخصی و  -

 های الزم پزشکی. ارائه توصیه

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  ت فعال در دورهشرک -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -
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 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

پرتودرمهانی  تکنولهوژی  دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسهی در رشهته   الف: 

 )رادیوتراپی( 

در  (Phdتخصصهی ) دکتهرا  دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و ب: 

و حفاظهت پرتهویی، علهوم داروههای      یولوژیب ویرادهای فیزیک پزشکی،  رشته

بهه دارا بهودن مهدرک     مشرروط  (یپرتهو پزشهک  ای ) پرتوزا، مهندسی هسهته 

 پرتودرمانی.  تکنولوژی تحصیلی کارشناسی 

 مهارت:  -2

 مهارت سنجش میزان پرتوهای پزشکی 

 هها   های مختلهف درمهان بیمهاری    مهارت استفاده از پرتوهای یونیزان در روش

 های بدخیم( )غالبا  توده

        مهارت استفاده از اصهول حفهاظتی و مراقبهت و حمایهت جسهمی و روانهی از

 بیماران

 .مهارت انجام تحقیق و پژوهش 

 های آموزشی: دوره -3

 دوره حفاظت در برابر تشعشعات پرتوهای یونیزان در رادیوتراپی 

 های رایج پرتو درمانی آشنایی با روش 

       .احیای قلبی و ریوی پایه 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان پرتودرمانی

 تعریف: 

ههای   ، در انجام تکنیکها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

درمهانی، مراقبهت از بیمهار و     یهها  دارنهده  نگهه هها و ثابهت    درمانی ساده، ساخت قالهب 

ههای مختلهف پرتودرمهانی زیهر نظهر       سازی بیماران سرطانی و بها انجهام تکنیهک    آماده

 پردازند. مستقیم پزشک متخصص پرتودرمانی به درمان بیماران سرطانی می

 ها: نمونه شرح وظایف و مسئولیت

بینی نیازهای بخهش از قبیهل تجهیهزات و قحعهات مصهرفی و غیرمصهرفی و        پیش -

 های دزیمتری جدید و ملزومات مربوطه. دستگاه

بها درنظهر    هها  آنهای درمانی، تجهیهزات، نگهداشهت و مراقبهت از     کنترل سیستم -

 ها. گرفتن کالیبراسیون دستگاه

ههای الزم بهرای اوقهات     بینی ها و اتخاذ تدابیر و پیش کاری دستگاهرعایت ظرفیت  -

 ها. خرابی دستگاه

 به آنان با رعایت آرامش بیماران. یده نوبتپذیرش بیماران و  -

 سازی. سازی )شیلدینگ( و موم گیری و حفاظ تهیه ماسک و قالب -

)قبل و حین درمان( و رعایت موارد  زشدهیتجو یها درمانسازی بیمار جهت  آماده -

 الزامی.

هها و   های موجود در دسهتگاه  به منظور رفع نارسایی ربط یذهماهنگی با مسئولین  -

 استفاده. تجهیزات مورد

ای و  ههای دوره  های طهرف قهرارداد جههت انجهام سهرویس      رسانی به شرکت اطالع -

 ها و تجهیزات. نگهداری دستگاه
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 ساز )سیمیوالتور(. هیتور پزشکی و محابق با اتاق شبدهی به بیماران طبق دس حالت -

آموزش بیماران توأم با عحوفت و مهربانی به منظور حف  امور بهداشتی شخصی و  -

 های الزم پزشکی. ارائه توصیه

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

پرتودرمهانی  تکنولهوژی  دارا بودن مهدرک تحصهیلی کهاردانی در رشهته     الف: 

 )رادیوتراپی(.

 مهارت:  -2

 مهارت سنجش میزان پرتوهای پزشکی 

  استفاده از اصول حفهاظتی و مراقبهت و حمایهت جسهمی و روانهی از      مهارت

 بیماران

 .مهارت برقراری ارتباط با بیمار 

 های آموزشی: دوره -3

  یونیزان در رادیوتراپی یپرتوهادوره حفاظت در برابر تشعشعات 

 احیای قلبی و ریوی پایه.     /های رایج پرتو درمانی آشنایی با روش 
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 یا هستهعنوان رشته شغلی: کارشناس پزشکی 

 تعریف: 

، بها اسهتفاده از اشهعه    ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

بهه انجهام تکنیکههای مختلهف      ،ها درمان بیماری و در تشخیص رادیو داروهایونیزان و 

ای و نیهز   تشخیصی و درمهانی زیهر نظهر مسهتقیم پزشهک متخصهص پزشهکی هسهته        

سهاز و نیهز سرپرسهتی،     های مختلف حفاظت در برابر تشعشهعات یهون   بکارگیری روش

 پردازند.  ریزی و هماهنگی امور مرتبط می طر 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

بخهش پزشهکی    ازیه موردنیه لوازم و داروههای  ریزی و هماهنگی در جهت ته برنامه -

 ای. هسته

ههای تشخیصهی یها     های الزم به بیمار جهت انجهام روش  دادن دستورات و آمادگی -

 درمانی.

 آماده نمودن بیمار در مجاورت یا بر روی تخت جهت انجام اسکن. -

ای و سایر عوامل فنی  ها و تجهیزات پزشکی هسته اندازی دستگاه و راه آماده نمودن -

 الزم.

انجام اقدامات الزم برای حفاظت در برابر پرتوها بهرای کارکنهان و بیمهاران تحهت      -

 نظارت مقام مسئول.

سازی رادیو داروها، تجویز و  همکاری در انجام کارهای روزانه از جمله تهیه و آماده -

 ها. ران و انجام اسکنیا تزریق به بیما
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ای بهر   سازی،تمیز کردن، نگهداری و کاربرد لوازم و تجهیزات پزشهکی هسهته   آماده -

ها و نکات احتیاطی ضروری )دوربهین گامها، کالیبراسهیون دوز     اساس دستورالعمل

 ...(و اشعه، دوزیمتر محیحی

علمهی و تکنولوژیهک در زمینهه پزشهکی      یهها  شرفتیپمحالعه و تحقیق در مورد  -

 ای و کسب دانش روزآمد.  هسته

های آموزشی و تحقیقاتی با همکاری و نظارت متخصهص   ریزی و انجام برنامه طر  -

 ای. پزشکی هسته

ههای آموزشهی و    ریهزی و انجهام برنامهه    همکاری با کارشناسهان مربوطهه در طهر     -

 بوطه.ای واحد مر با نظارت متخصص پزشکی هسته پژوهشی

ها به مقام مربوطهه و پیگیهری رفهع     یابی و اعالم به موقع موارد نقص دستگاه عیب -

 مجدد دستگاه. کارگیری بهنقص تا 

 بررسی آمار و گزارش اقدامات هفتگی و ماهانه جهت ارائه به سرپرست مربوطه. -

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

پرتودرمهانی و   تکنولهوژی  کارشناسی در رشتهدارا بودن مدرک تحصیلی الف: 

 ای. تکنولوژی پزشکی هسته

(در Phdتخصصهی ) دکتهرا  و  دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشهد ب: 

و حفاظت پرتویی، فیزیک پزشهکی، علهوم    یولوژیب ویراد رشته های تحصیلی 
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تصههویربرداری پزشههکی )گههرایش   یههها یفنههاورعلههوم و داروهههای پرتههوزا،  

پرتو ای ) مهندسی هستهعصبی ( ، یربرداریتصوتصویربرداری سلولی ملکولی و 

از  یکه یدر کارشناسیمدرک  دارا بودن به  مشروط(، بهداشت پرتوها یپزشک

 الف. دربند ذکرشده رشته های تحصیلی 

 مهارت: -2

  ای ابزارهای پزشکی هسته یابی بیعمهارت 

  یپرتونگارمهارت اطمینان از کیفیت 

 مهارت سنجش میزان پرتوهای پزشکی 

 پرتوهای پزشکی از آشکارساز مهارت استفاده 

 ای و تصویربرداری های پزشکی هسته مهارت کار با دستگاه 

 ها. سازی، نگهداری، کالیبراسیون و تمیز کردن دستگاه مهارت آماده 

 های آموزشی: دوره -3

  ای و امواج الکترومغناطیس انرژی هستهبهداشت کاربردی 

 امواج رادیواکتیو موجود در محیط و اصول 

  ها آنحفاظت و کاهش آسیب 

 ها. نحوه نگهداری و کاربرد صحیح دستگاه 
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 یا هستهعنوان رشته شغلی: کاردان پزشکی 

 تعریف: 

، با آشنایی کامهل بهه   ها آناست که متصدیان  پست هایی دربرگیرندهاین رشته شغلی 

در تشخیص و درمان به مشهارکت در   داروها ویرادهای بکارگیری اشعه یونیزان و  روش

های مختلف تشخیصی و درمانی زیر نظر مسهتقیم پزشهک متخصهص     انجام کلیه روش

ههای مختلهف حفاظهت در     ای و کارشناس مربوطه و نیز بکارگیری روش پزشکی هسته

 پردازند. می ساز ونیبرابر تشعشعات 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 آماده نمودن بیمار در مجاورت یا بر روی تخت جهت انجام اسکن. -

ای و سایر عوامل فنی  ها و تجهیزات پزشکی هسته اندازی دستگاه آماده نمودن و راه -

 الزم.

انجام اقدامات الزم برای حفاظت در برابر پرتوها بهرای کارکنهان و بیمهاران تحهت      -

 مقام مسئول.نظارت 

سازی رادیو داروها، تجویز و  همکاری در انجام کارهای روزانه از جمله تهیه و آماده -

 ها.  یا تزریق به بیماران و انجام اسکن

ای بهر   سازی، تمیز کردن، نگهداری و کاربرد لوازم و تجهیزات پزشکی هسهته  آماده -

کالیبراسهیون دوز  ها و نکات احتیاطی ضروری )دوربهین گامها،    اساس دستورالعمل

 اشعه، دوزیمتر محیحی،...(.

ههای   های الزم بهه بیمهار جههت انجهام روش     دستورات و آمادگی دردادنمشارکت  -

 تشخیصی یا درمانی.
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ها به مقام مربوطهه و پیگیهری رفهع     یابی و اعالم به موقع موارد نقص دستگاه عیب -

 نقص تا بکار گیری مجدد دستگاه.

هههای آموزشههی و  و انجههام برنامههه یزیههر در طههر همکههاری باکارشناسههان مربوطههه  -

 ای واحد مربوطه. تحقیقاتی با نظارت متخصص پزشکی هسته

بخهش پزشهکی    ازیه موردنهمکاری و هماهنگی در جهت تهیهه لهوازم و داروههای     -

 ای. هسته

 بررسی آمار و گزارش اقدامات هفتگی و ماهانه جهت ارائه به سرپرست مربوطه. -

کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و های  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

 ای.  تکنولوژی پزشکی هستهدارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته الف: 

 مهارت: -2

 مهارت برقراری ارتباط با بیمار 

 ای یابی ابزارهای پزشکی هسته مهارت عیب 

 مهارت سنجش میزان پرتوهای پزشکی 

 پرتوهای پزشکی مهارت استفاده از آشکارساز 

 ای و تصویربرداری  های پزشکی هسته مهارت کار با دستگاه 

 ها. کالیبراسیون و تمیز کردن دستگاهسازی، نگهداری،  مهارت آماده 
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 های آموزشی: دوره -3

 ایمنی و سالمت شغلی 

 سیالکترومغناطای و امواج  بهداشت کاربردی انرژی هسته 

 امواج رادیواکتیو موجود در محیط و اصول 

  ها آنحفاظت و کاهش آسیب 

 ها. نحوه نگهداری و کاربرد صحیح دستگاه 
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 اجرایی سالمتهای شغلی  بخش چهاردهم( رشته

 عنوان رشته شغلی: کارشناس امور اجرایی سالمت

 تعریف: 

، بهه ارائهه خهدمات    هها  آنهایی است کهه متصهدیان    پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

تهدوین ضهوابط و مقهررات مناسهب در شهبکه بهداشهت و درمهان و        و اجرایی و اداری 

مراکهز بهداشهتی،    کلینیک، ،بیمارستانشامل  سالمتواحدهای صفی و ستادی بخش 

ههها و  تنظههیم و اسههتقرار شههاخص هههای آن و و ماموریههتمراکههز تشخیصههی و درمههانی 

از لحاظ اقتصادی  این واحدهاو پویای  مؤثرو مدیریت استانداردهای عملکردی در اداره 

ریههزی و همههاهنگی امههور مههرتبط بهها  سرپرسههتی، طههر و و اجرایههی مشههارکت گههردد. 

 باشد. نیز از مصادیق این رشته شغلی می ااین واحدههای  فعالیت

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

گهذاری و   های بلندمدت و کوتاه مدت براساس الگوی سیاسهت  تهیه و تدوین برنامه -

 های کالن دانشگاه و هماهنگی با ریاست مرکز یا بیمارستان. برنامه

به منظور حصول اطمینان از اجهرای   شده نیتدوهای  اجرا، پایش و نظارت بر برنامه -

 ها در واحدهای تحت سرپرستی. موفق برنامه

دههی مناسهب در    ریزی و هماهنگ نمودن امور بیمارستان به منظهور پاسهخ   برنامه -

 .ربط یذمواقع بحران و بالیا با هماهنگی مسئولین 

 شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوط و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی. -
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ریزی به منظور اخذ مداوم نظرات مهراجعین و بیمهاران بهه منظهور حصهول       هبرنام -

 اطمینان از رضایت آنان.

ههای کهار    های انجام کار به منظور بهبود و اصال  مستمر روش محالعه مداوم روش -

 در حوزه تحت سرپرستی.

 تجهیهزات( بها    یی منابع بیمارستانی )منابع انسانی، منابع مهالی، امحالعه مداوم کار -

در  یهی کهار آ توجه به استانداردهای بیمارستانی و ارائه راهکارهای عملهی افهزایش   

 استفاده از منابع.

و ایجهاد همهاهنگی    کار میتقسو  ربط یذکنترل و نظارت بر کار کارکنان واحدهای  -

 .ها آنهای  بین فعالیت

مرکهز  های مربوط به امور مالی  انجام بررسی، کنترل و نظارت بر عملیات و فعالیت -

 یا بیمارستان.

ههای مهالی بیمارسهتان بهه منظهور       نظارت بر چگونگی مصرف اعتبارات و فعالیهت  -

 گذاری شده. های تنظیمی هدف حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه

توجهه بهه آخهرین اسهتانداردهای      تحبیق، ترویج و هماهنگی امهور بیمارسهتان بها    -

 ها. رستانبرای مراکز آموزشی و درمانی و بیما شده نییتع

انجام نظارت و رسیدگی بهه امهور اداری، مهالی، تغذیهه، تأسیسهات، انبهار و سهایر         -

 مرکز یا بیمارستان. یدرمان ریغواحدهای 

بررسی ساعات کار کارکنان و تهیه طر  تعیین ساعات کار تمام وقت و نیمه وقهت   -

براساس نوع و کیفیت و به منظور ایجاد هماهنگی در مرکز یا بیمارستان  ها آنکار 

 .شده هیته یها طر و نظارت بر 

کنترل و نظهارت بهر کارههای عمرانهی و تعمیراتهی مرکهز یها بیمارسهتان و ارائهه           -

 های الزم جهت پیشرفت بهینه در این امور. پیشنهادها و راهنمایی
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سهاختمان،   ازنظهر کلی مرکز یا بیمارسهتان   آوری اطالعات مربوط به نیازهای جمع -

ههای الزم   لوازم و تجهیزات، نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیهه گهزارش  

 .ربط یذپیرامون این مسائل و ارائه آن به مسئولین 

های دارویی معتبر کشور به منظور دریافت  ایجاد ارتباط مستمر و سازنده با شرکت -

 یی.های دارو به موقع سهمیه

بینی کلیه احتیاجات مرکز یا بیمارستان اعم از نیروی انسانی و منابع دیگر با  پیش -

نهایت رئیس مرکهز یها   در هماهنگی و همفکری رئیس یا مدیر خدمات پرستاری و 

 بیمارستان.

