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 های شغلی پزشک رشته :بخش اول

 عنوان رشته شغلی: پزشک عمومی

 تعريف:  

در ستح  پششت ی   ، هتا  آ هايی استت هته صتیتديا      پست رندهیدربرگاين رشته شغلی 

ابشارهاي تشخییی به انجام اقداصات  يریهارگ بههاي علمی و  عموصی، با استفاده از روش

بستتري در   سرپايی و صورت بهبیمارا   یباز توانپیشگیري و تشخیص بیماري، درصا  و 

پردازنتد  صشتارهت در    ی و صراهتش بدداشتتی درصتانی صتی    بیمارستان يا بخشهاورژانس يا 

و  ازیوردنصهاي تحقیقاتی  ها و شرهت در طرح گیري اقداصات اپیدصیولوژيک صقابله با همه

ريتشي و   هاي الزم جدت حفظ تندرستی افراد و جاصعه يا سرپرستتی، طترح   ارائه آصوزش

 باشد  هماهنگی اصور صرتبط با درصا  بیمارا  از صیاديق اين رشته شغلی صی

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

بستري در بخش در تمام ستاعات   یاورژانس ریغويشيت سرپايی بیمارا  اورژانسی و  -

 در صورت عدم وجود دستیار(    ) نیاز برحسب

 و صتخییا  صربوطه  ها بخشو ارجاع به  هننده صراجعهی يويشيت بیمارا  سرپا -

 صقیم  صورت بههاي صوظفی  انجام هشیک -

هاي شترح   بیمارا  و صشاوره پشش ی )صانند برگهصعاينه هاي صربوطه به  ت میل برگه -

 و   (  ناصه تيرضا خالصه پرونده،  حال، 

  بیمارستا   (CPR) احیاي قلبی و تنفسی عضويت فعال در تیم  -

 صعاينه، تشخیص و درصا  بیمارا  در سح  پشش ی عموصی  -

 درخواست آزصايش و ساير اقداصات تشخییی در صورت لشوم  -

هاي اپیدصیولوژي ی بیمار و اطرفیتا  آ    پیگیري، ارجاع و صراقبت بیمارا  و بررسی -

 و صراقبت   هنترل قابلهاي  در خیوص بیماري
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 به صراهش صجدشتر بیمارا  ارجاع و اعشام  براي انجام اقداصات فوري -

 صشاوره با پشش ا  ديگر در صورت لشوم  -

 و راهنمايی بیمارا   شده دادهصراقبت در اجراي دستورات دارويی و بدداشتی  -

ستالمندا  و    هودهتا ،   آصتوزا ، زنتا ، صتادرا  بتاردار،     اي دانش انجام صعاينات دوره -

 صتیديا  اصاهن و صراهش تدیه و توزيع صواد غذايی 

 ها از طريق واهسیناسیو   اقداصات پیشگیرانه در برابر بیماري -

 هاي اپیدصیولوژي ی    ها از طريق بررسی پیشگیري از گسترش بیماري -

 ها  طغیا  بیماري و ها اپیدصیو هنترل  يیشناساصشارهت در صديريت بحرا  و  -

 صستتقل و وابستته   اورژانس هاينیازهاي واحد صوقع بهتأصین پیگیري براي و برآورد  -

 جدت پاسخگويی صناسب به نیازهاي جمعیت تحت پوشش 

هاي صنتقلته   پیشگیري از ابتال به بیماري صنظور بهاصول استاندارد احتیاط و رعايت  -

 ات  راه خو ، ترشحات، تنفس و تماس و نظارت بر رعايت آ  در صحل ارائه خدصاز 

هاي  صنحقه و پیشگیري از گسترش بیماري هاي یهاي بوصی و اپیدص بررسی بیماري -

 شايع صنحقه 

صدارس و ساير   هاي بدداشت، صحیحی صنحقه، خانه اصاهن عموصی و فضايبازديد از  -

  شده نییتعاصورات صرتبط در حیحه اختیارات 

 واحد   يوادارو لوازم فنی  ، تجدیشاتدارو یتهنترل و صراقبت وضعاطمینا  از  -

 اي صربوط به زنا  باردار و صادرا  و هودها   راهنمايی بدداشتی و تغذيه -

 صنظتور  بته  هتا  بیمارستتا  گیر در  هم اري براي صجشا هرد  صبتاليا  به اصراض همه -

  هاي صسري بیماري جلوگیري از شیوع

 بدداشتی يا درصانی   هاي الزم در صورد هارهنا  فنی، و آصوزش بر عمل رد نظارت -

 اتی،هتاي آصوزشتی و صحالعت    برناصته  و صدارتی و هاي هارآصوزي شرهت فعال در دوره -

 در انجام وظايف  ها آ  يریهارگ بههاي شغلی و  و توانمندي دانشجدت ارتقاء 

بدداشتتی   هتاي  پژوهشو  ها بررسی در هاي تحقیقاتی و شرهت تدیه و تنظیم برناصه -

 باال برد  سح  بدداشت عموصی  باهدفسسات بدداشتی ؤو درصانی و هم اري با ص

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه سالصت در شغل صربوطه -
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صعرفتی  يتا  در صجالت صختلف پشش ی و علمتی و   ها آ تدیه صقاالت علمی و انتشار  -

 هاي صربوط  در سمینارها و هنفرانس ها آ 

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات -۱

 در رشته پشش ی عموصی  يا حرفهي دارا بود  صدرک تحییلی دهترالف: 

 مهارت: -2

 لمس هرد و  گوش داد ، صدارت انجام صعاينه فیشي ی شاصل صشاهده 

  هاي فیشي ی ها و انجام تست هاي بیماري و نشانه عالئمصدارت توجه به 

 نويسی صدارت نسخه 

  انتخاب بدترين روي رد تشخییی درصانی و اجراي آ صدارت 

  هاي اختیاصی واهسیناسیو  و ساير صراقبتتشريق، صدارت انجام 

 با توجه به شرايط و وضعیت بیمار ها شيآزصاترين  صدارت تجويش صناسب 

 هاي تشخییی آزصايش يها صدارت تفسیر و تحلیل داده 

 هتا،  ثبت و نگدداري اطالعات )شاصل سابقه پشش ی، گشارش ،آوري صدارت جمع 

 (  ها شيآزصانتايج 

  ويپايش وضعیت صعاينه و انجام برقراري ارتباط با بیمار و صدارت 

 هنندگا  خدصات پشش ی صدارت اعمال هماهنگی بین ارائه 

 شتاصل  پششت ی  هتا و تجدیتشات    دستتگاه لتوازم،  از  و نگدداري صدارت استفاده(

 يوادار( و     اهسیژ ، افتالموس وپ، اتوس وپ، صاسک احیاصاسک 

 هاي سالصت  برناصهتش یل تیم سالصت و اجراي ريشي براي  صدارت برناصه 

 هاي آموزشي: دوره -3
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  طب و قانو 

 اصول و روش تحقیق 

 احیاي قلبی و تنفسی پیشرفته 

  یاخالق پشش 

 اي، تماستی و   )قحتره صبتنتی بتر روش انتقتال    ايمنی و  داستاندارصول رعايت ا

 و صحیط صراجعینپیشگیري از آلودگی هارهنا ، بیمارا ،  صنظور به هوابرد(

 آصوزش بیمار 

 راحقوق بیما  

 صفاهیم ايمنی بیمار 

 واهنشی و پیشگیرانه(  صديريت خحر( 
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 عنوان رشته شغلی: پزشک متخصص

 تعريف:  

، در سح  تخییتی يتا   ها آ هايی است هه صتیديا   پست رندهیدربرگاين رشته شغلی 

، آصوزشتی،  یباز توانهاي پیشگیري، تشخییی، درصانی،  پشش ی در حیحه یفوق تخیی

پردازنتد يتا    هتا بته درصتا  بیمتارا  صتی      درصانگاه و ها بیمارستا اجتماعی در  و پژوهشی

هتا را بتر    ريشي و هماهنگی اصتور صترتبط بتا درصتا  تخییتی بیمتاري       سرپرستی، طرح

  دارند عدده

 ها: وظايف و مسئوليتنمونه 

  تخیییبیمارا  صربوط به رشته  یبخش توا و  ، صراقبتدرصا  ،صعاينه، تشخیص -

هشتیک يتا آن تالی و     اداري، ستاعات و ويشيت وي در بر بالین بیمار  صوقع بهحضور  -

  ها آ و اطمینا  از انجام صحی   انهشگیریپیگیري دستورات تشخییی، درصانی و پ

در سح  ستوم   یفوق تخییسوم و  يا تخییی در سح  دومارائه خدصات پشش ی  -

   ، خیريه يا خیوصیعموصی ،دولتی صؤسساتدر ارجاع  نظام

و  صادرشدهو نظارت بر حسن انجام دستورات پشش ی  ها بیمارستا حضور فعال در  -

 هدايت تیم درصا  

 هاي تشخییی در صورت نیاز  آزصايشها و  انجام تستو دستور نوع تعیین  -

و صیتشا   تجتويش نتوع   و  وضتعیت بیمتار   برحستب هاي درصانی صناسب  تعیین روش -

  ازیصوردنداروهاي 

در  شتده  دادهبیمارا  و صراقبت از انجام دستورات تشخیص و درصا  پیگیري صداوم  -

 ها توسط پرستارا  و پشش ا  عموصی  بخش

و  متارا  و راهنمتايی بی  شتده  دادهصراقبت در اجراي دستورات دارويتی و بدداشتتی    -

  ها آ همراها  
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و ارجتاع بته    بیمارستا به درصانگاه و اورژانس  هننده صراجعهی يويشيت بیمارا  سرپا -

 صربوطه  یهاي تخیی بخش

 ها  ضوابط و دستورالعمل بر اساسصقیم  صورت بههاي صوظفی  انجام هشیک -

هاي صربوطه بته پرونتده پششت ی بیمتارا  و صشتاوره پششت ی )صاننتد         ت میل برگه -

 و   (   ناصه تيرضا  خالصه پرونده،  هاي شرح حال، برگه

 و صراهش درصانی  بیمارستا هاي تخییی  ها و گروه عضويت در همیته -

  یفوق تخییبه صراهش تخییی و  اورژانسیاعشام و راهنمايی بیمارا   -

در  بیمتارا   یبتاز تتوان  براي تشتخیص، درصتا ، صراقبتت و    صشاوره با پشش ا  ديگر  -

  صورت لشوم

بتاز  و  ، صراقبتت هدايت و راهبري علمی صراحل صختلف تشتخیص، درصتا   آصوزش،  -

 بیمارا  در همه سحوح  یتوان

 حتوزه در  یبتاز تتوان  ، صراقبتتی و  درصانی ،صشارهت در تدوين راهنماهاي تشخییی -

  ربط يذتخییی 

در حیحه تخییی و پیشگیري و هاي پشش ی  و فوريتصشارهت در صديريت بحرا   -

 هاي آ   هاهش آسیب

و صشتارهت در هنتترل   تخییی  حهیحدر  ریواگ ریغهاي واگیر و  شناسايی اپیدصی -

  ها آ ريشي جدت از بین برد   و برناصه ها آ 

هاي  صنحقه و پیشگیري از گسترش بیماري هاي هاي بوصی و اپیدصی بررسی بیماري -

 شايع صنحقه 

هاي صنتقلته   پیشگیري از ابتال به بیماري صنظور بهاصول استاندارد احتیاط و رعايت  -

 راه خو ، ترشحات، تنفس و تماس و نظارت بر رعايت آ  در صحل ارائه خدصات از 

رعايتت استتاندارهاي الشاصتی و     ازنظتر نظارت، هنترل و صراقبت از وضتعیت بختش    -

 پیگیري اقداصات الزم 

 بدداشتی  صؤسساتشرهت در اصر تحقیقات بدداشتی و درصانی و هم اري با ساير  -

 بدداشتی يا درصانی  هاي الزم در صورد هارهنا  فنی،  نظارت و آصوزش -
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آخترين تحقیقتات    ارائته هاي آصوزشتی و صحالعتاتی و گتردآوري و     شرهت در برناصه -

 پشش ی در حیحه تخییی صربوطه 

علمتی   يهتا  گتشارش در قالب فايل، فیلم، ع تس و   شده انجامصستندسازي اقداصات  -

 در صجالت علمی  ها آ د تخییی و گشارش چن صورت به

وظتايف و  شترح   برحسبدر رشته تخییی صربوطه، هاي آصوزشی  شرهت در برناصه -

 يا در صورت نیاز    

راهنمايی و آصوزش بیمار و خانواده ايشا  و ارائته اطالعتات الزم در خیتوص ستیر      -

 هاي پیشگیري و درصا  آ   بیماري و راه

و  دانتش صدتارتی در جدتت ارتقتاء     و هتارآصوزي آصوزشی هاي  شرهت فعال در دوره -

 در انجام وظايف صحوله  ها آ  يریهارگ بههاي شغلی و  توانمندي

 صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه  -

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

تحیتیلی تخیتص   هتاي   از رشتته  ی ت يدردانشتناصه تخییتی    دارا بود : الف

 پشش ی 

 مهارت: -2

  صدارت صعاينه سیستمی بیمار و ارجاع آ 

 و تیويربرداري ها شيآزصاهاي حاصل از  صدارت هاربرد و تفسیر داده 

   از پیشرفت بیماري و عوارض آ  هننده يریشگیپصدارت انجام اقداصات 

   صدارت تفسیر صفاهیم پشش ی براي بیمارا 

   صدارت انجام صشاوره و انتقال درخواست و بیا  دقیق اقداصات الزم 
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 هاي آموزشي: دوره -3

 طب و قانو  )قوانین پشش ی، نظام پشش ی، پشش ی قانونی 

  )تخلفات پشش ی و تعددات پشش ا  در قبال بیمار 

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

 عنوان رشته شغلی: پرستار

 تعريف:  

ريتشي   ، طترح و برناصته  هتا  آ هايی است هه صتیديا   پست رندهیدربرگاين رشته شغلی 

هتاي   هاي پرستاري در واحدها و بخش صراقبت هايفرآيند بر اساسرا صراقبت از بیمارا  

بته صنظتور درک    ها آ  همراها  بیمارا  و برقراري ارتباط با ، صختلف بدداشتی و درصانی

 يبا هم تاري ستاير اعضتا    ها آ نیازهايشا  و همک به رفع صش الت بدداشتی و درصانی 

هتاي تشخییتی و    لوازم، ابشار، صتواد و فترآورده   ،داروو ب ار برد  رساند  گروه پشش ی، 

هتاي حاصتله از هتاربرد     و توجه بته واهتنش  ها  راهنماها و دستورالعمل بر اساس ینادرص

توستط گتروه پرستتاري و شناستايی و      شده انجامهاي  تی و ارزيابی فعالیت، سرپرسها آ 

 ، ویستازصان  در سحوح صختلتف  ها آ بررسی صش الت خدصات پرستاري و همک در حل 

 باشند  دار صی ريشي و هماهنگی اصور صرتبط با پرستاري را عدده سرپرستی، طرح

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 خوشاصدگويی به بیماربرقراري ارتباط صمیمی و  -

 شناسايی و پذيرش صددجو و بیمار -

 صعرفی خود و درصواقع لشوم هم ارا  به صددجو/ بیمار -

و صعاينته فیشي تی( و ثبتت در     حتال  شترح بررسی وضعیت سالصت بیمار/ صددجو )  -

 پرونده هاغذي/ ال ترونی ی 

 ستاري پر يها صیتشختعیین و ثبت صش الت و نیازهاي بیمار/ صددجو صبتنی بر   -

آشنايی بیمار با صحیط و انتظارات وي و آصوزش وي در جدت ارتقا ستح  ستالصت    -

 ( یخود صراقبت)
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حیتاتی، ر  گیتري،    عالئتم )تدیه نوار قلبی، هنتترل  صراقبتی هاي اولیه  انجام اقدام -

 و   (  هاي آزصايش

  و ثبت دقیق و صحی  آ  ششدهيتجواجراي دقیق دستورات دارويی  -

 بیمار به دارو )تداخالت دارويی و تداخل دارو با غذا(تعیین واهنش  -

ها، ذهر ستاعت برچستب    ، پیگیريها تياولوهاي پرستاري )ذهر  ثبت صحی  گشارش -

 ، سونوگرافی و   ( ها صشاورهنوع هدف و اجرا، 

بررسی وضعیت بیمار هانديداي عمل جراحی )رضايت آگاهانه، آصوزش قبتل و بعتد    -

 ي از عوارض پیشگیر صنظور بهاز عمل( 

و   ( و  زدوختورد در صورد بیمار )ستقوط از تختت،    یِاتفاقثبت دقیق و صحی  وقايع  -

 به صافوق  افتهي انجامگشارش آ  و اقداصات 

 احترام و رعايت حقوق بیمارا   -

ريوي و شوک قلبی و  -هنترل دستگاه ال تروشوک، وسايل و تجدیشات احیاي قلبی -

 قلب آشنايی هاصل با تجدیشات بخش 

تحويل گرفتن بیمارا  )هلیه بیمارا  بستري در بخش( و تجدیشات بخش در تماصی  -

  ها فتیش

پیشتگیري از ابتتالء بته     صنظتور  بته استتاندارد   جانبته  همته رعايت اصول احتیاطات  -

 هاي صنتقله از راه خو ، ترشحات، تنفس و تماسی  بیماري

  یبخش توا هماهنگی با تیم درصا  در انجام فرآيندهاي تشخییی، درصانی و  -

اص انات، تجدیشات صوجود و لوازم صیترفی و   ازنظربینی نیازهاي واحد صربوطه  پیش -

 پیگیري جدت تأصین آ  

  وظايف هاي بیمارستا  جدت انجام ايجاد هماهنگی و ارتباطات الزم با ساير بخش -

 اي و واهسیناستیو  بتراي   و تنظتیم برناصته صعاينتات دوره    تش یل پرونده بدداشتی -

 هارهنا  بیمارستا  و ارائه گشارش از صوارد صثبت 

خحرناک و ارائه راه تاري صناستب    يها عفونتارزيابی وسايل و تجدیشات الزم براي  -

 با هم اري پششک صتخیص عفونی به همیته هنترل عفونت بیمارستا  
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)بازديتد زختم،    هتا  زختم پانسما  زخم بستر و بروز از صراقبت براي جلوگیري نجام ا -

 شستشو، بررسی درد، گشارش نیاز به واهسیناسیو  و جراحی در صورت لشوم( 

 ثابت، نسبتاً بررسی و ارزيابی عروق وريدي صحیحی براي دسترسی به آ  در شرايط -

از آ  بتراي پیشتگیري از    صؤثربا همترين تحرک و همترين خحر عفونت و صراقبت 

هاي ضروري به بیمار و همراهتا    عوارض صرتبط با صحل ر  گیري و انجام آصوزش

 آ   صوقع بهايشا  و تعويض 

 ريشي براي استقرار تیم پرستاري ر  گیري  برناصه -

صحتیط و ستاير عواصتل     يسروصتدا سازي صحیط فیشي ی، هنتترل دصتا و نتور،     آرام -

 حت به آراصش بیمار صحیحی و تأصین شرايط استرا

 هرگونته  و گشارشصراقبت و هنترل هاتترهاي شريانی، وريدهاي صرهشي و شنت ها  -

  ها آ اختالل در هارهرد و عوارض ناشی از 

هاي الزم از بیمار پس از انجام اقداصات تشخییتی و درصتانی تدتاجمی     صراقبت ارائه -

هاي صترتبط بتا    تشاصل هنترل وضعیت هموديناصیک، سح  هوشیاري و ساير صراقب

  شده انجاماقداصات 

هاي ويژه در صراحل صختلف درصا  بیمتار بستتري در    انجام هار با تجدیشات صراقبت -

 هاي ويژه  بخش صراقبت

هنترل وضعیت تغذيه بیمار و انجام اقداصات پرستاري الزم در صوارد تغذيه از طريق  -

 گوارشی و تغذيه هاصل وريدي  يها لوله

 حوه استفاده از وسايل صینوعی، پروتشها و هم ی آصوزش بیمار در ن -

 آصوزش ضمن ترخیص )اولین ويشيت، پی گیري دستورات پششک و روند درصا (  -

نیتاز بیمتار و شناستايی     بتر استاس  الزم  يهتا  صراقبتصديريت خحر بیمارا  با ارائه  -

پیشتگیري از وقتايع ناخواستته )ستقوط بیمتار،       صنظتور  بته بیمارا  در صعرض خحر 

 بوز و تروصبوآصبولی وريدي يا ريوي، و زخم فشاري تروص

  يا شهيرو بیمارستانی و انجام تحلیل علل  ریوص صر هم اري با همیته  -

 ريشي رعايت آ   بررسی بدداشت صحیط و برناصه -

  ازیصوردنهاي آصوزشی  تش یل پرونده ارتقا فردي جدت هارهنا  و تعیین دوره -
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 اصور صربوطه در صورت نیاز شرهت در ويشيت بیمارا  و انجام  -

 صراقبت و نظارت در توزيع غذاي بیمارا   -

 همراهی در آصوزش دانشجويا  پرستاري با صربی صربوطه  -

صترتبط و   يها حوزهبالینی، ارائه نتیجه به  يها بخشارزيابی دانشجويا  پرستاري و  -

 ريشي آصوزش نظري، عملی و بالینی دانشجويا   صشارهت و هم اري در برناصه

هنتترل عفونتت در    يهتا  راههتا و صحالتب علمتی در خیتوص      آصوزش دستورالعمل -

 بیمارستا  به گروه پرستاري 

 ريشي در جدت اجراي استانداردهاي صراقبتی  برناصه -

 توسط هادر تحت سرپرستی  شده ارائهريشي جدت ارتقاء هیفیت خدصات  برناصه -

صربوطه جدتت تتدوين استتانداردهاي صتورد عمتل در حتوزه        يها تهیهمشرهت در  -

 هاي پرستاري  خدصات پرستاري و تنظیم ضوابط و دستورالعمل

هتاي پرستتاري بتا توجته بته تجربیتات و        سرپرستی و هماهنگی در تقسیم فعالیت -

 شاوره و راهنمايی صعلوصات هريک از اعضا گروه پرستاري، آصوزش، ص

هتاي تتأصین نیتروي     تأصین و ايجاد شرايط صناسب و اقتدام در زصتا  بتروز فوريتت     -

      انسانی، تجدیشات، اص انات و

حیول اطمینا  از حسن ارائه ختدصات،   صنظور بهبازديد صستمر از واحدهاي صرتبط  -

 ثبت و ارائه گشارش به صافوق 

براي تشخیص، تحقیق، هنترل و ارزيتابی  هم اري با تیم هنترل عفونت بیمارستانی  -

 هاي بیمارستانی  عفونت

از وضتعیت صوجتود گیرنتدگا  ختدصت،      یفت یو ههمتی   يها گشارشتدیه و تنظیم  -

  ربط يذخدصت و عمل رد واحدهاي  هنندگا  ارائه

 واحدها هاي  و شیفت ها، نیازها توانايی بر اساس ا صشارهت در توزيع پرستار -

ي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و  ها شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  يریهارگ بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -
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 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

 پرستاري دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسیالف: 

 تحیتیلی   هاي رشته گرايش در هارشناسی ارشددارا بود  صدرک تحییلی ب: 

 پرستاريرشته تحییلی  هارشناسیبه دارا بود   مشروط پرستاري

رشتته   يهتا  شيگرادر  (Phdتخییی ) دارا بود  صدرک تحییلی دهتريج: 

و هارشناستی   پرستتاري  هارشناستی به دارا بتود    مشروطپرستاري تحییلی 

 ب  دربند ذهرشدهتحییلی  يها رشتهاز  ی يدر ارشد

 مهارت: -2

 صدارت ارتباطی و رفتاري با بیمار   

 صدارت صعاينات فیشي ی   

 صدارت پايش هموديناصیک 

  صحاسبات دارويیصدارت انجام    

 خونی صعمولهاي  صدارت تحلیل نتايج آزصايش گازهاي خونی و ساير آزصايش   

  روز پرستاريصدارت تحلیل صسائل   

 در شرايط بحرانیگیري  صدارت تیمیم  

 یبخش توا صراقبتی و هاي  صدارت   

 صراقبت از بیمارا ريشي  صدارت برناصه   

 ها آ ي ها صدارت آصوزش ن ات بدداشتی و صراقبتی به بیمارا  و خانواده  

 پژوهشدارت انجام ص   

  صدارت صشاوره داد 



 

14 
 

 براي هارهنا  پرستاريريشي  صدارت برناصه   

 ل اطالعات،  صدارت تحلی 

 ها  صدارت برآورد هشينه 

 ها صدارت اعمال نظارت و ارزيابی فعالیت 

 هاي آموزشي: دوره -3

   ،آگاهی از قوانین و صقررات پرستاري 

   ،احیاي قلبی و ريوي پیشرفته 

   ،صديريت فرآيند صراقبت از بیمار 

 بیمارستا هاي استراتژيک  آشنايی با اهداف و برناصه  
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 بهیارعنوان رشته شغلی: 

 تعريف:  

هتاي   صراقبتت  ارائته ، به ها آ هايی است هه صتیديا   پست رندهیدربرگاين رشته شغلی 

هتاي شخیتی صاننتد استتحمام،      صراقبت ارائهابتدايی به بیمارا  تحت هدايت پرستارا ، 

آراستن و پوشاند  لباس به سالمندا ، صعلوال  يا افرادي هه دورا  نقاهت خود را پشت 

پردازند و اجراي وظايفی صانند حرهت داد  بیمارا  يا تعويض صلحفه  گذارند، صی سر صی

  دارند عددهو    را نیش بر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

  یبخش توا م درصا  در انجام فرايندهاي تشخییی، درصانی و هماهنگی با تی -

هتاي آزصايشتگاهی    هنترل عالئم حیاتی، صیشا  جذب و دفع صايعات، گترفتن نمونته   -

 نظیر صدفوع، ادرار، خلط و ثبت در پرونده 

 جسمانی آنا  ت  پذيرش، انتقال و ترخیص بیمارا  و حمايت روانی -

گرفتن نوار قلبتی   بندي، )پروسیجر( صانند تعويض زخمانجام روندهاي عملی بالینی  -

 ، داخل پوستی و    ( یرپوستيزو تشريقات )عضالنی، 

 ريشي و ضوابط صربوطه  برناصه بر اساساجراي واهسیناسیو   -

تأصین نیازهاي بدداشتی اولیه بیمار شاصل تتأصین بدداشتت پوستت، صتو و دهتا  و       -

  دندا 

 شاصل همک به غذا خورد  به بیمارا   اي همک در تأصین نیازهاي تغذيه -

هیسته   تأصین نیازهاي دفعی بیمتار شتاصل استتفاده از لولته، لگتن، انمتا، تعتويض،        -

 ی و    صهلستو

 آصاده نمود  تخت )با بیمار و بدو  بیمار( و بران ارد  -

 همک به خروج بیمار از تخت و راه رفتن وي  -

 لشوم انجام صعاينات پشش ی هاي قبل و پس از عمل و در صوارد  انجام آصادگی -
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 آصاده هرد  وسايل جدت استريلیشاسیو   -

پیشتگیري از ابتتال بته     صنظتور  بته استتاندارد   جانبته  همته رعايت اصول احتیاطتات   -

 صنتقله از راه خو ، ترشحات، تنفس و تماسی  يها يماریب

 صراقبت از اجساد طبق صوازين شرع و استانداردها  -

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  يریهارگ بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

هتاي   هتاي فوريتت   از رشتته  ی ت يدردارا بود  صدرک تحیتیلی هتاردانی   الف: 

 پشش ی، پرستاري، صاصائی   

 دارا بود  صدرک تحییلی ديپلم بدیاري ب: 

 مهارت: -2

  پرستاري،   روز بهو  هيپا اطالعاتصدارت تحلیل هرد  صسائل صبتنی بر 

 گیري در شرايط بحرانی،   صدارت تیمیم 

 هاي پشش ی،   صدارت استفاده از گرصاسنج 

  بیمار،  و نظافت صدارت استحمام 

  سرد و گرم درصانی،   يها از همپرسصدارت استفاده 

   ،صدارت هنترل عالئم حیاتی 

 هاي آزصايشگاهی  صدارت گرفتن نمونه 
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 هاي آموزشي: دوره -3

 هاي پرستاري،   هنترل عالئم حیاتی و صراقبت 

  هاي پرستاري از صحل تشريق،  و صراقبت ايمنتشريقات 

 و ايمنی بیمار،   جانبه همهرعايت اصول احتیاطات و ، هنترل عفونت 

   ،اصول برقراري ارتباط و آصوزش بیمار 

   ، صوازين ايشوالسیو 

  ،صديريت خحر 

  خونی،  يها فرآوردهايمنی دارويی و خو  و 

  هنترل هیفی آ  اصول گندزدايی، ضدعفونی، چرخه استريلیشاسیو  و 
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 کمک پرستارعنوان رشته شغلی: 

 تعريف:  

هتايی شتاصل    ، فعالیتت هتا  آ هايی است هه صتیديا   پست رندهیدربرگاين رشته شغلی 

اجراي دستورات بدداشتی و درصانی پرستارا ، صاصاهتا و بدیتارا  نظیتر انجتام ختدصات      

اي، نظافت و استحمام، رفع احتیاجات ضروري، همتک بته بیمتارا  و صعلتولین در      تغذيه

هتاي اولیته جدتت صعلتولین )ايشولته،       و راه رفتن و نیش تعلیم و آصوزش وبرخاست نشست

  دارند عدده( بر اساس دستورات پشش ا  صعالج را بر ريآصوزش پذ و پذير تربیت

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

تأصین نیازهاي بدداشتی اولیه بیمتارا  و صعلتولین برحستب صتالحديد سرپرستت       -

صربوطه شاصل: حمام داد  يا همک در حمام هرد ، دها  شويه، اصور نظافتی صانند 

ها، تعويض البسته، صرتتب هترد  بیمتار،      ناخنشستن دست و صورت، هوتاه هرد  

 صاساژ، تغییر وضعیت، اصالح 

آصاده هرد  وسايل الزم جدت انجام اصور صراقبتی توسط پرستار )وستايل پانستما     -

پس از اتمام هار، شست و شتوي وستايل و انتقتال بته صرهتش       ها آ آوري  و   (، جمع