  درمهانی،  ازنظهر همکاری مستمر با سایر واحدهای بیمارستان و کارشناسان مربوط  -

نی بیمارستان به منظور ارتقای مستمر کیفیت خهدمات  آموزشی و اداری، مالی و ف

 بیمارستانی.

موجود و مربوط به روند خرید، توزیع، نگهداری و استفاده  یها طر تهیه و تنظیم  -

 بهینه از منابع موجود.

تحت  ها آنها و پایش نحوه اجرای  ها، مزایده همکاری در تنظیم قراردادها، مناقصه -

 .ربط یذنظر مسئولین 

درخصوص عملکرد و ارزشیابی کارکنان بیمارستان  ربط یذاعالم نظر به مسئولین  -

 در صورت نیاز.

عملکرد در مواقع بحران تحت  ازنظرریزی و هماهنگ نمودن امور بیمارستان  برنامه -

 .ربط یذنظر مسئولین 

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  ندیتوانم

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 شرایط احراز
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 :تحصیالت و معلومات -1

ر رشته مدیریت خدمات بهداشتی د دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسیالف: 

 درمانی. و

ههای اقتصهاد    از رشهته  یکیکارشناسی ارشد دردارا بودن مدرک تحصیلی ب: 

 سالمت، فنهاوری اطالعهات سهالمت، مهدیریت خهدمات بهداشهتی و درمهانی       

ر رشته مهدیریت خهدمات   دبه دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی  مشروط

 درمانی. بهداشتی و

مهدیریت   ههای  در رشهته (Phdتخصصی )دکترا دارا بودن مدرک تحصیلی ج: 

 مشروط ،سالمت و اقتصاد سالمت یگذار استیسخدمات بهداشتی و درمانی، 

از رشهته   یکه یدرو کارشناسی ارشهد  به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی 

 .عمومی پزشکی یا حرفه یا دکترای الف و ب و  دربند ذکرشدههای تحصیلی 

به دارا  مشروط عمومی پزشکی یا حرفهبودن مدرک تحصیلی دکترای دارا د: 

  مصوب وزارت بهداشت. یا حرفه یها دوره نامه یگواهبودن 

مشروط ه( دارا بودن مدرک کارشتاسی ارشد و باالتر در رشته  مدیریت دولتی 

بهه تشهخیص کمیتهه    به داشتن کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

 اجرایی مهندسی مشاغل

 مهارت:-2

 بندی و مدیریت اسناد طبقهافزارهای  مهارت کار با نرم 

  افزارهای تحلیلی یا علمی مهارت کار با نرم 
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  گیری مهارت تصمیم 

  ها با استانداردها مهارت ارزیابی اطالعات برای تشخیص مغایرت 

  ها مهارت تحلیل داده 

  های به کارگیری اصول اقتصادی و مالی در زمینه نظام سالمت مهارت 

  های  های مرتبط و نظام ریزی و ارزیابی حوزه مهارت فنی شامل تحلیل، برنامه

اسهتانداردهای تشهکیالتی،    یریکارگ بهها،  پرداخت و تأمین مالی تحلیل هزینه

 نویسی های مدیریتی،گزارش فیزیکی نظام

   مهههارت ادراکههی شههامل درک مشههکالت کلههی سههازمان فنههی در زمینههه اداره

 مانیمؤسسات بهداشتی و در

  .مهارت تحقیق و پژوهش 

 های آموزشی: دوره -3

 ریزی استراتژیک و عملیاتی برنامه 

  مدیریت کیفیت 

  های اطالعات مدیریت سیستم 

  یسینو گزارشاصول 
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 عنوان رشته شغلی: کارآزمای مدیریت سالمت

 تعریف: 

، با رویکهرد مهدیریتی،   ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

های مههم و کهالن نظهام سهالمت در      بندی برنامه ریزی و اولویت ، برنامهیگذار استیس

المللی، به توسعه و مدیریت منابع انسانی، مالی،  ای و بین سحح دانشگاهی، ملی، منحقه

پردازند و  فیزیکی، آموزشی، فرهنگی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی در نظام سالمت می

مدیریت با مشهارکت در طراحهی و اسهتقرار نظهام      روز بهگیری از مفاهیم دانش  با بهره

ریزی و سازماندهی  نامهنوین مدیریتی، اقتصاد نظام سالمت و انجام محالعات میدانی، بر

، یابیه  عارضهها و سحو  فعالیت سازمان به  وری در کلیه عرصه در راستای افزایش بهره

ریزی و  وری در سازمان پرداخته یا سرپرستی، طر  شناخت مشکالت و رفع موانع بهره

 .دارند عهدههماهنگی امور مرتبط با مدیریت سالمت را بر 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

های کالن نظهام سهالمت در سهحح دانشهگاهی،      گذاری برنامه ریزی و اولویت نامهبر -

 . یالملل نیبای و  ملی، منحقه

بررسی و تحلیل وضعیت اقتصادی، اداری، مدیریتی، مالی و زیربنایی نظام سالمت  -

 .ها آنو ارائه راهکارهای بهبود و توسعه 

نیازهای سازمان و واحدهای بندی  بندی و اولویت شناسایی، تعیین، محاسبه، سحح -

 تابعه و وابسته به منابع انسانی، مالی، فیزیکی، تجهیزات فنی و اداری و اطالعاتی.

تجهیزاتهی در خصهوص    و سیساتیأت ،گذاری نیازهای ساختمانی محاسبه و اولویت -

تأمین، نگهداشت، نوسازی و توسعه مراکز و موسسات بهداشتی، درمانی، آموزشهی  

 و پژوهشی.
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ها و راهبردهای کالن در  مشی ها، خط ت و نظارت در تهیه و تنظیم سیاستمشارک -

 ریزی سازمان. زمینه تحول، تحکیم و تقویت مدیریت و برنامه

ها و راهبردهای کالن سهازمان در   مشی ها، خط مشارکت در تهیه و تنظیم سیاست -

 نشی.زمینه تأمین، توسعه، تخصیص و توزیع منابع انسانی، مالی، فیزیکی و دا

 های سالمت. های حوزه تحلیل اقتصادی و مالی برنامه -

هها و راهبردههای کهالن سهازمان در زمینهه       مشی ها، خط نظارت بر اجرای سیاست -

 تأمین، توسعه، تخصیص و توزیع منابع انسانی، مالی، فیزیکی و دانشی.

هها و   های جهامع و یکپارچهه سهازمانی براسهاس سیاسهت      طراحی و استقرار سامانه -

 بردهای دولت و نظام سالمت کشور.راه

مناسهب معمهاری و عمرانهی واحهدهای بهداشهتی،       یها طر تهیه و ارائه الگوها و  -

درمانی، آموزشی و پژوهشی منحبق با اصول علمی و امکانات و شرایط جغرافیایی، 

 فرهنگی و اقلیمی کشور.

و بسترسهازی جههت    ازیه موردنکهاربردی   ه  ای تعیین محورهای تحقیقهات توسهعه   -

 اقتصادی و مدیریتی سازمان. ه مالی ه در حوزه نظام اداری ها آناجرای 

های مدیریت با اسهتفاده   ترین شیوه مناسب کارگیری بهمدیریت در شرایط بحران و  -

 بهینه از امکانات موجود.

وری در  ریزی و سازماندهی در راستای افهزایش بههره   انجام محالعات میدانی، برنامه -

 ها و سحو  فعالیت سازمان. کلیه عرصه

 وری در سازمان. ، شناخت مشکالت و رفع موانع بهرهیابی عارضه -

 های اجرایی در راستای استقرار مدیریت دانش.  تهیه و تنظیم برنامه -

ایجهاد سهازمان    منظهور  بهه های ارزیابی مانند ارزیابی متهوازن و...   روش کارگیری به -

 استراتژی محور.

 بر سالمت. مؤثرمداخالت نظام سالمت بر اساس عوامل اجتماعی  ریزی برنامه -
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، یریههگ میتصههم یههها حههوزهسههاماندهی و توسههعه مشههارکت بخههش غیردولتههی در  -

 ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی بخش سالمت. برنامه

ریهزی،   و مهدیریت، برنامهه   هها  هیه روهها، ضهوابط،    تهیه، تنظیم و ابالو دستورالعمل -

سازماندهی منابع، ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد مدل های تعالی سهازمانی در  

 بخش سالمت.

، نهادهها و  ها انجمنگیری از توان علمی و امکانات و تسهیالت فنی و اعتباری  بهره -

 .یالملل نیبمجامع ملی و 

مشهارکت مهردم در مراحهل    ریهزی بهرای جلهب     برقراری ارتباط با جامعه و برنامهه  -

 ریزی، اجرا، پایش، ارزشیابی و تأمین خدمات در سالمت. مختلف برنامه

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .م سالمت در شغل مربوطهمشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظا -

 :شرایط احراز

 :تحصیالت و معلومات -1

در (Phdتخصصهی ) دکترا دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا الف: 

تصههاد بهداشههت،  اقهههای مههدیریت خههدمات بهداشههتی و درمههانی،     رشههته

 .سالمت یپژوه ندهیآسالمت،سالمت، اقتصاد  یگذار استیس

پزشهکی،  از رشته های  یکیدرای  دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری حرفهب: 

 داروسازی، دندانپزشکی.
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پزشهکی، داروسهازی،   ی از رشهته ههای   کیدر دانشنامه تخصصی دارا بودن  ج:

 دندانپزشکی.

 تجربه: -2

 و تخصصی یا حرفهی ادرخصوص پرسنل دارای مدرک تحصیلی دکتر(Phd ) 

سال سهابقه فعالیهت مهرتبط بهرای تصهدی       6حداقل  دانشنامه تخصصی  ایو 

 های مدیریتی ستاد دانشگاه یا ادارات کل.  پست

 و تخصصههی  یا حرفهههی ادرخصههوص پرسههنل دارای مههدرک تحصههیلی دکتههر

(Phd )  سال سابقه فعالیهت مهرتبط بهرای     8حداقل  دانشنامه تخصصی  ایو

 ها.  های مدیریتی ستاد وزارت و یا سازمان تصدی پست

  مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد اقتصاد سالمت، مدیریت خدمات بهداشتی و

های مدیریتی  سال سابقه فعالیت مرتبط برای تصدی پست 10درمانی. حداقل 

 ستاد دانشگاه یا ادارات کل.

  مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد اقتصاد سالمت، مدیریت خدمات بهداشتی و

های مدیریتی  ط برای تصدی پستسال سابقه فعالیت مرتب 12درمانی. حداقل

 ها.  ستاد وزارت و یا سازمان

 مهارت:  -3

 مهارت فنی شامل تحلیل سیستم سالمت 

 ریزی و ارزیابی نظام سالمت مهارت برنامه 

  پرداخت و تأمین مالی یها نظاممهارت 

 ها،  مهارت تحلیل هزینه 
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  ههای   بهالینی و فیزیکهی نظهام    اسهتانداردهای تشهکیالتی   یریکهارگ  بهه مهارت

 مدیریتی

 مهارت ادراکی شامل درک مشکالت کلی سازمان 

 مهارت انسانی شامل داوری 

  مهارت کار با یا بوسیله کارکنان 

 مؤثرهای رهبری  تشویق و بکارگرفتن شیوه ونآگاهی از فن. 

 های آموزشی: دوره -4

  ای  ساعت دوره مدیریت اجرایی برای مدرک تحصیلی دکتری حرفهه  250طی

پزشههکی، داروسههازی، دندانپزشههکی و کارشناسههی ارشههد اقتصههاد  و تخصصههی 

ریزی و مدیریت بهداشت  بهداشت، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، برنامه

 عمومی

 تفکر خالق 

 ویکردهای نوین مدیریت دولتیر 

 های اطالعاتی مدیریت. سیستم 
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 عنوان رشته شغلی: بازرس سالمت

 تعریف: 

، طهی فرآینهدی   هها  آنههایی اسهت کهه متصهدیان      پسهت  دربرگیرندهاین رشته شغلی 

آوری  و با داشتن اختیهار قهانونی بهه جمهع     دار هدفریزی و به صورت  مند با برنامه نظام

اطالعات دقیق به منظور بررسی انحباق یک محصهول یها خهدمت یها رفتهار در بخهش       

پردازند و نتیجهه   های مربوطه می ها و دستورالعمل نامه بهداشت و درمان با قوانین، آئین

نمایند  ارش میباشد را جهت اقدامات الزم قانونی گز تایید یا رد انحباق می که آننهایی 

ریزی و هماهنگی امور مرتبط با بازرسی در حیحه بهداشت و درمان  یا سرپرستی، طر 

 .دارند عهدهرا بر 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

های نوین بازرسی و ارزیابی بهه منظهور تحهابق     ها و روش محالعه و بررسی تکنیک -

کمهی و ارتقهاء کیفهی     ییکهارا با اهداف مدنظر به منظور افزایش  شده اعمالروش 

 . یگزارش دهفرآیند بازرسی و 

در جریان بازرسهی بهر پایهه     شده یگردآورتحلیل کمی و کیفی شواهد و اطالعات  -

 اصول علمی.

جههت   ربهط  یذتنظیم نتیجه تحقیقات و تهیهه گهزارش و ارسهال آن بهه مراجهع       -

 پیگیری و حصول نتیجه.

های  سرعت و اثربخشی مأموریت ارائه پیشنهاد و راهکار اصالحی به منظور افزایش -

 بازرسی محوله.

بازرسی از کلیه واحدهای زیرمجموعه دستگاه در زمینه امور مهرتبط بها سهالمت و     -

 ارائه پیشنهاد جهت اصال  فرآیندها و رفع نواقص موجود.
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کنترل و نظارت بر ورود، تولید، توزیع تا عرضه فروش کاالهای سالمت محور )کلیه  -

ی دارویهی و مکمهل، بیولوژیهک و سهنتی و گیهاهی، خهوراکی و       ها مواد و فرآورده

 آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، ملزومات و تجهیزات پزشکی.

رسیدگی اولیه به شکایات واصله و پاسخگویی به مهراجعین در رفهع مشهکالت در     -

 موارد مربوطه.

ین، های الزم به منظور حصول اطمینان از انحباق عملکردهها بها قهوان    انجام بازرسی -

 مرتبط. یها و دستورالعملها  نامه آئین

به منظور تبادل نظر و ارتقاء  یسازمان برونهماهنگی و همکاری با نهادهای نظارتی  -

 سحح عملکرد با نظارت مقام مافوق.

موجهود   یهها  ییتوانابرداری بهتر از منابع و  ارائه راهکارهای مناسب به منظور بهره -

 ها. در راستای اهداف و برنامه

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  رکت فعال در دورهش -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 :شرایط احراز

 :تحصیالت و معلومات -1

 .ای یا دانشنامه تخصصی  دکترای حرفه دارا بودن مدرک تحصیلیالف: 

 (PhDدکتهرای تخصصهی)   ایارشد دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ب: 

بهه دارا بهودن    مشرروط تخصصهی دسهتگاه    تحصهیلی   ههای  از رشته یکیدر

 تشخیص و تایید  کمیته اجرائی  مهندسی مشاغل. کارشناسی مرتبط با 
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 تجربه: -2

  باشد. مرتبط چهار سال می ازیموردنحداقل سنوات تجربه 

 مهارت: -3

  قوانین و مقررات و استانداردهای حوزه سالمت یریکارگ بهمهارت 

  مهارت انجام مشاهده دقیق 

  نویسی مهارت گزارش 

  آوری و تحلیل داده ها مهارت جمع 

  مهارت مدیریت و ارتقا فرآیند 

          بها  مههارت مستندسهازی اطالعهات، مههارت انحبهاق مشهاهدات و مسهتندات

 استانداردها

  .مهارت انجام مصاحبه 

 های آموزشی: دوره-4

 ها مربوط به خدمات پزشکان  ها و دستورالعمل ها، بخشنامه نامه آشنایی با آیین

 پیراپزشکان و مراکز پزشکی

  های اختصاصی دفتر حقوقی  ها و دستورالعمل ها، بخشنامه نامه آشنایی با آیین

 وزارت بهداشت و درمان

  های جدید بازرسی. ها و روش آشنایی با تکنیک 
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 سالمت یالملل نیبعنوان رشته شغلی: کارآزمای امور 

 تعریف: 

، براسهاس قهوانین و   هها  آنهایی است که متصهدیان   پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

المللی فعال در حیحه  های بین سازمانو با کشورها  مؤثرمقررات داخلی به ایجاد ارتباط 

المللهی براسهاس قهوانین و     همکاری علمی و فنی در تنظیم قراردادههای بهین   ،سالمت

الملهل و گردشهگری    ههای مناسهب جههت تجهارت بهین      الملل، ایجاد زمینهه  حقوق بین

های اشتغال گروه علوم پزشکی، صدور خهدمات پزشهکی و    زمینه یسنج امکانسالمت، 

سهنجی ایجهاد    بررسی و امکهان  ،ایجاد واحدهای تشخیصی و درمانی در خارج از کشور

ههای   نامهه  الملل در داخل کشور و نظارت بر روند اجهرای تفهاهم   واحدهای آموزشی بین

ریهزی و همهاهنگی امهور مهرتبط بها مسهائل        المللی یها سرپرسهتی، طهر     آموزشی بین

 باشد.  های این رشته شغلی می المللی سالمت در حیحه فعالیت بین

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

المللی مهرتبط بها بهداشهت و     های بین سازمان و عملکردمحالعه و شناخت وظایف  -

(، صهندوق کودکهان   UNDPدرمان از قبیل برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد )

منظهور   ( و غیهره بهه  WHO(، سازمان جهانی بهداشهت ) UNCEFملل متحد )

 ها در کشور. های مشترک و توسعه روابط این سازمان اجرای برنامه

المللی و ارائه راهکارهای مناسب  های بین همکاری ییکارابررسی میزان اثربخشی و  -

 جهت بهبود و ارتقاء روابط.