 سترو  سازي )استريلیشاسیو ( 

وضع جسمانی و حاالت روحتی و گتشارش رفتتار صعلتولین و      صراقبت و رسیدگی به -

 بیماري  عالئمگشارش بیماري آنا  به صسئولین صربوط در صورت صشاهده 

 همک در خورد  غذا به بیمار  -

بتا رعايتت    هتا  آ  یضتدعفون و  وشتو  شستت به بیمارا  بنا به نیاز و  ولولهداد  لگن  -

 اصول بدداشتی 

)راه رفتتن، انتقتال بته بران تارد و صتندلی       وانتقتال  نقتل و  درحرهتهمک به بیمار  -

 و   (  دار چرخ

 ها )با بیمار يا بدو  بیمار( و بران ارد  آصاده هرد  تخت -
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 آصاده هرد  بیمار براي صعاينه پششک  -

 صراقبت در حفظ نظم و نظافت بخش و پاهیشگی و شست و شوي هلیه لوازم بخش  -

هتاي نیتاز بته تخلیته و هم نتین نظافتت و        ها و ظرف تخلیه ترشحات، هلیه هیسه -

 هاي ص ش )ساهشن( و     شیشهت هاي ادراري  صانند هیسه ها آ ضدعفونی 

 بیمار يا صعلول )همک در ب ار برد  چوب زير بغل و   (  یبخش توا همک در اصر  -

 هاي آزصايشگاهی تحت نظارت پرستار صربوطه  آوري و هنترل نمونه جمع -

 ابانید  و بیدار هرد  صعلولین نظارت و صراقبت در خو -

و  ريآصتوزش پتذ  پتذير و   آصوزش نحوه پوشش و تعويض لباس بته صعلتولین تربیتت    -

  ها آ شناساند  انواع صختلف لباس و صوارد استفاده هر يک از 

بتته  هتتا آ تعتتويض صلحفتته، روبالشتتی و روتختتتی بیمتتارا  و صعلتتولین و تحويتتل    -

  خانه يرختشو

 صعلولین در زصینه جويد  و بلعید  غذا هاي الزم به  ارائه آصوزش -

 صراقبت از اجساد طبق صوازين شرع و استانداردها  -

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  يریهارگ بههاي شغلی و  توانمندي

 .سالصت در شغل صربوطهصشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام  -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

 بدیاريدارا بود  صدرک تحییلی ديپلم الف: 

به همراه گواهیناصه همک بدیتاري )صتورد   دارا بود  صدرک تحییلی ديپلم ب: 

 ( صعاونت پرستاري ديیتأ

 



 

20 
 

 مهارت: -2

 رفتاري با بیمار،   صدارت ارتباطی و 

 گیري در شرايط بحرانی،   صدارت تیمیم 

 هاي دستی،   صدارت 

 اي(،   جیوه يا اي صدارت استفاده از انواع فشارسنج )عقربه 

   ،صدارت استحمام بیمار 

  صینوعی،   يها بااندامصدارت هار 

   ، صدارت آصوزش داد  به بیمارا 

  بیماري  یگشارش دهصدارت 

 هاي آموزشي: دوره -3

 هاي اولیه،   همک 

  ی،  بیمارستاناستريلیشاسیو  وسايل و تجدیشات 

 تغذيه بیمارا  ،  

  و ايمنی بیمار،   جانبه همهرعايت اصول احتیاطات 

   ،آصوزش بیمار 

  ،صديريت خحر 

 صوازين پیشگیري و هنترل عفونت 

  هنترل هیفیت 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس اتاق عمل

 تعريف:  

هتايی شتاصل    فعالیتت ، هتا  آ هايی است هه صتیديا   پست رندهیدربرگاين رشته شغلی 

جراحتی و   ليوستا هاي الزم فنی در اتاق عمتل بته جراحتا ، آصتاده نمتود        ارائه همک

ريشي و همتاهنگی اصتور    سرپرستی، طرحهاي عمل يا  استريل جدت استفاده و اداره اتاق

  دارند عددهصرتبط با اتاق عمل را بر 

 ها: مسئوليتنمونه وظايف و 

هنترل پرونده بیمار قبل از جراحی براي اطمینا  از هاصتل بتود  صتدارک پششت ی      -

آصادگی عمل، داروهاي قبل از عمل، عدم داشتن وسايل  ،صانند اجازه عمل ازیصوردن

 صینوعی و زيورآالت و   ( 

جدت عمل جراحتی   ازیصوردنها و تجدیشات  اطمینا  از سالم بود  و هارايی دستگاه -

قبل از شروع )شاصل ساهشن، دستتگاه ال تروهتوتر، چترا. و   ( و گتشارش هرگونته      

  ربط يذنقص، خحا و خرابی به صسئولین 

رستانی، درجته حترارت، رطوبتت،      نور هتافی، سیستتم بترق    ازنظرهنترل اتاق عمل  -

 پاهیشگی، ايمنی و     

عمل با لتوازم و   اتاقآصاده نمود   جراحی و ازیصوردناطالع از وجود لوازم و اص انات  -

 وسايل جراحی 

 هاي وسايل  هنترل و اطمینا  از استريل بود  لوازم و بسته -

هتاي   آصادگی جسمی و روانی جدت عمل جراحی و ارائه آصوزش ازنظربیمار  هنترل -

 الزم 

بیمار بر روي تخت و تنظیم تخت جراحتی و   قرار داد هدايت بیمار به تخت عمل،  -

 نوع و ناحیه عمل  برحسبها  چرا.
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ها و تجدیشات در اطتراف تختت جراحتی بتر طبتق قابلیتت        قرار داد  هلیه دستگاه -

 دسترسی و نیاز 

همتک بته    حضور در تمام طول عمل و اشراف بر صحیط و اتفاقات و وضعیت بیمتار،  -

 جراحا  و پرستار اس راب در پوشید  گا  و دست ش و    

و ستاير وستايل و در اختیتار     هتا  نخهاي استريل و  هاي اولیه بسته پوشش بازنمود  -

  ها آ گذارد  

شمارش و ثبت نخ، گاز، النگ گاز، در  و    قبل از اتمام بته همتراه تتیم جراحتی و      -

 پس از استفاده  ها آ آوري  جمع

 و صوارد ثبتی از ابتدا تا اتمام عمل جراحی  يها گشارشت میل هلیه  -

ه ري تاوري و ارائته گتشارش شتفاهی و هتبتی در      همک در جابجايی و انتقال بیمار ب -

 صورد وضعیت ناحیه جراحی 

وسايل و لوازم به شت ل استتريل بتر     قرار داد پوشاند  صیشها با پوشش استريل و  -

 )شاصل وسايل جراحی، نخ، در ، گاز،   (  ها آ روي 

هاي استتريل   همک در شستن ندايی پوست بیمار )پرپ( و پوشاند  بیمار با پوشش -

 رپ( )د

 و وسايل صتیله به بیمار به صسئول ري اوري  شده انجامگشارش هلیه اقداصات  -

 به صرهش استريلیشاسیو   ها آ آوري و شست و شوي وسايل و انتقال  جمع -

هاي علمی و ت نولوژيک در زصینته اتتاق عمتل و     صحالعه و تحقیق در صورد پیشرفت -

 هسب دانش روزانه 

 در اتاق عمل شرهت در انجام عملیات احیاء  -

 اتاق عمل  يها هاردا نظارت و هنترل بر فعالیت  -

 حیول اطمینا  از هارهرد صحی  و دقیق ابشار و تجدیشات اتاق عمل  -

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  يریهارگ بههاي شغلی و  توانمندي

 .رهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطهصشا -
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 شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

 اتاق عمل  ت نولوژي   دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسیالف: 

 اتتتاق عمتتل ،  ت نولتتوژي دارا بتتود  صتتدرک تحیتتیلی هارشناستتی ارشتتد ب: 

هاي ويژه  پرستاري صراقبتهاي ويژه،  پرستاري صراقبتت نولوژي گردش خو ، 

 به دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی ت نولوژي اتاق عمل  مشروطنوزادا  

 مهارت: -2

   ،صدارت برقراري ارتباط با بیمار 

   ،صدارت ارزيابی بیمار 

  عمل(،   از انجامصدارت بررسی و هنترل تجدیشات اتاق عمل )قبل 

 ،صدارت انجام احیاي قلبی/ ريوي 

  هنتتترل عفونتتت )بدداشتتت دستتت، و  رعايتتت اصتتول ايمنتتی بیمتتارصدتتارت در

  تجدیشات و   (، شستشوياستريلیشاسیو  و 

 سازي، و غیرعفونی یشاسیو استريل فنو تاق عمل با اسازي  صدارت آصاده 

 زا اورژانس و استرس طيدر شرابندي صسائل  صدارت در اولويت ، 

  ، صدارت در صديريت بحرا 

   ،صدارت هاستن سح  اضحراب بیمار قبل از جراحی 

  ،صدارت پیشگیري از عوارض ناشی از دريافت بیدوشی 

   ،صدارت استفاده از اصول صحی  وضعیت داد  به بیمار 

  صناسب در هموستاز  فنو صدارت استفاده از 
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 هاي آموزشي: دوره -3

  ،هنترل عفونت 

   ،استريلیشاسیو  وسايل و تجدیشات اتاق عمل 

  احیاي قلبی و ريوي پیشرفته 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان اتاق عمل

 تعريف:  

هتايی شتاصل    فعالیتت ، هتا  آ هايی است هه صتیديا   پست رندهیدربرگاين رشته شغلی 

جراحتی و   ليوستا هاي الزم فنی در اتاق عمتل بته جراحتا ، آصتاده نمتود        ارائه همک

  دارند عددهاتاق عمل را بر استريل جدت استفاده در 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هنترل پرونده بیمار قبل از جراحی براي اطمینا  از هاصتل بتود  صتدارک پششت ی      -

هاي عمل، داروهاي قبل از عمل، عدم داشتتن   )صانند اجازه عمل و آصادگی ازیصوردن

 و   (  ورآالتيزوسايل صینوعی و 

عمتل جراحتی قبتل از     ازیصوردنها و تجدیشات  و هارايی دستگاه الصتاطمینا  از س -

نقص، خحتا   نوعشروع )شاصل ساهشن، دستگاه ال تروهوتر، چرا. و   ( و گشارش هر 

  ربط يذو خرابی به صسئولین 

رستانی، درجته حترارت، رطوبتت،      نور هتافی، سیستتم بترق    ازنظرهنترل اتاق عمل  -

 پاهیشگی، ايمنی و     

عمل با لتوازم و   اتاقجراحی و آصاده نمود   ازیصوردند لوازم و اص انات اطالع از وجو -

 وسايل جراحی 

 وسايل  هاي بستههنترل و اطمینا  از استريل بود  لوازم و  -

هتاي   آصادگی جسمی و روانی جدت عمل جراحی و ارائه آصوزش ازنظرهنترل بیمار  -

 الزم 

بیمار بر روي تخت و تنظیم تخت جراحتی و   قرار داد هدايت بیمار به تخت عمل،  -

 نوع و ناحیه عمل  برحسبها  چرا.

ها و تجدیشات در اطتراف تختت جراحتی بتر طبتق قابلیتت        قرار داد  هلیه دستگاه -

 دسترسی و نیاز 
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حضور در تمام طول عمل و اشراف بر صحیط و اتفاقات و وضتعیت بیمار،همتک بته     -

  و دست ش و    جراحا  و پرستار اس راب در پوشید  گا 

و ستاير وستايل و در اختیتار     هتا  نخاستريل و  هاي بستهاولیه  هاي پوشش بازنمود  -

  ها آ گذارد  

شمارش و ثبت نخ، گاز، النگ گاز، در  و    قبل از اتمام بته همتراه تتیم جراحتی و      -

 پس از استفاده  ها آ آوري  جمع

 م عمل جراحی و صوارد ثبتی از ابتدا تا اتما هاي گشارشت میل هلیه  -

همک در جابجايی و انتقال بیمار به ري تاوري و ارائته گتشارش شتفاهی و هتبتی در       -

 صورد وضعیت ناحیه جراحی 

وسايل و لوازم به شت ل استتريل بتر     قرار داد پوشاند  صیشها با پوشش استريل و  -

 )شاصل وسايل جراحی، نخ، در ،گاز،   (  ها آ روي 

 و پوشاند  بیمار با پوشش استريل )درپ( همک در شستن پوست بیمار )پرپ(  -

 و وسايل صتیله به بیمار به صسئول ري اوري  شده انجامگشارش هلیه اقداصات  -

 به صراهش استريلیشاسیو   ها آ آوري و شست و شوي وسايل و انتقال  جمع -

 شرهت در انجام عملیات احیاء در اتاق عمل  -

 استانداردها صراقبت از اجساد طبق صوازين شرع و  -

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -
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 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

 بود  صدرک تحییلی هاردانی اتاق عمل دارا الف: 

 مهارت: -2

   ،صدارت برقراري ارتباط با بیمار 

   ،صدارت ارزيابی بیمار 

   ،)صدارت بررسی و هنترل تجدیشات اتاق عمل )قبل از انجام عمل 

   ،صدارت انجام احیاي قلبی/ريوي 

   ،صدارت در رعايت اصول ايمنی بیمار 

    داشتت دستت، استريلیشاستیو  و    صدارت در رعايت اصتول هنتترل عفونتت )بد

  تجدیشات و   (، شستشوي

 سازي، و غیرعفونی یشاسیو استريل فنو سازي اتاق عمل با  صدارت آصاده 

 شرايط اورژانس و پراسترس،  بندي صسائل در صدارت در اولويت 

        صدارت استفاده از اصول صتحی  وضتعیت داد  بته بیمتار، صدتارت استتفاده از

 هموستاز هاي صناسب در  ت نیک

 هاي آموزشي: دوره -3

  ،هنترل عفونت 

   ،استريلیشاسیو  وسايل و تجدیشات اتاق عمل 

  احیاي قلبی و ريوي پیشرفته 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس هوشبری

 تعريف:  

، بتا شتناخت هاصتل    هتا  آ هايی استت هته صتیتديا      پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

داد  بیدوشی به بیمارا  تا ريسک سته، زيتر    دستگاه و فرآيندهاي تخییی بیدوشی به

ريشي و همتاهنگی اصتور صترتبط بتا هوشتبري       سرپرستی، طرح و نظر صتخیص بیدوشی

    پردازند صی

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 بررسی، اصالح و ارتقاء فرآيندهاي انجام هار صربوط به بیدوشی  -

عالئتم حیتاتی و ستح     هم اري در تعیین وضعیت بیمار در حین عمتل و هنتترل    -

 هوشیاري 

 بیمار قبل از عمل  هاي آزصايشارزيابی وضعیت بالینی و  -

 هاي آصوزشی و تحقیقاتی  هاي الزم با گروه آصوزشی بیدوشی در زصینه هم اري -

گیري )با هماهنگی صتخیص( و با لحتا  رضتايت بیمتار در     انجام صشاوره و تیمیم -

ا توجه به وضتعیت بتالینی بیمتار و نتتايج     اي( ب صورد نوع بیدوشی )عموصی يا ناحیه

 پاراهلینی ی  هاي آزصايش

نوع و صقدار  ازنظر صتخیصتجويش پششک  بر اساستشريق داروهاي قبل از بیدوشی  -

 دارو و روش استفاده از آ  

القتاي   ازجملهو شرهت در صراحل صختلف آ   ۳داد  بیدوشی به بیمارا  تا ريسک  -

 بیدوشی و نگدداري و اتمام آ  زير نظر صتخیص بیدوشی 

تحت نظر داشتن بیمار در طول عمل و انتقال بیمار به ري اوري تا هوشیاري هاصتل   -

 و ترخیص 

 نیاز به دستگاه تنفس صینوعی با بررسی گازهاي خو  شريانی  ازنظربررسی بیمار  -
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 تهاي ويتژه    قلبی ريوي در بخشر  گیري شريانی، هارگذاري لوله تراشه و احیاي  -

 اورژانس و    

اجراي روندهاي عملی بالینی )پروسیجر( صتداول بیتدردي )صاننتد بیتدردي بعتد از      -

 حین زايما  و   (  -عمل 

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه  -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

 دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی در رشته هوشبري الف: 

هتاي ويتژه،    پرستتاري صراقبتت   صدرک تحییلی هارشناسی ارشد دارا بود ب: 

بته دارا   مشرروط ت نولوژي گردش ختو    هاي ويژه نوزادا ، صراقبتپرستاري 

 بود  صدرک تحییلی هارشناسی هوشبري 

 مهارت: -2

   ،صدارت ارزيابی بیمار 

 ريشي در شرايط بحرانی،  برناصهو گیري  صدارت تیمیم 

 صدارت در احیاي قلبی- ( ريويCPR  ،) 

   ،صدارت در رعايت اصول هنترل عفونت و ايمنی بیمار 

 ارت در هنترل گردش خو  و هموستاز،  صد 

   ،صدارت استفاده از اصول صحی  وضعیت بیمار در هنگام عمل 

  ،صدارت آصوزش به بیمار و خانواده وي 
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  پايش صداوم عالئم حیاتی بیمار در صراحل صختلف بیدوشی  صراقبت و صدارت 

   ،صدارت صانیتورينگ تجدیشات هنترلی 

  حیاتی بیمار،   عالئمصدارت ارزيابی هوشیاري و پايش 

   ،)صدارت استفاده از رياضی )جدت تعیین دوز دارويی 

  ها،   وسايل و داروهاي بیدوشی در جراحی ،تجدیشات يریهارگ بهصدارت 

 هاي آموزشي: دوره -3

   ،آشنايی با قوانین و صقررات اتاق عمل 

   ،ايمنی بیمار 

  ،هنترل عفونت 

  احیاي قلبی و ريوي پیشرفته 

 

 



 

31 
 

 شغلی: کاردان هوشبری عنوان رشته

 تعريف:  

،  بتا شتناخت هاصتل    هتا  آ هايی است هته صتیتديا     پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

در اتتتاق عمتتل و واحتتد  صورداستتتفادههتتاي بیدوشتتی و صونیتورهتتاي صختلتتف  دستتتگاه

هتاي   دستتگاه  يریهتارگ  بته هاي تنفس صیتنوعی، تنظتیم و    هاي ويژه و دستگاه صراقبت

گیري گازهاي خو  و ساير وستايل آزصايشتگاهی صربتوط بته رشتته بیدوشتی، بته         اندازه

تنفسی از ت  هاي قلبی ساختن بیمار تحت نظر صتخیص بیدوشی و ارائه صراقبت هوش یب

 پردازند  صی هوش یببیمار 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 هم اري در انجام اقداصات اولیه احیاء تا رسید  تیم احیاء  -

 ازیت صوردنهتا و تجدیتشات بیدوشتی     حیول اطمینا  از سالم بود  و هارايی دستگاه -

هاي بیدوشی، ساهشن، صانیتور، پالس  هر شیفت هاري )شاصل دستگاه قبل از شروع

  ربط يذنقض يا خرابی به صسئولین  هرگونهاهسی صتر و   ( و گشارش 

د و گشارش صوارد ناهتافی  و اص انات بیدوشی صوجو ازیصوردناطالع از وجود داروهاي  -

 و يا همبودها 

، هتاربرد و رعايتت آ  در تمتام    یضتدعفون هتاي استريلیشاستیو  و    آشنايی بتا روش  -

 صراحل عمل 

 بیدوشی طبق لیست عمل جراحی  ازیصوردنها و لوازم  آصاده نمود  هلیه دستگاه -

ی هنترل پرونده بیمار قبل از جراحی براي اطمینا  از هاصتل بتود  صتدارک پششت      -

ضروري، نوار قلب، صشاوره پشش ی، آصتاده   هاي آزصايش)صانند اجازه عمل،  ازیصوردن

 بود  خو  و   ( 

 انجام اقداصات و تدابیر بعد از بیدوشی بیمار  -

 انتقال بیمار به ري اوري و گشارش ص توب آخرين وضعیت بیمار  -
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 شستشو و ضدعفونی و آصاده نمود  هلیه وسايل صربوط به بیدوشی  -

 به صتخیص بیدوشی در تمام صراحل قبل، حین و بعد از عمل همک  -

دقت و توجه در بروز عالئم خحر و آصتادگی جدتت اقتدام ضتروري و آگتاه نمتود         -

 ها  صتخیص بیدوشی در صورت صشاهده اش ال در بیمار و دستگاه

آصاده نمود  بیمار بر روي تخت اتتاق عمتل و صراقبتت در حتین عمتل جراحتی و        -

 تا بدوش آصد  بیمار و تحويل به بخش   ازآ  پس

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقتا صعلوصتات و    شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه  -

 :شرايط احراز

 معلومات:تحصيالت و  -۱

 صدرک تحییلی هاردانی در رشته هوشبري الف: 

 مهارت: -2

   ،صدارت ارزيابی بیمار 

 ريشي،  صدارت برناصه 

 گیري در شرايط بحرانی،   صدارت تیمیم 

  حیاتی بیمار در صراحل صختلف بیدوشی،   عالئمصراقبت از هوشیاري و پايش 

 صدارت در احیاي ( قلبی/ ريويCPR ،) 

  ،صدارت آصوزش به بیمار و خانواده وي 

   ،صدارت صانیتورينگ تجدیشات هنترلی 

   ،)صدارت استفاده از رياضی )جدت تعیین دوز دارويی 

  ها،   تجدیشات و وسايل و داروهاي بیدوشی در جراحی يریهارگ بهصدارت 
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  صدارت صراقبت از بیمارا  در صراحل صختلف بیدوشی 

 هاي آموزشي: دوره -3

   ،آشنايی با قوانین و صقررات اتاق عمل 

   ،ايمنی بیمار 

  ،هنترل عفونت 

  احیاي قلبی و ريوي پايه 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس گردش خون برون پیکری

 تعريف:

براساس علم ت نولتوژي   ها آ هايی است هه صتیديا   پست رندهیدربرگاين رشته شغلی 

 ریت غاي، عروقتی و پیونتد( و    گردش خو  به حمايت از بیمارا  قلبی )صادرزادي، دري ته 

در تمتام   (هتا  تیصستموص هاي ريوي، تروصا، حوادث، ستوختگی و   )سرطا ، بیماري یقلب

، CPB ،IABPهاي سنی، با استفاده از تجدیشات فوق پیشرفته حفظ حیات صاننتد   گروه

LVAD IMPLANTED VADS ،RVAD ،ECMO، CELL SAVER و 

CRRT د نپرداز صی 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 بررسی هاصل پرونده بیمار و تعاصل با جراح و بیدوشی در صورد نوع و شیوه عمل  -

 اقدام به ثبت گشارش پرفیوژ ، وقايع و حوادث  -

نظیر صیشا  سح  بتد ، اينتدهس قلبتی، صیتشا  جريتا        ازیصوردنانجام صحاسبات  -

 پروت ل  بر اساس GFRخو ، هماتوهريت و 

 تعیین نوع هانو ، اهسیژناتور و فیلترها براي صحاسبات  -

هیتتر هتولر و   ، CPBهاي دستتگاه   از عمل رد درست تماصی قسمتاطمینا  يافتن  -

VAVD  

صتناستب بتا نتوع     هتا  ست لولته  و ، پرايم و هواگیري اهسیژناتور، فیلترهاسازي آصاده -

  طبق پروت ل و عمل و وضعیت بیمار

هاي درجته   هاي ايمنی دستگاه پمپ شاصل: بابل ديت تور، پروپ سیستم يساز فعال -

 حرارت، لول ديت تور، اوهلودر 

 الين و سنسور فشارهااتیال و هنترل  -

در جدتت حفتظ    پايش آنالين و اهسیمتري صغشي از سیستم فوق پیشرفته استفاده -

 طبق پروت ل  ايمنی بیشتر بیمار،
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 با هماهنگی تیم درصا   بیمار و هوشیاري و آصادگی هاصلپس از  CPBشروع  -

دصاي بد  بیمار بتر استاس نتوع عمتل جراحتی )نورصتوترصی، هیپتوترصی        صديريت  -

 خفیف، صتوسط و عمیق( 

 در صورت نیاز، طبق پروت ل  CEEL SAVERدستگاه  يساز آصاده -

اصالح هموديناصیک و پاراصترهاي حیاتی پرفیوژ  صاننتد: صستیرهاي فشتار    و پايش  -

)شريانی، وريدي، هارديوپلژي و اهسیژناتور(، صیشا  جريا  گاز، فلوي خو  و درجه 

در بیمار شريانی و صسیرهاي ورودي و خروجی آب( ت حرارت )بیمار، صسیر وريدي   

 صراحل صختلف عمل   

بتا   (Z-BUF، PBUF، MUF،DUF) هتاي ختاص   همتوفیلتر بتا روش  استتفاده از   -

جدتت   ،الهتتات  و ها توجه به هماتوهريت، ديورز، صش الت هلیوي بیمار، ال ترولیت

 هنترل سیستم التدابی   

هتاي آزصايشتگاهی در حتین     بر اساس نتايج تستت وضعیت بیمار صبادرت به اصالح  -

 باي پس )گازهاي خونی، ال ترولیت ها و   (، با هماهنگی تیم درصا    

 جدت صحافظت از صیوهارد با هماهنگی جراح  ،طبق پروت ل ،گرم هرد  بیمار -

صشارهت با تیم پیوند اعضا در جدت حمايت از صیوهارد به هنگتام جداستازي قلتب     -

  اهدايی

باال در بیمارا  ويژه غیرقلبی صاننتد: شتیمی    فناورياز تجدیشات صدر  و با  استفاده -

 CRRTو  یسرصازدگ، یشدگ غرق، شده قحعدرصانی، احیا عضو 

صترتبط صاننتد:   اعمال جراحی جدت  STAND BY صورت بهحضور بر بالین بیمار  -

OFF PUMP، پري ارد افیوژ   ، جراحی عروق بشر 

 .در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه صشارهت در تحقیقات هاربردي -
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 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

دارا بود  صتدرک تحیتیلی هارشناستی ارشتد ت نولتوژي گتردش ختو         الف: 

بته دارا بتود  صتدرک تحیتیلی هارشناستی پرستتاري، اتتاق عمتل،          مشروط

 هوشبري 

 با طی پرستاري، اتاق عمل، هوشبري دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسیب: 

و اختذ گواهیناصته   درصانی صعتبتر   آصوزش علمی و عملی در صراهش دوسالهدوره 

 ايترا   انجمتن ت نولتوژي گتردش ختو  بترو  پی تري       ديیت تأ پرفیوژ  صتورد 

IRANSECT))  و انجمن جراحا  قلب ايرا  

 تجربه: -2

      براي احراز پست ت نولوژي گردش خو  در بیمتارا  اطفتال، دو ستال تجربته

 باشد  پرفیوژنیست الزم صی عنوا  به

  براي احراز پست ت نولوژي گردش خو  در اهسیژناسیو  غشايی برو  پی ري

(ECMO) باشد  پرفیوژنیست الزم صی عنوا  به، سه سال تجربه 

 صا  بیمتارا  سترطانی و ختاص    براي احراز پست ت نولوژي گردش خو  در در

 باشد  پرفیوژنیست الزم صی عنوا  بهسه سال تجربه 

     براي احراز پست ت نولوژي گردش خو  در تیتفیه ختو(CRRT)   دو ستال

 .باشد پرفیوژنیست الزم صی عنوا  بهتجربه 
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 مهارت: -3

   ، صدارت ارتباطی و رفتاري با تیم درصا 

 تجدیشات پیشرفته صرتبط،   يریهارگ بهسازي و  صدارت انتخاب، آصاده 

   ،صدارت پايش هموديناصیک 

  ازیصوردنصدارت انجام صحاسبات دارويی و ديگر پاراصترهاي،    

 هاي خونی صرتبط، صدارت تحلیل نتايج آزصايش گازهاي خونی و ساير آزصايش    

  ت نولوژي گردش خو ،  روز بهصدارت تحلیل صسائل صبتنی بر اطالعات 

 اورژانس   و در شرايط بحرانی )حوادث( گیري صدارت تیمیم 

  حوادث در حین جادهنندهياصدارت شناسايی و هنترل عواصلCPB   ،)ايمنی( 

 تحلیل اطالعات،  و  صدارت انجام پژوهش 

 ها آ نگدداري  و و حفظها  صدارت نظارت فنی بر دستگاه  ، 

  صدارت تفسیرECG ها  و آريتمی 

 هاي آموزشي: دوره -۴

  ،هنترل عفونت 

   ،احیاي قلبی و ريوي پیشرفته 

 شده و پیشرفته،   روز بهها و تجدیشات  آصوزش دستگاه 

 هاي خاص درصانی جديد،   آصوزش روش 

 هتتاي اطفتتال آصتتوزش و بتتازآصوزي دوره،IABP ،ECMO ،VADS،CELL 

SAVER ،CRRT 

 تفسیر ،پايش هموديناصیک، آب و ال ترولیت، هموويژوالنسECG وABG  
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 های پزشکی شغلی فوریتهای  بخش سوم( رشته

 های پزشکی عنوان رشته شغلی: کارشناس بالینی فوریت

 تعريف:  

،  به انجام وظايف اصتداد  ها آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

رسانی به صیدوصین،  سريع، ارائه خدصات درصانی اولیه پشش ی پیش بیمارستانی و همک

 ،ریت وص صر هاهش  باهدفبیمارا  و صجروحین اورژانسی و انتقال آنا  به صراهش درصانی 

ريتشي و   نقص عضو و آستیب در همتترين زصتا  صم تن و هم نتین سرپرستتی، طترح       

 پردازند  هاي پشش ی صی رتبط با فوريتهماهنگی اصور ص

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 صعاينه بیمارا  و صیدوصین در صورت اص ا  و بنا به دستور پششک صربوطه  -

هاي اولیه پشش ی در صورد بیمارا  و صجروحا  و گشارش وضع اولیه بته   انجام همک -

 پششک صربوطه 

غیتره و گتشارش بته     نتبض، تتنفس و  هنترل عالئم حیاتی بیمار از قبیل فشارخو ،  -