المللهی   های بین های سازمان محالعه و بررسی امکانات بالقوه برای شرکت در برنامه -

 ها. به منظور پیشبرد برنامه
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ههای   همکهاری  محالعه و بررسی و ارائهه راهکارههای مناسهب در جههت گسهترش      -

 المللی در بخش سالمت. های بین مابین ایران و سازمان فی

ها و الگوهای الزم بهرای تهأمین منهابع و اطالعهات تخصصهی       تهیه و تدوین برنامه -

 های مختلف بهداشت و درمان. های سالمت برای کارشناسان و مدیران حوزه حوزه

هها و   ران سایر وزارتخانهه های همکاری و همفکری با کارشناسان و مدی ایجاد زمینه -

و خصوصهی بهه منظهور     نههاد  مهردم ههای دولتهی و غیردولتهی و عمهومی،      سازمان

هههای  بسترسههازی بههرای افههزایش تبههادل اطالعههات و همکههاری در سههحح سههازمان

با سایر کشورها تحهت نظهر مقهام     نیو همننالمللی  و بین یا فرا منحقهای،  منحقه

 مافوق.

واحدهای تابعه وزارت متبهوع در حیحهه    ازیوردنمتهیه اطالعات تخصصی سالمت  -

 .یالملل نیبهای  سازمان گاهیو جاوظایف 

های مهذکور بهه مسهئولین     ارائه خدمات مشورتی و فنی تخصصی در مورد سازمان -

 . ربط یذ

محالعه، بررسی و پیشنهادهای تخصصی سهالمت جههت تهدوین، تهیهه و تنظهیم       -

ههای   علمی و فنی بها دانشهگاه   یها نامه موافقتها، قراردادها و  نویس قحعنامه پیش

 المللی و سایر کشورهای جهان. ها و موسسات بین علوم پزشکی، سازمان

های موجود برای گسترش ارائه خدمات بهداشتی  محالعه، بررسی و پیشنهاد زمینه -

 و درمانی توریسم سالمت. 

المللهی از   های بین های سازمان مربوط به اجالسیه و اسنادبررسی و تحلیل مدارک  -

 . یا منحقههای  جمله سازمان جهانی بهداشت و کمیته

ههای آموزشهی    هها، سهمینارها وکارگهاه    ریزی برگزاری کنفرانس همکاری در برنامه -

 علمی در حوزه سالمت در کشور.

های مشترک با سهایر کشهورها و پیشهنهاد     ها و برنامه بررسی و تحلیل نتایج پروژه -

 اقدامات الزم.
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نیروههای تحهت پوشهش در جههت برنامهه مهدون و        و هماهنگی واحدها و هدایت -

 مصوب. 

ههای کهالن حهوزه امهور      ها و برنامهه  تهیه برنامه عملیاتی در جهت اجرای سیاست -

 الملل سالمت. بین

و نتایج  شده انجامهای تخصصی در خصوص اقدامات  تهیه گزارش عملکرد از حوزه -

 آن.

تنظهیم بودجهه    دات مربوط به منظور تهیهه و همکاری در تحلیل اطالعات و مستن -

ههای علمهی    سهمینارها و سهمپوزیوم    هها،  کنفرانس  های آموزشی، ها، کارگاه اجالس

 المللی. بین

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 :شرایط احراز

 :تحصیالت و معلومات -1

( PhDدارا بودن مهدرک تحصهیلی دکتهری تخصصهی بهالینی و پایهه )      : الف

بها تشهخیص و تاییهد  کمیتهه اجرائهی        ههای علهوم پزشهکی    از رشهته  یکیدر

 مهندسی مشاغل

 مهارت: -2

 مهارت تحلیل آماری 

 المللی حساب بندی بین مهارت استفاده از طبقه ( های سالمتichat) 
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  های پیشنهادی مهارت هدایت طر 

 ها مهارت ایجاد و پایش پروتکل 

 ها ها جهت اطمینان از کیفیت داده مهارت قضاوت درباره صحت پاسخ 

  های هدف دانش حاصل از کار با جمعیت یریکارگ بهمهارت 

 انگلیسی، عربهی، فرانسهوی، روسهی، اسهپانیایی در     های  ناتسلط بر یکی از زب

 سحح پیشرفته با ارائه مدرک رسمی معتبر.

 های آموزشی: دوره-3

  الملل نیباقتصاد و تجارت 

 یالملل نیبها و حقوق  آشنایی با سازمان 

 اصول نگارش علمی به زبان خارجی و فارسی 

  الملل نیبروش ترجمه متون تخصصی روابط. 

 



 

255 
 

 شغلی: کارشناس تعالی سازمانی سالمتعنوان رشته 

 تعریف: 

هها،   ، به بررسی سیستمها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

های مرتبط با تعهالی سهازمانی نظیهر     های مناسب جهت اجرای برنامه یندها و شیوهآفر

سهازی   در پیهاده ... پرداخته و  الگوهای ارتقای کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتباربخشی و

 مهؤثر سهازی عملکهرد بهالینی، مهدیریتی، اقتصهادی و اطالعهاتی        نظام ارزیابی و بهینهه 

ریزی و هماهنگی امور مرتبط با ارتقا فرآیندها را بهر   مشارکت نموده یا سرپرستی، طر 

 .دارند عهده

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

برداری از کلیه امکانهات   شناسایی و ارائه راهکارهای مناسب به منظور جذب و بهره -

 المللی برای توسعه. موجود اعم از منابع دولتی، غیردولتی، ملی و بین

هها و   ارزیابی عملکرد کارکنان و واحدهای اداری و تخصصی بر اساس دسهتورالعمل  -

 ضوابط ابالغی.

 مشارکت در استقرار مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در سحو  مختلف سازمان. -

هدف، توسعه  یبرمبناتقرار مدیریت ریسک، مدیریت ناب، مدیریت مشارکت در اس -

 های یادگیرنده، مدیریت کارآفرینی. سازی شغلی، سازمان و غنی

های مرتبط با تعالی سهازمانی )الگوههای ارزیهابی کیفیهت، حاکمیهت       اجرای برنامه -

 بالینی، اعتباربخشی. 

متوازن به منظور ایجهاد   های ارزیابی مانند کارت امتیازی مشارکت در اجرای روش -

 سازمان استراتژی محور.
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و مشارکت در تدوین دستورالعمل واگذاری  یواگذار قابلمحالعه و بررسی خدمات  -

 .شده انجامهای اقدامات  و تنظیم گزارش

اجرای رویکردها، اصول، مبانی و مفاهیم مرتبط با توسعه سازمان و مدیریت بخش  -

 سالمت.

و ابزارهای مناسهب   ها مهارتمحالعه، بررسی و ارائه سیستم ها، فرایندها، شیوه ها،  -

 .ها آننظام سالمت و تالش برای بسط و بهبود مستمر کیفی 

ریههزی، سههازماندهی،   سههازی مهندسههی سههازمانی، برنامههه    مشههارکت در پیههاده  -

ههای   ، نظام ارزیابی عملکهرد و مهدیریت اطالعهات و ارائهه گهزارش     یسازمان فرهنگ

 ای و موردی در این خصوص. دوره

خهدمات سهالمت و مهرتبط بها      دهنده ارائهاصال  فرایندهای سازمانی در واحدهای  -

 مأموریت سازمان.  

 نظام سالمت. ازیموردنها و مداخالت  خدمات سالمت و برنامه یها تیاولوتعیین  -

بهرای  و پیشهنهادات اصهالحی    ربهط  یذمحالعه و بررسی ساختار تشکیالتی واحهد   -

 بهبود ساختاری.

 ریهزی  برنامهه  ازیه موردنهای سهازمانی   تهیه و تدوین و تولید اقالم آماری و شاخص -

 .راهبردی

 کارکنان نظام. یتوانمندسازهای  تهیه و تنظیم و تدوین برنامه -

مشارکت در تدوین استانداردها، ارزیابی عملکرد اقتصادی واحد و استقرار سیسهتم   -

 خدمات. شده تمامیابی و تعیین قیمت  هزینه

 های اقتصادی. سازی تحلیل آمار و اطالعات مرتبط جهت تصمیم -

-ههای هزینهه   های ارزیابی عملکرد واحهدها نظیهر تحلیهل    ها و شاخص تهیه تحلیل -

 ههای از  فرصهت -محلوبیت، هزینهه -اثربخشی، هزینه-هزینه کارآیی،-منفعت، هزینه

 کید بر عملکرد مالی.أدست رفته، با ت

 محالعه و ارائه راهکارهای افزایش منابع مالی از جمله درآمد اختصاصی. -
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 محالعه و ارائه راهکارهای مناسب برای ممانعت از نشت منابع از جمله کسورات. -

 .مصرف منابع اختصاصیارائه مشاوره در خصوص نحوه وصول و  -

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 

 :شرایط احراز

 :تحصیالت و معلومات -1

مهدیریت خهدمات بهداشهتی و     کارشناسهی ارا بهودن مهدرک تحصهیلی    الف: د

 درمانی.

مدیریت خهدمات بهداشهتی و   دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ب: 

فنهاوری اطالعهات سهالمت، ارزیهابی فنهاوری سهالمت، اپیهدمیولوژی        درمانی، 

 کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی.مدرک به دارا بودن  مشروط

مههدیریت خههدمات  (Phdتخصصههی )دکتههرا دارا بههودن مههدرک تحصههیلی ج: 

مدیریت تحقیقات و فنهاوری در نظهام سهالمت، مهدیریت     بهداشتی و درمانی، 

گهذاری سهالمت    اطالعات سهالمت، اپیهدمیولوژی، اقتصهاد سهالمت، سیاسهت     

و  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی کارشناسیمدرک مشروط به دارا بودن 

 ب. دربند ذکرشده از رشته های تحصیلی یکیدرارشد کارشناسی 

 مهارت: -2
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 ریزی مهارت برنامه 

 مهارت تحلیل داده ها 

 گیری مبتنی بر شواهد مهارت تصمیم 

 مهارت ارزیابی اقتصادی مداخالت مدیریتی 

  مدیریتی یها نظاممهارت ممیزی 

 .مهارت ارزیابی عملکرد سازمانی 

 های آموزشی: دوره-3

  فرآیند ( هسیستم  ه )ساختارطراحی سازمان 

 ی اعتباربخشیالگوها 

 مدیریت تحول سازمانی 

 ریزی استراتژیک و عملیاتی. برنامه 
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 های شغلی دامپزشکی بخش پانزدهم ( رشته

 عنوان رشته شغلی: دامپزشک

 تعریف: 

ههای   ، فعالیهت هها  آنههایی اسهت کهه متصهدیان      پسهت  دربرگیرنهده این رشته شهغلی  

کنههی  کنتههرل و ریشههه ،تشههخیص هههای دام و درمههان بیمههاریپیشههگیری، تشههخیص و 

های دامهی   های دامی مشترک بین انسان و دام و بررسی اپیدمیولوژیک بیماری بیماری

و شرکت در عملیات اجرایی خدمات بهداشهتی درمهانی دامپزشهکی و بررسهی شهیوع      

خهدمات   ،هو حهوادث غیرمترقبه   ها بحران های ناشناخته و پیشگیری و مقابله با بیماری

ریزی و نظهارت بهر واحهدها و     مشاوره، تحقیق، آموزش، ترویج و ارزیابی عملکرد، برنامه

در حهوزه دامپزشهکی و محالعهه،     ههای  گزارشمراکز تشخیص و درمان و تنظیم و ارائه 

 ریزی و هماهنگی را برعهده دارند. ریزی، سرپرستی، طر  برنامه

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

ههای بیمهار در بیمارسهتان یها      جهت تشخیص، درمان و جراحهی دام  اقدامات الزم -

 درمانگاه.

های الزم درباره امور مربوط به معاینهات و معالجهات و بسهتری     صدور دستورالعمل -

 های بیمار و تجویز دارو. نمودن دام

بهه منظهور اجهرای     یپهرور  دامهای سیار به مراکز دامهداری و   تجهیز و اعزام اکیپ -

 های دامپزشکی. برنامه

 . یبردار نمونهبه منظور  یپرور دامهای سیار به مراکز دامداری و  اعزام اکیپ -
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 تأمین نیازهای فنی از قبیل نوع و مقدار واکسن، تجهیزات و غیره. -

 .ها یماریب یکن شهیرهای مبارزه و  اظهار نظر درباره تغییر با اصال  روش -

 های ویروسی مانند هاری و غیره. برابر بیماریها در  تلقیح دام -

 ها در حوزه عملکرد.  پیگیری عملیات اجرایی بهداشتی و درمانی دام -

 تهیه برنامه انجام خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه عملکرد.  -

هها در منهاطق    انجام محالعات الزم به منظور آگاهی از وضع بهداشتی، درمهانی دام  -

 ریزی در حوزه عملکرد.  جهت برنامه ازیموردناطالعات  یآور جمعمختلف کشور و 

 ها در حوزه عملکرد. های بهداشتی و درمانی دام فعالیت لیوتحل هیتجز -

 رسیدگی و نظارت بر عملیات اجرایی بهداشتی و درمانی افراد تحت نظر.  -

های  نظارت و راهنمایی کلیه موسسات دامپروری و دامداری و دارویی دام و فراورده -

 دامی در حوزه عملکرد.

ههای اجرایهی بهداشهتی و درمهانی نظیهر       محالعه و تحقیق دربهاره مسهائل و روش   -

 های دامی. های مشترک انسان و دام، بیماری کنی بیماری ریشه

های ناشناخته و انجام عملیهات تشهخیص و    کسب اطالع از چگونگی شیوع بیماری -

 توصیه فنی الزم. اعالم نتیجه تشخیص به واحدهای اعزامی همراه با

اظهار نظر درباره نحوه اسهتفاده از دارو، واکسهن و سهایر مهواد بیولوژیهک و نتهایج        -

 .ها آنحاصله از مصرف 

ههای   ریزی، تدوین ضوابط، مقهررات و دسهتورالعمل   گذاری، برنامه محالعه، سیاست -

 فنی، بهداشتی مرتبط شغل. 

و صههدور مجههوز بهداشههتی تولیههد، واردات، صههادرات،  کنتههرل وبازرسههی، نظههارت  -

ها، مهواد افزودنهی، لهوزام و     نگهداری، پخش و فروش دارو و مواد بیولوژیک، مکمل

 تجهیزات و مواد مصرفی دامپزشکی. 

هها و مهواد    های بیولوژیهک، مکمهل   محالعه و ارزیابی خحر و ثبت داروها و فرآورده -

 شکی.افزودنی و لوازم و مواد مصرفی دامپز
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و  هها  پهروژه هها،   های تخصصی و ارزیابی طهر   ریزی و تعیین شاخص محالعه، برنامه -

 عملکرد دامپزشکی.