 پششک صربوطه  

  ها زخم پوشاند  و بانداژ -

    دهيد بیآسهاي  بندي اندام آتل -

 )ر  باز( و تشريق داخل وريدي    IVLINEگرفتن  -

 )نوار قلب( و صخابره آ  از طريق اص انات صخابراتی   EKGگرفتن  -

)اقداصات ضتروري اولیته درصتا  شتاصل      ABCDانجام صانیتورينگ قلبی و اقداصات  -

 دارو، جريا  خو ، صجاري تنفسی، راه هوايی(  

 )احیاء قلبی، تنفسی( درخیوص بیمارا  اورژانس   CPRانجام عملیات  -

  ستیل چکيا هیت احیاء طبق  CPRهنترل هاصل جاصبک دارويی و  -
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 انجام انتوباسیو  )لوله تراشه( با هسب صجوز از پششک صربوطه   -

 داروهاي صوجود در ترالی اورژانس پس از هسب صجوز از پششک    يا تجويشتشريق و  -

دستتگاه   لهیوست  بته برقرار ساختن ارتباط با صراهش اصلی اورژانس و پششک صربوطته   -

 درصا  بدو  هماهنگی با پششک صرهش   هرگونهاز  شیپرهسیم و  بی

صرهش )در هدهاي فاقد  صادره از پششک يیدارو ریغاجراي هاصل دستورات دارويی و  -

 پششک(  

بر بالین بیمتارا  در هتابین عقتب آصبتوالنس )درزصتا  حمتل        صؤثرحضور صداوم و  -

 بیمار(

 تحويل دقیق بیمار به صرهش درصانی و اخذ اصضاء و صدر ارجاع از بیمارستا  -

   ازیصوردنبا دقت هاصل و ثبت اطالعات  تيصأصورت میل فرم  -

صربوط به چگونگی حمل بیمار و صديريت بیمتارا    دهيد آصوزشرعايت تماصی اصول  -

 تا رسید  به صرهش درصانی  

 :حرازاشرايط 

 تحصيالت و معلومات -۱

هتاي   فوريتت هتاي   از رشتته  ی يدردارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی الف: 

 و هم نین داشتن گواهیناصه رانندگی  پرستاري، هوشبريپشش ی، 

هاي  هاي فوريت از رشته ی يدردارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی ارشد ب: 

 ی ت يدرصدرک هارشناسی  به دارا بود  مشروط  پشش ی، پرستاري، هوشبري

و هم نتین داشتتن گواهیناصته    التف   دربنتد   ذهرشتده  تحییلی  يها رشتهاز 

 رانندگی 
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 مهارت: -2

 صدارت ارزيابی سريع وضعیت بیمار 

  ريشي صدارت برناصه 

   در آصبوالنس صحی  تجدیشات صوجود هارگیري بهصدارت 

   صدارت احیاي قلبی، ريوي پیشرفته 

 هاي آموزشي: دوره-3

 آصوزش بدو خدصت اورژانس پیش بیمارستانی اصدادگر 

  هاي اولیه پیش بیمارستانی در بیمارا  تروصايی صراقبت 

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

 تعريف:  

، به انجام وظايف اصتداد  ها آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

رسانی به صیدوصین، بیمارا   سريع، ارائه خدصات درصانی اولیه پیش بیمارستانی و همک

، نقتص  ریت وص صتر  هتاهش   باهدفو صجروحین اورژانسی و انتقال آنا  به صراهش درصانی 

 پردازند  عضو و آسیب در همترين زصا  صم ن صی

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 بیمارا  و صیدوصین در صورت اص ا  و بنا به دستور پششک صربوطه صعاينه  -

هاي اولیه پشش ی در صورد بیمارا  و صجروحا  و گشارش وضع اولیه بته   انجام همک -

 پششک صربوطه  

غیتره و گتشارش بته     هنترل عالئم حیاتی بیمار از قبیل فشارخو ، نتبض، تتنفس و   -

 پششک صربوطه  

 ها  زخم بانداژ پوشاند  و -

    دهيد بیآسهاي  بندي اندام تلآ -

 )ر  باز( و تشريق داخل وريدي    IVLINEگرفتن  -

 )نوار قلب( و صخابره آ  از طريق اص انات صخابراتی    EKGگرفتن  -

)اقداصات ضتروري اولیته درصتا  شتاصل      ABCDانجام صانیتورينگ قلبی و اقداصات  -

 دارو، جريا  خو ، صجاري تنفسی، راه هوايی(   

 )احیاء قلبی، تنفسی( درخیوص بیمارا  اورژانس   CPRانجام عملیات  -

  لیست چکيا هیت احیاء طبق  CPRهنترل هاصل جاصبک دارويی و  -

 انجام انتوباسیو  )لوله تراشه( با هسب صجوز از پششک صربوطه   -

 داروهاي صوجود در ترالی اورژانس پس از هسب صجوز از پششک    يا تجويشتشريق و  -
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دستتگاه   وستیله  بته ساختن ارتباط با صراهش اصلی اورژانس و پششک صربوطته   برقرار -

 درصا  بدو  هماهنگی با پششک صرهش   هرگونهاز  پرهیشسیم و  بی

صادره از پششک صرهش )در هدهاي فاقد  غیر دارويیاجراي هاصل دستورات دارويی و  -

 پششک(   

بر بالین بیمارا  در هتابین عقتب آصبتوالنس ) درزصتا  حمتل       صؤثرحضور صداوم و  -

 بیمار ( 

 تحويل دقیق بیمار به صرهش درصانی و اخذ اصضاء و صدر ارجاع از بیمارستا   -

    ازیصوردنبا دقت هاصل و ثبت اطالعات  تيصأصورت میل فرم  -

  صربوط به چگونگی حمل بیمار و صديريت بیمتارا  دهيد آصوزشرعايت تماصی اصول  -

 تا رسید  به صرهش درصانی   

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

هتاي   فوريتت هتاي   از رشتته  ی ت يدردارا بود  صدرک تحیتیلی هتاردانی   الف: 

 و هم نین داشتن گواهیناصه رانندگی  پرستاري، بیدوشیپشش ی، 

 مهارت: -2

 صدارت ارزيابی سريع وضعیت بیمار 

  ريشي صدارت برناصه 

   درآصبوالنس صحی  تجدیشات صوجود هارگیري بهصدارت 

   صدارت احیاي قلبی، ريوي پیشرفته 
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 هاي آموزشي:  دوره -3

 آصوزش بدو خدصت اورژانس پیش بیمارستانی اصدادگر 

  هاي اولیه پیش بیمارستانی در بیمارا  تروصايی صراقبت 

  هاي پشش ی اي در فوريت اخالق حرفه. 
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 های پزشکی تکنسین بالینی فوریتعنوان رشته شغلی: 

 تعريف:  

، به انجام وظايف اصتداد  ها آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

رسانی به صیدوصین، بیمارا   سريع، ارائه خدصات درصانی اولیه پیش بیمارستانی و همک

، نقتص  ریت وص صتر  هتاهش   باهدفو صجروحین اورژانسی و انتقال آنا  به صراهش درصانی 

 .پردازند عضو و آسیب در همترين زصا  صم ن صی

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 عاينه بیمارا  و صیدوصین در صورت اص ا  و بنا به دستور پششک صربوطه ص -

هاي اولیه پشش ی در صورد بیمارا  و صجروحا  و گشارش وضع اولیه بته   انجام همک -

 پششک صربوطه  

و گتشارش بته    رهیت و غهنترل عالئم حیاتی بیمار از قبیل فشارخو ، نتبض، تتنفس    -

 پششک صربوطه  

 ها  زخم بانداژ پوشاند  و -

    دهيد بیآسهاي  بندي اندام آتل -

 )ر  باز( و تشريق داخل وريدي    IVLINEگرفتن  -

 )نوار قلب( و صخابره آ  از طريق اص انات صخابراتی    EKGگرفتن  -

)اقداصات ضتروري اولیته درصتا  شتاصل      ABCDانجام صانیتورينگ قلبی و اقداصات  -

 دارو، جريا  خو ، صجاري تنفسی، راه هوايی(   

 )احیاء قلبی، تنفسی( درخیوص بیمارا  اورژانس   CPRانجام عملیات  -

  لیست چکيا هیت احیاء طبق  CPRهنترل هاصل جاصبک دارويی و  -

 انجام انتوباسیو  )لوله تراشه( با هسب صجوز از پششک صربوطه   -

 داروهاي صوجود در ترالی اورژانس پس از هسب صجوز از پششک    يا تجويشتشريق و  -
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دستتگاه   وستیله  بته برقرار ساختن ارتباط با صراهش اصلی اورژانس و پششک صربوطته   -

 صرهش  درصا  بدو  هماهنگی با پششک  هرگونهاز  پرهیشسیم و  بی

صادره از پششک صرهش )در هدهاي فاقد  غیر دارويیاجراي هاصل دستورات دارويی و  -

 پششک(   

بر بالین بیمارا  در هتابین عقتب آصبتوالنس )در زصتا  حمتل       صؤثرحضور صداوم و  -

 بیمار( 

 تحويل دقیق بیمار به صرهش درصانی و اخذ اصضاء و صدر ارجاع از بیمارستا   -

    ازیصوردنبا دقت هاصل و ثبت اطالعات  تيصأصورت میل فرم  -

صربوط به چگونگی حمل بیمار و صديريت بیمتارا    دهيد آصوزشرعايت تماصی اصول  -

 تا رسید  به صرهش درصانی   

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

  بدیاريديپلم دارا بود  صدرک تحییلی الف: 

اختذ گواهیناصته    شترط  بته  هاصل صتوسحهصدرک تحییلی ديپلم  دارا بود ب: 

هاي پششت ی از صراهتش صتورد تأيیتد وزارت بدداشتت،       اي ت نسین فوريت حرفه

 درصا  و آصوزش پشش ی

 مهارت: -2

 صدارت ارزيابی سريع وضعیت بیمار 

  ريشي صدارت برناصه 

   در آصبوالنس صحی  تجدیشات صوجود هارگیري بهصدارت 

     صدارت احیاي قلبی، ريوي پیشرفته 
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 هاي آموزشي: دوره-3

 آصوزش بدو خدصت اورژانس پیش بیمارستانی اصدادگر 

  هاي اولیه پیش بیمارستانی در بیمارا  تروصايی صراقبت 

  هاي پشش ی  اي در فوريت اخالق حرفه 
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 سالمت در حوادث و بالیا یماآزکارعنوان رشته شغلی: 

 تعريف:  

ريتشي جدتت    ، برناصته هتا  آ هايی است هه صتیتديا    پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

حتوادث و باليتاي   در عمتوصی  پتذيري   و ارتقاي آصادگی و هاهش آستیب افشايش آگاهی 

و افتشايش   را یت گ میتیمساخت، جلب توجه و افشايش آگاهی صديرا  و  طبیعی و انسا 

صت ارتباط دارند و صستقیم يا غیرصستقیم با حوزه سال طور بههايی هه  آوري در حوزه تاب

  دارند عددهبخشی را بر  بخشی و برو  ريشي و هماهنگی درو  سرپرستی، طرح

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 قبل از وقوع باليا شب ه نظام صنابع و تسدیالت آصادگی و يريپذ بیآس ارزيابی -

 شب ه نظام صنابع و تسدیالت آصادگی ارتقاي و پذيري آسیب هاهش اقداصات اجراي -

 قبل از وقوع باليا

قبتل   باليا خحر هاهش سالصت صحور يها برناصه اجراي براي عموصی صشارهت جلب -

 از وقوع باليا

 قبل از وقوع باليا باليا خحر هاهش و ارزيابی راه ارهاي درباره عموصی سازي آگاه -

 ها قبل از وقوع باليا بخش ساير صشارهت با صؤثر و هماهنگ پاسخ برناصه تدوين -

 پاسخ قبل از وقوع باليا فاز در خدصت ارايه صلشوصات و لوازم يساز رهیذخ -

شب ه قبل از وقوع  نظام هارهنا  و صديرا  براي تخییی آصوزش هاي برناصه اجراي -

 باليا

 جاصعه قبل از وقوع باليا و شب ه نظام تسدیالت در باليا آصادگی هاي تمرين اجراي -

 جاصعه در زصا  وقوع باليا و شب ه نظام تسدیالت نیازهاي و ها آسیب سريع ارزيابی -

 در زصا  وقوع باليا دهيد بیآس جمعیت سالصتی نیازهاي صستمر ارزيابی -

 در زصا  وقوع باليا صؤثر و به صوقع هماهنگ، سالصتی هاي صراقبت ارائه -

 سالصتی در زصا  وقوع باليا يها صراقبت ارايه اثربخشی ارزشیابی و پايش -
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 پايدار پس از وقوع باليا توسعه روي رد با شب ه نظام تسدیالت بازيابی برناصه تدوين -

 شب ه پس از وقوع باليا نظام دهيد بیآس هاي برناصه و تسدیالت بازيابی -

 پس از وقوع باليا جاصعه اجتماعی-روانی بازيابی اجراي و تدوين در صشارهت -

 بالياباليا پس از وقوع  بازيابی فاز اقداصات ارزشیابی و پايش -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

دهتتتري تخییتتی دارا بتتود  صتتدرک تحیتتیلی هارشناستتی ارشتتد يتتا  التتف: 

(Phd) هاي سالصت در حوادث و باليا و پدافند غیرعاصل   رشتهدر 

در  (Phdدهتري تخییتی ) دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی ارشد يا ب: 

 بدداشتت  ط،یصح بدداشت بدداشت، آصوزش ،يپرستار ،يولوژیدصیاپهاي  رشته

صتديريت بحترا ،    ،(HSE) ستت يز طیصحت  و یمنت يا سالصت تيريصد ،يا حرفه

(، ستاخت  انستا  صديريت سوان  طبیعی، صخاطرات صحیحی )گرايش طبیعتی و  

  ستالصت  یروانشناست  ،ینیبتال  یروانشناست  ،ی درصتانی بدداشت خدصات تيريصد

) دوره DHMRصتديريت خحتر باليتا و يتا      MPHهتاي   به طی دوره مشروط

 يا حرفته هتاي هوتتاه صتدت صتالحیت      و يا دوره صديريت و هاهش خحر باليا(

 سال پس از احراز ۳سالصت حداهثر تا 

بته طتی    مشرروط  پششت ی عمتوصی   يا حرفته  دارا بود  صتدرک دهتتراي  ج: 

)دوره صتديريت و هتاهش    DHMRصديريت خحر باليتا و يتا    MPHهاي  دوره

 ۳سالصت حتداهثر تتا    يا حرفههاي هوتاه صدت صالحیت  يا دوره باليا( وخحر 

 سال پس از احراز
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 تجربه: -2

 سال تجربه صرتبط با شغل  ۳ حداقل 

 مهارت: -3

 ها و هاهش  هاي سالصت در باليا و فوريت صدارت طراحی، اجرا و صديريت برناصه

 آسیب

 و هاهش خحر بالياريشي، حل صش الت و رهبري در صديريت  صدارت برناصه 

 صدارت آصوزش در زصینه صديريت و هاهش خحر باليا 

 صدارت تحقیق و پژوهش 

 ها  دهی و بازيابی در باليا و فوريت صدارت پاسخ 

 هاي آموزشي: دوره -۴

  ،(لیوتحل هيتجش، یگشارش دهصديريت حوادث و باليا )بررسی 

  يابی حوادث صدندسی ايمنی و هشينه 

  ها    گیري هاربرد آصار و اطالعات در تحلیل تیمیم 
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 عنوان رشته شغلی: کارآزمای اورژانس پزشکی و هدایت عملیات بحران

 تعريف:  

ريتشي جدتت    ، به برناصته ها آ هايی است هه صتیديا   اين رشته شغلی دربرگیرنده پست

پششت ی، عملیتاتی   هتاي   دهی سريع در حوادث و سوان  صترتبط بتا صراهتش فوريتت     پاسخ

بتا  و همتاهنگی  هاي صرتبط بتا آ ، تعاصتل    ناصه و تدوين آئین نمود  برناصه هشدار سريع

هنتترل   هتاي اتتاق   ساير صراهش اصدادرسانی هشور، نظتارت، ارزيتابی و پتايش توانمنتدي    

و ايجتاد آصتادگی بتراي حتوادث      عملیتات بحترا    یگشارش دهگیري و  گشارش، عملیات

ريشي و هماهنگی اصور صرتبط با حوادث و هدايت عملیتات   تی، طرحپردازند يا سرپرس صی

  دارند عددهبحرا  را بر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هتاي پششت ی در    ريشي، هماهنگی و ارزيابی ختدصات فوريتت   ، برناصهيگذار استیس -

 حوادث غیر صترقبه 

 ريشي جدت عملیاتی نمود  پاسخ سريع به حوادث و سوان   برناصه -

 هاي صرتبط با آ   ناصه تدیه برناصه عملیاتی هشدار سريع و تدوين آئین -

هتاي   هشور به صنظور اجراي برناصه یاصدادرساننظارت، پايش و تعاصل با ساير صراهش  -

 صشترک 

در ستح  صلتی بتراي ايجتاد      یستازصان  برو  صؤثرارتباطات  هاي فراهم نمود  زصینه -

  ها ا بحرهاي عملیاتی در صواجده با  هماهنگی

هتاي ختدصتی دريافتت شتده از هتارگروه       ايجاد هماهنگی جدت اجرايی شد  بسته -

 بدداشت و درصا  حوادث غیر صترقبه 

هتاي علتوم پششت ی     در دانشگاه EOCهاي صراهش  نظارت، ارزيابی و پايش توانمندي -

 در صواجده با حوادث غیر صترقبه 



 

51 
 

و  یستتازصان درو رک ريتتشي عملیتتاتی برگتتشاري صانورهتتا و عملیتتات صشتتت   برناصتته -

  یسازصان برو 

در صراهتتش صتتديريت حتتوادث و  EOCنیازستتنجی، طراحتتی و نظتتارت بتتر استتتقرار  -

 هاي پشش ی  فوريت

صراهتش   EOCروزي و تحلیتل و پتايش عمل ترد     آوري آصار بته صتورت شتبانه    جمع -

هتاي   خیتوص حتوادث و فوريتت    ي اصتدادي در هتا  سازصا ساير  صديريت حوادث و

 پشش ی 

حوادث ويژه شاصل حوادث ترافی تی ستنگین، انفجتار،     هاي گشارشپیگیري دريافت  -

هاي پششت ی و ستاير صراجتع     صراهش صديريت حوادث فوريت EOCاز    و سیل، زلشله

 به صورت روزانه و آنی  ربط يذ

هتاي پششت ی و ستاير صراهتش اصتدادي و درخواستت        رسانی به صراهتش فوريتت   اطالع -

 وقوع حوادث و باليا در زصا   باش آصاده

 تخییی جدت ارايه به صراجع ذيیالح    هاي گشارشتدیه  -

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صربوطهصشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل  -

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات-۱

 دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی ارشد پرستاري اورژانس  الف: 

دهتتري  يتا   پششت ی عمتوصی   يا حرفته ي دهترادارا بود  صدرک تحییلی ب: 

هاي تحییلی پرستتاري، ستالصت در باليتا و     از رشته ی يدر (Phdتخییی )

  ها فوريت
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 تجربه: -2

 سال تجربه صرتبط با شغل  ۵ حداقل 

 مهارت: -3

 صدارت آصوزش داد  در زصینه صديريت و هاهش خحر باليا 

  ريشي، صدارت حل صش الت و رهبري در صديريت و هاهش خحر  صدارت برناصه

 باليا، صدارت تحقیق و پژوهش

  ها هاي سالصت در باليا و فوريت صدارت طراحی و صديريت برناصه 

  صدارت صديريت هاهش آسیب 

  ها  دهی و بازسازي در باليا و فوريت صدارت پاسخ 

 هاي آموزشي: دوره -۴

 ريشي اصول برناصه 

 صديريت بحرا  و خحر 

 هتا، صتديريت حتوادث )بررستی،      گیري هاربرد آصار و اطالعات در تحلیل تیمیم

 (لیوتحل هيتجش، یگشارش ده

 اصول و صبانی هنترل و نظارت 

 نويسی  اصول گشارش 
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 ۱۱۵عنوان رشته شغلی: کارآزمای هماهنگی اورژانس 

 تعريف:  

هاي هماهنگی،  ، فعالیتها آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

 شیپو فرآيندهاي اورژانس ي عمل رد ها سازي شاخص بدینه ارزيابی وضعیت و و نظارت

ريشي و همتاهنگی اصتور    در تعاصل با اورژانس بیمارستانی يا سرپرستی، طرح یمارستانیب

 .دارند عددهرا بر  ۱۱۵صرتبط با اورژانس 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

نیتروي انستانی، صنتابع    صلتی  ها و استتانداردهاي   ط، شاخصها، ضواب تدوين سیاست -

    یمارستانیب شیپهاي عملیات اورژانس  فیشي ی، داروها و برناصه

هاي پشش ی تتا رفتع صختاطرات     ريشي و نظارت بر نحوه انجام خدصات فوريت برناصه -

 فوري بیمارا  و صیدوصین در حوزه پیش بیمارستانی و بیمارستانی   

 نظارت بر عمل رد و نحوه تعاصل اورژانس پیش بیمارستانی با بیمارستانی  -

 هاي پشش ی    فوريت پوشش فراگیر نظام خدصات يها طرحهم اري در تدوين  -

و تتالش   شیت خ حادثته ريشي در جدت افشايش پوشش اصتدادي نقتاط    بررسی و برناصه -

  ربط يذي ها سازصا براي هاهش تعداد اين نقاط با هم اري ساير 

هاي پیش  صستمر جدت بدینه نمود  فعالیت اورژانس صورت بهآوري اطالعات  جمع -

 بیمارستانی  بیمارستانی با

 تحبیق آ  با پوشش فراگیر  ها در سراسر هشور و استقرار پايگاهبررسی صوقعیت  -

تجدیتشات   نقلیه هوايی، دريتايی و زصینتی و   لآوري اطالعات در خیوص وساي جمع -

 هاي پیش بیمارستانی   تدیه و تنظیم شناسناصه اورژانس تخییی به صنظور

اي الزم بتا ستاير   هت  یايجتاد همتاهنگ   هتاي صشتترک اصتدادهاي ويتژه و     تدیه طرح -

  ربط يذي ها سازصا 

 نجات و انتقال صیدوصین تا قبل از پذيرش در بیمارستا   صشی اصداد و تدوين خط -
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نظارت بر توزيع آ  در اورژانتس   پشتیبانی و تجدیشات پشش ی و يها تياولوتعیین  -

 پیش بیمارستانی 

، تجدیتشات و  صشارهت در ارائه الگوهاي صناسب در خیوص تأصین، توزيع آصبوالنس -

هاي پشش ی و نظارت بر چگونگی ختدصات پتس از    واحد فوريت ازیصوردنساير اقالم 

    ربط يذبا هم اري واحدهاي  ها آ فروش 

ها و ارائه راه ارهاي علمی و اجرايی جدت بدینه نمود  اصور تحلیل و پردازش داده -

 هاي پیش بیمارستانی  صربوط به صديريت اورژانس

  یالملل نیباي صلی و صقايسه آ  با وضعیت  بررسی آصاري در سح  صنحقه -

  اورژانس بررسی صستمر سح  رضايتمندي ذينفعا  ارايه خدصات -

تدوين و اجتراي ارزيتابی عمل ترد هارهنتا  و صتديرا  صراهتش صتديريت حتوادث و          -

 هاي پیش بیمارستانی  هاي پشش ی و اورژانس فوريت

پرستنل   یآصوزشت  همتک هتا و صحالتب آصوزشتی و     برناصهصشارهت در تدیه و تدوين  -

هتاي پششت ی بته صنظتور افتشايش ستح         عملیاتی و غیر عملیاتی واحدهاي فوريت

 علمی شاغلین و ارتقاء همی و هیفی ارائه خدصات   

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

هاي پرستاري  از رشته ی يدردارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی ارشد الف : 

 هاي ويژه  اورژانس، پرستاري صراقبت

دهتتري  يتا   پششتک عمتوصی   يا حرفته دهتتراي  دارا بود  صدرک تحییلی ب: 

 پرستاري   رشته يها شيگراي ی از در (Phdتخییی )
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 :تجربه -2

  سال تجربه صرتبط با شغل  ۲حداقل 

 :مهارت -3

 افشارهاي تحلیل داده صدارت هار با نرم 

  ها صدارت گردآوري و تحلیل داده 

  ريشي صدارت برناصه 

  ها جدت انجام تغییرات صدارت هدايت فعالیت 

  ها  صدارت تحلیل صالی و برآورد هشينه 

 :هاي آموزشي دوره -۴

 يراهبردسازي  گیري و تیمیم تیمیم ل،هاربرد آصار و اطالعات در تحلی 

  اصول و صبانی نظارت و هنترل 

   اصول و صبانی سازصاندهی 
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 عملیاتعنوان رشته شغلی: کارشناس ارتباطات و 

 تعريف:  

، در صراهتش ارتباطتات و   هتا  آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

نقلیته   لهاي صردصتی، اعتشام انتواع وستاي     اصوري نظیر دريافت تماس ،فرصاندهی عملیات

هاي پشش ی در شرايط صتعتارف   اصدادي به صحل حادثه يا بیمار و هدايت عملیات فوريت

ريشي و هماهنگی اصور صترتبط بتا ارتباطتات و عملیتات      و غیرصتعارف يا سرپرستی، طرح

  دارند عددههاي پشش ی را بر  فوريت

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

ستاختمانی،   و ها )وضتعیت بنتا   عموصی پايگاه تیاز وضعتدیه گشارش جاصع سالیانه  -

 ها و   (  وضعیت وسايل رفاهی پايگاه

  ازیصوردنبرآورد نیروي انسانی  -

 عملیات  یو فرصانده صرهش ارتباطاتتنظیم برناصه شیفت هارهنا   -

 نظارت و ارزيابی عمل رد هارهنا  اداره ارتباطات و فرصاندهی عملیات  -

هاي اداره ارتباطتات و   ات، شرح وظايف و صسئولیتآصوزش نیروهاي جديد با تجدیش -

 فرصاندهی عملیات 

 و بیسیم  ۱۱۵پاسخگويی پشش ا  صشاور و راهنما، اپراتورهاي  بر نحوهنظارت  -

  از هارهنا صردصی  اتيو ش ا هاي گشارشپیگیري و رسیدگی به هلیه صوارد  -

  صورد لشومنظارت بر استخراج آصارهاي  -

پیگیري و رفع صش الت صوجود در زصینه رفاهی و عملیاتی اداره ارتباطتات نظتارت    -

  ها آ ها و پايش  بر عمل رد صسئولین پايگاه

 ها براساس ارزيابی عمل رد  تعیین صسئولین پايگاه -

شترح   تجدیشات، و آشنا هرد  نیروهاي جديد با صنحقه صاصوريت، بر آصوزشنظارت  -

 انس و هارهنا  هاي اورژ وظايف و صسئولیت
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 صنحقه  تش یل جلسات هوتاه علمی در نظارت بر -

  ها گاهيپانظارت دقیق بر نحوه ت میل دفاتر  -

 ها و بالع س  و ش ايات صرهش از هارهنا  پايگاه هاي گشارشپیگیري و رسیدگی به  -

  ها گاهيپاروزانه  هاي گشارشت میل دفتر ثبت  نديبر فرآنظارت  -

لشوم حتی بازگشت هدهاي صنحقه از صاصوريت و هنتترل   آنالیش دقیق اطالعات صورد -

 بر  صاصوريت هاي صناطق 

 ت میل فرصداي صاصوريت صناطق  بر نحوهنظارت  -

ها به تف یتک صتوارد وقتوع )لغتو      از سوي پايگاه شده اعالمهنترل و نظارت آصارهاي  -

از ، درصا  سرپايی و عدم نیت ۱۰-۳۲، انتقال قبل از رسید  هد ۱۰-۱۹صاصوريت هد 

 ( ۱۰-۲۹به انتقال بیمار به صرهش درصانی هد 

 و ثبت نتیجه آ  به تف یک هد و ت نسین و شیفت  تیادف بهاعالم آصارهاي اعشام  -

 ( صوفق به تف یک هد و ت نسین و شیفت CPRريوي )ت  آنالیش صوارد احیاي قلبی -

 جايگشين هنترل و نظارت بر داروها و تجدیشات صیرفی پايگاها و ثبت صوارد  -

از  در ختارج هتاي صنحقته    توسط آصبوالنس شده انجامهاي  نظارت بر تعداد صاصوريت -

 علت  با ذهرصنحقه عملیاتی  صحدوده

( بته همتراه   ۱۰-۷ها هتد )  ثبت و انجام اقداصات الزم جدت تعمیر خرابی آصبوالنس -

 علت و نتیجه به تف یک ت نسین، شیفت و پايگاه 

 صناطق  شده انجامهنترل هیلوصترهاي طی شده و تناسب آ  باصاصوريت هاي  -

جلو  يها چرا.نظارت بر وضعیت فنی آصبوالنسدا اعم از آالرم، چرا. گردا ، راهنما،  -

 و داخل هابین، آصپر بنشين و هماهنگی با اداره صربوطه جدت رفع نقايص 

 ها به صرهش  اعالم صوارد تیادف آصبوالنس -

 ها  از اداره صربوطه و توزيع آ  در پايگاه غیر دارويیدريافت اقالم دارويی و  -

 ها  پیگیري فرآيند تعمیر و فعالیت صجدد آصبوالنس -

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .شارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطهص -
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 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

هتاي پرستتاري،    از رشتته  ی ت يدربود  صدرک تحیتیلی هارشناستی    داراالف: 

 هاي پشش ی  فوريت

هتاي پرستتاري    از رشته ی يدردارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی ارشد ب: 

    هاي ويژه اورژانس، پرستاري صراقبت

دهتتري  يتا   پششتک عمتوصی   يا حرفته دهتتراي  دارا بود  صدرک تحییلی ج: 