ریزی، نظهارت و همکهاری در انجهام تحقیقهات، آمهوزش و تهرویج        مدیریت، برنامه -

 دامپزشکی.

 مدیریت، هماهنگی و نظارت بر امهور مهرتبط بها پیشهگیری و مقابلهه بها بحهران و        -

 و پدافند غیرعامل دامپزشکی.  نشده ینیب شیپحوادث 

هها و اسهناد همکهاری عمهومی و      نامهه  تفهاهم  یاجهرا  وتنظیم ارتباطات و تهدوین   -

( و OIEالمللهی آمهوزش )   های تخصصهی از جملهه دفتهر بهین     المللی و سازمان بین

 الزم.  های گزارشهمننین تهیه و ارائه 

 ترویجی مرتبط با شغل.های آموزشی، تحقیقاتی و  همکاری در اجرای پروژه -

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 شرایط احراز

 :تحصیالت و معلومات-1

ای و تخصصههی در رشههته  ی حرفهههادارا بههودن مههدرک تحصههیلی دکتههرالههف: 

 دامپزشکی.

 تجربه: -2

 سهال   2 ادارات کل مستلزم حهداقل  ستاد های مرتبط این شغل در احراز پست

 سال تجربه است. 7ستاد سازمان حداقل  تجربه و در
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 مهارت: -3

 های اشعه ایکس )ثابت و پرتابل( هارت کار با دستگاهم 

 ابزارهای جراحی دامپزشکی مهارت کار با 

 های ساکشن و تزریق مهارت کار با دستگاه 

 افزارهای پزشکی مهارت کار با نرم 

  پروران داممهارت آموزش بهداشت دام به دامداران و  

 علمی و نظارت مهارت بازرسی 

 ارائه گزارش و یسینو گزارش مهارت 

  تحلیل اطالعاتو ابزارهای آمار  کارگیری بهمهارت مهارت 

 مهارت استفاده از دارو، واکسن و سایر مواد بیولوژیک 

 ها شیآزماگیری و  های جدید نمونه مهارت آموزش روش 

 ها های بهداشتی و درمانی دام مهارت تحلیل فعالیت 

 .مهارت محالعه و تحقیق 

 های آموزشی: دوره -4

 های نوپدید و بازپدید دامی آشنایی با بیماری 

  تخصصی دامپزشکیهای  ها و شاخص ارزیابی طر 

 بازدید فنی و کارشناسی 

 برداری واحدهای تولید نمونه 

 ریزی آموزشی برنامه 

 تحقیقات و ترویج دامپزشکی 

 اقتصاد دامپزشکی. 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان دامپزشکی

 تعریف: 

ههایی شهامل    ، فعالیهت ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

همکاری در زمینه ارائه خدمات دامپزشکی تحت نظارت دامپزشکان و انجهام امهوری از   

بهرداری،   های بهداشتی، بازدیهد، نمونهه   قبیل واکسیناسیون، تزریقات، پانسمان، مراقبت

های دامی  دام، خوراک و نهاده یساز معدومو ضدعفونی، سمپاشی،  یساز پاکقرنحینه، 

 ا مشکوک و سایر عملیهات فنهی دامپزشهکی و اجهرای مقهررات بهداشهتی در      آلوده و ی

 خهدمات  وهای آلوده یها سهایر واحهدهای تحهت نظهارت بهداشهتی دامپزشهکی         کانون

 . دارند عهدهآزمایشگاهی دامپزشکی را بر 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 .های گزارشداده و تهیه  یآور جمعمحالعه  -

 خدمات بهداشتی و درمانی دام.همکاری و نظارت بر اجرای  -

 ، پانسمان و مراقبت بهداشتی. قاتیتزرانجام اموری از قبیل واکسیناسیون،  -

مانند قحع شهاخ، اصهال  سهم، تلقهیح مصهنوعی       یدرمان وانجام خدمات بهداشتی  -

 تحت نظارت دامپزشکان.

و  ههای دامهی و مهوارد تخلهف از ضهوابط      برداری و اعالم بروز بیماری بازدید، نمونه -

 الزم. های گزارش ارائه ومقررات دامپزشکی و تهیه 

سهازی نمونهه، سهاخت محهیط      انجام عملیات آزمایشگاهی مانند دریافهت و آمهاده   -

 کشت، استریلیزاسیون لوازم و تجهیزات.

ههای   در انجام وظایف و فعالیهت  ربط یذهمکاری با دامپزشکان و سایر کارشناسان  -

 مختلف مربوطه.



 

264 
 

 یسهاز  معهدوم ، یپاش سم، ضدعفونی، یساز پاکتی و قرنحینه، اعمال ضوابط بهداش -

 های دامی آلوده و یا مظنون. و فرآورده ها نهادهدام و خوراک و 

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در رشته شغلی مربوطه مشارکت در -

 شرایط احراز

 :تحصیالت و معلومات -1

های دامپزشهکی، بهداشهتیار    دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشتهالف: 

 دامپزشکی.

 تجربه: -2

 سال  5های مرتبط در ستاد سازمان دامپزشکی کشور حداقل  برای احراز پست

 است.تجربه الزم 

 مهارت: -3

 برداری مهارت نمونه 

  مهارت استفاده از مواد مصرفی و تجهیزات آزمایشگاه 

   بیولوژیک مواد وداروها 

  کوبی مهارت انجام تزریقات و مایه 

  نویسی. مهارت گزارش 
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 های آموزشی: دوره -4

 استریلیزاسیون و ضدعفونی مواد و تجهیزات آزمایشگاه 

  اصول ساخت محیط کشت 

  استفاده از فناوری اطالعات 

  شناسی دامپزشکی. اصول ایمنی 
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 دامی یها فرآوردهعنوان رشته شغلی: کارشناس بهداشت دام  و 

 تعریف: 

ههایی شهامل    ، فعالیهت ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

 اجهرای ضهوابط و   بهر مقررات بازرسهی و نظهارت   و  ریزی، تدوین ضوابط ، برنامههمحالع

تضهمین کیفیهت و مهدیریت     های خهام دامهی و   مقررات بهداشتی تولید دام و فرآورده

و همننهین    GMP ،HACCP،GLPالمللی از جمله  های بین پسماندها براساس سامانه

 ،واردات، صهادرات، ترانزیهت   کنتهرل  وای، نظهارت   قرنحینهه  اعمال مقررات بهداشتی و

ریزی و همهاهنگی   های دامی یا سرپرستی، طر  فرآورده نگهداری و عرضه دام و، حمل

 .دارند عهدههای دامی را بر  امور مرتبط بهداشت دام و فراورده

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

بهداشهتی   ههای فنهی و   ریزی، تدوین ضوابط، مقررات و دستورالعمل محالعه، برنامه -

 .مرتبط شغل

هها و محالعهات اپیهدمیولوژیک     داده لیه وتحل هیتجز، یبند طبقهمحالعه، گردآوری،  -

 مرتبط با شغل. های گزارشها و تدوین و ارائه  داده

بازرسی، نظارت، کنترل و صدور مجهوز بهداشهتی واردات، صهادرات، ترانزیهت دام،      -

های خوراک دام، اسپرم، جنهین،   های دامی، خوراک دام، مواد اولیه و نهاده فرآورده

 یهها  یافزودنه و  هها  مکمهل های دامهی تراریختهه و دارو، مهواد بیولوژیهک،      فرآورده

 خوراکی و تجهیزات و لوازم دامپزشکی.

ای، کنتههرل تههردد دام و  یههد، نظههارت و اعمههال ضههوابط بهداشههتی و قرنحینههه بازد -

های دامی و لوازم و تجهیهزات مهرتبط آلهوده یها مظنهون بهه آلهودگی در         فرآورده

 های دامی. های بیماری کانون
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و امهاکن دامهی،    هها  سهتگاه یزبازدید، نظارت، کنترل و اعمال ضوابط بهداشهتی در   -

ل در تمهام مراحهل تولیهد، استحصهال، فهرآوری،      واحدها و مراکهز مهرتبط بها شهغ    

 های دامی. ، نگهداری و عرضه دام زنده و فرآوردهونقل حمل

و اقدامات الزم برای تضمین  یا نهیقرنح ضوابط بهداشتی و اعمال وبازدید، نظارت  -

 یهها  یافزودنو  ها مکملسالمت مواد اولیه خوراک و خوراک آماده دام،  بهداشت و

 مربوط.

و اقدامات الزم برای تضمین  یا نهیقرنحبازدید، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتی و  -

های دامی در تمام مراحل تولید، حمل، نگههداری،   کیفیت و سالمت دام و فرآورده

 .فروش وتوزیع 

به منظور کاهش مخاطرات ناشهی از   یا نهیقرنحنظارت و اعمال ضوابط بهداشتی و  -

 .پسماندهای دامپزشکی

در تمهام مراحهل تولیهد،     یا نهه یقرنحید، نظارت و اعمال ضهوابط بهداشهتی و   بازد -

 دامی.  ختهیر تراهای  گهداری، حمل، توزیع و عرضه فرآوردهنواردات، صادرات، 

 های آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی مرتبط با شغل. همکاری در اجرای پروژه -

هت ارتقاء معلومات و های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در ج شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 :شرایط احراز

 :تحصیالت و معلومات-1

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسهی ارشهد یها دکتهری در     الف: 

 های دامی.  های تحصیلی بهداشت مواد غذایی، بهداشت گوشت، فرآورده رشته
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ای و تخصصههی در رشههته   دارا بههودن مههدرک تحصههیلی دکتههری حرفههه  ب: 

 دامپزشکی. 

سهتاد اداره کهل دامپزشهکی اسهتان و سهازمان       های مرتبط در احراز پست**

 تخصصی است. یا ای ی حرفهادامپزشکی کشور مستلزم داشتن مدرک دکتر

 تجربه: -2

 های مرتبط این شغل در سهتاد سهازمان دامپزشهکی کشهور      احراز عنوان پست

 سال تجربه است. 5مستلزم حداقل 

 مهارت: -3

 ریزی مهارت برنامه 

 مهارت انجام ممیزی 

  یریگ میتصممهارت 

 یا نهیقرنحبر اجرای ضوابط بهداشتی و  مهارت بازرسی و نظارت  

  ها و ارائه گزارش  و تحلیل داده یبند جمعمهارت 

 .مهارت تحلیل محالعات اپیدمیولوژیک 

 های آموزشی: دوره -4

 در صنایع تولید خهوراک دام، واحهدهای استحصهال    بازرسی بهداشتی گوشت ،

 های دامی فرآوردهبندی، حمل، توزیع و عرضه  نگهداری، فرآوری، بسته

  بهداشهت  و  ههای دامهی   بهرداری دام، خهوراک دام و فهرآورده    بازرسی و نمونهه

 ها آنو... و تقلبات محر  در  مرو تخمگوشت، شیر، عسل، 
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  ها آنهای خام دامی و آشنایی با تقلبات محر  در  بهداشت فرآورده. 
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 دامی یها یماریبعنوان رشته شغلی: کارشناس پیشگیری و مبارزه با 

 تعریف: 

ههایی شهامل    ، فعالیهت ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

 ریزی، تدوین ضهوابط  گذاری، برنامه ریزی و هماهنگی، سیاست محالعه، سرپرستی، طر 

 ههای واحهدهای دامپزشهکی بخهش دولتهی و      مقررات بازرسهی، نظهارت بهر فعالیهت    و 

 کنتهرل و  ،غیرفعهال، پیشهگیری   پایش، مراقبت فعال وغیردولتی، شناسایی، تشخیص، 

های مشترک بین انسان و حیهوان را در انهواع دام    های دام و بیماری کنی بیماری ریشه

شامل حیوانات اهلی، طیور، آبزیان، زنبور عسل، کرم ابریشم، حیوانهات آزمایشهگاهی و   

 .دارند عهده باو وحش را بر

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

ههای   ریزی، تدوین ضوابط، مقهررات و دسهتورالعمل   گذاری، برنامه محالعه، سیاست -

 شغل. مرتبط با

از  اطهالع  وههای علمهی    محالعه، بررسی و تحقیق برای دستیابی به آخهرین یافتهه   -

حیوانات در جهان،  های قابل انتقال بین انسان و بیماری های دام و وضعیت بیماری

 و انتقال آن به فراگیران مرتبط.منحقه و داخل کشور و آموزش 

و محالعهات آمهاری و اپیهدمیولوژی     لیه وتحل هیتجز، یبند طبقهمحالعه، گردآوری،  -

 الزم. های گزارشهای مرتبط با شغل و تدوین ارائه  ها در حوزه فعالیت داده

 های آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی مرتبط با شغل. همکاری در اجرای پروژه -

ههای   های دام و بیماری پایش و مراقبت فعال و غیرفعال از بیماریمحالعه، بررسی،  -

 قابل انتقال بین انسان و دام.
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 یکنه  شهه یرریهزی و اقهدامات اجرایهی بهرای کنتهرل، پیشهگیری و        محالعه، برنامه -

 های مشترک بین انسان و حیوانات های دام و بیماری بیماری

صمیم در خصوص روش مبارزه و برداری، تشخیص، اتخاذ ت بازدید، شناسایی، نمونه -

 های قابل انتقال بین انسان و حیوان. های دام و بیماری بیماری هایگزارش رخداد

 های واحدهای دامپزشکی بخش دولتهی و غیردولتهی در   بازرسی، نظارت بر فعالیت -

 شغل.  های مرتبط با حوزه فعالیت

رتقاء معلومات و های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ا شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 :شرایط احراز

 :تحصیالت و معلومات -1

ای و دکترای تخصصی در رشهته   دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری حرفهالف: 

 دامپزشکی.

 در رشته اپیدمیولوژی. (PhD)دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی ب: 

 تجربه: -2

 سال تجربهه   5های مرتبط در ستاد سازمان دامپزشکی کشور  برای احراز پست

 .الزم است مرتبط

 مهارت: -3
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 مهارت معاینه کردن دام و حیوانات وحشی 

  مهارت انجام کالبدگشایی دام و حیوانات وحشی 

  برداری مهارت انجام نمونه 

  ها مهارت انجام آزمایش 

  ها مهارت تشخیص بیماری 

  نویسی. مهارت گزارش 

 های آموزشی: دوره -4

 کهرم ابریشهم و سهایر     های دام، طیور، آبزیان، زنبور عسل و بهداشت و بیماری

 ها دام

  اپیدمیولوژی کاربردی 

  شناسی عمومی و اختصاصی دام های دام و ایمنی ارزیابی خحر در بیماری 

  ها کاربرد فناوری و ارتباطات در گردآوری و تحلیل داده 

  های نوپدید و بازپدید. آشنایی با بیماری 
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 های شغلی انتقال خون بخش شانزدهم ( رشته

 عنوان رشته شغلی: کاردان انتقال خون

 تعریف: 

، در فرآیندهای اهدای ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

آوری، نگههداری خهون و    خون و انتقال ایمن آن با رعایت شهرایط اسهتاندارد در جمهع   

خونی و وسایل مورد مصرف و همننین بررسی شرایط پزشکی مجاز برای  های فرآورده

 ردازند. پ اهدای خون و صدور کارت اهدای خون می

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

آوری، نگههداری خهون و محصهوالت خهونی،      اجرای شرایط استاندارد بهرای جمهع   -

 وسایل مورد مصرف، صدور کارت و شرایط پزشکی مجاز برای اهدای خون.

 داوطلبین جهت اهدای خون. نام ثبت -

 تحت نظر پزشک. اهداکنندهتکمیل فرم سوابق پزشکی  -

زیر نظر  شده دادههای  آموزش برحسبخون  اهداکنندگانارزیابی و معاینه فیزیکی  -

 پزشک.

 به پرسنل تحت پوشش. یریگ خونهای فنی در رابحه با امور  کمک -

خون در طول مدت خونگیری تا زمهان تهرک محهل     اهداکنندگانمراقبت دقیق از  -

 گیری و پذیرایی بعد از اهدای خون. خون

 خون به مسئول مربوطه یا پزشک مسئول. نندهاهداکگزارش وضعیت  -

 بر اساس ضوابط و استانداردها. یریگ خونانجام عمل  -



 

274 
 

 الزم. های گزارشتهیه و تنظیم آمار روزانه خون دهندگان و  -

 اولیه مانند هموگلوبین و هماتوکریت بر اساس استانداردها. های آزمایشانجام  -

 الزم.های توزیع خون و انجام اقدامات  پذیرش فرم -

 های مختلف. به گروه ها آنو تفکیک  های آزمایشتحویل خون تایید شده از  -

 ها. از بیمارستان شده گرفتههای تحویل  تهیه آمار روزانه از روی فرم -

 تهیه و ارسال آمار ضایعات خون به قسمت آمار. -

 ارسال خون اورژانس توسط مامورین به بیمارستان و دریافت بر  درخواست آن. -

آوری در سحح استانی به طور  و ترغیب مردم جهت اهدا خون و انجام جمعتشویق  -

 ثابت و سیار.

 .ها خونآوری  اداره خدمات ثابت و سیار جهت جمع -

 نظارت بر تأمین لوازم و داروها. -

های اههدای خهون    ی که دچار واکنشگانتزریق دارو تحت نظر پزشک به اهداکنند -

 .شوند یم

 برداری. به صورت نمونه یریگ خونهای خون قبل از  چک نمودن کیسه -

 رسیدگی و کنترل شرایط بهداشتی محیط کار. -

 تشکیل پرونده بهداشتی برای کلیه کارکنان. -

گردد و  آوری و نظرسنجی از اهداکنندگان خون راجع به خدماتی که ارائه می جمع -

 انجام تغییرات الزم.

های آموزشی جهت آگهاهی   اجرای برنامهتشویق و ترغیب داوطلبان اهدای خون و  -

 مردم به امر اهدای خون.

ههای   بیماری ازنظرانجام آزمایش تعیین گروه خونی و بررسی دقیق سالمتی خون  -

 عفونی منتقله از راه خون.

ها و نظارت  های خونی به مراکز بهداشتی درمانی، بیمارستان توزیع خون و فرآورده -

 .ها آنمصرف بهینه 
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های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  ر دورهشرکت فعال د -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

 دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی علوم آزمایشگاهی.الف: 

 مهارت: -2

  یریگ خونمهارت ، 

  با اهداکنندگان،  مؤثرمهارت ارتباط 

  ،)...،مهارت تحلیل شیمیایی مایعات بدن )خون، ادرار 

  ها به رایانه،  ورود دادهمهارت 

 های الزم برای انتقال خون،  مهارت انجام تست 

 های خونی،  مهارت شمارش سلول 

 شده برای مشخص نمودن اختالالت،  یزیآم رنگهای  مهارت آزمایش سلول 

  سازی، نگهداری، تحبیق بها   تجهیزات آزمایشگاهی )شامل آمادهمهارت انجام کار با

 های استاندارد )کالیبراسیون( و تمیز کردن دستگاه(،  اندازه

  (.اداری آزمایشگاهی و هایافزار افزارهای پزشکی )نرم کار با نرممهارت 

 های آموزشی: دوره -3
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 ،مراقبت از خون   

 های خونی،  ذخیره ایمن خون و فرآورده 

 های خونی،  صحیح خون و فرآورده ونقل حملهای  آشنایی با شیوه 

 .ضوابط و استانداردهای انتخاب اهداکنندگان 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس انتقال خون

 تعریف:

در فرآیندهای اههدای   ها آنهایی است که متصدیان  پست رندهیدربرگاین رشته شغلی 

 آوری، نگهداری خون و جمعمرحله  خون، انتقال ایمن آن با رعایت شرایط استاندارد در

خونی و وسایل مورد مصرف و همننین انجهام آزمایشهات اولیهه، پالسهما      ایه هفرآورد

ریهزی و   هها و برنامهه   ا براساس نیاز بیمارستانه هفرزیس، پالکت فرزیس و توزیع فرآورد

ههای فهوق    بر حفه  جهذب و آمهوزش اهداکننهدگان و یها سرپرسهتی فعالیهت       نظارت 

 پردازد. می

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 .شده دادهبراساس ضوابط و استانداردهای آموزش  یریگ خونانجام عمل  -

 و سالن خونگیری. نام ثبتهای پذیرش و  نظارت و کنترل قسمت -

و واحد ای که دچار شوک شده و اعالم وضعیت وی به پزشک  مراقبت از اهداکننده -

در  آمهده  شیپه بهه سهایر همکهاران حسهب مهورد و درج عهوارض        فنهی های  کمک

 .یریگ خونپرسشنامه 

 های صادره. های خونگیری براساس دستورالعمل مدیریت و راهبری تیم -

 ارائه گزارش و آمارهای مورد لزوم حسب مورد. -

ههای   محهابق دسهتورالعمل   ها فرآوردهه و پیلوت به بخش انجام فرآیند ارسال کیس -

 مدون.

 جهت ارسال به بخش کنترل کیفی. Failedو  CUE های خون جداسازی کیسه -

 اولیه مانند هموگلوبین و هماتوکریت برابر استانداردها. های آزمایشانجام  -

 (.PCRها )انجام ریلیز مرحله دوم خون کامل و  همکاری در انجام ریلیز فرآورده -
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 های سازمان. های سلولی و پالسمایی محابق دستورالعمل تهیه فرآورده -

 های سلولی و پالسمایی به روش آفرزیس. تهیه فرآورده -

 های سازمان. ریلیز کلیه محصوالت سلولی و پالسمایی محابق دستورالعمل -

ههای   های سلولی و پالسهمایی محهابق دسهتورالعمل    انهدام و ثبت ضایعات فرآورده -

 سازمان.

 های سازمان. سرولوژی و ایمونولوژی محابق دستورالعمل های آزمایشانجام  -

 های مربوط به کیفیت محصوالت. شاخص های آزمایشانجام  -

 های اقماری. نظارت بر پایگاه -

 ها. های سلولی و پالسمایی براساس نیاز بیمارستان توزیع فرآورده -

 ها. ساس نیاز بیمارستانهای سلولی و پالسمایی برا اشعه دادن فرآورده -

 ریزی و نظارت بر حف  جذب و آموزش اهداکنندگان. برنامه -

 ایجاد زمینه جلب اهداکنندگان برای مراجعات بعدی. -

 سازی محصوالت پالسمایی جهت ارسال به منظور پاالیش قراردادی. آماده -

 جهت محصوالت سلولی و پالسمایی.  look backانجام عملیات  -

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

تخصصهی  دکتهرا  دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا الف: 

(Phd) علههوم آزمایشههگاهی، میکروبیولههوژی، همههاتولوژی، هههای  از رشههته یکههیدر

کمیتهه اجرایهی   با همه گرایش هها بها تشهخیص     یشناس ستیزپرستاری، مامایی، 

 .مشاغل مهندسی

 مهارت: -2
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  قدرت تشخیص 

 لیوتحل هیتجز  

 اتخاذ تصمیمو  ستداللقدرت ا 

 قدرت بیان 

 نویسی گزارش 

 تسلط به زبان خارجی 

 تسلط به رایانه 

 های آموزشی: دوره -3

  یریگ خوناصول ایمنی و بهداشت ، 

  ،ذخیره ایمن خون 

  ،آزمایشگاه ریلیز 

  ،آشنایی با نظام مراقبت از خون و آزمایشات استاندارد در بانک خون مراکز درمانی 

  آشنایی با آزمایشات نوین درسازمان انتقال خون 

 .آموزش مهارتی برحسب بخش فعالیت مربوطه 

  ،ارتقای و حف  کرامت مردم درنظام اداری 

  با محیط و دیگران،  مؤثربرقراری ارتباط 

 های اولیه،  آشنایی با کمک 
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 های شغلی پزشکی قانونی بخش هفدهم ( رشته

 کالبدشناسی  یآزماعنوان رشته شغلی: کار

 تعریف: 

اعضهای  ، تحت نظارت ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

پزشکی گروه های  به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشجویان رشته هیئت علمی

شناسهی و   بافهت  ،شناسهی  و پیراپزشکی پرداخته و یا در مراکز لقا  مصنوعی به جنهین 

ریههزی و همههاهنگی امههور مههرتبط بهها  پردازنههد یهها سرپرسههتی، طههر  کالبدشناسههی مههی

 .دارند عهدهکالبدشناسی را بر 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

سهی در انجهام   شنا شناسهی و جنهین   ، بافهت یکالبدشناسه اصول علمی  کارگیری به -

 وظایف

 های عملی مربوط به سالن تشریح. تنظیم برنامه -

 سازی تشریح برای کالس های عملی. آماده -

 تهیه مدل های تشریحی و موزه علوم تشریحی. -

 .یشناس نیجنشناسی و  های بافت سرپرستی آزمایشگاه -

 فیکس کردن جسد و نگهداری از اجساد و اعضاء فیکس شده. -

 تغییرات طبیعی )واریاسیون( کالبد انسان.تشریح جسد و شناخت  -

 جنین شناسی(.-تهیه الم های میکروسکوپی )بافت شناسی -

 نگهداری و نظارت بر تشریح جسد و جلوگیری از خراب شدن آن. -
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 های انسانی از پزشکی قانونی. تهیه نمونه -

 پیگیری مستمر جهت تهیه جسد. -

ژوهشهی بهرای آزمایشهگاه    فهیکس نمونهه و تهیهه الم آموزشهی و پ     بهرداری،   نمونه -

 .یشناس بافت

 تهیه مقاطع بافتی برای میکروسکوپ الکترونی. -

 .یشناس نیجنها و همننین تهیه مقاطع بافتی  تهیه جنینهای انسانی از بیمارستان -

 کشت جنین و سلول. -

 شناسی در مرکز لقا  مصنوعی. اشتغال به عنوان کارشناس جنین -

 .یآموزش کمک آموزشی از طریق وسایل یها لمیفتهیه  -

 های پزشکی و پیراپزشکی. مشاوره و راهنمایی دانشجویان رشته -

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .ربوطهمشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل م -

 :شرایط احراز

 :تحصیالت و معلومات -1

ههای   دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشهد یها دکتهری در رشهته    الف: 

 شناسی. تحصیلی علوم تشریح و بافت

 مهارت: -2

 ها برای تحلیل آوری داده مهارت جمع 

  دقیق یمستندسازمهارت 
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       و ابزارههای  مهارت استفاده از ابزارهای اتوپسهی )ماننهد تیهغ، پهنس، قینهی

 کالبدگشایی

 ها مهارت نمره دهی نمونه 

 شناسی( ها )سم و پایگاه داده یا پرسشنامهافزارهای  مهارت استفاده از نرم 

 بعدی. 3افزارهای گرافیک  مهارت استفاده از نرم 

 های آموزشی: دوره -3

 های اجرایی سازمان پزشکی قانونی نامه آشنایی با آیین 

 پزشکی قانونی یها اورژانس 

  پس از مر  های آزمایشتفسیر 

 .روان پزشکی قانونی 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس آزمایشگاه پزشکی قانونی

 تعریف:

ههای   در آزمایشهگاه  هها  آنهایی است کهه متصهدیان    پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

تخصصی  های آزمایشه انجام بتخصصی پزشکی قانونی و زیر نظر مستقیم مسئول فنی 

 باههدف قانونی و ژنتیهک قهانونی    یشناس سرمشناسی قانونی،  شناسی قانونی، آسیب سم

تشخیص علت فوت، علت مسمومیت، سوء مصرف و اعتیاد بهه مهواد، تعیهین هویهت و     

های فوت و یا جهرم بها    و آثار مکشوفه از صحنه یستیز ریغهای زیستی و  تحابق نمونه

ههای   اختصاصهی مهرتبط بها فعالیهت     فنونایر اقدامات های مظنون، و س افراد و یا نمونه

ریهزی و همهاهنگی امهور     پردازند و یا سرپرستی، طهر   آزمایشگاهی پزشکی قانونی می

 .دارند عهدهپزشکی قانونی را بر  ازیموردنهای تخصصی  مرتبط با آزمایش

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

آزمایشگاهی با رعایت زنجیره حفاظت و نظارت مستمر بر فعالیت کلیه فرآیندهای  -

 ای کنترل و رعایت الزامات قانونی، اخالقی و حرفه
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 .شده ارسالهای  های ارسالی به آزمایشگاه با درخواست نظارت و انجام تحابق نمونه -

شناسهی قهانونی،    شناسی قانونی، آسهیب  های اختصاصی سم نظارت و انجام آزمایش -

نی متناسهب بها رشهته شهغلی مربوطهه ماننهد:       شناسی قهانونی و ژنتیهک قهانو    سرم

های اختصاصهی   های زیستی قبل و بعد از مر  و انجام استخراج سازی نمونه آماده

های غربالی و تاییدی بر روی  های مختلف دارویی و سموم، انجام آزمون برای گروه

ههای   داروهها و سهموم در انهواع نمونهه     یدسهتگاه  ریغها، آنالیز دستگاهی و  نمونه

ههای بررسهی سهوء     های پس از مر ، انجام آزمهایش  یستی در افراد زنده و نمونهز

های زیستی، آنالیز کیفی و کمهی داروهها و سهموم در انهواع      مصرف مواد در نمونه

ههای تخصصهی    آمده از صحنه جرم، انجام آزمایش دست به یستیز ریغهای  نمونه

گهراس   یهها  یبررسه مله شناسی قانونی بر روی بافت های پس از مر  از ج آسیب

ههای اختصاصهی    با استفاده از روش یپاتولوژ کرویمهای  پاتولوژی و انجام آزمایش

سلولی و بهافتی )سیتوشهیمی، هیستوشهیمی و ایمنوهیستوشهیمی( و      یزیآم رنگ

سایر تکنیکهای مولکولی و الکترون میکروسکوپی با هدف تشهخیص نهوع و زمهان    

بافتی و عضوی و ارتباط آن با علت و زمان حدوث مر  و یا بهروز   یها بیآسبروز 

ههای خهونی اصهلی و فرعهی،      ههای بررسهی گهروه    آسیب و بیماری، انجام آزمهایش 

ههای بررسهی بهارداری در افهراد زنهده،       تجسس اسپرم، تحابق مو، انجهام آزمهایش  

DNATyping استخراج ،DNA   ای هه  )کروموزمی و میتوکندریال( از انهواع نمونهه

ههای   زیستی مانند: خون، بزاق، بافت کبد، استخوان، عضله، مو، اسپرم و یها نمونهه  

آمده از صحنه جرم )مانند: سیگارت، سهوآب(، تعیهین ابهوت،     دست به یستیز ریغ

بنوت و نسبیت با استفاده از شناساگرهای مولکولی ماده وراثتی، تعیین هویهت در  

جرم و  یها صحنهآمده از  دست بهانسانی  افراد زنده، اجساد و تعیین هویت بقایای

 یا فجایع جمعی.
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 ازنظهر مکشهوفه از صهحنه فهوت و یها جهرم       یسهت یز ریغهای  بررسی دقیق نمونه -

ههای الزم در ایهن    خصوصیات ارگانولپتیکی، فیزیکی و شیمیایی و انجهام آزمهایش  

 مورد.

نهوین   یهها  یآور فهن  یریکهارگ  بهه و توسعه روشههای آزمایشهگاهی و    یساز نهیبه -

 های پزشکی قانونی. متناسب با اهداف و وظایف آزمایشگاه

در  ازیه موردنروزآمد نمودن اطالعات علمی و فنی در مورد تجهیزات آزمایشهگاهی   -

 پزشکی قانونی. یها شگاهیآزما

 و ارایه تفسیر و نظریه تخصصی. ها شیآزمابررسی نتایج  -

 .ها آنآموزش علمی و عملی کارکنان و رفع مشکالت علمی و فنی  -

 های نوین آزمایشگاهی منحبق با اطالعات جدید علمی. ارائه روش -

 در آزمایشگاه تخصصی.  ازیموردن (SOP)های استاندارد عملیاتی  تهیه دستورالعمل -

 انجام فرآیند کنترل کیفی در آزمایشگاه.  -

و  ازیه موردنمصرف کیت ها و مواد و تجهیزات  نظارت و کنترل کیفیت و چگونگی -

 .آزمایشگاه ازیموردناقدام الزم جهت درخواست به موقع مواد مصرفی و تجهیزات 

 تحقیقات کاربردی در شغل مرتبط. یها طر ارایه، اجرا و مشارکت در  -

 علمی و فنی آزمایشگاههای قانونی وفق مقررات. یها یزیر برنامهمشارکت در  -

در  شده یمعرف آموزان بازعملی الزم به دانشجویان، کارآموزان و  یها آموزشانجام  -

 آزمایشگاه مربوطه.