 پرستاري   رشته يها شيگراي ی از در (Phdتخییی )

 تجربه: -2

  سال تجربه صرتبط با شغل  ۵حداقل 

 مهارت: -3

 هاي اولیه پشش ی صدارت ارايه همک 

  صدارت ارزيابی اولیه و سريع بیماري 

   صحی  تجدیشات صوجود در آصبوالنس يریهارگ بهصدارت 

        صدارت انجام اقداصات پايه )گرفتن صستیر وريتدي صناستب، تجتويش اهستیژ ،

صدتارت تجتويش   و  صدارت انجتام پتايش قلبتی   ، راه هوايی داشتن باز نگهصدارت 

 داروهاي صوجود در آصبوالنس( 
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 آموزشي:هاي  دوره-۴

 صبانی ارتباطات اورژانس 

  اصول و صبانی هنترل و نظارت 

  نويسی،   اصول گشارش 

 ها  گیري هاربرد آصار و اطالعات در تحلیل تیمیم 
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 ۱۱۵  عنوان رشته شغلی: پزشک اورژانس

 تعريف:  

هتايی شتاصل    ، فعالیتت هتا  آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

سیم، اخذ شترح حتال    هاي پشش ی و اپراتور بی فوريت ۱۱۵ارائه صشاوره به اپراتور تلفن 

بیمارا  و صیدوصین، انجام خدصات درصانی و تشخییی اولیه، انجام عملیات احیا قلبی و 

ريتشي   هاي پشش ی يا سرپرستی، طرح و ارائه دستورات پشش ی به ت نسین فوريت ريوي

  دارند عددهو هماهنگی اصور صرتبط با درصا  بیمارا  اورژانسی را بر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 ها  اخذ شرح حال بیمارا  و صیدوصین و ارائه طريق به ت نسین -

 بیمارا  و صیدوصین ها جدت انجام صعاينات  راهنمايی ت نسین -

 براي بیمارا  و صیدوصین  یداروئ ریغصدور دستورات داروئی و  -

ارائه دستورات پشش ی جدت انتقال صحی  بیمارا  و صیدوصین از صحل حادثته تتا    -

 صرهشدرصانی 

 با اورژانس  رندگا یگ تماسبیمارا  و  و يا۱۱۵ارائه صشاوره به اپراتور  -

و صیدوصین انجام صعاينات پششت ی و اختذ شترح    ايجاد اطمینا  خاطر در بیمارا   -

 حال بیمارا  و صیدوصین 

 داروئی براي بیمارا  و صیدوصین  انجام دستورات داروئی و غیر -

 ( و تفسیر آ  EKGگرفتن نوار قلب ) -

انجام صانیتورينگ قلبی و اقداصات اقداصات ضروري اولیه درصا  شتاصل دارو، جريتا     -

 ( ABCD) خو ، صجاري تنفسی، راه هوايی

 ( درخیوص بیمارا  اورژانس CPRانجام عملیات احیاء قلبی، تنفسی ) -

 انجام انتوباسیو  )لوله تراشه(  -

 ثبت دقیق فرم صاصوريت  -
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نظارت بر حمل صحی  بیمتارا  و صیتدوصین از صحتل حادثته تتا صرهتش درصتانی و         -

 صديريت بیمارا  و صیدوصین تا رسید  به صرهش درصانی 

بالین بیمتار در هتابین عقتب آصبتوالنس در صتدت انتقتال بته صرهتش         حضور دائم بر  -

 درصانی 

 صرهش پیام و هم اري با آ   هاي صحوله از صرهش فرصاندهی/ انجام صاصوريت -

 هماهنگی هاصل با پذيرش جدت اعشام بیمارا  و صیدوصین به صرهش درصانی  -

 اعشام بیمارا  و صیدوصین به صرهش درصانی در صورت نیاز  -

 بر تحويل دقیق بیمار و صیدوصین به صرهش درصانی  نظارت -

و  دانتش صدتارتی در جدتت ارتقتاء     و هتارآصوزي آصوزشی هاي  شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات-۱ 

 پشش ی عموصی  يا حرفه يادارا بود  صدرک تحییلی دهترالف: 

دارا بود  صدرک تحییلی دهتراي تخییی )طب اورژانس، قلتب، داخلتی،   ب: 

 بیدوشی(  

 تجربه: -2

  سال تجربه صرتبط با شغل  ۲حداقل 
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 مهارت: -3

     ،هنتترل راه  صدارت انجام اقداصات تشخییی درصانی اورژانتس )ساهشتن صعتده

 هوايی، هنترل دصاي بد (

   به پششک صتخیص یگشارش دهصدارت 

   به بیمار یآراصش دهصدارت 

   هاي وريدي وسايل انفوزيو  وريدي پمپ هارگیري بهصدارت 

   هتاي استپلینت    هاي خمیده و صسح ، سیستم الرنگوس وپ يریهارگ بهصدارت

 ها ارتوپدي، وسايل بورد ستو  صدره

   فشار تحتوسايل انفوزيو  وريدي  يریهارگ بهصدارت  

 هاي آموزشي: دوره-۴

  آصوزش بدو خدصت اورژانس پیش بیمارستانی پشش ا 

  هاي پشش ی اي در فوريت اخالق حرفه 

  احیاي قلبی و تنفسی پیشرفته 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس تریاژ تلفنی

 تعريف:  

هتايی نظیتر    ، فعالیتت هتا  آ هايی است هه صتیتديا    پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

صیتدوصین و   سیم، اخذ شرح حتال بیمتارا  و   و بی ۱۱۵ پاسخگويی بدو  وقفه به تلفن

تترين   ارائه صشاوره اولیه، اقدام جدت اعالم فوريت و پیگیري اعشام آصبتوالنس از نشديتک  

همتاهنگی در استتفاده از    گیري صحی  و ايجاد پايگاه به صحل صیدوم يا بیمار و تیمیم

    دارند عددهخدصات درصانی صوجود را بر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 و بیسیم و ثبت ساعت دريافت پیام در فرم  ۱۱۵پاسخگويی بدو  وقفه به تلفن  -

 اخذ شرح حال بیمارا  و صیدوصین  -

 اخذ نشانی بیمارا  و صیدوصین و صحل حادثه  -

 ابال. سريع به هم ارا   ترين پايگاه و نشديک تماس با -

 هماهنگی اعشام آصبوالنس  -

اعالم و ثبت هلیه زصآنداي صربوط به عشيمت آصبوالنس به صحتل حادثته و بیمتار و     -

 ها  به پايگاه ها آ بازگشت 

 گیرندگا  با اورژانس  ارائه صشاوره به بیمارا  و تماس -

 صشاوره با پششک صرهش  -

 ارجاع به پششک صرهش در صوارد ضروري  -

 يجاد اطمینا  خاطر در بیمارا  و صیدوصین ا -

 الزم توام بااحترام به بیمار و خانواده او  يو هم اررعايت حسن خلق  -

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه صشارهت در تحقیقات -
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 شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات -۱

هتاي پرستتاري،    از رشتته  ی ت يدردارا بود  صدرک تحیتیلی هارشناستی   الف: 

  هاي پشش ی  فوريت

دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی ارشد پرستتاري اورژانتس، پرستتاري    ب: 

 هاي ويژه  صراقبت

دهتتري   ايت  یعمتوص پششتک   يا حرفته دهتتراي  دارا بود  صدرک تحییلی ج: 

 پرستاري   رشته يها شيگراي ی از در (Phdتخییی )

 مهارت:  -2

 صدارت انجام ارزيابی اولیه و سريع بیمار 

  صدارت ارائه گشارش پشش ی 

   صدارت صديريت بحرا 

  صدارت درک صحالب و انتقال صفاهیم 

   صدارت انجام صشاوره، صديريت استرس 

 هاي آموزشي: دوره -3

 صبانی ارتباطات اورژانس 

   شناختGPS  ۱۱۵و هارهرد آ  در اورژانس  

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

 عنوان رشته شغلی: ماما

 تعريف:  

هتايی شتاصل    ، فعالیتت هتا  آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

آصوزش بدداشت و ارائه خدصات بدداشتی و صاصايی به زنتا  در ستنین بتاروري بتا درک     

صشتاوره و راهنمتايی ختانواده     ،نیازهاي فرهنگی، اجتماعی، اقتیادي و بدداشتی خانواده

هتاي   صراقبتت صشتاوره و  انجتام  متا ،  انجام زايدر صورد بدداشت ازدواج و بدداشت نسل، 

هتاي   بیمتاري  داري، زايما  و بعد از زايما  و صراقبت نوزاد، تشتخیص زودرس ردورا  با

پی برد  به صتوارد غیرطبیعتی در صتادر و جنتین و      و هاي زنا  بیماريدورا  بارداري و 

ريتشي و همتاهنگی    و سرپرستی، طترح  ی و بدداشتیپشش تیم همک  با نوزاد و شیرخوار

                                    باشد                            اصور صرتبط با صاصايی از صیاديق اين رشته شغلی صی

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 ها  هاي بدبود هیفیت خدصات صاصايی در بخش زايما  و ساير بخش تدوين برناصه -

 ريشي براي صادرا  و هودها  تحت پوشش  ت و برناصهصحالعه و شناسايی جمعی -

هاي سنی و دفترنويستی )صتادر و هتودک و واهستن( و      سرشماري و استخراج گروه -

 هاي اصور صاصايی  شاخص لیوتحل هيتجشثبت زيج حیاتی و 

توسط وزارت بدداشت، درصتا    شده نییتعنظارت بر حسن اجراي ضوابط و صقررات  -

 هاي صربوطه  و آصوزش پشش ی در رابحه با اصور صاصايی طبق دستورالعمل

صشارهت در فرآيند آصوزش بتالینی دانشتجويا  صاصتايی )هتاردانی و هارشناستی و       -

هاي صاصايی، زنا ، اطاق زايما ، نوزادا ، جراحی زنتا  و   هارشناسی ارشد( در بخش

 ه راهنماي بالینی ها طبق هتاب  ساير بخش

 هاي بدداشتی  صادر و نوزاد در بخش ریوص صر بررسی آصار و علل  -
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 اي صادر باردار  هاي دوره انجام هلیه صراقبت -

 پذيرش زائو در اتاق درد و زايما   -

صعاينه فیشي ی و صاصتايی و در صتورت لتشوم صعاينتات واژينتال و تشتخیص صتوارد         -

 غیرطبیعی و ارجاع به پششک 

 (NST)درخواست اصور پارهلینی ی سونوگرافی، راديوگرافی، تست بتدو  استترس    -

 در ختم حاصلگی در صورت عدم وجود پششک صتخیص 

 هاي صربوطه  هنترل عالئم حیاتی صادر و صداي قلب جنین و ثبت آ  در فرم -

انجام القاي زايمانی )اينداهشن( و تقويت و تشديد دردهاي زايمانی با نظتر پششتک    -

 ص زنا  و زايما  در صورت لشوم صتخی

انجام صراحل صختلف زايما  با نمايش سر )سه صرحلته زايمتانی(، داد  بتی حستی      -

صوضعی و انجام اپی زيوتوصی و ترصیم پارگی درجه يک و دو و ترصیم اپی زيوتتوصی  

 در صورت لشوم 

 سنجش آپگار و بررسی سالصت ظاهري نوزاد  -

 صراقبت از بند ناف و     شیر صادر،همک به صادر در تغذيه نوزاد با  -

هاي بدداشت و آصتوزش آ  بته    ساده عالصتی در خانه يها درصا نظارت بر وضعیت  -

 بدورزا  و صربیا  و    

هاي بدداشت فتردي و صحتیط و    هاي سنی صختلف در زصینه آصوزش صادرا  و گروه -

 ها  هاي پیشگیري از بیماري تغذيه و راه

 و زايشگاه  بیمارستا صدور خالصه پرونده به تدیه پرونده جدت صادر و  -

هم اري با پششک در صعاينه و تجويش دارو به بیمتارا  در صراهتش بدداشتتی درصتانی      -

 باردار  وزنا براي صادرا  

نظارت بر نظافت بخش صاصائی و بدداشتی و انجام دستورات بدداشتی و فنی صربوط  -

 صراحل پیش و پس از زايما   ت دربه صادر و نوزاد و صراقبت دراجراي اين دستورا

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -
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 :شرايط احراز

 معلومات:تحصيالت و  -۱

 دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی در رشته صاصايی الف: 

در صاصتايی،   هصشتاور ،  صاصتايی  دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی ارشتد ب: 

بته دارا بتود     مشرروط  انستانی  ژنتیک آناتوصی، فیشيولوژي، آصوزش پشش ی،

 صدرک تحییلی هارشناسی صاصايی 

 هتاي  از رشتته  ی ت يدر (Phdتخییی ) دارا بود  صدرک تحییلی دهتريج: 

ژنتیک پشش ی، بدداشتت بتاروري، بیولتوژي    اخالق پشش ی،  آصوزش پشش ی، 

 صاصتايی و  بته دارا بتود  صتدرک تحیتیلی هارشناستی      مشرروط  صثتل   تولید

    ب  دربند  ذهرشدهتحییلی  يها رشتهارشد  هارشناسی

 مهارت: -2

   ،صدارت ارتباطی و رفتاري با بیمار 

  صاصايی،   روز بهصدارت تحلیل صسائل صبتنی بر اطالعات 

 در پشش ی،   صورداستفادههاي تشخیص درصانی  صدارت استفاده از دستگاه 

 گیري در شرايط بحرانی،   صدارت تیمیم 

   ،صدارت پايش و هنترل عمل رد تجدیشات 

   ،آصوزش بدداشت و ارائه خدصات بدداشتی و صاصايی 

  ه، خانواد يیراهنماصشاوره و 

 هاي دورا  بارداري،   صدارت اعمال صراقبت 

 هاي بعد از زايما ،   صدارت انجام زايما  و اعمال صراقبت 

 هاي دورا  بارداري  صدارت تشخیص به صوقع بیماري 
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 هاي آموزشي: دوره -3

   ،آشنايی با قوانین و صقررات صاصايی 

 هاي صاصايی و زايما ،   اورژانس 

  نوزادا  نارس و پرخحر احیاي نوزاد و صراقبت از 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس بهداشت خانواده

 تعريف:  

، بته ارائته ختدصات    هتا  آ هايی استت هته صتیتديا      پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

 پردازنتد  نوزادا ، هودها ، صیانساال  و سالمندا  صتی  ،خانواده، صادرا جاصعه، به الصت س

  دارند عددهريشي و هماهنگی اصور صرتبط با خدصات صربوطه را بر  سرپرستی، طرح و

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 هاي آصوزشی بدداشت عموصی در سحوح صختلف  اجراي برناصه -

هتاي اجرايتی در زصینته بدداشتت      صشی ريشي و تعیین اهداف و خط بررسی و برناصه -

 بدداشت درصا  و آصوزش پشش ی هاي وزارت  خانواده در قالب سیاست

 صعیارها  ضوابط و با ها آ و صقايسه  هیفیت خدصات همیت و نظارت برپايش و  -

 هاي صختلف بدداشت خانواده  ارائه نظرات صشورتی و تخییی در زصینه -

 ص توب  صورت بهو ثبت نتايج  شده انجام يها یبررستحلیل آصارهاي صربوطه با  -

  ها آ بندي  پوشش و اولويتشناسايی صش الت صنحقه تحت  -

صادرا  باردار و هودها  زيتر   ریوص صر هاي  همیتهصیوبات ، ابال. و پیگیري تش یل -

 سال  ۵

ارائه خدصات و صشاوره تنظیم خانواده براساس سیاستداي هال  هشتور و آصتوزش و    -

 صراقبت از صادرا  باردار 

    شده میتنظهاي  صراقبت از هودها  همراه با آصوزش صادرا  بر اساس برناصه -

هتاي   هاي الزم به ايشتا  در زصینته   صراقبت از زنا  در سنین باروري و ارائه آصوزش -

 صربوط به بدداشت خانواده 

و آصتوز بیمتار    آصوزا  و شناسايی دانش ها به صنظور صعاينه دانش نظارت بر آصوزشگاه -

 در رعايت اصول بدداشتی  ها آ  يیراهنماصراهش درصانی و بدداشتی و به صعرفی 
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همراهی با پششک و ساير هارشناسا  عضو تیم در بازديدهايی هه از صراهش بدداشتی  -

 الزم به ايشا  در انجام وظايف صحوله  يها همکو ارائه  آصده عملبه 

گیري درجه  ندازهجمله ا ازثبت صشخیات و شرح حال صراجعین به صراهش بدداشتی  -

 حرارت، فشار خو  و وز  بیمارا  پیش از صعاينات پشش ی   

 صشارهت و انجام واهسیناسیو  زصانی و عموصی در صورت نبود عواصل واهسینیاتور  -

 صسائل بدداشتی  صورد سازي صردم و بدورزا  در آصوزش و حساس -

 پذير  حمايت از صادرا  باردار آسیبصراقبت و  -

 تلفنی صادرا  باردار در صوارد اورژانسی حضوري يا اخذ پذيرش  -

هاي بدداشت و نیش نظتارت   هاي خانه تدیه و تأصین اقالم دارويی، تجدیشات و واهسن -

 انتقال و تشريق   بر حفظ زنجیره سرصا حین نگدداري،

 برآورد ساالنه داروهاي بدداشتی صورد نیاز برناصه صادرا ، هودها  و تنظیم خانواده  -

 هاي برناصه صادر، هودک و تنظیم خانواده روبر تأصین و نگدداري و توزيع دا نظارت -

دفتاتر بدداشتت    هتا و  فترم  ،هتاي آصوزشتی   آگدتی توزيع  وهماهنگی در جدت تدیه  -

 واحدهاي بدداشتیدر  خانواده

 پوشش ساالنه هادر بدداشت خانواده  -

 سال  ۵ت میل پرسشناصه صر  هودها  زير  بررسی و -

نظتارت بتر    هتاي  هتا و برناصته   صراهش بدداشتی و درصانی در اجراي طترح هم اري با  -

 تعیین شده  ها و صقايسه آ  با ضوابط و صعیارهاي همیت و هیفیت خدصات و برناصه

عتاطفی و   ،ی، روانتی اندر زصینه صراقبت از رشتد جستم   هاي الزم تدیه دستورالعمل -

فتونی و جلتوگیري از   هتاي انگلتی، ع   اجتماعی هودها  و تشخیص به صوقع بیمتاري 

  ها آ گیر شد   انتشار و همه

 توسط هارشناسا   دهنده خدصت از واحدهاي ارائه انجام پايش هارشناسی -

هتاي   به صراهش بدداشتتی درصتانی و خانته    هاي بعمل آصده تدیه و ارسال نتايج پايش -

 بدداشت 

ه صنتدي  هم اري و ارتباط صنحقی و صناسب با ساير واحدهاي صراهش بدداشت با بدر -

 از توا  و تجربه ساير واحدها 
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در سحوح صختلف بدداشت صاصايی و تنظیم خانواده  هاي آصوزشی ارائه برناصهتدیه و  -

  و بدداشتی علوم پشش ی

 هاي صختلف علوم پشش ی  ها و فنو  آصوزشی صتناسب با رشته روش ،ارائه الگوها -

 هاي آصوزشی  ارزشیابی برناصه ها و فنو  روش ،الگوهاسازي  و پیادهارائه  -

و  دانتش  هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشتی در جدتت ارتقتاء    شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 :شرايط احراز

 :  تحصيالت و معلومات -۱

 بدداشت عموصی و صاصايی  دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسیالف: 

آصتوزش پششت ی،   صاصايی ، هاي  هارشناسی ارشد در ي ی از رشتهدارا بود  ب: 

صشتاوره در صاصتايی    اهولتوژي انستانی،    آصوزش بدداشت، ستالصت ستالمندي،  

رشتته هتاي   در ي تی از   به دارا بود  صتدرک تحیتیلی هارشناستی     مشروط

 در بند الف تحییلی ذهر شده 

در رشتته تحیتیلی    (Phdتخییتی )  دهتتري دارا بود  صدرک تحیتیلی  ج: 

آصتار و    آصتوزش پششت ی،    صتوزش بدداشتت و ارتقتا ستالصت،    ، آسالمندشناسی

بته دارا   مشرروط  جمعیت، علوم اجتماعی )جمعیت شناسی(، بدداشت باروري

رشتته هتاي   در ي تی از  و هارشناستی ارشتد   بود  صدرک تحییلی هارشناسی 

 در بند الف و ب   تحییلی ذهر شده

 اي پشش ی عموصی  دارا بود  صدرک تحییلی دهتراي حرفهد: 
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 تخییی در رشته پششک خانواده   دانشناصه دارا بود  و :                

همیتته   تايید هاي صربوط با  تخییی پشش ی در رشته دانشناصه دارا بود  ي: 

 صدندسی صشاغل اجرايی

 مهارت: -2

 وز  ،درجه حرارت  ،گیري فشار خو  صدارت اندازه،   

 صدارت آصوزش افراد تحت پوشش 

 هاي صداخله بدداشتی صدارت طراحی وتحقیق روش 

 هاي جاصع سالمندا  در زصینه سالصت و صراقبت يهاربردهاي پايه و  صدارت 

  سالمندا صدارت برقراري ارتباط هالصی با 

  صدارت اجراي تمرينات ورزشی با سالمندا 

 هاي آصوزش بدداشت هاي تحقیقاتی در زصینه صدارت ارائه و انجام طرح 

 هاي آصوزش بدداشت صدارت ارزشیابی برناصه 

  ها خانواده يیراهنماصدارت صشاوره و 

 هاي دورا  بارداري  صدارت آصوزش صراقبت 

 هاي آموزشي: دوره -3

 و هودکهاي ادغام يافته سالصت صادر  صراقبت 

 بدبود شیوه زندگی سالم 

 هنترل عواصل خحر 

 هاي شايع و ترويج خود صراقبتی  پیشگیري از بیماري 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان بهداشت خانواده

 تعريف:

، طی هم اري با پششک ها آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هاي خاص و  و هارشناسا  بدداشت خانواده، درک صفاهیم بدداشت عموصی را براي گروه

اص انات بدداشتتی را بتراي آنتا      يریهارگ بهنیش عموم صردم تسدیل نموده و شناسايی و 

 سازند  پذير صی اص ا 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 ها  ها و اپیدصی بیماريصشارهت در شناسايی و هنترل طغیا   -

صتردم و بدتورزا  درخیتوص صستائل بدداشتتی       يحساس ستاز آصوزش به صردم و  -

 جدت باال برد  آگاهی صردم 

هتاي هتال  هشتور،     ريشي ختانواده در جدتت سیاستت    ارائه خدصات و صشاوره برناصه -

 آصوزش صراقبت از صادرا  باردار 

  ها دستورالعملهاي اجرائی بر طبق  آصوزش بدورزا  درخیوص هلیه طرح -

 هاي آصوزش بدداشت در سحوح صختلف  هم اري و اقدام در زصینه اجراي برناصه -

آوري اطالعات و تحلیل و ارزشیابی اطالعتات   هم اري با هارشناسا  در زصینه جمع -

 ها  صربوط به عمل رد برناصه

بته   هتا  آ ارستال   هتا و  هم اري در تدیه گشارش از نحتوه عمل ترد پیشتبرد برناصته     -

 صسئولین صربوطه 

ها در صراهش بدداشتتی   ها و دستورالعمل صعاينه و آصوزش صادرا  باردار براساس روش -

 و درصانی صربوط 

  شده میتنظهاي  صراقبت از هودها  همراه با آصوزش صادرا  بر اساس برناصه -

شتا  در  هتاي الزم بته اي   صراقبت از هلیته زنتا  در ستنین بتاروري و ارائته آصتوزش       -

 هاي صربوط به بدداشت خانواده  زصینه
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آصوزا  و شناسايی و صعرفی  به صنظور صعاينه دانشو صدارس ها  صراجعه به آصوزشگاه -

در رعايتت   هتا  آ  يیراهنماآصوز بیمار به صراهش درصانی و بدداشتی و  احتمالی دانش

 و برگشاري جلسات آصوزشی اصول بدداشت

گیري درجه  ثبت صشخیات و شرح حال صراجعین به صراهش بدداشتی از جمله اندازه -

 و وز  بیمارا  پیش از صعاينات پشش ی    فشارخو حرارت، 

 عموصی  يها و یناسیواهسصشارهت در  -

 تش یل پرونده براي صراجعین بدداشتی و ارائه خدصات بدداشتی صوردنیاز  -

  ها آ سال و آصوزش به صادرا   ۸صراقبت از هودها  زير  -

سرطا  گرد  رحتم )ستروي س( و پستتا ، ارجتاع پتاپ استمیر و        ازنظرغربالگري  -

 صعاينه پستا  و آصوزش خودآزصايی پستا 

  ها آ اجراي برناصه رابحین بدداشتی و آصوزشی به  -

 انجام واهسیناسیو  زصانی در صورت نبود عواصل واهسینیاتور  -

هتاي   بترداري  از صنتابع تتأصین آب آشتاصیدنی و نیتش نمونته      برداري صی روبتی  نمونه -

 و انجام اقداصات الزم  هاي آزصايششیمیايی و پیگیري نتیجه 

هاي بدداشت و نیش نظارت  تدیه و تأصین اقالم دارويی، تجدیشات و واهسن هاي خانه -

 انتقال و تشريق   بر حفظ زنجیره سرصا حین نگدداري،

آصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و  هاي هار شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه  -
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 :شرايط احراز

 :  تحصيالت و معلومات-۱

عمتوصی )بدداشتت   دارا بود  صدرک تحییلی هاردانی در رشته بدداشتت  الف: 

  خانواده(، صاصايی، صربی بدداشت صدارس

 مهارت: -2

 فشارخو گیري  صدارت اندازه 

  درجه حرارت، وز 

 صدارت آصوزش افراد تحت پوشش 

  پژوهشی يها صیاحبهصدارت انجام 

 ها صدارت گردآوري داده 

 صدارت شناسايی افراد در صعرض خحر و پرخحر 

 هاي جاصع سالمندا  در زصینه سالصت و صراقبت يهاربردهاي پايه و  صدارت 

  ها خانواده يیراهنماصدارت صشاوره و 

 هاي دورا  بارداري صدارت آصوزش صراقبت  

 هاي آموزشي: دوره-3

 و هودکهاي ادغام يافته سالصت صادر  صراقبت 

 بدبود شیوه زندگی سالم 

 هنترل عواصل خحر 

 صراقبتیهاي شايع و ترويج خود  پیشگیري از بیماري 
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 عنوان رشته شغلی:  مربی بهداشت مدارس

 تعريف:  

، به انجام صعاينات اولیته  ها آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

ا ، تشت یل اتتاق   آصتوز  دانتش هاي ساده، صراقبت و پايش سالصت و بدداشتت   و آزصايش

بدداشت طبتق استتانداردهاي الزم در صتدارس، آصتوزش بدداشتت، بدستازي صحتیط و        

ا  آصتوز  دانتش خدصات بدداشتی درصانی در واحدهاي آصوزشتی، شناستايی و جداستازي    

ريتشي و   پردازند يا سرپرستتی، طترح   بیمار و صعرفی آنا  به صراهش بدداشتی و درصانی صی

  دارند عددهاشت صدارس را بر هماهنگی اصور صرتبط با بدد

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 هاي صدو  و تحلیل پايش عمل رد صراقبا  سالصت صدارس  انجام برناصه -

ريشي براساس نیازهاي نیروي انسانی صتدارس در خیتوص صراقبتا  ستالصت      برناصه -

 صدارس 

تدیتته و تنظتتیم آصارهتتاي بدداشتتتی واحتتد آصوزشتتی و استتتخراج نتتتايج آ  جدتتت  -

 هاي صربوطه   ريشي بدینه پیشرفت روند فعالیت برناصه

 ا  در داخل آصوزشگاه آصوز دانشنظارت بر نحوه تغذيه  -

ا  در صسايل بدداشتی بتا هم تاري صتديريت    آصوز دانشتنظیم برناصه شرهت داد   -

 و     (  پیشگاصا  تي بدداشتیارا  آصوز دانشهاي  )تش ل آصوزشگاه

صربوط بته اصتور بدداشتتی     يها بخشناصهها و  دستورالعمل ،ها ناصه نيیآاجراي دقیق  -

 ا  )ستادي و استانی( آصوز دانشآصوزشگاه و 

ا  و صعرفتی آنتا  بته صراهتش     آصتوز  دانتش صشارهت در شناخت صش الت بدداشتتی   -

 با هماهنگی صديريت آصوزشگاه  یو درصانبدداشتی 

ا  بته صنظتور   آصتوز  دانتش هاي صقتدصاتی و الزم بدداشتتی بته     صشارهت در آصوزش -

 استفاده بدینه در صواقع اضحراري 



 

77 
 

آصوزشتگاه و فعتال نمتود      ازیصوردنصشارهت در تدیه و تأصین لوازم اولیه بدداشتی  -

 اتاق بدداشت( اين واحد با هماهنگی صديريت يا صعاونین آصوزشگاه )تجدیش 

به صنظور تتأصین بدداشتت    ربط يذو ارائه آ  به صقاصات  هاي گشارشتدیه و تنظیم  -

 صدرسه 

رعايت هلیه ضتوابط و صقتررات آصوزشتی، تربیتتی و بدداشتتی و اصتول و صتوازين         -

 اسالصی در انجام وظايف صحوله 

 اجرايی آ  هنترل و نظارت بر بدداشت پايگاه تغذيه سالم )بوفه ( صدارس و عواصل  -

هم اري با صدير يا صعاونین و ساير هارهنا  آصوزشگاه در زصینته صربتوط بته شتغل      -

 صورد تیدي 

ا  واحدهاي آصوزشی و آشنا نمود  آنا  با اصور آصوز دانشهنترل وضعیت بدداشتی  -

 بدداشتی 

 هاي اولیه در صوارد اورژانس در صورت لشوم  اقدام به انجام همک -

بتا   هتا  آ ا  و اقتدام بتراي بتر طترف هترد       آصوز دانش شناخت صش الت بدداشتی -

 هم اري ساير صربیا  و صديريت آصوزشگاه 

شرهت در هالسداي آصوزش بدداشتتی بته صنظتور افتشايش و ارتقتاء ستح  علمتی         -

 صربوط 

توجیه و تبیین صسائل بدداشتتی و آصتوزش بدداشتت فتردي و صحیحتی بته هلیته         -

 ا   آصوز دانشهم ارا  و اولیاء 

از  یآصوزشت  همتک صسائل بدداشتی از طريق سخنرانی و استفاده از وستايل   آصوزش -

 قبیل فیلم و اساليد و     

جلسات صخیوص صربیا  بدداشت هه در سح  استا  يا صنتاطق توستط    شرهت در -

 جدت هماهنگی  وپرورش آصوزشهاي  صديريت

ايجاد ارتبتاط تنگاتنتگ بتا صراهتش بدداشتتی درصتانی و اصتور هنتترل و پیشتگیري           -

 هماهنگی صدير آصوزشگاه  با ریواگهاي واگیر و غیر  بیماري

 ا  بیمار آصوز دانشا  و جدا نمود  آصوز دانشهنترل و صراقبت بدداشت فردي  -

 هاي واگیر و صعرفی بیمارا  به صراهش درصانی  گشارش صوارد بیماري -
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 ا  )شاصل شناسناصه سالصت و   ( آصوز دانشقدام به تش یل پرونده بدداشتی براي ا -

صناستب   يهتا  ص تا  هتاي بدداشتتی در    اهتمام در نیب پوستر يا تراهت يا ع تس  -

 ا  آصوز دانشصدرسه به صنظور انتقال صعلوصات بدداشتی به 

و هم تاري  استاليدهاي بدداشتتی بتا همتاهنگی      هتا و  اهتمام در تدیه و ارايه فتیلم  -

 ا  به صسائل بدداشتی آصوز دانشصديريت آصوزشگاه جدت آشنا نمود  

 ا  و هدايت و راهنمايی آنا  در زصینه صربوطه آصوز دانشپاسخگويی به سواالت  -

ا  آصتوز  دانتش تش یل جلسات آصوزشی در زصینه صسائل بدداشتی با شرهت اولیتاء   -

 والدين از صسايل بدداشتی و آشنايی با تجربیات والدين    يساز آگاه باهدف

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 رازشرايط اح

 :تحصيالت و معلومات -۱

از  ی يدردارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی، هارشناسی ارشد يا دهترا الف: 

هاي علوم تغذيه، بدداشت صحیط، بدداشت عمتوصی، تغذيته، صعلتم فنتی      رشته

 بدداشت، پشش ی، صاصايی، پرستاري، بدداشت صدارس، بدداشت خانواده 

 مهارت: -2

  ا آصوز دانشبا  صؤثرصدارت ارتباط 

 هاي صراقبت از خود صدارت آصوزش شیوه 

 صدارت آصوزش پیشگیري و ارتقاء سالصت 

 هاي اولیه صدارت انجام همک 

 هاي الزم در زصینه تغذيه و بدداشت  صدارت ارائه آصوزش 
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 هاي آموزشي: دوره-3

 هاي شايع در صدارس بیماري 

 اصول و اهداف صراقبت بدداشت در صدارس 

  بدداشتروش فعال آصوزش 

 هاي اولیه اصول ايمنی و همک 
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 عنوان رشته شغلی: بهورز

 تعريف:  

برقراري ارتبتاط   فهیوظ، ها آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

گیتتري، درصتتانی )در صتتوارد   نشديتتک و صستتتمر بتتا روستتتائیا  و ارائتته ختتدصات پتتیش  

ستالصت و نیتش    دهنندهيتددصشخص، هنترل و پايش عواصل  یبخش توا ( و شده صشخص

صشارهت در هنترل عواصل اجتماعی صؤثر بر سالصت در روستا و حفتظ و ارتقتا ستالصت    

 .دارند عددهروستايیا  را بر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

ارائته گتشارش بته رده فوقتانی و اختذ و اجتراي        شتده  انجامآصوزش، پايش اقداصات  -

، ارجتاع بیمتارا    ها يغربالگرها، انجام  هاي صادره، ديده بانی از بیماري دستورالعمل

 ها  در حیحه صراقبت از سالصت و هنترل بیماري

هاي صختلف هتدف در جاصعته    ، بدسازي صحیط، صراقبت از گروهيساز منياآصوزش،  -

 و سالمندا  و    در حیحه پیشگیري  ساال  ا یص -ردارصادرا  با -اطفال جمله صن

هتا و   انجام خدصات درصانی اولیه و استمرار اقداصات درصتانی براستاس دستتورالعمل    -

آئین ناصة بدتورزي و صراقبتت از بیمتارا  براستاس پستخوراند پششت ا  در حیحته        

 درصانی 

م، فردي، گروهتی و  هاي صستقیم و غیر صستقی و ارائه آصوزش ها فرصتگیري از  بدره -

با همک افراد و ندادهاي صحلی به صنظور تأصین، حفظ و ارتقاء سالصت افتراد تحتت   

 پوشش در حیحه آصوزشی عموصی 

ها و هم اري با ساير  دستورالعمل چدارچوبآصوزش و صشارهت در اقداصات الزم در  -

ندادهاي توسعه اجتمتاعی فرهنگتی روستتا در حیحته صشتارهت فعتال در توستعه        

 اجتماعی و فرهنگی 
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هاي الزم نشد صخاطبا  براي صشتارهت و   آصوزش و جلب اعتماد صردم و ايجاد انگیشه -

 ارتقاء صشارهت در اصور صربوط به خود و روستا در حیحه جلب صشارهت 

ثر در سالصت و بیماري و تالش در حتل صعضتالت و   ؤآوري اطالعات ص جمع هسب و -

هاي صافوق و نیتش   به صربیا  و رده شده يآور جمعو اطالعات  شده انجامگشارش اصور 

رستانی   ارائه اطالعات الزم به گیرندگا  خدصات بدورزا  در حیحه ارتباطی و اطتالع 

 دو جانبه 

صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و  هاي هارآصوزي،  شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

 دارا بود  صدرک تحییلی هاردانی در رشته بدورزي الف: 

بود  صدرک تحییلی هاردانی در رشتته بدداشتت عمتوصی )بدداشتت     دارا ب: 

براي  هاي هاردانی بدورزي طی دوره آصوزش تحبیقی صدارت و خانواده(، صاصائی

 بدورز ز  پذيرش

صبتارزه بتا   دارا بود  صدرک تحییلی هاردانی در رشتته بدداشتت عمتوصی )   ج: 

طتی دوره آصتوزش تحبیقتی     اي، بدداشت صحتیط و  بدداشت حرفه(، ها بیماري

 بدورز صرد پذيرش براي هاي هاردانی بدورزي صدارت

 دارا بود  صدرک تحییلی ديپلم هاصل صتوسحه و طی دوره آصوزش بدورزي و: 

 دارا بودن دیپلم بهورزی.ن: 
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آصتتوزش  دوستتالهدارا بتتود  پايتتا  دوره راهنمتتايی تحیتتیلی و طتتی دوره ي: 

هتاي   براي صناطق صحروم و دورافتاده در نقاط روستايی واقع در بختش  بدورزي

بدتورز داراي صتدرک    عدم وجتود به  مشروط افتهي توسعهو همتر  افتهین توسعه

 تحییلی ديپلم هاصل صتوسحه 

 تجربه: -2

 بدورزي  هناص در آئین شده اعالمهاي عملی و هارآصوزي به صیشا   آصوزش 

 مهارت: -3

 گروهی صدارت انجام هار، 

 ها صدارت آصوزش دستورالعمل، 

 ها آصوزش بدداشت به افراد و گروه، 

 سازي،   ايمن 

 بدسازي صحیط، 

 ها پیشگیري و صراقبت بیماري، 

 ها،   بانی از بیماري ديده 

 غربالگري، 

 شناخت داروها، 

 هاي اولیه انجام اقداصات همک، 

 انجام اقداصات اصدادي در باليا و سوان  و حوادث، 

 افشارهاي نظام شب ه  نرم يریهارگ به 
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 هاي آموزشي: دوره -۴

 هاي صراهش بدورز دستورالعمل ها و ناصه آشنايی با آخرين آئین 

  اي هاي صعاينات دوره آشنايی با نحوه ت میل و دستورالعمل فرم 

  هاي ارتباطی و رفتاري  صدارت 

 

 

 

 



 

84 
 

 عنوان رشته شغلی: مربی خدمات بهداشتی

 تعريف:  

، به ارتقتاي نگدتداري و   ها آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هتا بتراي هستب عتادات رفتتاري       بدبود سالصت فردي و عموصی با همک به افراد و گروه

پردازنتد، در   هاي بدتورزي صتی   سالم از طريق آصوزش دروس نظري و عملی در آصوزشگاه

ريتشي   نقش داشته يا سرپرستی، طرح شده يشير طرحهاي  اجراي نظارت و سنجش برناصه

  دارند عددهو هماهنگی اصور صرتبط با رشته شغلی را بر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هاي بدداشتی  اساس نیازهاي نیروي انسانی شب ه ريشي براي پذيرش بدورز بر برناصه -

 و درصا  

دتورزا   هاي صدو  پايش عمل ترد صربیتا  و تحلیتل پتايش عمل ترد ب      انجام برناصه -

 توسط صربیا  

 هاي بدورزي و ارزشیابی عمل رد آصوزش  صشارهت در اجراي نظام آصوزش دوره -

هتاي ضتمن    هم اري در برآورد اعتبارات صوردنیاز صراهش آصوزش بدورزي و آصتوزش  -

 خدصت صربیا  و بدورزا  

 )صربیا  و بدورزا (  ربط يذهاي آصوزش هارهنا   تدیه و تدوين برناصه -

 آصوزا  بدورزي  شدگا  دانش پذيرش، صیاحبه و گشينش از پذيرفتهصشارهت در  -

ا  و صتدور گواهیناصته   آصتوز  دانتش هاي  هاي آصوزشی و انجام آزصو  برگشاري هالس -

 پايا  دوره بدورزي 

 ا  و صربیا  و بدورزا  براساس نیازسنجی آصوزشی آصوز دانشبازآصوزي  -

 توسعه صنابع انسانی  ارزشیابی سالیانه صربیا  و بدورزا  در راستاي -

 عملی و هارآصوزي دروس بدورزي  ت هم اري در تدیه طرح درس آصوزش تئوري -
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عملی بدورزا ، صربیا ، هاردانا  و هارشناسا  و  هاي آصوزش تئوري برگشاري هالس -

 صربوطه 

هاي هارآصوزي و هارورزي به بدتورزا  در   هاي بدداشت و ارائه آصوزش بازديد از خانه -

 صورت لشوم 

هتاي آصتوزش    عملی پايتا  دوره پايته   و هم اري در طراحی سواالت اصتحا  تئوري -

 بدورزي 

هتاي   اصتحانی ندتايی و برگتشاري اصتحتا  ندتايی دوره     سؤاالتهم اري در طراحی  -

 آصوزش بدورزي 

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی در رشته بدداشت عموصی، بدداشت الف: 

  صحیط، پرستاري، صاصايی

ريتشي   آصوزش پششت ی، برناصته   ارشددارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی ب: 

، ت نولوژي آصوزشتی در علتوم پششت ی     يادگیري ال ترونی ی در علوم پشش ی،

 ،آصوزش بدداشتت، صتديريت ختدصات بدداشتتی و درصتانی     سالصت سالمندي، 

در نظتام   جاصعه نگتر بدداشت صحیط، پرستاري، صاصايی، اپیدصیولوژي، آصوزش 

از  ی ت يدربه دارا بود  صدرک هارشناسی  مشروطروانشناسی بالینی،  سالصت،

 الف  دربند ذهرشدهتحییلی هاي  رشته
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 مهارت: -2

 ها مهارت آموزش بهداشت به افراد و گروه 

  خانواده ییراهنمامهارت مشاوره و 

  تکنولوژی آموزشی جدید یریکارگ بهمهارت 

 هاي آموزشي: دوره -3

 ها و فنون تدریس روش 

 تکنولوژی های آموزشی 

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

 پزشک دندانعنوان رشته شغلی: 

 تعريف:  

، بته ارائته ختدصات    هتا  آ هايی استت هته صتیتديا      پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

پششت ی بیمتارا    دندان( نظیتر  یبخشت  تتوا  )پیشگیري، درصتا  و   دندا سالصت دها  و 

ريتتشي و  پششتت ی و نیتتش سرپرستتتی، طتترحدندانهتتاي  سیستتتمی، داروشناستتی و فوريتتت

و آصتوزش و صشتاوره ستالصت     دنتدا  هماهنگی اصور صترتبط در تتیم ستالصت دهتا  و     

 پردازند  صی

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هاي نظري و عملی به عنوا  صربی آصوزشی براي دانشجويا  از قبیتل   انجام آصوزش -

  هننده صراجعهنحوه صعاينه، تشخیص و درصا  بیمارا  

 پشش ی دندانهاي آصوزشی و تحقیقات  شرهت در برناصه -

 به هارهنا  فنی  دندا هاي بدداشت دها  و  هاي الزم در زصینه ارائه آصوزش -

توزيع جغرافیاي ، جمعیت هاي سنی و جنسی گروه ةبار الزم در هاي آوري داده جمع -

  دندا خدصات بدداشت دها  و  ارائهتوزيع جغرافیاي واحدهاي  ،هاي هدف گروه

هاي غذايی رايج در صنتاطق صختلتف شدرستتا  و     هاي زيستی و عادت بررسی روش -

 صردم صنحقه  دندا در وضعیت بدداشت دها  و  ها آ آثار احتمالی 

در ستتح   دنتتدا تتتدوين و پیشتتنداد برناصتته تفیتتیلی فعالیتتت بدداشتتت دهتتا  و  -

 شدرستا  و تنظیم بودجه عملیاتی آ  

  دندا هاي سالصت دها  و  شاخص ساالنه لیوتحل هيتجش -

  ربط يذهاي ارسالی از سوي صراجع  اجراي برناصه و دستورالعمل -
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 لیت وتحل هيت تجشی و واصتله در ارتبتاط بتا صشت الت درصتان      هاي گشارشرسیدگی به  -

 هارشناسی صش الت 

هاي پشش ا  و صراهتش پششت ی طبتق     صدور تأيیديه صربوط به خدصات و درخواست -

 هاي قانونی  ناصه ضوابط و آيین

 هاي هدف  هاي سنی و گروه و هلیه گروه دندا ارتقاء سالصت دها  و  -

هاي صردصی جدت تترويج ستالصت دهتا  و     سازي، آصوزش و جلب صشارهت فرهنگ -

 آحاد جاصعه  دندا 

ها و فرايندهاي بدداشتت دهتا     نظارت، پايش و ارزشیابی بر همیت و هیفیت برناصه -

 و صدارس  دندا و 

 فلورايد  ازنظربررسی اپیدصیولوژيک درزصینه صیشا  وضعیت آب آشاصیدنی  -

در افتراد تحتت    هتا  نتدا  دبررسی وضعیت تغذيه و شناسايی صواد غذايی صضر براي  -

 پوشش 

پششت ی عمتوصی و يتا تخییتی     دندانصعاينه، تشخیص و درصا  بیمارا  در ستح    -

 صرتبط 

 هاي پاراهلینی ی در صورت لشوم  تعیین دستور نوع آزصايش -

 ،رستتیالنتوفیش، پششتت ی از قبیتتل فلورايتتدتراپی دندانارائتته ختتدصات پیشتتگیري   -

 در صورت لشوم  ها دندا ترصیم سححی  ،گیري جرم

 ازنظتر پشش ی صردم دندانپشش ی جدت باال برد  اطالعات دندانارائه خدصت صشاوره  -

 نحوه گرفتن خدصات و درصا  الزم 

  هشتی،  هاي سح  بدو  انجام عیب ، ترصیمدندا انجام فرآيندهاي صعاينه، هشید   -

  دندا گیري، فلورايدتراپی، فیشورسیالنت، انجام راديوگرافی  جرم

و  دانتش هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشتی در جدتت ارتقتاء     فعال در دوره شرهت -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -
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 شرايط احراز:

 :تحصيالت و معلومات -۱

دانشتناصه  عمتوصی يتا    پشش ی يا حرفه دارا بود  صدرک تحییلی دهترايالف: 

 پشش ی دندانتخییی در رشته 

 مهارت: -2

  دندا ارزيابی و صعاينه دها  و صدارت 

   صدارت تجويش صنحقی دارو 

    صدارت صديريت تیم سالصت دها 

  صدارت انجام تحقیق و پژوهش 

  صدارت آصوزش و صشاوره سالصت 

  درصانی و اجراي آ   و انتخاب بدترين روي رد تشخیییصدارت 

  بیمارا    دندا ارجاع و پیگیري و پايش سالصت دها  و 

  با صراجعین صؤثربرقراري ارتباط 

 هاي آموزشي: دوره-3

  پشش ی  دندانهنترل عفونت در 

 پشش ی  دندانهاي  تروصا و اورژانس 

 ريوي پیشرفته-احیاي قلبی 



 

90 
 

 یدندانعنوان رشته شغلی: کارشناس پروتز 

 تعريف:  

عضتو تتیم    عنتوا   بته ، هتا  آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

دار ساخت و ترصیم انواع پروتش شاصل پروتشهاي صتحرک هاصل  پشش ی، عددهدنداندرصا  

هتا(، پروتشهتاي فتک و     ها، اجتشاء هاشتتنی )ايمپلنتت    و ناهاصل، پروتشهاي ثابت و روهش

 پششتک  دنتدا  باشد هه تحت نظتر   ها و پروتشهاي صربوط به ارتودنسی صی صورت و پالک

ی دنتدان ريشي و هماهنگی اصور صرتبط با پروتشهاي  نمايد و يا سرپرستی، طرح فعالیت صی

 شود  دار صی را عدده

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

شت ی بته دانشتجويا  دوره هارشناستی     پشدندانهم اري در آصوزش عملی البراتتوار   -

 ی دندانپروتشهاي 

  دندا گذاري بازسازي  هاي صربوط به عمل رد صوم نظارت بر تدیه قالب -

ی از قبیل پروتش هاصل، پالک ارتودنسی دندانانجام اصور صربوط به البراتوار پروتشهاي  -

 هاي چینی و غیره  و ناهاصل، روهش

  ها دندا آيی  يا برهم ها دندا آصوزش بازسازي صجدد جفت شد   -

 هاي صنفی گچ و صواد ديگر  قالب پر هرد  -

  ها دندا تدیه صوم آرتی والسیو  و چید   -

 ها با صواد صختلف  جانشین هرد  انواع روهش و بريج روي قالب -

 ساختن پالک ناهاصل از فلشات و آلیاژهاي صختلف  -

و  دانتش هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشتی در جدتت ارتقتاء     شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -
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 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

 ی دنداندارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی در رشته ساخت پروتشهاي الف: 

  مهارت: -2

 البراتواري  هارهاي گیري و انجام صدارت قالب 

   صدارت ساخت پروتشهاي ثابت و صتحرک 

  ها، وسايل تراش و پرداخت  ابشارآالت ص انی ی، انواع چرخ هارگیري بهصدارت 

  ،اه ثابت و روهشو صدارت ترصیم انواع پروتشهاي صتحرک هاصل و ناهاصل 

 هاي آموزشي: دوره-3

 ی دندانهاي ساخت و طراحی پروتشهاي  آشنايی با آخرين روش 

  ی  دندانآشنايی با صواد ب ار رفته در ساخت پروتشهاي 

 ها، وسايل پرداخت جديد آشنايی با ابشار آالت ص انی ی، چرخ 
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 یدندانعنوان رشته شغلی: کاردان پروتز 

 تعريف:  

عضتو تتیم    عنتوا   بته ، هتا  آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

دار ساخت و ترصیم انواع پروتشهاي صتحترک هاصتل و ناهاصتل،     پشش ی، عددهدنداندرصا  

ها، اجشاء هاشتتنی )ايمپلنتت هتا(، پروتشهتاي فتک و صتورت و        پروتشهاي ثابت و روهش

در اصتر   پششتک  دنتدا  باشد هه تحتت نظتر    ها و پروتشهاي صربوط به ارتودنسی صی پالک

 هند  درصا  همک صی

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 هاي صنفی گچ و صواد ديگر  قالب پر هرد  -

  ها دندا تدیه صوم آرتی والسیو  و چید   -

 با صواد صختلف  ها قالبجانشین هرد  انواع روهش )هورو ( و بريج روي  -

 ساختن پالک ناهاصل )پارسیل( از فلشات و آلیاژهاي صختلف  -

 ساختن اسپلیت و پروتشهاي استثنائی  -

ی از قبیل پروتش هاصل، پالک ارتودنسی دندانانجام اصور صربوط به البراتوار پروتشهاي  -

 هاي چینی و غیره  و ناهاصل )پارسیل(، روهش

  ها دندا آيی  يا برهم ها دندا آصوزش بازسازي صجدد جفت شد   -

و  ء دانتش هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشتی در جدتت ارتقتا    شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه  -
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 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

  دندا دارا بود  صدرک تحییلی هاردانی در رشته ت نسین پروتشهاي الف: 

 مهارت: -2

 البراتواري هارهاي صدارت انجام  

   صدارت ساخت پروتشهاي ثابت و صتحرک 

  ها، وسايل تراش و پرداخت  ابشارآالت ص انی ی، انواع چرخ هارگیري بهصدارت 

  ،ها ثابت و روهشو صدارت ترصیم انواع پروتشهاي صتحرک هاصل و ناهاصل 

 هاي آموزشي: دوره -3

 ی دندانهاي ساخت و طراحی پروتشهاي  شنايی با آخرين روشآ 

  ی  دندانآشنايی با صواد ب ار رفته در ساخت پروتشهاي 

 ها، وسايل پرداخت جديد آشنايی با ابشارآالت ص انی ی، چرخ 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان بهداشت دهان  

 تعريف:  

هتايی نظیتر    ، فعالیتت هتا  آ هايی است هه صتیتديا    پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

روش صتتحی  صستتواک هتترد  بتته بیمتتار، همتتک در صراهتتش  و آصتتوزش بدداشتتت دهتتا 

در زصینته برقتراري هاصتل اصتول گنتدزدايی و       پششتک  دنتدا  پشش ی با هماهنگی دندان

هاي آصوزش بدداشت و پیشگیري و انجام صعاينات دهانی در  سترونی، شرهت در فعالیت

 باشند  دار صی را عدده ها سازصا  و ها بیمارستا هارخانجات،  ها، صدارس، درصانگاه

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 فلورايد صوجود و ساير صواد صعدنی  ازنظرشناسايی وضعیت آب آشاصیدنی صنحقه  -

فردي و جمعی به جمعیتت   صورت به دندا آصوزش اصور صربوط به بدداشت دها  و  -

  دندا تحت پوشش و شرهت در تحقیقات صربوط به بدداشت دها  و 

  دندا هاي سالصت بدداشت دها  و  ها و طرح صشارهت در برناصههم اري و  -

 هاي هدف و يا در صعرض خحر  غربالگري و صعاينات ادواري گروه -

  دندا آصوزش صداوم هادر بدورزي در زصینه بدداشت دها  و  -

ي جمعیتت  ها دندا بررسی وضعیت تغذيه و شناسايی صواد غذايی صضر در سالصت  -

 تحت پوشش 

براي صديرا  صدارس، صربیا ، بدتورزا ،   دندا هاي بدداشت دها  و  سبرگشاري هال -

 ها  ا  و صربیا  صددهودکآصوز دانش

پشش ی و تشتخیص و در صتورت لتشوم    دندانبه بخش  هننده صراجعهصعاينه بیمارا   -

 ارجاع به صراهش ديگر 

همتک  ی و تراپاز قبیل فلورايد دندا هاي دها  و  ارائه خدصات پیشگیري از بیماري -

 در انجام فیشورسیلنت تراپی 

 بدداشت صحیط و وسايل هار حفظ در هنترل عفونت و  پششک دندا همک به  -
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هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقتا صعلوصتات و    شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه صشارهت در تحقیقات هاربردي در -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

 دارا بود  صدرک تحییلی هاردانی در رشته ت نسین سالصت دها  الف: 

 مهارت: -2

 گیري و صاف هرد  سح  ريشه   صدارت جرم 

  دندا صدارت آصوزش روش صحی  صراقبت از دها  و   

  دندا صدارت تدیه گشارش از وضعیت دها  و   

  فلورايد   هاي صوضعی روش يریهارگ بهصدارت 

 ها دندا  صدارت انجام شیارپوشی 

 هاي آموزشي: دوره -3

 دندا هاي طرح ادغام بدداشت دها  و  آشنايی با برناصه   

 هاي سنی در گروه دندا هاي دها  و  صراقبت 

  پشش یدندانهنترل عفونت در 
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 ای حرفههای شغلی سالمت محیط و  بخش ششم( رشته

 عنوان رشته شغلی: کارشناس بهداشت محیط

 تعريف:  

هتايی شتاصل    ، فعالیتت هتا  آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هاي  هاي بدداشت صحیط، صشارهت در ارائه طرح هانال از زصینه ی يدرو تحقیق تدريس 

هتتاي  سیستتتمهتتاي شتتدري، صشتتارهت در ارائتته طتترح  آوري فاضتتالب و ستتیالب جمتتع

انتقتال و توزيتع آب   تیتفیه،  هتاي   سیستتم و  فاضتالب  و و دفع زباله ، تیفیهآوري جمع

هتاي فنتی و    بررستی جنبته   ،آشاصیدنی، هنترل آلودگی هوا، بدداشت پرتوهابدداشتی و 

ريتشي و همتاهنگی    يا سرپرستی، طترح و  ها آ گیري در صورد  و تیمیم ها طرحاقتیادي 

  دارند عددهیط را بر اصور صرتبط با بدداشت صح

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 اي بدداشت صحیط  هاي هشوري و صنحقه نظارت بر اجراي سیاست -

 هاي آصوزشی  هم اري در تدیه و تدوين پروت ل -

 هاي بدداشت صحیط  برآورد و پیشنداد اعتبارات جاري و عمرانی صربوط به برناصه -

 گیر )اپیدصی(  ها و همه و هنترل طغیا  بیماري يیشناساصشارهت در  -

 هاي ارزيابی اثرات زيست صحیحی  صشارهت در تدیه گشارش -

 هاي انتقال، تیفیه و توزيع آب آشاصیدنی  صشارهت در طراحی سیستم -

 فاضالب شدري و صنعتی  هیو تیف يآور جمعهاي  سیستم یدر طراحصشارهت  -

 ش و هنترل آلودگی هوا هاي جاصع هاه صشارهت در تدوين برناصه -

 هاي هیفیت آب  نتايج آزصايش يریهارگ بهتفسیر و  -

 هاي پیوست سالصت  صشارهت در تدیه گشارش -

 آوري و دفع صواد زائد جاصد  هاي جمع صشارهت در طراحی سیستم -
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  ها آ هاي تحلیلی از هیفیت صنابع آب و تغییرات روند  بررسی و تدیه گشارش -

 اجراي بخش خیوصی فعال صرتبطي ها تیفعالنظارت بر  -

 ها  صشارهت در طراحی و اجراي صحالعات بار صحیحی بیماري -

 صشارهت در طراحی و اجراي صحالعات تماس با عواصل صحیحی  -

 هاي هنترل آلودگی هوا  صشارهت در طراحی سیستم -

 صشارهت در انجام صحالعات اپیدصیولوژي صحیط  -

  شناسی صحیط صشارهت در انجام صحالعات سم -

 هاي واحدهاي تابعه  به صنظور پايش، نظارت و ارزشیابی فعالیت بازديدانجام  -

هوا در صناطق شدري و  يها هننده آلودهصحالعه و بررسی صش الت صنحقه در زصینه  -

 هاي الزم  روستايی و تدیه گشارش

 هاي بدداشت صحیط  پیگیري تأصین تجدیشات و وسايل صوردنیاز اجراي برناصه -

و تعیتین اهتداف صربتوط بته اجتراي فرآينتدهاي بدداشتت صحتیط در          ريشي برناصه -

 هاي هنترل بدداشتی آب و فاضالب  زصینه

هتاي صدندستی آب و    شرهت ژهيو به ربط يذهاي  ندادبخشی با  ايجاد هماهنگی بین -

آب و  فاضتتالب شتتدري و روستتتايی در جدتتت بدبتتود وضتتعیت بدداشتتتی، صنتتابع  

 و روستايی  یرسان آبهاي  شب ه

آصار و اطالعات صربوط به وضعیت آب آشاصیدنی شدرها و روستاهاي استتا  از   اخذ -

  ها آ اطالعات و ارسال بازخورد به  لیوتحل هيتجش، ها شدرستا 

 هاي آب و فاضالب  نظارت همی و هیفی بر روي آزصايشگاه -

 نتايج  لیوتحل هيتجشو  یپرتو پشش نظارت و هنترل بدداشتی و حفاظتی صراهش  -

 هاي هدف  آصوزشی و آصوزش صداوم براي گروه هاي بستهتدیه  -

 هاي سنجش  با استفاده از دستگاه وخاک آبپايش آالينده هاي هوا،  -

هاي صربوط به آلودگی هوا، آب و فاضتالب، بدداشتت پرتوهتا و ستاير      انجام آزصايش -

 هاي اختیاصی بدداشت صحیط  هالزم در آزصايشگا هاي آزصايش

بدداشتی بر هلیه صراهش و اصاهن صشمول و غیر صشمول قانو  صتواد  هنترل و نظارت  -

 خوراهی، آشاصیدنی، آرايشی و بدداشتی 
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  صشارهت در اجراي قانو  صواد خوراهی، آشاصیدنی، آرايشی و بدداشتی -

هنترل و نظارت بدداشتی بر هیفیت صواد خوراهی، آشاصیدنی، آرايشتی و بدداشتتی    -

 ا صیرف( در سح  عرضه )بعد از تولید ت

 برداري از صواد غذايی )غیر از صواد خام داصی( در سح  عرضه  نمونه -

صراهتش تدیته و توزيتع و فتروش و     از  ازیت صوردنآوري اطالعات و آصتار   بازديد و جمع -