 ربط یذ نیمسئولهای الزم در خصوص وظایف و ارسال آن به  تهیه گزارش -

ههای آموزشهی علمهی و فنهی مهرتبط       شرکت فعال در سمینارها، کارگاه ها و دوره -

 جهت ارتقاء سحح دانش

ههای   ههای آزمایشهگاه   ت علمهی و تخصصهی مهرتبط بها فعالیهت     تهیه و ارایه مقاال -

 تخصصی 

 .ربط یذتهیه و تنظیم نمودارهای آماری مرتبط با حوزه کاری و ارایه آن به مراجع  -
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کارکنان تحت سرپرسهتی و ارایهه    و سایر ها کاردانکارشناسان، عملکرد نظارت بر  -

 راهنمایی به ایشان در جهت انجام امور محوله.

 :رازشرایط اح

 :تحصیالت و معلومات-1

هههای علههوم  از رشههته یکههیدر دارا بههودن مههدرک تحصههیلی کارشناسههیالههف: 

)عمهومی، علهوم    یشناسه  سهت یزآزمایشگاهی، شهیمی )محهض و کهاربردی(،    

 مولکولی ه سلولی یشناس ستیزجانوری(، 

هههای:  از رشههته یکههیدردارا بههودن مههدرک تحصههیلی کارشناسههی ارشههد  ب: 

شناسهی   شناسی، بیوشیمی )بالینی، پزشکی، مولکهولی، انسهانی(، میکهروب    سم

شناسی پزشکی،  شناسی پزشکی، قار  شناسی پزشکی، ویروس پزشکی، باکتری

شناسی، فارماکولوژی، ژنتیهک )انسهانی، پزشهکی،     شناسی پزشکی، ایمنی انگل

ولوژی(، پهاتوبیولوژی،  شناسی آزمایشگاهی و بانک خون )همات مولکولی(، خون

شناسهی   علوم آزمایشگاهی، بیوتکنولوژی )پزشکی، دارویهی، مولکهولی(، بافهت   

 یشناس ستیز)پزشکی، انسانی(، علوم تشریحی، فیزیولوژی )انسانی، پزشکی(، 

(، یفنهاور  سهت یزمولکهولی، بیوشهیمی، علهوم جهانوری،     -)گرایش علوم سلولی

 شیمی )تجزیه، آلی، معدنی، شیمی فیزیک(.

دارا بودن مدرک تحصهیلی دکتهرای عمهومی داروسهازی و دکتهرای علهوم       ج: 

 آزمایشگاهی.

هههای:  از رشههته یکههیدر (.Ph.D)دارا بههودن مههدرک دکتههرای تخصصههی  د: 

شناسهی   شناسی، بیوشیمی )بالینی، پزشکی، مولکهولی، انسهانی(، میکهروب    سم
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کی، شناسی پزش شناسی پزشکی، قار  شناسی پزشکی، ویروس پزشکی، باکتری

شناسی، فارماکولوژی، ژنتیهک )انسهانی، پزشهکی،     شناسی پزشکی، ایمنی انگل

شناسی آزمایشگاهی و بانک خون )هماتولوژی(، پهاتوبیولوژی،   مولکولی(، خون

شناسی )پزشکی، انسانی(، علوم  بیوتکنولوژی )پزشکی، دارویی، مولکولی(، بافت

 ه  گرایش علوم سهلولی شناسی ) تشریحی، فیزیولوژی )انسانی، پزشکی(، زیست

(، شهیمی )تجزیهه، آلهی،    یفنهاور  سهت یزمولکولی، بیوشیمی، علهوم جهانوری،   

ههای میکروبهی، پزشهکی مولکهولی، شهیمی       معدنی، شیمی فیزیک(، توکسین

 دارویی، فارماکوگنوزی، کنترل دارو، فارماسیوتیکس.

 شناسی تشریحی و بالینی. مدرک دکترای تخصصی آسیبو: دارا بودن  

 مهارت: -2

 ها سازی نمونه برداری و آماده مهارت نمونه 

 های زیستی قبل و بعد از مر  مهارت کار با انواع نمونه 

 آمده از صحنه جرم دست بههای  سازی نمونه مهارت حف  و آماده 

    تجهیههزات  یریکههارگ بهههمهههارت حفهه  زنجیههره حفاظههت، کالیبراسههیون و

 آزمایشگاهی

 های پزشکی قانونی شگاهآزمای مهارت اعمال کنترل کیفی در 

 های قانونی مهارت انجام فرآیندهای استاندارد کاری در حوزه آزمایشگاه 

 ها آنها و تفسیر  نتایج آزمون یده گزارشنویسی و  گزارش. 

 

 های آموزشی: دوره -3
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 های علوم قانونی تضمین کیفیت در آزمایشگاه 

  اصول حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه 

  های علوم قانونی الزامات آزمایشگاه 

  ها برداری و نگهداری نمونه های صحیح نمونه روش. 

 



 

289 
 

 عنوان رشته شغلی: کاردان پزشکی قانونی 

 تعریف: 

، تحت نظارت پزشهک  ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

شناسی و پزشکی قانونی به اموری از قبیل آماده نمودن اجسهاد بهرای    متخصص آسیب

های مختلف بدن و تهیهه   برداری از احشا و خون و قسمت ، نمونهیکالبدشکافمعاینات، 

 پردازند. می ربط یذگزارش فنی از مراحل کار جهت ارائه به مقامات 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 آماده کردن اجساد برای معاینات پزشکی قانونی. -

هها   لباس و آزمایش و ارائه نمونه های مهم و مشکوک اجساد یا بدن،  بررسی قسمت -

 به مقامات انتظامی یا قضایی یا اداره تشخیص هویت.

محتویات دستگاه تناسلی و غیره و   خون، برداشت ادرار،  برداری از افراد زنده ) نمونه -

 . ه آزمایشگاه(ارسال آن ب

ههای   ها به طریق علمی جهت ارسال به آزمایشگاه و سایر قسهمت  بندی نمونه بسته -

 پزشکی قانونی.

کمک به پزشک مربوطه و نظارت بر وظایف تکنسهین پزشهکی قهانونی در اجهرای      -

 مربوطه. یها برنامه

 اجساد. یضدعفونمومیایی و  -

 مواد نفتی.  نی،مواد حیوا  های مشکوک، بررسی سحح بدن از لحاظ لکه -

 نظارت بر کار تکنسین پزشکی قانونی و راهنمایی آنان. -

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی
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 .مربوطهمشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل  -

 :شرایط احراز

 :تحصیالت و معلومات -1

، علههوم یشناسه  سههتیزدارا بهودن مههدرک تحصهیلی کههاردانی در رشهته    الهف:  

 .آزمایشگاهی، اتاق عمل

از رشهته ههای تحصهیلی     یکه یدردارا بودن مدرک تحصهیلی کارشناسهی   ب: 

 .در شرایحی که امکان جذب نیروی کاردانی نباشد صرفاپیراپزشکی 

 مهارت: -2

 ها برای تحلیل آوری داده مهارت جمع 

  دقیق یمستندسازمهارت 

         مهارت استفاده از ابزارههای اتوپسهی )ماننهد تیهغ، پهنس، قینهی و ابزارههای

 کالبدگشایی

  ها نمونه یده نمرهمهارت 

 شناسی(. ها )سم ای و پایگاه داده افزارهای پرسشنامه مهارت استفاده از نرم 

 های آموزشی: دوره -3

  یسینو گزارشاصول 

 پزشکی قانونی یها اورژانس 

  پس از مر  های آزمایشتفسیر 
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 عنوان رشته شغلی: تکنسین پزشکی قانونی

 عریف: ت

، تحت نظارت پزشهک  ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

شناسی اقدام به آمهاده نمهودن جسهد و انجهام کالبدشهکافی       قانونی و متخصص آسیب

ههای   مختلهف بهدن طبهق روش    یهها  قسهمت برداری از احشها، خهون و    نموده و نمونه

 باشد. صرفا به دستور پزشک از مصادیق این رشته شغلی می شده نییتع

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 . یکالبدشکافکمک به پزشک جهت انجام  -

 نظارت بر کار ماموران سالن تشریح و راهنمایی آن. -

بنهدی   و بسهته  یکالبدشکافبرداری از جسد طبق دستور پزشک هنگام  انجام نمونه -

 های مربوطه. آن جهت ارسال به آزمایشگاه و سایر قسمت

 آماده کردن اجساد برای معاینات پزشکی قانونی. -

 اجساد زیر نظر پزشک. یضدعفونمومیایی و  -

هها و   بهرداری و ارائهه نمونهه    آوری و نگهداری البسه و صحنه فوت برای نمونهه  جمع -

 به مقامات انتظامی و قضایی یا اداره تشخیص هویت تحت نظر پزشک.   مدارک،

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بهغلی و های ش توانمندی

 مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه. -
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 شرایط احراز

 :تحصیالت و معلومات -1

 دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسحه.الف: 

 مهارت: -2

 ها برای تحلیل آوری داده مهارت جمع 

 مهارت مستندسازی دقیق 

 استفاده از ابزارهای اتوپسهی )ماننهد تیهغ، پهنس، قینهی و ابزارههای       هارت م

 کالبدگشایی

 شناسی(. ها )سم ای و پایگاه داده افزارهای پرسشنامه مهارت استفاده از نرم 

 های آموزشی: دوره -3

 های عفونی( احتیاطات استاندارد )اتوپسی و خحر سرایت بیماری 

  یضدعفونهای  روش ها محلولآشنایی با 

 افزارهای آماری. آشنایی با نرم 
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 عنوان رشته شغلی: مامور سالن تشریح

 تعریف: 

ههایی شهامل    ، فعالیهت ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

سازی وسایل تشریح نظیر شستشو، تنظیف و حفاظت وسایل و لهوازم و ظهروف و    آماده

ابزار سالن تشریح یها کمهک بهه انجهام مومیهایی اجسهاد طبهق دسهتور پزشهک را بهر           

 .دارند عهده

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

ه خارج طبق بندی اجساد جهت اعزام ب همکاری در مومیایی نمودن اجساد و بسته -

 دستور پزشک و زیر نظر تکنیسین پزشکی قانونی.

 یکالبدشهکاف های مختلف اجساد و تنظیف محهل   قسمت یکالبدشکافهمکاری در  -

 طبق دستور پزشک.

آن  ییجابجااجساد با برانکارد از آمبوالنس به سالن تشریح و بر عکس و  ونقل حمل -

 .ها خانهدر محل تشریح و سرد 

 الن تشریح و اجساد طبق دستور.و شستشوی س یضدعفون -

 شستن و آماده نمودن اجساد جهت تحویل به صاحبانشان پس از صدور جواز دفن. -

 ظروف و ابزار سالن تشریح. وسایل و لوازم، شستشو و تنظیف و حفاظت تجهیزات، -

واحهد  حضور در صحنه فوت به همراه راننده آمبهوالنس جههت انتقهال جسهد بهه       -

 پزشکی قانونی.

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -
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 :شرایط احراز

 :تحصیالت و معلومات -1

 دیپلم متوسحه. دارا بودن مدرک تحصیلیالف: 

 مهارت: -2

 مهارت انجام ضدعفونی 

  و حفاظت از ابزار سالن تشریح کارگیری بهمهارت. 

 های آموزشی: دوره-3

 آشنایی با احکام دینی 

 مراقبت از جسد 

 های ضدعفونی. و روش ها آشنایی با محلول 
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 های شغلی پژوهش در سالمت بخش هجدهم( رشته 

 سالمتعنوان رشته شغلی: پژوهشگر 

 تعریف: 

ههایی شهامل    ، فعالیهت ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

، غهذا  درمان بهداشت، های رتبط با حیحهمهای تحقیقاتی  بررسی، تحلیل و اجرای طر 

، ارتبهاط بها صهنعت،    یگهذار  اسهت یسهای نوین، مدیریت، اقتصهاد و   نظیر دانش و دارو

هههای سههالمت، توسههعه آمههوزش و پههژوهش در پزشههکی و پیراپزشههکی و ارائههه   برنامههه

های مجازی و مجالت علمی، تخصصی یا  های علمی مرتبط با سالمت در محیط گزارش

ریزی و هماهنگی امهور مهرتبط بها پهژوهش در حیحهه سهالمت را بهر         سرپرستی، طر 

 .دارند عهده

 ها: تنمونه وظایف و مسئولی

 های کمیته سیاستگذاری پژوهش در زمینه تحقیقات و پژوهشی. سازماندهی برنامه -

علمی در زمینه تخصصی مربوط و ارائه نظرات  یها یبررسانجام محالعات مستمر و  -

 های تحقیقاتی. درباره برنامه

 و تشریح و توجیه نتایج حاصله از تحقیقات. یموردبررستحلیل موضوع  -

و نشهریات و مقهاالت مسهتند علمهی در      ههای  گهزارش   تهیه و تالیف و ارائه کتهب،  -

 های تخصصی مربوط. زمینه

همکاری و تهیه گزارش از نتایج حاصله ناشی از تحقیقات ابداعی، علمی و فنی در  -

 زمینه بهداشتی و درمانی.
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ئهه  و ارا هها  آنههای   نظارت بر کار گروه تحت سرپرستی و هماهنگ نمودن فعالیت -

 های علمی مربوط. های تخصصی در زمینه فعالیت نظرات و آموزش

 مجامع علمی و سمینارهای داخلی و خارجی.  ها، جلسات، شرکت در کمیته -

های علمی و تخصصی  همکاری با کلیه واحدهای آموزشی مرتبط در زمینه آموزش -

 به دانشجویان و سایر کاربران.

المللهی و   استفاده از دستاوردهای بهین های نوین آموزش و پژوهش با  بررسی روش -

 توسعه و انتشار آن در سحح کشور.

 محققین. یبازآموزهای  مشارکت در بررسی و تدوین محتوای دوره -

های پژوهشی محققین علوم پزشکی  مشارکت در شناخت نیازهای آموزشی مهارت -

 کشور.

انتقهال نتهایج بهه    های پژوهشی به منظور  بانک اطالعات از طر  جادیبر امشارکت  -

 واحدها.

المللی بهه منظهور    مشارکت در تعیین منابع علمی و تحقیقاتی معتبر داخلی و بین -

 های علوم پزشکی کشور. تهیه و توزیع بین مراکز تحقیقاتی. دانشگاه

 مرتبط. یها پژوهشترجمه، تالیف و تدوین مقاله پیرامون  -

ای و فلسهفه و   اجتمهاعی، حرفهه  پژوهش و تحقیق پیرامون مسایل فقهی، حقوقی،  -

 مبانی اخالق پزشکی.

جامعه پزشکی در زمینهه اخهالق    ازیموردنهای آموزشی  مشارکت در تدوین برنامه -

 پزشکی.

ریزی و هماهنگی در زمینه شناخت نیازههای آموزشهی بهه منظهور افهزایش       برنامه -

 های محققین علوم پزشکی کشور در علوم بالینی. های پژوهش مهارت

و ارزشیابی عملکرد مراکز تحقیقهات علهوم بهالینی کشهور و ارائهه گهزارش       نظارت  -

 های مرتبط. مربوطه به سازمان
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هههای مختلههف روش تحقیههق در   ایجههاد همههاهنگی در زمینههه برگههزاری کارگههاه   -

 های علوم پزشکی کشور. دانشگاه

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  نمندیتوا

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 

 

 :شرایط احراز

 :تحصیالت و معلومات -1

ههای   از رشته یکیدردارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترا الف: 

به داشهتن حهداقل دو مقالهه مهورد      مشروط بالینی و پایه گروه علوم پزشکی

 قبول در نشریات تخصصی معتبر دنیا.