در  ،نگدداري صتواد ختوراهی و آشتاصیدنی و بدداشتتی، اصتاهن عمتوصی و صتدارس       

ختاک و  و فاضتالب، هتوا،    هاي صختلف بدداشت صحیط از قبیل بدداشتت آب  زصینه

صحیط روستا، حشترات و جونتدگا  ناقتل،     يبدسازآوري و دفع زباله،  پرتوها، جمع

 سوان  و باليا و    

صقتررات و اعمتتال صعیارهتا و ضتتوابط    و قتتوانیناقتدام و پیگیتري در صتتورد اجتراي     -

 بدداشتی در رابحه با صسائل بدداشت صحیط 

هاي بدداشتت و هتدايت و    واحدهاي تابعه )خانهنظارت و بازديد بدداشتی صستمر از  -

 نظارت بر هار بدورزا  در زصینه وظايف بدداشت صحیط و   ( 

ريشي و اجراي هارآصوزي دانشتجويا  رشتته صدندستی بدداشتت      هم اري در برناصه -

 صحیط 

و ارائه راه ارهتاي فنتی و    بیمارستا بندي صسايل بدداشت صحیط  شناخت و دسته -

  الت صوجود اجرايی جدت حل صش

هاي آصوزشی براي پرسنل، بیمارا   هماهنگی با سوپروايشر آصوزشی در اجراي برناصه -

هاي آصوزشی به صوضوعات بدداشت صحتیط   و صراجعین و اختیاص بخشی از برناصه

 و هنترل عفونت 

ايجاد هماهنگی و ارتباط با صرهش بدداشت شدرستا  و صرهش بدداشت استا  و جلب  -

  بیمارستا ی و درو  بخشی جدت حل صش الت بدداشتی هم اري بین بخش

هتاي صعمتولی،    و دفع بدداشتی زباله ونقل حملآوري، تف یک،  نظارت بر نحوه جمع -

  بیمارستا عفونی و نوک تیش 

سازي صحیط  لماسو  يبدسازتیفیه و دفع بدداشتی فاضالب،  ،آوري نظارت بر جمع -

  بیمارستا 
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و استريلیشاستتیو  صرهتتشي و نظتتارت بتتر نحتتوه  خانتته يرختشتتوهنتتترل بدداشتتتی  -

، گندزدايی و جداسازي البسته و نحتوه استتريل هترد  صتحی  وستايل       وشو شست

 پشش ی 

 هاي بدداشت صحیط  هاي اجرايی برناصه صشارهت در تدیه و ابال. دستورالعمل -

 داشت صحیط بد ازیصوردنبندي و تحلیل اطالعات  طبقه  آوري، صشارهت در جمع -

 هاي پششک خانواده در ارتباط با بدداشت صحیط  هم اري در برناصه صشارهت و -

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات:     -۱

 دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی صدندسی بدداشت صحیط الف: 

صدندستی   هتاي  از رشته ی يدردارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی ارشد ب: 

(، صتديريت  ستت يز طیصحت آصوزش بدداشتت، صنتابع طبیعتی )    بدداشت صحیط،

، (آب و فاضالب ،ستيز طیصح، صدندسی عمرا  )ستيز طیصحسالصت ايمنی و 

شناسی )هیدرولوژي(، هیتدروژئولوژي،   صنابع آب، آب، بازيافت صديريت پسماند

، طراحتی شتدري، بدستازي    ستت يز طیصحت ريتشي آب،   ، برناصته يولوژیب درویه

ريتشي شتدري و    ريشي شدري، برناصه صحیط، صعماري و آصايش، جغرافیا و برناصه

، ستت يز طیصحصديريت یوت نولوژي صحیحی، ريشي روستايی، ب اي، برناصه صنحقه

، اهولتوژي انستانی،   ستت يز طیصح، آصوزش ستيز طیصحصديريت و ريشي  برناصه

، صتديريت ختدصات بدداشتتی و درصتانی،     ستت يز طیصحت اپیدصیولوژي، آلودگی 

 ،ستت يز طیصحت ، بدداشت صواد غذايی، صدندستی  يیصواد غذابدداشت و ايمنی 

بدداشتت پرتوهتا و    در نظتام ستالصت،   شناستی صحتیط، پدافنتد غیرعاصتل     سم
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بته دارا بتود  صتدرک     مشرروط  ،ستت يز طیصحت  و ايمنتی  ستالصت،  صديريت

 تحییلی هارشناسی صدندسی بدداشت صحیط 

بدداشتت  در رشتته    (Phdتخییتی )  دهتتري دارا بود  صدرک تحییلی ج: 

صدندستی  ها، بدداشت و ايمنی صتواد غتذايی،    سالصت در باليا و فوريت،صحیط 

 ، علتتوم صدندستتی آباپیتتدصیولوژي ستتالصت، يگتتذار استتتیس، ستتتيز طیصحتت

 و صدندسی بدداشت صحتیط  به دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی مشروط

 ب   دربند ذهرشدهتحییلی  يها رشتهاز  ی يدرهارشناسی ارشد 

 مهارت: -2

 ها،   صدارت آصوزش دستورالعمل 

   ،صدارت انجام هارگروهی 

   ،صدارت تحلیل اطالعات 

  افشارها،   و نرم و اطالعاتابشارهاي آصار  هارگیري بهصدارت 

      هتاي تیتفیه و    صدارت شناسايی و هنتترل عواصتل آالينتده صحتیط )در زصینته

آوري و دفع صواد زائد  آوري و تیفیه و دفع فاضالب، جمع سازي آب، جمع سالم

 جاصد خانگی و صراهش بدداشتی درصانی و صنعتی، هنترل آلودگی هوا(، 

 رت نظارت بر صراهش تدیه و توزيع صواد ختوراهی، آشتاصیدنی و بدداشتتی و    صدا

 ساير صسائل بدداشت صحیط،  

 هاي صناسب،   حل صدارت هنترل و ارائه راه 

 ش صدارت تحقیق و پژوه 
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 هاي آموزشي: دوره -3

   هتاي   هتاي اجرايتی برناصته    آشنايی با آخرين قوانین و صقتررات و دستتورالعمل

 بدداشت صحیط

 هاي گندزدايی و ضدعفونی آب، روش  

  صديريت پسماند 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان بهداشت محیط

 تعريف:  

، در تدیته و اجتراي   هتا  آ هايی استت هته صتیتديا      پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هاي انتقال، تیتفیه و توزيتع آب در ستح  روستتا و شدرستتا ، شناستايی صنتابع         طرح

آوري، تیتفیه و دفتع فاضتالب     هاي ساده جدتت جمتع   حل ، ارائه راهوهوا آبهننده  آلوده

آوري، دفتع و يتا استتفاده از فضتوالت      هاي بدداشتی جمع اجتماعات هوچک آصوزش راه

ستارها و صنتابع آب، فعالیتت در     ها، قنوات، چشتمه  چاه يبدسازحیوانی و انسانی و زباله، 

واد غذايی و آصوزش بدداشت جدت بدداشت صس ن، بدسازي اصاهن عموصی و بدداشت ص

 نمايد  و ارتباط با صردم فعالیت صی

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

پايش و ارزشیابی و نظارت بر فرآيندهاي صربوط به هنترل عواصل صحیحی به صنظور  -

 هاي بدداشت  ها در سح  خانه صراقبت، پیشگیري و صبارزه با بیماري

هتاي آصوزشتی در ارتبتاط بتا      هتا و فعالیتت   ريشي و اجراي برناصه صشارهت در برناصه -

  بیمارستا بدداشت صحیط 

 آصوزش به صردم و بدورزا  در خیوص صسائل بدداشتی جدت ارتقاء آگاهی آنا   -

در  آصتده  بته عمتل  هنترل هیفی صواد غذايی در سح  عرضه و تدیه گشارش اقداصات  -

 ها به آزصايشگاه  صواد غذايی صش وک و ارسال نمونهبرداري از  صورد نمونه

 ها  ها و اپیدصی و هنترل طغیا  بیماري يیشناساصشارهت در  -

بازديد از صدارس تحت پوشش و آصوزش به هارهنا  صدارس و بدورزا  در خیتوص   -

 رعايت استانداردهاي بدداشت صحیط صدارس 

هتاي   شتاخص  ارتقتاء ت و ريشي در جدت حل صش ال بندي صش الت و برناصه اولويت -

 صنحقه 
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و ارسال آصار و اطالعات صربوط به هنترل عواصل صحیحتی   لیوتحل هيتجشآوري،  جمع -

 ها  صرتبط با بیماري

 ( یرسان آببرداري و نظارت بر  ، نمونهیهلر سنجانجام هنترل هیفی آب آشاصیدنی ) -

هاي صختلف بدداشت صحتیط   در زصینه ازیصوردنآوري اطالعات و آصار  بازديد و جمع -

)در صراهش تدیه و توزيع و فروش و نگدداري صواد خوراهی و آشاصیدنی و بدداشتتی،  

اصاهن عموصی و صدارس( از قبیل بدداشت آب و فاضالب، بدداشتت هتوا، بدداشتت    

صحیط روستا، حشرات و جوندگا  ناقتل،   يبدسازآوري و دفع پسماند،  پرتوها، جمع

 يا و   ، سوان  و بال

اقتدام و پیگیتري در صتتورد اجتراي صقتتررات و قتوانین و اعمتتال صعیارهتا و ضتتوابط       -

 بدداشتی در رابحه با صسائل بدداشت صحیط 

هتاي صختلتف    در زصینته  ازیت صوردناطالعات  لیوتحل هيتجشبندي و  آوري، طبقه جمع -

  ها بیمارستا بدداشت صحیط واحدهاي تحت پوشش و 

هتاي صختلتف واحتدها و     نحوه ضتدعفونی و گنتدزدايی بختش   هم اري و نظارت بر  -

برداري صی روبتی و آزصتايش در صتوارد لتشوم      صراهش و پیگیري در جدت انجام نمونه

 براي تأيید گندزدايی 

هاي بدداشتت و هتدايت و    نظارت و بازديد بدداشتی صستمر از واحدهاي تابعه )خانه -

 صحیط و   ( نظارت بر هار بدورزا  در زصینه وظايف بدداشت 

  ها پروت لهاي اجرائی بر طبق  هم اري با بدورزا  در خیوص طرح -

بازديد از وضعیت بدداشت صحیط صنحقه و آصوزش بته صتردم در صتورد فرآينتدهاي      -

 بدداشت صحیط 

ريتشي بازديتد    هتاي بدداشتت و هنتترل و برناصته     بازديد از روستاهاي اقماري خانته  -

 بدورزا  از روستاهاي اقماري 

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   فعال در دورهشرهت  -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه  -
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 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

 هاردانی در رشته بدداشت صحیط دارا بود  صدرک تحییلی الف: 

 مهارت: -2

 ها صدارت آصوزش دستورالعمل 

 صدارت انجام هارگروهی 

 صدارت تحلیل اطالعات 

  افشارها و نرم و اطالعاتابشارهاي آصار  يریهارگ بهصدارت 

 صدارت شناسايی عواصل آالينده صحیحی 

 شدرهاي ناشی از عواصل صحیحی در روستا و  صدارت پیشگیري از بیماري 

 پیشگیري و هنترل عواصل آالينده صحیحی ،صدارت اعمال نظارت 

 صدارت گشارش صش الت بدداشتی صحیط به صورت علمی و عملی 

      صدارت اعمال نظارت و هنترل صسائل و صش الت بدداشتت صحتیط بتر استاس

 ها  دستورالعمل

 هاي آموزشي: دوره-3

   هتاي   اجرايتی برناصته  هتاي   آشنايی با آخرين قوانین و صقتررات و دستتورالعمل

 بدداشت صحیط

 هاي گندزدايی و ضدعفونی آب روش 

  صديريت پسماند 
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 ای عنوان رشته شغلی: کارشناس بهداشت حرفه

 تعريف:  

بته شناستايی و    ،هتا  آ هتايی استت هته صتیتديا       پستت  دربرگیرنتده اين رشته شغلی 

نتتايج و رفتع    آور صحتیط هتار، ارزشتیابی    گیري عواصل فیشي تی و شتیمیايی زيتا     اندازه

ها و صراحتل تولیتدي گونتاگو  و عللتی هته       پردازند  تشخیص روش اش االت اساسی صی

آورند، عواصل صدم بیولوژي ی صحیط هتار، عتدم    صی به وجودآور صحیط هار را  عواصل زيا 

هاي جسمی و روانی افراد شاغل، صسائل ايمنی صحیط هتار و   انحباق شرايط هار با قابلیت

اي و صعرفتی افتراد بته     هاي صدتم حرفته   ی از هار و نیش شناسايی بیماريعلل حوادث ناش

پششک جدت تشخیص قحعی از صیاديق ايتن رشتته شتغلی استت و اجتراي بازرستی و       

ها با قوانین و صقتررات حتاهم بتر بدداشتت و ايمنتی       حیول اطمینا  از صحابقت فعالیت

اي را نیتش در   داشتت حرفته  ريشي و هماهنگی اصور صترتبط بتا بد   افراد يا سرپرستی، طرح

  ردیگ یبرص

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هتا،   به سیاست با توجهاي  ريشي جدت دستیابی به اهداف هلی بدداشت حرفه برناصه -

 ها و اص انات  دستورالعمل

ی صترتبط و  ستازصان  در واحتدهاي  اجراشتده هتاي   نظارت و ارزشیابی و پايش برناصه -

 تعیین نقاط قوت و ضعف آنا  

آور صحتیط هتار و تعیتین راه ارهتاي      پتايش عواصتل زيتا     و گیري شناسايی، اندازه -

 صناسب 

هتا بته هارفرصايتا  و     اي هارگتاه  شناسايی، ارزيابی و اعتالم نتواقص بدداشتت حرفته     -

 صسئولین صافوق 

 هاي هدف  اي براي گروه هاي آصوزشی بدداشت حرفه اجراي برناصه -
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و نظارت بر حسن اجراي ايتن ختدصات بتر     آشنايی با اصول خدصات بدداشتی اولیه -

 شاغلین حرف گوناگو  

ها، قتوانین   هاي تحت پوشش و بررسی و ارزيابی اجراي دستورالعمل بازديد از هارگاه -

 هاي بازديد  و فرم لیست چکو صقررات بدداشتی صحابق 

هاي  اي در صراهش بدداشتی درصانی و خانه نظارت بر انجام فرآيندهاي بدداشت حرفه -

 دداشت روستايی ب

هتاي   اي هارگتاه  هاي بدداشت حرفه بررسی، ارزيابی و تحلیل آصار و اطالعات فعالیت -

 ها  تحت پوشش به صنظور ارتقاء فعالیت

آور و صستائل ارگونوصیتک    گیري، تحلیل و ارزشیابی عواصل زيتا   برداري، اندازه نمونه -

آور در صحتیط   واصل زيا در صحیط هار و ارائه راه ار به صنظور پیشگیري و هنترل ع

 هار باتوجه به استانداردهاي صوجود 

هاي بدداشتت هتارگري و    اندازي خانه نظارت و پیگیري در اصر تأسیس، تجدیش و راه -

  هار بدداشتصراهش 

هم اري در تنظیم و پیگیري عملیات اجرائتی در زصینته پیشتگیري و بیماريتابی و      -

 ناشی از هار  يها تیصسموصها و  صبارزه با بیماري

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -
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 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

هتاي بدداشتت    از رشتته  ی ت يدرهارشناستی   تحیتیلی  بود  صتدرک دارا الف: 

 بدداشت و ايمنی ،(حفاظت و ايمنی) فنی و بازرسی ايمنی اي، صدندسی حرفه

 صنفی، صدندسی ت نولوژي ايمنی در صنعت و صحیط هار    واحدهاي در

بدداشتت  هتاي   رشته از ی يدر ارشد هارشناسی تحییلی صدرکب: دارا بود  

)بتا   ستت يز طیصحت صحتیط، صدندستی    یشناست  ستم صوزش پشش ی، آ ،اي حرفه

ستالصت، پدافنتد    ارتقتاي  و بدداشتت  ارگونوصی، آصوزش گرايش آلودگی هوا(،

 صدندستی  ،ستيز طیصح و غیرعاصل در نظام سالصت، صديريت سالصت، ايمنی

 واحتدهاي  در بدداشتت  و ايمنتی  ،(حفاظتت  و ايمنتی ) فنی و بازرسی ايمنی

بته دارا   مشرروط صنفی، صدندسی ت نولوژي ايمنی در صنعت و صحتیط هتار   

  الف    دربند ذهرشدهتحییلی   يها رشتهاز  ی يدرهارشناسی صدرک بود  

ستالصت  هتاي   رشته در (Phdتخییی ) دهتري تحییلی دارا بود  صدرکج: 

 ختدصات  صتديريت  ستالصت،  يگتذار  استت یسارگونتوصی،  هتا،   در باليا و فوريت

ستالصت   ارتقتاي  و بدداشتت  درصتانی، آصتوزش پششت ی، آصتوزش     و بدداشتی

 ی ت يدر هارشناسی ارشتد  وهارشناسی  صدرک تحییلی بود  دارا به مشروط

 الف و ب    دربند ذهرشده تحییلی  يها رشته از 

رشتته طتب هتار جدتت شتاغلین پستت        در تخییتی  دانشتناصه دارا بود  د: 

 هارشناس طب هار 
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 مهارت: -2

  ريشي برناصهصدارت 

 صدارت پايش عمل رد 

 يگیر صدارت گشارش 

 صدارت آصارگیري 

 صدارت پايش و هنترل عمل رد تجدیشات 

  آور صحیط هار گیري عواصل فیشي ی و شیمیائی زيا  و اندازه يیشناساصدارت 

  ینهاي جسمی و روانی شاغلشرايط هار با قابلیت عدم انحباقصدارت تشخیص 

 حل صسائل ايمنی صحیط هار و علل حوادث ناشی از صدارت تشخیص و ارائه راه

 هار

 صدارت آصوزش بدداشت به افراد شاغل 

  هاي صدم  عمده شغلی و يا بیماري يها تیصسموصصدارت تشخیص آثار و عالئم

 اي  حرفه

 هاي آموزشي: دوره -3

 آور صحیط هار برداري و ارزيابی عواصل زيا  هاي نمونه آشنايی با روش 

 اي   هاي بدداشت حرفه استخراج شاخص 

 اي  هاي بدداشت حرفهنحوه اجراي طرح 
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 ای عنوان رشته شغلی: کاردان بهداشت حرفه

 تعريف:  

، بته شناستايی و   هتا  آ هتايی استت هته صتیتديا       پستت  دربرگیرنتده اين رشته شغلی 

تشتخیص  آور صحتیط هتار،    گیري عواصل صدم فیشي ی، شیمیايی و بیولوژي ی زيتا   اندازه

عدم انحباق بعضی از شرايط هار با قابلیت شغلی افراد، تشتخیص صستائل عمتده ايمنتی     

هاي صربوط به پیشگیري از حوادث در صحتیط هتار و آصتوزش     صنعتی، شرهت در برناصه

هاي شغلی صربوطه و صعرفتی  ها و صسموصیت بدداشت، شناخت عالئم و آثار اولیه بیماري

 پردازند  هاي الزم به صراهش صربوطه صی تن همکافراد براي تشخیص قحعی و گرف

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هتا و استتانداردهاي    رمفآور صحیط هار براساس  گیري عواصل زيا  صشارهت در اندازه -

 صوجود 

اي  ها و واحدهاي تولیتدي و تدیته لیستت و اطالعتات شناستناصه     سرشماري هارگاه -

 ها هارگاه

( و واحتدهاي تولیتدي و   يبنتد  زصتا  هتا )برناصته   هارگتاه  تنظیم برناصه و بازديتد از  -

 صنعتی 

 ها و پیگیري نتايج(  ادواري )هم اري در ت میل فرم هاي آزصايشانجام صعاينات و  -

يتک ستاله( بته صراجتع و      و صاهته  شتش صشارهت در ارائه آصار بازديدها و صعاينات ) -

  ربط يذصسئولین 

 ها  صتیديا  صشاغل و هارگاه هاي آصوزشی براي هم اري در انجام برناصه -

 هاي افراد شاغل هم اري در تشخیص عدم انحباق بعضی از شرايط هار با قابلیت -

نظر هارشناس  هاي روزصره صحیط و بدداشتی زير بندي نتايج حاصل از بررسی طبقه -

 اي  بدداشت حرفه

 ها  هم اري در تشخیص صسائل عمده ايمنی صنعتی در هارگاه -
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هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

اي، ايمنتی   هاي بدداشت حرفه هاردانی در رشتهدارا بود  صدرک تحییلی الف: 

 و بدداشت در واحدهاي صنفی 

 مهارت: -2 

 گیري صدارت گشارش 

 صدارت آصارگیري 

 صدارت انجام هار گروهی 

 صحیط هار يا صخاطرهارزيابی و هنترل عواصل  ،بینی صدارت پیش 

 ها و حوادث ناشی از هار صدارت پیشگیري از بیماري 

   و هار با انسا   باهارصدارت ايجاد تحابق شرايط انسا 

 هاي آموزشي: دوره -3

 آور صحیط هار برداري و ارزيابی عواصل زيا  هاي نمونه آشنايی با روش 

  اي هاي بدداشت حرفه استخراج شاخص 

  اي  هاي بدداشت حرفه نحوه اجراي طرح 
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 های شغلی سالمت اجتماعی و روانی بخش هفتم( رشته

 عنوان رشته شغلی: کارشناس سالمت روان

 تعريف:

هتاي   ، بته فعالیتت  هتا  آ هتايی استت هته صتیتديا       پست دربرگیرنده رشته شغلیاين 

طلبتی، توستعه و تقويتت     ستازي، حمايتت   رسانی، آگاه پیشگیرانه در ابعاد آصوزش، اطالع

هاي  بیماريهاي جايگشين و صشاوره جدت شناسايی، پیشگیري، درصا  و صراقبت  فعالیت

هاي روانی، ارتقتاي ستالصت روا  جاصعته و انجتام صتداخالت       پیشگیري از آسیب روانی،

ريشي و هماهنگی اصتور صترتبط بتا ستالصت      جدت بیمارا ، صديريت، برناصه یشناخت روا 

 پردازند  روا  صی

 :ها تيمسئولنمونه شرح وظايف و 

   سالصت روا ريشي در حوزه  گذاري و برناصه سیاست -

صتداخالت  هتاي آصتوزش،    گانه پیشگیري در زصینته  ريشي بر اساس سحوح سه برناصه -

  روانی یباز توانو  یشناخت روا 

و تعیین نوع، صیشا  شیوع بتروز   یپشش  روا هاي  صحالعه و بررسی در زصینه بیماري -

  جمعیت تحت پوششها در  اين بیماري

صحالعه در زصینه تعیین استانداردهاي الزم بتراي ستالصت روا  و تتدوين و اجتراي      -

 ها و الگوهاي سالصت روا    شاخص

)در حوزه پیشگیري، درصتا    صؤثر در اصور سالصت روا  يها تياولوبررسی نیازها و  -

 و ارتقاي استانداردهاي صرتبط با سالصت روا 

 هاي اجرايی صرتبط با سالصت روا    پیشنداد و تدوين برناصه -

هاي آصوزشی )صدرسته و   صحیط روا  ي سالصتارتقادر جدت  آصوزشريشي و  برناصه -

   دانشگاه(
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هتاي   هاي روانی و تعیین نوع و حجتم بیمتاري   بررسی و تحقیق در خیوص بیماري -

 روانی 

  جاصعه نگرسعه روانشناسی هاي تو صشارهت و هم اري در تدوين و اجراي برناصه -

هتاي   بخشتی در پیشتبرد برناصته    بخشتی و بترو    درو  صشتارهت هماهنگی و جلب  -

 بدداشت روا  

هاي اجرايی و علمی صبتنی بر جاصعه به صنظور افتشايش آگتاهی عمتوصی     ارائه روش -

 هاي هدف( و ارتقاي سالصت روا   گروه ژهيو بهصردم )

و  یباز تتوان هاي الزم براي غربالگري، ارجاع، درصا ،  تدوين استاندارد و دستورالعمل -

 پیگیري بیمارا  روانی، غربالگري، ارجاع، و پیگیري

 هاي صرتبط با سالصت روا   پايش و نظارت برناصه -

 یبتاز تتوان  هتاي غربتالگري، پیشتگیري، صراقبتت و درصتا  و       تدیه و تدوين پروت ل -

هاي روانی، با هم اري صراهش آصتوزش عتالی،    نی، پیشگیري از آسیبهاي روا بیماري

 هاي صنفی، علمی، صلی ندادها و انجمن

ارتقاء و توسعه سالصت روا ، با تأهیتد بتر صوضتوع ستالصت ختانواده، پیشتگیري از        -

هتاي آصوزشتی، پژوهشتی و اجرايتی بته صنظتور        روانی، طراحی برناصته  يها يماریب

 و صشاوره   یشناخت روا خدصات  ندهده ارائهساصاندهی صراهش 

 هاي صرتبط با سالصت روا   ريشي و ارزيابی برناصه برناصه -

و صشت الت رفتتاري در    یپششت   روا صشارهت در شناسايی و غربالگري اختتالالت   -

 جمعیت تحت پوشش

  افراد پرونده سالصت روا و تدیه  ارزيابی روانیدر زصینه  پششک روا همک به  -

 صداخالت روانی در باليا براي سحوح صختلف  هم اري در اجراي -

 جدت بیمارا  روانی و خانواده آنا   یشناخت روا ارائه صشاوره و صداخالت  -

به افراد جاصعه جدتت پیشتگیري از بتروز اختتالالت      یشناخت روا هاي  ارائه آصوزش -

 هاي روانی روانی و پیشگیري از بروز آسیب

 سواد سالصت روا  جاصعهريشي و صشارهت در ارتقاي سح   برناصه -
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هتاي   ها، هتب و صحتواهاي ال ترونی ی آصوزشی صرتبط با برناصته  تدیه و تالیف بسته -

 سالصت روا   

هتاي   صشارهت در برگشاري هارگاه، همايش و جلستات آصوزشتی صترتبط بتا برناصته      -

 سالصت روا   

بتا   ها و اطالعات آصاري و عمل رد صترتبط  گیري، تحلیل داده و گشارش یگشارش ده -

 هاي سالصت روا    برناصه

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات:-۱

 ها( صدرک تحییلی هارشناسی در رشته روانشناسی )هلیه گرايشالف:دارا بود   

روانشناستی ) هلیته گترايش هتا ( ،     صدرک تحییلی هارشناسی ارشد ب: دارا بود  

 ها  به دارا بود  هارشناسی روانشناسی در هلیه گرايش مشروطبدداشت روا  

هتتاي  گتترايش هیتتدر هل(Phdتخییتتی )صتتدرک تحیتتیلی دهتتترا ج: دارا بتتود  

 از ی تتيارشتتد درو هارشناستتی  بتته دارا بتتود  هارشناستتی مشررروط روانشناستتی

 الف و ب  دربند ذهرشدهتحییلی  يها رشته
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 مهارت:  -2

  و صشاوره یشناخت روا صدارت ارائه خدصات 

 صدارت آصوزش فردي، گروهی و خانواده 

 ريشي و تدوين استاندارد صدارت برناصه 

   صدارت تشخیص اختالالت روانی و صدارت صداخله در سح  گروه هاي سنی و افتراد

 صشصن جسمی يها يماریبداراي ناتوانی روانی ناشی از 

 بر سالصت روا  صؤثرهاي  صدارت تحلیل آسیب 

 یپشش  روا با داروهاي  يیآشنا 

 پذير )سالمندا ، زنا ، هودها ( هاي آسیب صدارت صداخله در سح  گروه 

 هاي آموزشي: دوره-3

 روانی بر اساسبندي اختالالت  آشنايی با آخرين طبقه DSM  ، 

 هاي آصوزشی پیشگیري از رفتارهاي خودهشی،   دوره 

 هاي روانی و اجتماعی در حوادث و باليا،   هاي آصوزشی حمايت دوره 

 هاي زندگی و فرزندپروري،   هاي آصوزشی صدارت دوره 

 و  یپششت   روا هتاي   هاي آصوزشی صديريت صراهش تشخیص، درصتا  و صراقبتت   دوره

 نگر،  صراهش سالصت روا  جاصع

 هاي آصوزشی پیاصدهاي فردي، خانوادگی،   هلیه دوره 

 ريشي،  صديريت و برناصه 

 روش تحقیق 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد

 تعريف:  

هتاي   ، بته فعالیتت  هتا  آ هتايی استت هته صتیتديا       پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هتاي   ستازي، توستعه و تقويتت فعالیتت     رستانی، آگتاه   پیشگیرانه در ابعاد آصوزش، اطتالع 

جايگشين و صشاوره جدت پیشگیري، درصا  و هتاهش آستیب اعتیتاد بته صتواد صختدر و       

هاي آصوزشی و هاري و صحتالت   اده، صحیطال ل، ارتقاي سالصت جاصعه با تمرهش بر خانو

ريشي و همتاهنگی   جدت صعتادا ، صديريت، برناصه یشناخت روا شدري و انجام صداخالت 

 پردازند  اصور صرتبط با پیشگیري، درصا  و هاهش آسیب اعتیاد و ال ل صی

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

درصا  و هاهش آسیب اعتیاد و هاي صؤثر در اصور پیشگیري،  بررسی نیازها و اولويت -

 ال ل

 گذاري و برناصه در حوزه پیشگیري، درصا  و هاهش آسیب اعتیاد و ال ل سیاست -

هاي اجرايی صرتبط با پیشگیري، درصتا  و هتاهش آستیب     پیشنداد و تدوين برناصه -

 اعتیاد و ال ل

 هاي اجرايی و علمی صبتنی بر جاصعه به صنظور افتشايش آگتاهی عمتوصی    ارائه روش -

هاي هدف( و ارتقاي ستح  پیشتگیري،درصا  و هتاهش آستیب      گروه ژهيو بهصردم )

 اعتیاد و ال ل  

و  یتتوان  بازهاي الزم براي غربالگري، ارجاع، درصا ،  تدوين استاندارد و دستورالعمل -

 پیگیري بیمارا  صعتاد

 هاي صرتبط با پیشگیري، درصا  و هاهش آسیب اعتیاد و ال ل پايش و نظارت برناصه -

هاي غربالگري، پیشگیري، درصا  و هتاهش آستیب اعتیتاد و     تدیه و تدوين پروت ل -

 هاي صنفی، علمی، صلی   ال ل با هم اري صراهش آصوزش عالی، ندادها و انجمن
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ارتقاء و توسعه سالصت خانواده با تأهید بتر صوضتوع پیشتگیري از اعتیتاد و ال تل و       -

ه صنظتور ستاصاندهی صراهتش    هتاي آصوزشتی، پژوهشتی و اجرايتی بت      طراحی برناصته 

 خدصات درصا  و هاهش آسیب اعتیاد و ال ل دهنده ارائه

هاي صرتبط با پیشگیري، درصا  و هاهش آسیب اعتیتاد   ريشي و ارزيابی برناصه برناصه -

 و ال ل

صشارهت در شناسايی و غربالگري صش الت صیرف صواد و ال ل در جمعیتت تحتت    -

 پوشش 

 جدت صعتادا  و خانواده آنا  یشناخت روا ارائه صشاوره و صداخالت  -

 ارائه صشاوره به افراد جاصعه جدت پیشگیري از صیرف صواد و ال ل -

 ريشي و صشارهت در جدت ارتقاي سح  سواد سالصت روا  جاصعه برناصه -

 ال ترونی ی صرتبط با برناصه يها بستهآصوزشی، هتاب و  يها بستهتدیه و تالیف  -

، يهتا  برناصته و جلسات آصوزشی صترتبط بتا    ها شيهماصشارهت در برگشاري هارگاه،  -

 پیشگیري، درصا  و هاهش آسیب اعتیاد و ال ل

، تحلیل داده ها و اطالعات آصاري و عمل رد صترتبط بتا   يریگ گشارشگشارش دهی و  -

 صرتبط يها برناصه

هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   يها دورهشرهت فعال در  -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بهشغلی و  يها يتوانمند

 صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -
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  :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات-۱

   ( هتا  شيگترا هلیه لی هارشناسی در رشته روانشناسی)صدرک تحییالف: دارا بود  

 اعتیاد(ی اجتماعی) پیشگیري از شناس بیآس

روانشناستی،   يهتا  شيگترا صدرک تحییلی هارشناسی ارشد در هلیته  ب: دارا بود  

اجتمتاعی، صحالعتات اعتیتاد، پژوهشتگري اجتمتاعی، بدداشتت روا         یشناس بیآس

 الف دربندي تحییلی ذهرشده ها رشتهی از  يدربه دارا بود  هارشناسی  مشروط

 يهتتا شيگتترادر هلیتته  ( Phdتخییتتی ) صتتدرک تحیتتیلی دهتتتراج: دارا بتتود  

اجتمتتاعی، صحالعتتات اعتیتتاد، پژوهشتتگري اجتمتتاعی  یشناستت بیآستتروانشناستتی، 

 تحیتیلی   يهتا  رشتهاز  ی يدر به دارا بود  هارشناسی و هارشناسی ارشد مشروط

 الف و ب   دربند ذهرشده

 MPHبتا طتی دوره    عموصی پشش ی يا حرفهصدرک تحییلی دهتراي د: دارا بود  

 روا  يا اعتیاد در رشته سالصت

 مهارت:  -2

 بندي اختالالت روانی بر اساس  آشنايی با آخرين طبقهDSM ، 

  و صشاوره،   یشناخت روا صدارت ارائه خدصات 

  ،صدارت آصوزش فردي، گروهی و خانواده 

 ريشي و تدوين استاندارد،   صدارت برناصه 

   ،صدارت تشخیص اختالالت روانی و اعتیاد 

 پذير،    هاي آسیب صدارت صداخله در سح  گروه 
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 بر صیرف صواد صخدر و ال ل،   صؤثرهاي اجتماعی  صدارت تحلیل آسیب 

 گردا  روا ، صواد صخدر، صحرک و یپشش  روا با داروهاي  يیآشنا 

 هاي آموزشي: دوره-3

 پشش ی روا آصوزشی تخییی تشخیص و درصا  اختالالت  هاي دوره  ، 

 آصوزشی پیشگیري و درصا  و هاهش آسیب اعتیاد و ال ل،   هاي دوره 

 هاي اجتماعی،   آصوزشی پیشگیري از آسیب هاي دوره 

 آصوزشی پیشگیري از رفتارهاي خودهشی،   هاي دوره 

 پروري،  فرزند هاي زندگی و  آصوزشی صدارت هاي دوره 

 آصوزشی صديريت صراهش درصا  اعتیاد و ال ل،   هاي دوره 

  آصوزشی پیاصدهاي فتردي، ختانوادگی و اجتمتاعی اعتیتاد، صشتاوره       هاي دورههلیه

 هاي گرايش به اعتیاد،   ، زصینهگردا  روا ، صواد صخدر و شناسی آسیباعتیاد، 

 ريشي،  صديريت و برناصه 

 روش تحقیق 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس سالمت اجتماعی

 تعريف:  

پیشتگیرانه   هتاي  یتفعال،  به ها آ است هه صتیديا   يیها پست دربرگیرندهاين صشاغل 

جتايگشين و   هتاي  یتت فعال، توستعه و تقويتت   يستاز  آگتاه ، یرسان اطالعدر ابعاد آصوزش، 

، اجتماعی، پیشتگیري از  هاي یبآسصشاوره جدت ارتقاي سالصت اجتماعی، پیشگیري از 

، هتا  صحلته هار و  ايه یطصحآصوزشی،  هاي یطصحخشونت در جاصعه با تمرهش بر خانواده، 

ريتشي و همتاهنگی اصتور صترتبط بتا ستالصت        انجام صداخالت اجتماعی، صديريت برناصته 

 پردازند یصاجتماعی 

 ها: وظايف و مسئوليت

 هاي صؤثر در اصور سالصت اجتماعی بررسی نیازها و اولويت -

 گذاري و برناصه در حوزه سالصت اجتماعی   سیاست -

 اجرايی صرتبط با سالصت اجتماعیهاي  پیشنداد و تدوين برناصه -

هاي اجرايی و علمی صبتنی بر جاصعه به صنظور افتشايش آگتاهی عمتوصی     ارائه روش -

 هاي هدف( و ارتقاي سالصت اجتماعی گروه ژهيو بهصردم )

هاي الزم بتراي صتداخالت اجتمتاعی، پیشتگیري از      تدوين استاندارد و دستورالعمل -

 خشونت، غربالگري، ارجاع، و پیگیري  

 هاي صرتبط با سالصت اجتماعی   پايش و نظارت برناصه -

هاي پیشگیري از خشونت، صراقبت، و صداخالت اجتمتاعی بتا    تدیه و تدوين پروت ل -

 هاي صنفی، علمی، صلی هم اري صراهش آصوزش عالی، ندادها و انجمن

اي اجتماعی ه ارتقا و توسعه سالصت خانواده و جاصعه با تأهید بر پیشگیري از آسیب -

هاي آصوزشتی، پژوهشتی و اجرايتی بته صنظتور ستاصاندهی صراهتش         و طراحی برناصه

 خدصات سالصت اجتماعی دهنده ارائه

 هاي صرتبط با سالصت اجتماعی و پیشگیري از خشونت ريشي و ارزيابی برناصه برناصه -
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 صشارهت در شناسايی و غربالگري صش الت اجتماعی در جمعیت تحت پوشش -

 اجتماعی يها بیآسوره به افراد جاصعه جدت پیشگیري از بروز ارائه صشا -

اي ه هاي ال ترونی ی صرتبط با برناصه هاي آصوزشی، هتاب و بسته هتدیه و تالیف بست -

 سالصت اجتماعی

اي هت  ها و جلسات آصوزشی صترتبط بتا برناصت   ه صشارهت در برگشاري هارگاه، همايش -

 سالصت اجتماعی

ا و اطالعات آصاري و عمل رد صترتبط بتا   ه هحلیل دادگیري، ت و گشارش یده گشارش -

 صرتبط يها برناصه

هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   يها دورهشرهت فعال در  -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله هارگیري بهشغلی و  يها يتوانمند

 صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

 صدرک تحییلی هارشناسی در رشته روانشناسی) هلیه گرايش ها(الف: دارا بود  

 هیت هل در ( Phdتخییی) صدرک تحییلی هارشناسی ارشد يا دهتريب: دارا بود  

اجتماعی، علوم اجتماعی )هلیته گترايش هتا(     یشناس بیآسگرايشداي روانشناسی، 

ارتباطات اجتماعی، صددهاري اجتماعی  پژوهش اجتماعی، صحالعات زنتا ، ستالصت   

) هلیه گترايش  هارشناسی روانشناسی صدرک  به دارا بود  مشروط و رفاه اجتماعی

 ها( 

 ج: دارا بود  دانشناصه تخییی پشش ی اجتماعی  
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 مهارت: -2

   ،صدارت ارائه خدصات صشاوره 

  ،صدارت آصوزش فردي، گروهی و خانواده 

 ريشي و تدوين استاندارد،   صدارت برناصه 

 پذير )سالمندا ، زنا ، هودها (   هاي آسیب صدارت صداخله در سح  گروه 

 بر سالصت صؤثرهاي اجتماعی  صدارت تحلیل آسیب 

 هاي آموزشي: دوره-3

 هاي اجتماعی،   سیبآصوزشی پیشگیري از آ هاي دوره 

 آصوزشی پیشگیري از خشونت،  هاي دوره 

 هاي زندگی و فشرندپروري،   آصوزشی صدارت هاي دوره 

 آصوزشی صديريت،   هاي دوره 

  آصوزشی پیاصدهاي فردي، خانوادگی و اجتماعی،   هاي دورههلیه 

 ريشي،  صديريت و برناصه 

  روش تحقیق 
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 درمانیعنوان رشته شغلی: مددکار بهداشتی و 

 تعريف:  

ختدصتی   عنتوا   بته ،  هتا  آ هايی است هته صتیتديا     پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هاي خاص به افتراد   دانش و صدارت بر هیت هاي بدداشتی و درصانی، با  اي در صحیط حرفه

هند تا بتوانند استتقالل شخیتی و اجتمتاعی و نیتش رضتايت ختاطر        ها همک صی و گروه

اي از صستتائل و  آورنتد و در ايتن راستتا بررستی گستترده      دستت  بته فتردي و اجتمتاعی   

ها و  هاي عاطفی، روانی، اقتیادي و اجتماعی بیمارا  و صراجعین به بیمارستا  نیازصندي

ريشي و هماهنگی اصور صرتبط با شغل را بتر   صراهش بدداشتی و درصانی يا سرپرستی، طرح

  دارند عدده

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 تگريحماارجاع به ندادهاي  ت  صوقعیت بیمار در اجتماع و خانواده لیتحلو هيتجش -

 با گشارش هاصل از صوقعیت صريض 

هاي صردصی در جدتت رفتع صشت الت صتالی بیمتارا  نیازصنتد بتا         جذب همک -

 هماهنگی صديريت 

 و خیريه  تگريحماتشخیص نیازهاي بیمارا  نیازصند و صعرفی آنا  به ندادهاي  -

بتتا پتتذيرش واحتتدها و همف تتري در نحتتوه پتتذيرش بیمتتارا   ارتبتتاط صتتداوم  -

  هننده صراجعه

 پذيرش و بستري بیمارانی هه فاقد بیمه و صدارک شناسايی و هارت صلی  -

هاي بیمارا  جدتت همتک و صستاعدت بته      صیاحبه و اخذ اطالعات از خانواده -

 بیمارا  

صتورد  شناسايی افراد بی بضاعت و هستب اطالعتات از وضتعیت ختانوادگی در      -

 وضعیت اقتیادي اجتماعی و صالی 
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از طريتق صراجتع    شتده  یصعرفت رسیدگی به صسائل و صش الت قضائی بیمتارا    -

 هاي الزم  قضائی و انتظاصی و ارائه راهنمايی

هاي بی بضتاعت بته ندادهتا از جملته همیتته اصتداد،        صعرفی بیمارا  و خانواده -

 بدشيستی، صوسسات خیريه 

 ت  ها به علل صختلف )از قبیتل نداشتتن ختانواده    خشتحويل بیمارا  صانده در ب -

صعتاد بود  و   ( به دادگستري و گرفتن  ت  بود  هيالدو صجدول ت  عدم هوشیاري

 و تحويل به بدشيستی  ازآنجاصجوز 

 ها  پرونده باصحالعهتیمیم در اخذ صبلغ الزم از بیمارا   -

ارتقتتاء  هتاي هتتارآصوزي، صدتارتی و آصوزشتتی در جدتت    شترهت فعتتال در دوره  -

نتتايج آ  در انجتام وظتايف     هتارگیري  بته هتاي شتغلی و    صعلوصات و توانمندي

 صحوله 

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

دارا بود  صتدرک تحیتیلی هارشناستی صتددهاري اجتمتاعی و ختدصات       الف: 

 عموصی، روانشناسی بالینی اجتماعی، روانشناسی 

هاي روانشناسی  از رشته ی يدردارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی ارشد ب: 

شناستی   عموصی، روانشناسی بالینی، صددهاري اجتماعی، رفاه اجتماعی، آستیب 

 از  ی يدر هارشناسی صدرک  به دارا بود  مشروط اجتماعی، صحالعات خانواده

 الف  دربند ذهرشده تحییلی يها رشته

هتاي   از رشتته  ی ت يدر (Phdتخییی ) دهتريدارا بود  صدرک تحییلی ج: 

رفتاه  ريتشي   برناصته روانشناسی عموصی، روانشناسی بالینی، صددهاري اجتماعی، 
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بته دارا  مشرروط  ختانواده  زنا  و شناسی اجتماعی، صحالعات  اجتماعی، آسیب

 تحیتیلی   يهتا  رشتته  از  ی ت يدر و هارشناسی ارشتد هارشناسی صدرک بود  

 الف و ب   دربند ذهرشده

 مهارت: -2

 صدارت استفاده از پايگاه داده ها 

  افشارهاي صدارک پشش ی افشارهاي پشش ی )نرم صدارت استفاده از نرم 

  )فناوري اطالعات سالصت 

   هتاي روانتی/   صدارت انجام تحقیق در صوضوعات خانوادگی، اجتماعی و آستیب 

 اجتماعی

   صدارت صشاوره داد  به بیمارا 

  گیري صدارت ارزيابی صش ل و تیمیم 

  هاي رفاهی  صدارت طراحی برناصه 

 هاي آموزشي: دوره -3

 آشنايی صددهارا  با صسائل حقوقی 

   تعاصالت انسانی در صددهاري اجتماعی با بیمارا 

  ها  هاي صیاحبه در صددهاري بیمارستا  ت نیک 
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 ها شغلی مدیریت و کنترل بیماریهای  بخش هشتم( رشته

 ها یماریبعنوان رشته شغلی: کارشناس پیشگیری و مبارزه با 

 تعريف:  

هتايی شتاصل    ،  فعالیتت ها آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

جدتت صبتارزه بتا     صتؤثر آوري، تحلیل آصار و اطالعتات، نظتارت، پتايش و ارزيتابی      جمع

هتتاي بتتوصی، واگیتتر، غیتتر واگیتتر و عواصتتل خحتتر صتترتبط، استتتخراج و تعیتتین   بیمتتاري

اي و صلتی و   ، صنحقته یالمللت  نیب يها تياولوها با توجه به  هاي بدداشتی بیماري شاخص

هتا   و صحالعات اپیدصیولوژيک در شرايط عادي، صواجده با طغیا  بیمتاري  ها یبررسانجام 

ها  ريشي و هماهنگی اصور صرتبط با صبارزه با بیماري در شرايط بحرانی يا سرپرستی، طرح

  دارند عددهرا بر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هتاي   ريشي و تنظتیم ضتوابط، صقتررات و دستتورالعمل و برناصته      صشارهت در برناصه -

 ربتط  يذهاي نظام صراقبت با هماهنگی صستئولین   تفییلی و اجرايی ساالنه بیماري

    يا صنحقههاي هشوري و  در قالب سیاست

هتا جدتت    هاي بوصی صنحقته و تعیتین اولويتت    انجام صحالعات الزم در صورد بیماري -

 هاي اجرايی  بینی برناصه پیش

و عواصتل   ریت واگ ریت غواگیتر و  هاي  هاي بدداشتی بیماري استخراج و تعیین شاخص -

  خحر صرتبط

قلبی و عروقتی، غتدد و    يها يماریبفعال  ریغ وفعال   يها صراقبتبررسی، پايش و  -

 يهتا  يمتار یبصتشصن ريتوي،    يهتا  يماریب، استخوانی عضالنی، ها سرطا صتابولیک، 

 چشم، گوش، گوارشی و اعیاب 
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علمتی در زصینته    يها افتهيصحالعه و بررسی و تحقیق براي دستیابی به جديدترين  -

در جدتا ، هشتورهاي صنحقته، هشتور و      ریواگ ریغ يها يماریبپیشگیري و هنترل 

 صحل خدصت و انتقال آ  به فراگیرا  صرتبط 

 هاي هشوري و استانی در سح  واحدهاي تابعه  اجراي دستورالعمل -

 ها با تعیین عواصل صربوطه  تعیین درصد صوفقیت برناصه -

به صنظور هنترل  یسازصان برو و  یسازصان درو براي جلب هم اري  ريشي الزم برناصه -

 و عواصل خحر صرتبط  ها بیماري

ها جدت توزيع در بتین جمعیتت هتدف هتر      تدیه صحالب آصوزشی در صورد بیماري -

 بیماري 

برداري و تشخیص و ارائه نظر هارشناسی در خیوص روش  نظارت، شناسايی، نمونه -

 هاي صشترک بین انسا  و حیوانات  صبارزه با رخداد بیماري

 هاي صشترک انسا  و دام  بررسی و پايش و صراقبت فعال و غیر فعال بیماري -

علمتی و اطتالع از    يهتا  افتته يبه آخترين   یابي دستصحالعه، بررسی و تحقیق براي  -

هاي صشترک بین انسا  و حیوانات در جدا ، صنحقه و داخل هشور  وضعیت بیماري

 و آصوزش و انتقال آ  به فراگیرا  صرتبط 

و اپیتدصیولوژي   يآصتار و صحالعتات   لیت تحل و، تجربه يبند طبقهصحالعه، گردآوري،  -

 الزم  هاي شگشارهاي صرتبط با شغل و تدوين ارائه  ها در حوزه فعالیت داده

هتا و طغیتا     آوري و تحلیل آصار و اطالعات صترتبط بتا اپیتدصیولوژي بیمتاري     جمع -

 ها در بالياي طبیعی و شرايط عادي  بیماري

هتاي ستل و جتذام از طريتق      هم اري الزم جدت پیشتگیري از گستترش بیمتاري    -

 هاي اپیدصیولوژي ی  بررسی

و نظتارت بتر توزيتع صناستب آ  بتا      بینی و اعالم نیاز داروئی، آزصايشگاهی و     پیش -

 هم اري واحد صربوطه 

هتاي   دريتافتی در صتورد هتانو     هتاي  گتشارش هاي صناستب براستاس    ارائه هم اري -

 ها  بوصی( به صنظور صدار طغیا  بیماري ت هاي عفونی )جديد ص شوفه بیماري
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هاي نظتام صراقبتت بتا توجته بته       ريشي هنترل و صراقبت بیماري صشارهت در برناصه -

 اهداف اجرايی صربوطه 

 هاي صرتبط  لیست براساس چک گرفته انجامهاي  نظارت، پايش و ارزيابی فعالیت -

همراهی با تیم بازديد از صراهش بدداشتی درصانی به صنظتور بررستی فعالیتت صراهتش      -

 ها  صذهور در زصینه صبارزه با بیماري

 هاي آصوزشی بدداشت  ريشي و اجراي برناصه شرهت در برناصه -

ور( و تعیین  هاي ديده و پايگاه نگر جاصعهها و صحالعات اپیدصیولوژيک ) نجام بررسیا -

  یصوردبررسهاي  هاي اپیدصیولوژيک جدت بیماري شاخص

 صوجود و پیشنداد راه حل صناسب  يها ینارسائگشارش تنگناها و  -

 بتا اي  هتاي قرنحینته   بیمتاري  ازنظتر هنترل صسافرين و وسايل نقلیه وارده به هشور  -

 به صبدأ صسافرين  توجه

 آنفوالنشا و   (  ت سل ت گیري از صوارد صش وک به بیماري )التور نمونه -

 انجام طرح ديده وري ساالنه از رانندگا  و صسافرين ترانشيت  -

 بازديد و هنترل صستمر از اصاهن تدیه و توزيع صواد غذايی  -

 هتاي  گتشارش يتا رد  صراجعه به صحل وقوع بیماري و بررسی علل بتروز آ  و تأيیتد    -

 واصله 

 هاي واصله، تدیه بازخورد  بررسی و تحلیل گشارش -

 هاي آصوزشی، تحقیقاتی صرتبط با شغل  هم اري در اجراي پروژه -

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 ه نتايج آ  در انجام وظايف صحول هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -
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 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی بدداشت عموصی، بیولوژي و هنتترل  الف: 

 ها  ناقلین بیماري

ارزيتابی  هتاي   از رشتته  ی ت يدردارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی ارشد ب: 

اپیدصیولوژي، آصتوزش بدداشتت،   فناوري سالصت، اقتیاد سالصت، آصار زيستی، 

شناسی  پشش ی و صبارزه بتا نتاقلین، پدافنتد غیتر      پشش ی، حشره یشناس انگل

صتتدرک بتته دارا بتتود   مشررروطعاصتتل در نظتتام ستتالصت، آصتتوزش پششتت ی، 

 الف   دربند ذهرشدهرشته هاي تحییلی  از  ی يدرهارشناسی 

هتاي   از رشتته  ی ت يدر(Phdتخییتی ) دارا بود  صدرک تحیتیلی دهتترا   ج: 

پششت ی و صبتارزه بتا     یشناست  حشتره پششت ی،   یشناست  انگلآصوزش پشش ی، 

بته دارا   مشرروط  آصتار زيستتی    سالصت، اپیدصیولوژي، يگذار استیسناقلین، 

 رشتته هتاي تحیتیلی    از  ی ت يدر و هارشناسی ارشتد هارشناسی صدرک بود  

 الف و ب   دربند ذهرشده

    عموصی پشش ی يا حرفه دارا بود  صدرک تحییلی دهترايد: 

ژنتیتتک پششتت ی   (Phdتخییتتی ) دهتتتريدارا بتتود  صتتدرک تحیتتیلی و: 

  پشش ی عموصی يا حرفه دهترايصدرک ه دارا بود  ب مشروط

تخییی بتالینی )عفتونی، اطفتال، پششت ی اجتمتاعی،       دانشناصهدارا بود   : 

 داخلی و قلب( 
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 مهارت: -2

 صدارت انجام هار گروهی 

  گیري در صواقع بحرانی صدارت تیمیم 

  ريشي صدارت نظارت فنی، صدارت برناصه 

  نويسی، صدارت ارزيابی و ارزشیابی عواصل خحر صدارت گشارش 

  ها صدارت صداخله از طريق نیازسنجی 

  صدارت آصوزش بدداشت 

  ها هاي پژوهشی و گردآوري داده صدارت انجام صیاحبه 

   صدارت تحلیل نتايج 

 هاي آموزشي: دوره -3

 نوپديتد و  ریواگ ریغهاي واگیر  هاي هشوري صراقبت از بیماري آشنايی با برناصه ،

 بازپديد

  هاي شايع در باليا هنترل و صراقبت بیماري 

  هاي صشترک بین انسا  و حیوا   هنترل و صراقبت بیماري 

 



 

130 
 

 ها یماریبعنوان رشته شغلی: کاردان پیشگیری و مبارزه با 

 تعريف:  

، بته صبتارزه بتا    هتا  آ هتايی استت هته صتیتديا       پستت  دربرگیرنتده اين رشته شتغلی  

در سح  صلی و استانی پرداخته و ضتمن هم تاري    ریواگ ریغهاي بوصی، واگیر و  بیماري

هتا در شترايط بحرانتی بته      با هارشناسا  در شرايط عادي و يا صواجده با طغیا  بیمتاري 

 پردازند  هنترل شرايط بدداشتی صی

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

پايش و ارزشیابی و نظارت بر فرآيندهاي صربوط به هنتترل، صراقبتت، پیشتگیري و     -

  ریواگ ریغواگیر و  يها يماریبا صبارزه ب

 هاي بدداشت صنحقه و صقايسه با استانداردهاي استانی و هشوري  استخراج شاخص -

 هاي بدداشت روا   هاي صربوط به برناصه هم اري در اجراي برناصه -

 ها و اپیدصی ها  صشارهت در شناسايی و هنترل طغیا  بیماري -

همگانی و  يها و یناسیواهسبررسی عملی و صقدصاتی اپیدصیولوژيک و صشارهت در  -

 فردي و نظارت بر انجام آ  

  عمل صوردصحابق استانداردهاي  ریواگ ریغصراقبت و بیماريابی از بیمارا  واگیر و  -

هتا و   اجرائی بر طبتق برناصته   يها طرحهم اري و آصوزش بدورزا  درخیوص هلیه  -

  اهداف صوردنظر

آصوزش به صردم و حساس ستازي صتردم و بدتورزا  درخیتوص صستائل بدداشتتی        -

 جدت ارتقاء آگاهی 

بازديد از وضتعیت بدداشتتی صحتیط صنحقته و آصتوزش بته صتردم در صتورد هلیته           -

 فرآيندهاي بدداشتی 

هاي بدداشت و نیش نظارت بتر حفتظ زنجیتره سترصا      هاي خانه تدیه و تأصین واهسن -

 تشريق  حین نگدداري، انتقال و
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هتا در ستح     تأصین اقالم دارو، صواد صیرفی صوردنیاز فرآيندهاي صبارزه بتا بیمتاري   -

 هاي بدداشت  خانه

 نظارت بر عملیات اجرائی و الروهشی و صبارزه با ناقلین  -

هاي  صشی آوري حشرات، نظارت بر سمپاشی و صبارزه با الرو در چدارچوب خط جمع -

  شده نییتع

اي بتا   هتاي قرنحینته   بیمتاري  ازنظتر هنترل صسافرين و وسايل نقلیه وارده به هشور  -

 توجه به صبدأ صسافرين 

 آنفلوانشا و   (  ت سل ت گیري از صوارد صش وک به بیماري )التور نمونه -

 وري ساالنه از رانندگا  و صسافرين ترانشيت  انجام طرح ديده -

 توزيع صواد غذايی بازديد و هنترل صستمر از اصاهن تدیه و  -

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

صدرک تحییلی هاردانی در رشته بدداشت عمتوصی )صبتارزه بتا    الف: دارا بود  

 ها(  بیماري

 مهارت: -2

  راهبردهاي آصوزش صناسب يریهارگ بهانتخاب و 

 گیري در صواقع بحرانی صدارت انجام هار گروهی، صدارت تیمیم 

 ريشي صدارت نظارت فنی، صدارت برناصه 

 نويسی صدارت گشارش 
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  پژوهشی يها صیاحبهصدارت انجام 

 عالئم حیاتی ) قتد، وز ، حترارت،    يریگ اندازه، صدارت ها صدارت گردآوري داده

  ( و آشنايی با اصول اقداصات حیاتی اولیهفشارخو نبض، 

 هاي آموزشي: دوره -3

 هاي واگیر، غیر واگیر، نوپديد و  هاي هشوري صراقبت از بیماري آشنايی با برناصه

 بازپديد

  هاي شايع در باليا صراقبت بیماريهنترل و 

 هاي صشترک بین انسا  و حیوا  هنترل و صراقبت بیماري. 
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 و مبارزه با ناقلین یشناس حشرهعنوان رشته شغلی: کارشناس 

 تعريف:  

 صتؤثر هتاي   ، به فعالیتت ها آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هاي بین انسا  و حیوا  )زئونوزيس( صنتقله از طريق حشترات و   جدت صبارزه با بیماري

ريشي در صوسستات و صراهتش    هاي انسانی و داصی پرداخته، همک به برناصه ناقلین بیماري

صترتبط بتا    هتاي  آزصتايش هاي تشخیص طبی در زصینته   بدداشتی و درصانی و آزصايشگاه

هتاي صنتقلته    شناسی پشش ی و بیمتاري  زصینه حشره حشرات ناقل، تدريس و تحقیق در

شناستی  را   ريشي و هماهنگی اصور صرتبط با حشتره  بندپايا  يا سرپرستی، طرح وسیله به

  دارند عددهبر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هتاي   در برناصته  هتا  آ صحالعه و بررسی بر روي فرآيندهاي بیولوژيتک و استتفاده از    -

 هنترل حشرات ناقل   

هاي صنتقله از طريق حشرات در سح  صحلی  بررسی وضعیت اپیدصیولوژيک بیماري -

 و صلی 

 در صنحقه  ها آ ها، تعیین نوع داصنه انتشار  تعیین چگونگی تغییرات ناقلین بیماري -

 آوري به جمع آورندگا  حشرات در صنحقه  هاي جمع آصوزش روش -

صختلتف حشترات و هم نتین    بر نابودي انواع  ها هش حشرهتعیین صیشا  اثربخشی  -

  ها هش حشرهتعیین سح  حساسیت حشرات نسبت به 

  ها آ و گشارش به صوقع  شده انجامآوري و ثبت نتايج صحالعات و اقداصات  جمع -

 آوري حشرات )بالغ و الرو(  نظارت بر عملیات صحرايی، جمع -

 تشخیص و تعیین انواع حشرات ناقل در صناطق جغرافیايی صختلف  -

 عملیات سمپاشی ابقائی و الروهشی ناقلین ارزشیابی  -
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هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 شرايط احراز

 و معلومات:تحصيالت  -۱

 ها  دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی بیولوژي و هنترل ناقلین بیماريالف: 