 تجربه: -2

 های تخصصهی و معتبهر    برای نخبگان و پژوهشگران برتر، برگزیدگان جشنواره

 باشد. داخلی و خارجی تجربه الزم نمی

  برای سایر افراد حداقل چهار سال سابقه پژوهشی مورد تایید معاونت پژوهشی

 باشد. متبوع الزم میوزارت 

 مهارت: -3
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 ها آوری و تحلیل داده مهارت گرد 

 افزارهای تحلیل داده مهارت کار با نرم 

 مهارت ارزیابی خدمات واحدهای بهداشتی در سحو  مختلف 

 های بهداشتی و سالمتی مهارت مدیریت داده 

 سازی و ارائه الگوهای مناسب بهداشت مهارت تصمیم 

  مختلف تحقیق از طراحی تا استنباطمهارت مشاوره در مراحل 

  جامعه نگربالینی و ، های تحقیقاتی پایه مهارت طراحی و اجرای طر ، 

 های تحقیقاتی در سحح آزمایشگاهی مهارت طراحی پروژه 

 های تشخیص بیماری مهارت طراحی روش 

  فرانسهه  ،یسیانگل ،های عربی نایکی از زب وسیله بهمهارت گفتاری و نوشتاری، 

 اسپانیایی. و روسی ،آلمانی

 های آموزشی: دوره-4

 مدیریت دانش 

 نویسی مقاله 

 ریزی استراتژیک و عملیاتی برنامه 

 رافزاری آما ها با نرم تدوین، طراحی و تحلیل پرسشنامه 

 مدیریت استراتژیک 

 مدیریت دانش 

 مدیریت زمان 

 مدیریت کیفیت 

 ریزی بر پایه نتیجه برنامه 

 .تدوین، طراحی و تحلیل داده ها 
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 عنوان رشته شغلی: کارآزمای سالمت و رسانه

 تعریف:

ههایی شهامل    ، فعالیهت ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

ای و  ها، عملکرد و وضعیت سالمت در بعد محلی، ملی، منحقهه  نگارش و انتشار شاخص

مهرتبط بها کلیهه    ههای علمهی    جهانی، تدوین و تحلیل مستندات تحقیقهاتی و گهزارش  

ههای درمهان، توسهعه،     های سالمت شامل آموزش، پهژوهش، درمهان، تکنولهوژی    حیحه

انسهانی،   یهها  شهاخص هها و   های نهوین، غهذا و دارو، قهوانین و دسهتورالعمل     تکنولوژی

سهازی و گسهترش دانههش    اقتصهادی و اجتمهاعی در رسهانه ههای رسهمی جههت آگهاه       

، مدیران، کارشناسان و دانش عمومی مهردم یها   گذاران قانون، رانیگ میتصماختصاصی 

 .دارند عهدهریزی و هماهنگی امور رسانه ای سالمت را بر  سرپرستی، طر 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

ههای مناسهب انتشهار نتهایج تحقیقهات علمهی و        ریزی در جهت ارائهه شهیوه   برنامه -

 پژوهشی در رسانه های جمعی رسمی.

هها   های علمی مرتبط با کلیه حیحهه  قیقاتی و گزارشتدوین و تحلیل مستندات تح -

ههای   شامل )آموزش، پژوهش، درمان، تکنولوژی های درمهان، توسهعه، تکنولهوژی   

 نوین، غذا و دارو(.

جههت ارایهه    ها در رسانه افتهیانتشاربررسی محالب مختلف مرتبط با حوزه سالمت  -

 نظرات، رفع ابهامات و پاسخگویی مناسب.

های بخش سالمت بهه منظهور    ها، مشکالت و برنامه ها، چالش پیشرفترسانی  اطالع -

ههای مهرتبط بها     آگاهی بخشی و ایجاد همگرایی و همسویی میان مهدیران بخهش  

 سالمت.
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کمک به ارتقاء سحح سالمت جامعه و دانش پزشکی از طریق انتشهار بهینهه و بهه     -

 موقع اطالعات مرتبط با سالمت.

 کهارگیری  بههای علوم پزشکی با  پژوهشی در زمینه انتشار نتایج تحقیقات علمی و -

 های نوین مرتبط. نگاری و فناوری اصول مدرن روزنامه

با دفاتر نشریات علهوم پزشهکی و ایجهاد همهاهنگی در انتشهار       مؤثرارتباط فعال و  -

 محتویات نشریات. 

ای  ها در بعد محلی، ملی، منحقه انتشار عملکرد و وضعیت سالمت براساس شاخص -

 های مرتبط. جهانی با هماهنگی حوزهو 

های رسهمی جههت    های سالمت در رسانه ها و شاخص انتشار قوانین و دستورالعمل -

 ، مهدیران، گهذاران  قهانون ، رانیه گ میتصهم سازی و گسترش دانش اختصاصهی   آگاه

 کارشناسان و دانش عمومی مردم.

هها و تهیهه    در رسهانه  افتهیانتشهار بررسی محالب مختلف مرتبط با حهوزه سهالمت    -

های تخصصی برای دسهت انهدرکاران و مهدیران وزارت متبهوع و پیگیهری       گزارش

 .شده انجاماقدامات 

المللههی و داخلههی، تهیههه  در سههمینارها، کنفرانسههها، جلسههات بههین  مههؤثرحضههور  -

 های خبری و تخصصی جهت انتشار در رسانه های تخصصی و جمعی. گزارش

ههای مهرتبط بها سهالمت و جامعهه بها اخهذ         ر حیحهه نگاری د خبرنگاری و روزنامه -

 مجوزهای مربوط.

، دکننههدگانیتولبخشههی از  بخشههی و بههرون همکههاری بهها سههایر واحههدهای درون  -

 های مرتبط با سالمت. کنندگان نتایج پژوهش مصرف 

ههای ارتبهاطی مراکهز     برای تقویت زیرسهاخت  یریگیپ قابلهای عملی و  ارائه برنامه -

 رسانه. رسانی سالمت و اطالع

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی
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 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 

 

 :شرایط احراز

 :تحصیالت و معلومات -1

 مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد سالمت و رسانه.دارا بودن الف: 

 مهارت: -2

 مهارت تحقیق و پژوهش 

 ههای مهرتبط    نگاری و خبرنگاری در حیحه علوم و پژوهش های روزنامه مهارت

 با سالمت

  ها در رابحه با نتایج پژوهش شده هیتهمهارت تحلیل، نقد و بررسی مستندات 

 مهارت نگارش انواع مقاالت مرتبط با سالمت 

 ههای   نتهایج پهژوهش   هکننهد  و مصرف همهارت برقراری ارتباط بین تولیدکنند

 سالمت.

 های آموزشی: دوره-3

 یسیو خبرنونویسی  مقاله 

 اصول روابط عمومی الکترونیک 

 حقوق رسانه 
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 .آیین نگارش پیشرفته 
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 اقتصاد سالمت کارآزمایعنوان رشته شغلی: 

 تعریف: 

ههایی شهامل    ، فعالیهت ها آنهایی است که متصدیان  پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

های بهداشتی و درمانی، ارائه  اصول و روشهای اقتصادی در برنامه کارگیری بهمحالعه و 

راهکارهای مناسب اقتصادی در مهدیریت، تخصهیص و مصهرف منهابع، تعرفهه گهذاری       

هیهز مراکهز   ای، تج های توسعه خدمات سالمت، تخصیص بودجه، توجیه اقتصادی طر 

بهداشتی و درمانی، انجام ارزیهابی عملکهرد اقتصهادی واحهدهای بهداشهتی و درمهانی،       

سهازی مناسهب بهرای مهدیران ارشهد یها        ها و اقدامات اقتصهادی جههت تصهمیم    برنامه

 .دارند عهدهریزی و هماهنگی امور مرتبط با اقتصاد سالمت را بر  سرپرستی، طر 

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 محالعه و ارائه راهکارهای افزایش منابع مالی از جمله درآمد اختصاصی. -

 محالعه و ارائه راهکارهای مناسب برای ممانعت از نشت منابع از جمله کسورات. -

 های جدید حوزه سالمت. سنجی اقتصادی در اجرای برنامه امکان -

 شهده  یزیه ر مهبرناها، پیشنهادات و تغییرات  انجام محالعات اقتصادی پیرامون طر  -

 در حوزه سالمت.

 دهنده خدمات سالمت. ارزیابی عملکرد و بازدهی اقتصادی مراکز ارائه -

 اقتصادی درمان و بازار بیمه سالمت با تاکید بر عدالت در سالمت. یها لیتحل -

 مشارکت در تدوین بسته خدمات بیمه پایه با تاکید بر هزینه اثربخشی خدمات. -

 ای و ملی. سالمت استانی، منحقه یها حسابمشارکت در برآورد  -

ههای سهالمت در راسهتای     تدوین و ارائه راهکارهای کاهش سههم مهردم از هزینهه    -

 های کالن. سیاست
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 بیمه های درمانی پایه و تکمیلی. یساز هماهنگمشارکت در ساماندهی و  -

 مشارکت در تعرفه گذاری خدمات سالمت در سحح ملی. -

 های اقتصادی. سازی تصمیمتحلیل آمار و اطالعات مرتبط جهت  -

-ههای هزینهه   های ارزیابی عملکرد واحهدها نظیهر تحلیهل    ها و شاخص تهیه تحلیل -

 ههای از  فرصهت -محلوبیت، هزینهه -اثربخشی، هزینه-کارآیی، هزینه-منفعت، هزینه

 دست رفته، با تاکید بر عملکرد مالی.

خهدمات سهالمت و    کننهده  ارائهه وری هر یک از واحدهای  های بهره تعیین شاخص -

ههای تخصصهی آمهوزش، بهداشهت،      وری کلی در ههر یهک از حهوزه    همننین بهره

 پژوهش و درمان. 

-اثربخشهی، هزینهه  -منفعهت، هزینهه  -های اقتصادی )تحلیهل هزینهه   انجام ارزیابی -

ها و اقدامات اعهم از خریهد تجهیهزات،     هزینه( کلیه برنامه یحداقل سازمحلوبیت، 

های درمان، داروها و...(، عمرانی و غیره با اولویهت   )روشاقدامات بهداشتی درمانی 

 .های پرهزینه برنامه

 .ارائه مشاوره در خصوص نحوه وصول و مصرف منابع اختصاصی -

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 وله.نتایج آن در انجام وظایف مح کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -

 :شرایط احراز

 :تحصیالت و معلومات -1

تخصصی  دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترا الف:  .1

(Phd)اقتصاد اقتصاد بهداشت، اقتصاد سالمت تحصیلی های رشتهاز  یکیدر ،

مشروط به دارا بودن ،  بهداشتی و درمانیمدیریت خدمات و مدیریت دارو و 
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با تشخیص کمیته اجرایی مهندسی کارشناسی در یکی از رشته های مرتبط 

 مشاغل.

 

 

 مهارت:  -2

 ریزی مالی مهارت برنامه 

 مهارت تخصیص اعتبارات بهداشتی و درمانی 

 ها مهارت محاسبه هزینه 

 مهارت تحلیل هزینه و فایده 

  و اثربخشی خدمات بهداشتی و درمانی کشور ییکارامهارت تحلیل 

 ها و نیازهای بازار برای مدیران مهارت تشریح هزینه 

 مهارت کار در شرایط ریسک و عدم اطمینان 

 مهارت حل مسائل ناشی از عدم تقارن اطالعات 

 کنندگان خدمت گران و ارائه مهارت حل مسائل بیمه با توجه به بیماران، بیمه 

  ها و اثربخشی درمان به موضوعات اقتصهاد   شیوع بیماریمهارت تبدیل مسائل

 و احتمال.

 های آموزشی: دوره-3

 ها ریزی و مدیریت هزینه برنامه 

 ابعاد حقوقی و قانونی قراردادها 

 اصول تهیه و تدوین قراردادها 
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  ها پروژهارزیابی اقتصادی 

  خدمات در مراکز بهداشتی و درمانی. شده تماممحاسبه قیمت 
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 رشته شغلی: کارآزمای کارآفرینی سالمتعنوان 

 تعریف:

ای  ، وظهایف حرفهه  هها  آنهایی اسهت کهه متصهدیان     پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

آموزی و توانمندسازی و رسیدن به مرحله پایدار و  های اشتغال، مهارت شناسایی زمینه

هها،   فرصهت جهویی و اسهتفاده از    هایی همنون فرصت استقالل مولد را در غالب فعالیت

، تعهد به کار و تقویت فرهنگ کار، تحقیق، آمهوزش،  یریمخاطره پذابتکار و خالقیت، 

ههای شهغلی جدیهد بها تأکیهد بهر اسهتفاده از         مشاوره، آمهار، ایجهاد و توسهعه فرصهت    

ههای اسهتانی، ملهی و     های نوین در زمینه کهارآفرینی را بها توجهه بهه اولویهت      آوری فن

 دهند. ای انجام می منحقه

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

ههای نهوین    آوری های شغلی جدید با تأکید بر استفاده از فن ایجاد و توسعه فرصت -

 .در دستگاه

سازی مدیران ارشد در زمینه  افزایی و مشارکت حداکثری کارآفرینان در تصمیم هم -

 توسعه کارآفرینی.

جهت افزایش بهره مندی از منهابع   یسازمان برونهای همکاری درون و  ایجاد زمینه -

، ها هیاتحادهای مردمی در قالب  دولتی( و استفاده از مشارکت موجود )دولتی و غیر

 .، شرکت هاها یتعاون

ههای پژوهشهی در بعهد کهارآفرینی و اشهتغال بها همکهاری         تدوین و اعالم اولویت -

 محالعاتی. یها طر ها و نظارت مستمر بر حسن اجرای  دانشگاه
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انجههام محالعههات و تحقیقههات مههرتبط بهها کههارآفرینی و ارائههه خههدمات آموزشههی و   -

وری و کیفیهت و   ای مرتبط با سالمت در کل کشور به منظور افزایش بههره  مشاوره

 استقرار مدیریت مبتنی بر شواهد در امر اشتغال. 

 با رویکرد ساماندهی بازار کار. آموختگان دانشای  های حرفه ارتقاء توانمندی -

های مرتبط با کارآفرینی نیروی انسانی  ناسایی، سنجش، آموزش و توسعه مهارتش -

  .در بخش دولتی و غیردولتی نظام سالمت

، آموختگان دانشهای الزم در  ارائه راهکارهای مناسب برای آموزش و کسب مهارت -

  بازار گروه پزشکی(. عنوان بهمنحبق بر نیازهای جامعه )

 با توجه به نیاز مردم. زا اشتغالو شناسایی راهکارهای شناسی پدیده بیکاری  آسیب -

تعیین نرخ بیکاری و اشتغال گروه پزشکی و تحلیل آخرین وضهعیت کهارآفرینی و    -

 اشتغال در دستگاه.

 کارآفرین. یها طر علمی ویژه کارآفرینی و  یها شیهماو  ها فراخوانبرگزاری  -

 نی در متون اسالمی.محالعه، تحقیق و معرفی ابعاد فرهنگی امر کارآفری -

ارائه نتایج تحقیقات در قالب مقاالت )قابل درج در نشهریات داخلهی یها خهارجی(،      -

 رسانی حوزه کارآفرینی. جزوه و کتاب با ارائه آن بر روی پایگاه اطالع

 انجام نیازسنجی و نظرسنجی در زمینه نیازهای بازار کار منحقه. -

کهارآفرینی و اشهتغال در    ازیه موردنهای آموزشهی   انجام نیازسنجی و برگزاری دوره -

 سحح کشور.

و  وکهار  کسهب های آموزشی بهه منظهور مشهاوره در زمینهه      تهیه و تدوین سرفصل -

 کارآفرینی.

 های مربوط به کارآفرینی. ها و جشنواره برگزاری سمینارها، کنگره -

متناسب با نیازهای دانشجویان و کارفرمایان های آموزشی  ها و کارگاه برگزاری دوره -

های شغلی،  ، افزایش مهارتیساز پیتسازی،  ، شبکهوکار کسبشامل: تدوین طر  

در اسهالم،   وکهار  کسهب گیهری، فرآینهد توسهعه محصهول جدیهد،       الگوهای تصمیم
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در فنهاوری اطالعهات،    وکهار  کسهب ههای نهوین، فرآینهدهای     کارآفرینی در فناوری

 ترونیک و...بازاریابی الک

های نهوآوری،   ارائه راهکارهای مناسب به منظور بسترسازی برای توسعه زیرساخت -

 های مدرن فناوری و تکنولوژی

 های دانش بنیان. های کارآفرینی و ارائه به شرکت ها و ایده محالعه و بررسی طر  -

 

 

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات: -1

های تحصیلی  از رشته یکیدردارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد الف: 

بههه دارا بههودن  مشررروط مههدیریت کههارآفرینی، کههارآفرینی در نظههام سههالمت

 علوم پزشکی. تحصیلی  های از رشته یکیدرکارشناسی 

در رشهته تحصهیلی    (Phdتخصصهی )  دکتهرا  دارا بودن مدرک تحصیلی ب: 

از  رشهته   یکه یدر کارشناسی ارشهد به دارا بودن  مشروط مدیریت کارآفرینی

 الف.  دربند ذکرشده های تحصیلی 

 مهارت: -2

   وکار کسبمهارت طراحی و تدوین طر (BP) 

   وکار کسبمهارت تحلیل و بررسی توجیه فنی و اقتصادی طر 

 گیری در شرایط مخاطره  مهارت تصمیم 
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 مهارت تحلیل هزینه و فایده 

  توانایی تحلیل ماتریسSWOT 

 تحلیل نیروهای رقابتی در شرایط تهدید و فرصت 

  نوین در بازار کار یها یفناورتوانایی استفاده از 

 گیری شهودی تصمیم 

 روش تحقیق، بازاریابی و تحقیقات بازار 

 مدیریت مالی 

 یسینو مقاله. 

 

 

 های آموزشی: دوره-3

 ریزی استراتژیک و عملیاتی برنامه 

   وکار کسبتدوین و طراحی طر 

  وکار کسبتحلیل محیط 

 در اسالم وکار کسبهای کارآفرینی  گیری، مدیریت تیم الگوهای تصمیم 

 های نوین کارآفرینی در فناوری 

 اصول و مبانی مدیریت و اقتصاد خرد و کالن 

 مدیریت مالی 

 فنون بازاریابی 

 تجارت الکترونیک 

  وکار کسبمدیریت 
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 فرآیندهای کارآفرینی 

 های خالق  مبانی خالقیت و فنون و روش 

 های کارآفرینی. کسب مهارت 
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 های شغلی ارزشیابی اسناد و مدارک پزشکی بخش نوزدهم ( رشته

 عنوان رشته شغلی: کارشناس فناوری اطالعات سالمت

 تعریف: 

ههای   ، در قسهمت هها  آنههایی اسهت کهه متصهدیان      پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

و اشتغال داشهته،   ها بیمارستانها در  پذیرش، مدارک پزشکی، آمار و کدگذاری بیماری

ههای   ، تهیه آمار از کلیه فعالیتها آنپذیرش بیماران، تنظیم مدارک پزشکی و بایگانی 

هها بها    المللهی بیمهاری   بنهدی بهین   ، درمانی و آموزشی، استفاده از طبقهیکز بهداشتامر

ماننهد   بیمارستانهای مختلف  ، ایجاد ارتباط با قسمتI.C.Dاستانداردهای ز ا هاستفاد

ریهزی و   یا سرپرستی، طهر   بیمارستانهای مختلف  پرستاری و تهیه گزارش از فعالیت

 باشد. های جاری این رشته شغلی می هماهنگی امور مرتبط با مدارک پزشکی از فعالیت

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

های پزشهکی جههت    های نوین ذخیره و بازیابی داده تحقیق در زمینه کاربرد روش -

 گیری در حوزه بهداشت و درمان مهای تصمی نظام یساز نهیبه

ههای   نظاموری اطالعات در جهت ارتقای اهای فن استانداردها و پروتکل یساز یبوم -

 بهداشت و درمان 

های بهینه جههت آمهوزش و انتقهال مفهاهیم کهاربردی انفورماتیهک در        ارائه روش -

 پزشکی 

 های اجرایی حفاظت از اطالعات خصوصی بیماران.  طراحی روش -

دهنهده   سازی زمینه برقراری و تهداوم ارتبهاط و همکهاری بهین مراکهز ارائهه       فراهم -

 خدمات بهداشتی و درمانی 
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 های پزشکی. بررسی و پیشنهاد ساختار بهینه پایگاه داده -

ههای   سازی و بازیابی داده های نوین ذخیره استفاده از کدگذاری در پزشکی و روش -

 پزشکی 

 براساس اسهتانداردهای مهورد   سالمتسازی و بازیابی اطالعات  سازماندهی، ذخیره -

 عمل.

 اطالعات بهداشتی و درمانی.داده ها و توزیع  و پردازش ،نظارت بر گردآوری -

اد و مههدارک پزشههکی مراکههز آموزشههی و درمههانی و   کنتههرل و نظههارت بههر اسههن  -

 .ها بیمارستان

 و تعهداد  ، ترکیهب نظارت بر ارزیابی واحدهای مهدارک پزشهکی از جههت سهاختار     -

 فضای فیزیکی و فرآیند مستندسازی. ،تجهیزات ،پرسنل

فراهم کردن اطالعات صحیح جمعیتی )دموگرافیهک( بیمهاران، الصهاق مهدارک و      -

 های مرتبط. مراه با بیمار به بخشارسال پرونده بیمار/ ه

های ارتباطی و اینترنتی به منظهور دسهتیابی آسهان     مشارکت در تقویت زیرساخت -

 مراجعین به منابع اطالعاتی پزشکی.

رسانی پزشکی بهرای بازیهابی    ها و مراکز اطالع مشاوره و راهنمایی کاربران کتابخانه -

 .ها آناطالعات و هدایت آنان در ترسیم استراتژی فردی 

ع اطالعهاتی و  بغیررسهمی بهرای اسهتفاده از منها    -گروهی و رسهمی -آموزش فردی -

 کتابخانه.

هها محهابق    گذاری و ثبت و مهر کردن کتب و مجالت و تنظیم آن در قفسه شماره -

 ها. سیستم جاری و نوین کتابخانه

 نویسی. بندی کتب و مجالت و کاتولو  طبقه -

 رشته مدارک پزشکی. مشارکت در آموزش دروس عملی دانشجویان -

مربوطهه   نهدکس یاها، اعمال جراحی و اقدامات درمهانی و تهیهه    کدگذاری بیماری -

 براساس استانداردهای جهانی.
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 هها  آنبررسی بر  گزارش عمل جراحی )برای بیماران که اقدام جراحی در مهورد   -

 صورت گرفته است(.

 انجام امور مربوط به پذیرش بیماران. -

 ها و تأمین پذیرش موارد فوریت پزشکی. نامه اجازهنامه و  اخذ رضایت -

های کامپیوتری تخصصی در زمینه مربوطهه و توانهایی در رفهع     آشنایی به سیستم -

 ایرادات و تهیه آمار روزانه پذیرش.

 اعمال جراحی و بستری. ه دهی برای پذیرش بیماران و نوبت یبند زمان -

ز بیماران بستری و مرخص شده و آمهار  تهیه و تنظیم آمار روزانه، ماهانه و ساالنه ا -

خدمات  لیوتحل هیتجزها به منظور  ها و پاراکلینیک مراجعین به کلینیک ریوم مر 

 .شده ارائهدرمانی 

الزم جهت بهبود روشههای کهار، فرمههای مهدارک پزشهکی وسهایل و        یها یبررس -

 امکانات مربوط به مدارک پزشکی.

 .ها بیمارستانارزشیابی واحدهای مدارک پزشکی مراکز آموزشی و درمانی و  -

 (.HIS) همکاری در استقرار و کاربرد سیستم مدیریت سالمت -

 تنظیم کارت شناسایی و ثبت مشخصات و شماره بایگانی جهت ارائه به بیمار. -

ی زنه و شهماره  یپوشهه گهذار  تنظیم اوراق پرونده براساس استانداردهای موجود و  -

 ها.پرونده

 شده نییتعبراساس روش  ها پروندهانجام امور بایگانی  -

پاسخ به مکاتبات مربوط به پزشکی قانونی و ارگانهای دیگر بها اسهتفاده از پرونهده     -

 بیماران

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 .مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه -
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 :شرایط احراز

 :تحصیالت و معلومات -1

فنهاوری   ، مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مدارک پزشهکی الف:دارا بودن 

 .پزشکی  در شاخه ، انفورماتیک پزشکی ، کتابداریاطالعات سالمت

ههای مهدیریت    از رشته یکیدرمدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ب: دارا بودن 

انفورماتیهک پزشهکی ،    ،، فناوری اطالعهات سهالمت   اطالعات پزشکیفناوری 

مههدیریت خههدمات  و مههدارک پزشههکیپزشههکی ،  یرسههان اطههالعو  کتابههداری 

از  رشهته   یکیدر کارشناسیمدرک دارا بودن  به مشروطبهداشتی و درمانی 

 الف. دربند ذکرشده های تحصیلی 

ههای   از رشهته  یکه یدر(Phdتخصصهی )  دکترا مدرک تحصیلی ج: دارا بودن 

مدارک پزشکی، مدیریت اطالعهات سهالمت )مهدیریت اطالعهات بهداشهتی و      

، کتابداری و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیدرمانی(، انفورماتیک پزشکی، 

 وکارشناسهی   بهه دارا بهودن مهدرک تحصهیلی     مشروط پزشکی  یرسان اطالع

 الف و ب.  دربند ذکرشده از رشته های تحصیلی یکیارشد درکارشناسی 

 مهارت: -2

 مهارت مدیریت اسناد 

 مهارت مستندسازی و پردازش اطالعات 

 ها مهارت استفاده از آمار و کدگذاری بیماری 

 مهارت تحلیل نتایج 
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  بیمارستانهای مختلف  کلی از فعالیت یگزارش دهمهارت 

 .مهارت انجام تحقیق و پژوهش 

 های آموزشی: دوره -3

 های قانونی مدارک پزشکی جنبه 

   مدارک پزشکی یسینو خطنحوه تدوین 

  ها. بندی بیماری گذاری و طبقه های نام آشنایی با آخرین سیستم 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان فناوری اطالعات سالمت

 تعریف: 

ههای   ، در قسهمت هها  آنههایی اسهت کهه متصهدیان      پست دربرگیرندهاین رشته شغلی 

اشهتغال داشهته،    هها  بیمارستانها در  پذیرش، مدارک پزشکی، آمار و کدگذاری بیماری

ههای مرکهز    ، تهیه آمار فعالیهت ها آنپذیرش بیماران، تنظیم مدارک پزشکی و بایگانی 

ههای   ها و تهیه گزارش کلی از فعالیهت  ، درمانی و آموزشی، کدگذاری بیمارییبهداشت

های جاری این  و هماهنگی امور مرتبط با مدارک پزشکی از فعالیت بیمارستانمختلف 

 باشد. رشته شغلی می

 ها: نمونه وظایف و مسئولیت

 آموزش بیمار و همراهان وی در مورد منشور حقوق بیمار و چگونگی دسترسی بهه  -

 خدمات بهداشتی درمانی.

 های مربوطه. نامه و رضایت برائت نامهاخذ  -

 ها و تأمین پذیرش موارد فوریت پزشکی. نامه نامه و اجازه اخذ رضایت -

های کامپیوتری تخصصی در زمینه مربوطهه و توانهایی در رفهع     آشنایی به سیستم -

 ایرادات و تهیه آمار روزانه پذیرش.

 اعمال جراحی و بستری.ه  برای پذیرش بیماران یده نوبتو  یبند زمان -

تهیه و تنظیم آمار روزانه، ماهانه و ساالنه از بیماران بستری و مرخص شده و آمهار   -

خدمات  لیوتحل هیتجزها به منظور  ها و پاراکلینیک مراجعین به کلینیک ریوم مر 

 .شده ارائهدرمانی 

 ماران در بخش.تکمیل مرتب و منظم دفاتر خاص پذیرش و ترخیص بی -

 راهنمایی بیماران به اتاق و تخت مربوطه در بدو ورود بیمار به بخش. -
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مرتب نمودن اوراق پرونده، ثبت در دفتر ترخیص و تحویل دقیق، کامهل و روزانهه    -

 به واحد حسابداری یا واحد مدارک پزشکی. ها آن

 ده.پیگیری پرونده بیمار تا پایان کامل مراحل ترخیص و تسویه حساب پرون -

کنترل و دریافت بر  خروج بیمار از بخش )نسخه دوم بهر  تهرخیص( و خهروج     -

 بیمار از بخش.

های رادیولهوژی و کپهی بهر  خالصهه پرونهده بهه بیمهار در زمهان          تحویل کلیشه -

 ترخیص.

، شهده  رشیپهذ تهیه و تنظیم و ارائه آمار روزانه بیماران شامل تعداد بیمار بستری،  -

دیگهر( و   بیمارسهتان های دیگر یا  ترخیص شده، فوتی، اعزامی یا انتقالی )به بخش

 در ابتدای شیفت هر روز  ها آنارائه 

های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و  شرکت فعال در دوره -

 نتایج آن در انجام وظایف محوله. کارگیری بههای شغلی و  توانمندی

 هماهنگی با پرستار یا سرپرستار جهت انجام برنامه کارهای روزانه.همکاری و  -

 انجام امور پذیرش، بستری و ترخیص بیماران در بخش. -

آماده نمودن پرونده بیماران )اضافه نمودن اوراق الزم، قرار دادن پرونهده در پوشهه    -

تمهامی اوراق   یدررومخصوص بخش، درج کامل و دقیق اطالعهات ههویتی بیمهار    

 ده وی(.پرون

 تکمیل مرتب و منظم دفاتر خاص پذیرش و ترخیص بیماران در بخش. -

 راهنمایی بیماران به اتاق و تخت مربوطه در بدو ورود بیمار به بخش. -

راهنمایی و کمک جهت تعویض لباس و تحویل البسه و اشهیاء قیمتهی بیمهار بهه      -

)کمهد   سهتان بیماربهه واحهد البسهه     هها  آنهمراهان وی )طبق ضوابط( و یا ارسال 

 مخصوص بیمار(. 

پرونده بیمهار تها زمهان     ازیموردنتکمیل و اضافه نمودن روزانه کلیه فرم ها و اوراق  -

 ترخیص.
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کنترل روزانه پرونده بیمار و الصهاق بهر  ههای رسهیده از واحهدهای آزمایشهگاه،        -

 رادیولوژی، پاتولوژی و.... در پرونده بیمار.

ن جههت امهور تغذیهه، البسهه و.... بهه واحهدهای       تهیه روزانه آمار بیماران و ارائه آ -

 مربوطه.

، ههای  آزمهایش انجام هماهنگی و گرفتن نوبت برای بیماران بستری جههت انجهام    -

 ها و.... در داخل مراکز درمانی. رادیوگرافی

 ههای  آزمهایش بررسی کامل پرونده و تنظیم صهورت ریهز لهوازم مصهرفی، داروهها،       -

 در طول مدت درمان. شده هیتههای  و یا رادیولوژی شده انجام

 :شرایط احراز

 :تحصیالت و معلومات -1

 دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته مدارک پزشکی.الف: 

 مهارت: -2

 مهارت مستندسازی و پردازش اطالعات 

 ها مهارت استفاده از آمار و کدگذاری بیماری 

  بیمارستانهای مختلف  کلی از فعالیت یگزارش دهمهارت 

 مهارت ورود اطالعات و نسخ دارویی به کامپیوتر 

 مهارت برقراری ارتباط با بیمار 

 های پزشکی ها یا مشاوره جراحی ها/ ریزی برای مالقات مهارت برنامه 

 های بیمه مهارت کار با فرم 

 افزارهای پزشکی کار با نرم مهارت مصاحبه با بیماران برای تکمیل مدارک 
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 عات.مهارت انجام مستندسازی اطال 

 های آموزشی: دوره -3

 ها بندی بیماری های نامگذاری و طبقه آشنایی با آخرین سیستم 

 آشنایی با منشور حقوق بیمار 

 یبیمارستان های اطالعات آشنایی با سیستم 

 .نظام اطالعات بیمار 

 