هتتاي  از رشتتته ی تتيدردارا بتتود  صتتدرک تحیتتیلی هارشناستتی ارشتتد   ب: 

شناستی،   پششت ی، ستم   یشناست  انگلشناسی پشش ی و صبارزه با ناقلین،  حشره

به دارا بود  صدرک تحیتیلی   مشروطشناسی هشاورزي، اپیدصیولوژي،  حشره

 ها  هارشناسی بیولوژي و هنترل ناقلین بیماري

هتاي   از رشتته  ی ت يدر(Phdتخییتی ) دهتترا  دارا بود  صدرک تحیتیلی  ج: 

شناسی هشتاورزي،   شناسی، حشره شناسی پشش ی و صبارزه با ناقلین، سم حشره

بته دارا بتود  صتدرک تحیتیلی      مشرروط  ،، جغرافیتاي پششت ی  اپیدصیولوژي

 از ی ت يدر و هارشناستی ارشتد   هتا  بیولوژي و هنترل ناقلین بیماريهارشناسی 

 ب   دربند ذهرشدهرشته هاي تحییلی 

 مهارت: -2

 ريشي صدارت برناصه 

  نويسی صدارت گشارش 

  صدارت تحلیل اطالعات 

   ابشارهاي آصار و اطالعات يریهارگ بهصدارت 
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  هاي صنتقله توسط حشرات و ديگر بندپايا   صدارت شناسايی بیماري 

 هاي آموزشي: دوره -3

 احتیاطات استاندارد 

  ديده ور و صراقبت اپیدصیولوژيک يها گاهيپا 

   با ناقلین صبارزهصديريت 

   جانورا  صوذي  و جوندگا  وهنترل حشرات 
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 های شغلی آزمایشگاه سالمت بخش نهم ( رشته

 رشته شغلی: کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبیعنوان 

 تعريف:  

هتاي   هتايی استت هته صتیتديا  آ  در آزصايشتگاه      پستت  دربرگیرنتده اين رشته شغلی 

تشخیص پشش ی )صستقل يا وابسته( و زير نظر صستقیم صسئول فنی واجتد شترايط بته    

، یشناست  بافتت اختیاصی، صل ولی، سلولی،  هاي آزصايشهاي  انجام و پیاده هرد  ت نیک

، هورصتو  شناستی،   شناستی، قتار    شناستی، انگتل   شناستی، ويتروس   بیوشیمی، بتاهتري 

شناسی، نشانگرهاي سلولی و انتقال خو  بتراي تشتخیص، درصتا ، و پیشتگیري از      سرم

و رفع اشت االت ت نی تی هاردآندتاي     زا يماریبها و تشخیص و جداسازي عواصل  بیماري

ريتشي و همتاهنگی اصتور     پردازند يا سرپرستی، طرح هاي صربوطه صی آزصايشگاه در زصینه

  دارند عددهصرتبط با آزصايشات تشخیص طبی را بر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هاي تشخیص طبی تحتت پوشتش و ارائته     نظارت صستمر بر فعالیت هلیه آزصايشگاه -

 هاي صربوطه به صراجع ذيیالح  گشارش

هتتاي صختلتتف  اندارد هتترد  روشهم تتاري بتتا همیتتته استتتاندارد بتته صنظتتور استتت -

 آزصايشگاهی 

 هاي صختلف آزصايشگاهی  و تجدیشات در بخش هاي آزصايشانجام هنترل هیفی  -

نظارت و هنترل هیفیت و چگونگی صیرف هیت ها و دقت در اصتور صربتوط بته آ      -

تاريخ انقضاء و   ( و اقدام الزم جدت درخواست بته صوقتع صتواد صیترفی       )صوجودي،

 بخش صربوطه 

تجدیشات و نیروي انستانی   ت  فضا ت  ها در رابحه با صسئولین فنی نظارت بر آزصايشگاه -

 و تش یل پرونده جدت طرح در همیسیو  هاي قانونی ّ
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  ها آ شناسی و برش  هاي آسیب صشارهت در تدیه بلوک -

 استخراج آصار روزانه و صاهانه و بررسی اطالعات صوجود در حد آصار توصیفی  -

 اريتروفرز، پلیتت فرز  فرز، ل و فرز، انجام پالسما  -

 هم اري در اصر آصوزش دروس عملی دانشجويا  در آزصايشگاه صربوطه  -

 آزصايشگاه  يها هاردا هاي الزم به  انجام راهنمايی -

شناستی، همتاتولوژي،    ، صی تروب هورصتو  اختیاصتی از جملته    هتاي  آزصايشانجام  -

 تست صرفین  سرولوژي، بیوشیمی و 

 اري صناسب نمونه قبل از انجام اقداصات الزم جدت بررسی آ  پذيرش و نگدد -

 يشیت آص رنگبرش با دستگاه برش صی روس وپی )صی روتوم( و  ت  ها گیري نمونه قالب -

 به روش صعمول و ايمنوهیستوشیمی 

 شناسی  )سیتولوژي( و آسیب یشناس سلولصونتاژ و پوشاند  الم هاي  -

 آزصايش هاي دريافتی جدت  سازي نمونه آصاده -

وجود صاي وباهتريوم ها و گشارش صوارد صثبت به صراجع  ازنظرها  بررسی دقیق نمونه -

  ربط يذ

هاي اهدا، نگدداري و انتقال خو  و هم نین آزصايشتات   به هار برد  ضوابط و روش -

 آ   يها فرآوردهو فرآيندهاي پااليش خو  و 

هتاي تحتت    انی آزصايشتگاه هاي آصوزش در صورد ارتقاء علمی نیروي انست  ارائه بسته -

 پوشش 

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -
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 رايط احرازش

 معلومات:تحصيالت و  -۱

 صدرک تحییلی هارشناسی علوم آزصايشگاهی الف: دارا بود  

هتاي بیوشتیمی    صدرک تحییلی هارشناسی ارشد دري ی از رشتهب: دارا بود  

شناستی پششت ی،    شناسی پشش ی، ايمنتی  شناسی پشش ی، ويروس بالینی، انگل

پششت ی،   شناستی  شناستی، قتار    شناسی پششت ی، ستم   ، صی روبیشناس بافت

شناستتی آزصايشتتگاهی و بانتتک ختتو  )همتتاتولوژي(، ژنتیتتک انستتانی،    ختتو 

بته   مشروطسلولی صل وهی،  یشناس ستيز، پشش ی، فیشيولوژي يفناور ستيز

 دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی علوم آزصايشگاهی 

هتاي تحیتیلی    در رشتته (Phdتخییتی ) دهترا صدرک تحییلی ج: دارا بود  

، بیولوژي تولید صثتل، توهستین هتاي صی روبتی، پروتئتوصی س      یشناس بیآس

شناستی پششت ی،    شناستی پششت ی، ويتروس    هاربردي، بیوشیمی بالینی، انگتل 

شناستی،   شناستی پششت ی، ستم    ، بافتت یشناست  بافتت شناسی پششت ی،   ايمنی

شناسی آزصايشگاهی و علوم  شناسی پشش ی، خو  شناسی پشش ی، قار  باهتري

 يفناور ستيزدارويی،  يفناور ستيزانتقال خو  )هماتولوژي(، ژنتیک پشش ی، 

 به دارا بود  صتدرک تحیتیلی هارشناستی    مشروطپشش ی، پشش ی صول ولی 

 ذهرشتده  رشته هاي تحییلی  از  ی يارشد درو هارشناسی  علوم آزصايشگاهی

 ب    دربند

تخییتتی در رشتتته تحیتتیلی    دانشتتناصهصتتدرک تحیتتیلی  د: دارا بتتود  

 شناسی تشريحی و بالینی  آسیب
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 مهارت: -2

  ديگر صايعات و انساج بد  انسا  و صدارت بررسی آزصايشگاهی خو 

  صدارت تشخیص آزصايشگاهی روتین و اختیاصی 

  هاي بالینی هاي هنترل هیفی در آزصايشگاه صدارت اعمال روش 

   هاي آزصايشگاهی فرآيند استاندارد روش يریهارگ بهصدارت 

   آزصايش یگشارش دهصدارت 

  صدارت آصوزش به بیمار 

  ها  سازي، نگدداري، هالیبراسیو  و تمیش هرد  دستگاه صدارت آصاده 

 هاي آموزشي: دوره-3

  هاي تشخیص پشش ی آزصايشگاهتضمین هیفیت در 

  اصول حفاظت و ايمنی در آزصايشگاه 

 يریگ نمونههاي صحی   روش  
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 عنوان رشته شغلی: کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی

 تعريف:  

هتاي   ، در آزصايشتگاه هتا  آ هايی است هته صتیتديا     پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هارشناستا  آزصايشتگاه بته انجتام     هتا، طتی هم تاري بتا      تشخیص طبتی و بیمارستتا   

هاي روتین و ساير آزصايشات تفويض شده از طرف صسئول فنی براي تشتخیص،   آزصايش

 پردازند  ها صی درصا ، و پیشگیري از بیماري

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 هیفیت وهمیت قبل از انجام آزصايش  ازنظرهنترل نمونه  -

  ها آ هیفیت و همیت و تاريخ صیرف  ازنظرها  هنترل صحلول -

هنترل هیفی دستگاه قبل از انجتام آزصتايش و حتین انجتام آزصتايش و در صتورت        -

 داشتن هرگونه صش ل و نارسايی، گشارش به صقام صسئول 

 آصده  به دستجدت تثبیت نتايج  شده نییتعاستفاده از استانداردها و صواد  -

 شناسی و سیتولوژي  آسیبهاي  صشارهت در انجام آزصايش -

 برداري  برداري استاندارد براساس نوع نمونه در صورت نمونه انجام نمونه -

  شده فيتعرهاي صحوله براساس استانداردهاي  انجام آزصايش در بخش -

 هاي بیش و همتر از حد نرصال  انجام آزصايش صجدد روي نمونه -

آصد  نتايج همتتر و بتیش از حتد نرصتال در      به دستهنترل سابقه افراد در صورت  -

 صورت داشتن سابقه بیماري 

 هاي صجدد در صوارد صش وک  انجام آزصايش -

 برداري  در صورت نمونه اخذشدهبرداري  برداري با نمونه تحبیق اتی ت ظروف نمونه -

 ها  برداري هاي ظروف در صورت داشتن صحلول در صورت نمونه هنترل صحلول -

 ري صجدد در صورت صش وک بود  نمونه و نتیجه آ  گی انجام نمونه -
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آصده غیرصعقول از بیمتار و در خیتوص    به دستگرفتن شرح حال در صورت نتايج  -

 )هشت(  هاي آزصايشبعضی 

  شده فيتعرثبت و نگدداري نتايج براساس استانداردهاي  -

 رعايت اصول ايمنی آزصايشگاهی  -

 وظايف صربوطه جدت ارجاع هم اري با هارشناسا  آزصايشگاه در انجام  -

 هاي ساده و استاندارد آزصايشگاهی و نگدداري سوابق صربوطه  انجام آزصايش -

 هاي ارسالی  گیري نمونه قالب -

 ها  سازي و نوشتن شماره الم آصیشي و آصاده ها و رنگ برش نمونه -

 ها و حفظ سوابق صربوطه  ها و الم بايگانی بلوک -

 گاهی هاي آزصايش تعويض صايعات دستگاه -

 ها  به آزصايش یجواب دههم اري در تايپ و  -

هتاي   هاي آصوزشی و هم اري با هارشناسا  در انجتام فعالیتت   هم اري در تدیه الم -

 علمی و هاربردي 

  ربط يذتنظیم گشارش هارهاي جاري آزصايشگاهی و ارائه آ  به صسئولین  -

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

 هاردانی در رشته علوم آزصايشگاهی دارا بود  صدرک تحییلی الف: 
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 مهارت: -2

  صدارت بررسی آزصايشگاهی خو 

  ديگر صايعات و انساج بد  انسا  طبق اصول علمی 

  هاي تشخیص آزصايشگاهی روتین صدارت 

  صدارت آصوزش به بیمار 

  ها سازي، نگدداري، هالیبراسیو  و تمیش هرد  دستگاه صدارت آصاده. 

 هاي آموزشي: دوره -3

 هاي تشخیص پشش ی تضمین هیفیت در آزصايشگاه 

  اصول حفاظت و ايمنی در آزصايشگاه 

  گیري  هاي صحی  نمونه روش 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی

 تعريف:  

اي  ، وظتايف حرفته  هتا  آ هتايی استت هته صتیتديا       پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

نظتاير   هاي دارويی، غذايی، بدداشتی، آرايشتی، داصپششت ی و   آزصايشگاهآزصايشگاهی در 

تخییتی صتناستب بتا فعالیتت آزصايشتگاه بته غیتر از         هاي آزصايشدر زصینه انجام  آ ،

ريشي و هماهنگی اصور صرتبط  پردازند يا سرپرستی، طرح هاي تشخیص طبی صی آزصايش

  دارند عددهبا آزصايشات تخییی صربوطه را بر 

 ها: نه شرح وظايف و مسئوليتنمو

 هنترل هیفیت تولیدات صواد آرايشی و بدداشتی  هاي آزصايشبررسی و انجام  -

هنترل هیفیت صواد اولیته صتورد استتفاده در صتنايع و      هاي آزصايشبررسی و انجام  -

 هاي تولیدي صحیوالت خوراهی، آشاصیدنی آرايشی و بدداشتی  هارگاه

هاي هنترل هیفیت واحدهاي تولیتدي در   ايشگاهبررسی و اعالم نظر درخیوص آزص -

  (GLP)راستاي اجراي عملیات آزصايشگاهی صحلوب 

 ،(HACCP)آصوزش صوازين سرصمیشي سیستم تحلیل خحر نقاط هنتترل بحرانتی   -

براي صسئولین (GLP) عملیات آزصايشگاهی صحلوب ،(GMPاصول ساخت صحلوب)

 فنی واحدهاي تولیدي 

هاي استاندارد  ريشي در تدیه و تدوين ضوابط و صقررات و نوشتن دستورالعمل برناصه -

(SOP)  

 آصوزش صسئولین فنی هارخانجات تولیدي  -

 هاي هیفیت آب  نتايج آزصايش يریهارگ به تفسیر و -

هاي صربوط به آلودگی هوا، آب و فاضتالب، بدداشتت پرتوهتا و ستاير      انجام آزصايش -

 هاي اختیاصی بدداشت صحیط  الزم در آزصايشگاه هاي آزصايش

 هاي سنجش  با استفاده از دستگاه وخاک آبهاي هوا،  پايش آالينده -
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 هاي آب و فاضالب  نظارت همی و هیفی بر روي آزصايشگاه -

آور و صستائل ارگونوصیتک    گیري، تحلیل و ارزشیابی عواصل زيتا   برداري، اندازه نمونه -

آور در صحتیط    ار به صنظور پیشگیري و هنترل عواصل زيا در صحیط هار و ارائه راه

 هار باتوجه به استانداردهاي صوجود 

 ها و پیگیري نتايج(  ادواري )هم اري در ت میل فرم هاي آزصايشانجام صعاينات و  -

هاي بدداشتی صاننتد:   الزم درخیوص انجام صحی  و دقیق آزصايش يها يشير برناصه -

 صادرا  و     ت آب ت تاالسمی ت التور

شتیمیايی، شتیمیايی و    شناستی و بیتو   صی روبتی، ستم   هتاي  آزصايشبرداري و  نمونه -

، سترولوژي بته روي صتواد    یشناست  قتار  ، یشناست  روسيو، یشناس يباهترفیشي ی، 

ها براساس آخرين استانداردها و اظدارنظر هارشناسی در صورد قابلیت صیترف   نمونه

  ها آ 

آرايشی و بدداشتی وارده به هشور از طريتق گمرهتات و   انجام بررسی و هنترل صواد  -

  شده ارائههاي تحلیل  با استانداردهاي جمدوري اسالصی ايرا  با برگه ها آ تحبیق 

  ربط يذاز طريق صراجع  شده یصعرفهم اري در آصوزش دانشجويا   -

رستیدگی و پاستتخگويی بتته شتت ايات صردصتتی، صراجتتع قضتتايی و انجتتام صشتتاوره و   -

 الزم در زصینه حوزه هاري صربوطه راهنمايی 

تدیه و تنظیم نمودارهاي آصاري صربوط به حوزه هاري ذيربط و ارائه آ  بته صراجتع    -

 الزم 

هنترل هیفیت صواد اولیته صتورد استتفاده     هاي آزصايشبرداري، بررسی و انجام  نمونه -

 در صراهش تولید دارو 

ارائه راه ارهاي صناسب جدتت   با استانداردهاي علمی و ها انحباقبررسی صوارد عدم  -

 هاي صرسوم  اصالح روش

 هاي بخش دولتی و خیوصی  هاي آزصايشگاه هنترل و ارزيابی )صمیشي( فعالیت -

هاي ختوراک   هاي دارويی و بیولوژيک، غذا، صواد اولیه و نداده هنترل هیفی، فرآورده -

 دام وخوراک دام آصاده 
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هاي خوراهی داصتی   م، فرآوردههاي تخییی در خیوص جنین، اسپر انجام آزصايش -

هاي غیر خوراهی دام صاننتد   ، عسل، خاويار و فرآوردهصر. تخماز جمله گوشت، شیر، 

 پوست، ساالصبور، پشم، هرک، پر، پاي صر. و پسماندهاي داصپشش ی 

ارائه نظرات هارشناسی در خیوص واردات و صتادرات و تولیتد لتوازم، تجدیتشات و      -

 تبط صواد صیرفی آزصايشگاهی صر

نظتارت بتر نحتوه نگدتداري و استتفاده صتحی  و هالیبراستیو  لتوازم و تجدیتشات           -

 آزصايشگاهی 

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 سالصت در شغل صربوطه  صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات -۱

تخییتی  دهترا هارشناسی، هارشناسی ارشد يا  دارا بود  صدرک تحییلی الف: 

(Phd) هاي تغذيه، علوم تغذيه، بدداشت و ايمنی صتواد غتذايی،    از رشته ی يدر

پششت ی،   یشناس آببیوشیمی، بیوشیمی بالینی، شیمی، شیمی صواد خوراهی و 

شناستتی، علتتوم بدداشتتتی در تغذيتته،   ، ايمنتتییشناستت قتتار ، یشناستت انگتتل

 یشناست   تروب یص، فارصتاهولوژي،  یشناست  يباهترشناسی،  ، سمیشناس  روبیص

شناسی پشش ی، داصپشش ی، علوم و صنايع غتذايی، صدندستی    ، قار يیصواد غذا

هشتتاورزي )علتتوم و صتتنايع غتتذايی(، شتتیمی هتتاربردي، شتتیمی فیشيتتک،      

، صی روبیولوژي، علوم آزصايشگاهی داصپشش ی، فیشيولوژي، ژنتیک یشناس ستيز

نتانو  پشش ی، توهستین هتاي صی روبتی،     يفناور ستيزپشش ی، ژنتیک انسانی، 

دارويی،  يفناور ستيزپشش ی، زيست صواد دارويی،  ينانو فناوردارويی،  يفناور

 آزصايشگاه   نظارت بر اصور دارويی، داروسازي سنتی حسب نوع فعالیت 
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از  ی ت يدر داروسازي يا دانشناصه تخییتی   يا حرفهب: دارا بود  صدرک دهترا 

 رشته هاي داروسازي  

 مهارت: -2

 صدارتداي تشخیص آزصايشگاهی روتین و اختیاصی 

 هاي بالینی هاي هنترل هیفی در آزصايشگاه صدارت اعمال روش 

  هاي آزصايشصدارت خواند  نام هاصل و هوتاه 

  آزصايش یگشارش دهصدارت 

 صدارت آصوزش به بیمار 

 ها. دستگاهو تمیز کردن سازي، نگدداري، هالیبراسیو   صدارت آصاده 

 هاي آموزشي: دوره -3

 استانداردسازي و تضمین هیفیت در آزصايشگاه 

 ايمنی در آزصايشگاه، احتیاطات استاندارد 

  هنترل هیفی ابشارهاي پايه آزصايشگاه 
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 کاردان آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتیعنوان رشته شغلی: 

 تعريف:  

هتاي   در آزصايشتگاه  هتا  آ هايی استت هته صتیتديا      پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

ستاده اولیته    هتاي  آزصايشدارويی، غذايی، بدداشتی، آرايشی، داصپشش ی و نظاير آ ، در 

 صتناسب با فعالیت آزصايشگاه صشارهت دارند 

 ها: مسئوليتنمونه وظايف و 

 هنترل هیفیت تولیدات صواد غذايی و آشاصیدنی  هاي آزصايشبررسی و انجام  -

هاي هنترل هیفیت واحدهاي تولیتدي در   بررسی و اعالم نظر در خیوص آزصايشگاه -

  (GLP)عملیات آزصايشگاهی صحلوب راستاي اجراي

 هم اري و صشارهت در تدوين استانداردهاي صرتبط با صواد غذايی  -

شناستی و شتیمیايی بته روي صتواد      صی روبی، سم هاي آزصايشبرداري و  انجام نمونه -

هتاي تولیتدي براستاس آخترين      هاي غذايی هارخانجتات و هارگتاه   اولیه و فرآورده

  ها آ استانداردها و اظدارنظر هارشناسی در صورد قابلیت صیرف 

از طريق گمرهات و  انجام آزصايش بر روي صواد خوراهی و آشاصیدنی وارده به هشور -

  شده ارائهبا استانداردهاي صربوطه و برگه هاي تحلیل  ها آ تحبیق 

  ربط يذاز طريق صراجع  شده یصعرفهم اري در اصر آصوزش دانشجويا   -

به ش ايات صردصی، صراجع قضتايی   شده ارائههاي  صربوط به نمونه هاي آزصايشانجام  -

 و انجام صشاوره و راهنمايی الزم در زصینه حوزه هاري صربوطه 

 تدیه و تنظیم نمودارهاي آصاري حوزه هاري ذيربط و ارائه آ  به صراجع الزم  -

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  رگیريها بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -
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 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

دارا بتتود  صتتدرک تحیتتیلی هتتاردانی شتتیمی، شتتیمی آزصايشتتگاهی،   التتف: 

، علوم آزصايشگاهی داصپشش ی حستب نتوع فعالیتت    یشناس ستيزداصپشش ی، 

 آزصايشگاه 

 مهارت: -2

 هاي تشخیص آزصايشگاهی روتین صدارت 

  هتترد  تجدیتتشات  تمیتتش ستتازي، نگدتتداري، هالیبراستتیو  و  صدتتارت آصتتاده

 آزصايشگاهی صرتبط با نوع آزصايشگاه 

 هاي آموزشي: دوره -3

 استانداردسازي و تضمین هیفیت در آزصايشگاه 

 ايمنی در آزصايشگاه، احتیاطات استاندارد 

  هیفی ابشارهاي پايه آزصايشگاه هنترل   
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس آزمایشگاه واکسن و سرم

 تعريف:  

، بته صحالعته، تحقیتق،    هتا  آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هتاي واهستن و سترم،     ها در زصینته  صشی ريشي و ارائه خط تدوين، نظارت، ارزيابی، برناصه

هتاي انستانی    هاي اجرايی و عملیاتی نمود  تولید انواع واهسن پیشنداد راهبردها و روش

ريتشي و   پردازند يتا سرپرستتی، طترح    ابالغی صی هاي  ها و سیاست برناصه  و داصی در قالب

  دارند عددههماهنگی اصور صرتبط با آزصايشات تخییی صربوطه را بر 

 ها: وظايف و مسئوليتنمونه 

هتا   ريتشي، تتدوين ضتوابط، صقتررات و دستتورالعمل      گذاري، برناصته  صحالعه، سیاست -

(SOP)  صرتبط با شغل 

هتاي علمتی در خیتوص     صحالعه، بررسی و تحقیق براي دستیابی به آخترين يافتته   -

هاي تولیتد واهستن و سترم و آصتوزش و انتقتال آ  بته فراگیترا          ها و فناوري روش

 صرتبط 

 هاي ويروسی و باهتريايی انسانی و دام  صحالعه، بررسی، تحقیق و تولید انواع واهسن -

هتاي   هاي تحقیق و تولیتد فترآورده   صحالعه، بررسی، تحقیق و انجام هلیه آزصايشگاه -

 بیولوژيک انسانی و داصی 

 هاي درصانی  ها و سرم صحالعه، تحقیق و پژوهش در زصینه تولید انواع واهسن -

هتا و تولیتد    ژ  هتا، آنتتی   هاي روز بته جدتت تدیته صحلتول     ها و برناصه لتدیه پروت  -

 هاي درصانی  سرم

 ازیت صوردنهاي درصتانی صختلتف    صحالعه، بررسی، تحقیق و نظارت بر روند تدیه سرم -

 جاصعه 

و  (GMP)صحالعه، بررسی، تحقیتق و نظتارت در استتقرار اصتول ستاخت صحلتوب       -

 .هاي صختلف تولیدي و تحقیقاتی بخشدر (GLP) عملیات آزصايشگاهی صحلوب
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هتاي ويروستی و    هاي انواع بیمتاري  ژ  نتیآصحالعه، بررسی، تحقیق و تولید واهسن  -

 .باهتريايی

هتتاي  ارزيتتابی فعالیتتت ، صمیتتشي، هنتتترل ويیو راهنمتتابازديتتد، نظتتارت، هتتدايت  -

 الزم  هاي گشارشهاي تحقیق و تولید واهسن و سرم و ارائه  آزصايشگاه

هتاي ويروستی انستانی و     ريشي جدت تدیه صواد اولیه و تولید واهسن برناصهنظارت و  -

ها صشترک انستا  و   هاي صختلف براي تشخیص اصراض و بیماري دام وطیور و پادتن

 دام براساس نیاز هشور 

 هاي هاي خوراهی و تشريقی و سرم نظارت و تولید انواع واهسن -

 درصانی، تولید سم براساس نیازها جاصعه  -

 هنترلی صرتبط با شغل   هاي آزصايشهاي هشت جدت  رت و تدیه صحیطنظا -

 هاي درصانی  هنترل انواع سرم هاي آزصايشانجام  -

هاي صختلتف تحقیتق و تولیتد واهستن و      هاي صربوطه به بخش صستندسازي فعالیت -

 سرم 

، IFA، آزصتايش ايمونوفلورستانس   ELISAهاي سرولوژي ی صانند الیتشا   انجام تست -

هتاي   و هنتترل واهستن   HA، آگلوتیناستیو  همتاگلوتینین   HIلوتینین صدار همتاگ 

 هاي تولیدي  ويروسی و باهتريايی وساير واهسن

 هاي انسانی و داصی  نظارت و تدیه بذر واهسینال براي تولید انواع واهسن -

هتاي هنتترل صحیتوالت صختلتف      الزم در زصینه فعالیت هاي آزصايشنظارت وانجام  -

 واهسن و سرم 

هاي تولیدي و تحقیقاتی، تیفیه و تغلتیظ آنتتی    بر اصور فنی هلیه آزصايشگاه نظارت -

 ژ  و غیره 

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صت در شغل صربوطهصشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سال -

-  
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 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

دهتترا  دارا بود  صتدرک تحیتیلی هارشناستی يتا هارشناستی ارشتد يتا        الف: 

هتتاي علتتوم آزصايشتتگاهی، بیتتو شتتیمی،    از رشتتته ی تتيدر (Phdتخییتتی )

، یشناست  بافتت شناستی،   ، ايمنتی یشناست  روسيت و، یشناست  قتار  ، یشناس انگل

، فارصتتاهولوژي، یشناست  يبتتاهترشناستی، همتاتولوژي،    ، ستتمیشناست   تروب یص

، یشناستت ستتتيزشناستتی پششتت ی،   داروستتازي عمتتوصی و تخییتتی، قتتار   

صی روبیولوژي، همتاتولوژي، آزصايشتگاهی و بانتک ختو ، علتوم آزصايشتگاهی       

شناستتی آزصايشتتگاهی و بانتتک ختتو   داصپششتت ی، فیشيولتتوژي ژنتیتتک، ختتو 

 (، ژنتیک انسانی يهماتولوژ)

 اي و دهتراي تخییی داصپشش ی  دارا بود  صدرک تحییلی دهتراي حرفه ب:

 مهارت: -2

 هاي استاندارد صدارت تدوين دستورالعمل 

 صدارت نگدداري و هالیبراسیو  تجدیشات آزصايشگاهی 

 صدارت استريلیشاسیو  صواد و وسايل آزصايشگاهی 

  هاي آزصايشگاهی در تدیته و تولیتد واهستن و     آخرين روش هارگیري بهصدارت

 سرم

 صدارت تحقیق و آزصايش در زصینه انواع واهسن و سرم 

  استاندارد عملیات آزصايشگاهی صحلوب هارگیري بهصدارت 

 افشارهاي تخییی آزصايشگاهی صدارت هار با نرم 

 ها ژ  ها، آنتی صدارت تدیه صحلول 

 هاي درصانی  صدارت تولید سرم 



 

152 
 

 هاي آموزشي: دوره -3

 استانداردسازي و تضمین هیفیت در آزصايشگاه 

 ايمنی در آزصايشگاه 

 احتیاطات استاندارد 

  هنترل هیفی ابشارهاي پايه آزصايشگاه 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان آزمایشگاه واکسن و سرم

 تعريف:  

انجام آزصايش دار  ، عددهها آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

بترداري، قرنحینته،    هاي انستانی و داصتی و هم نتین نمونته     و تولید انواع واهسن و سرم

 باشند  سازي صی و ضدعفونی، سمپاشی، صعدوم يساز پاک

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هاي صختلف تحقیق و تولیتد   هاي صربوطه به بخش هم اري در صستندسازي فعالیت -

 واهسن و سرم 

(، آزصتتايش ELISAستترولوژي ی صاننتتد الیتتشا)  هتتاي انجتتام تستتت هم تتاري در  -

و  (HA)آگلوتیناسیو  هماگلوتینین ،(HI)، صدار هماگلوتینی(IFA)ايمونوفلورسا 

 هاي تولیدي  ساير واهسن هاي ويروسی و باهتريايی و هنترل واهسن

هتاي درصتانی، تولیتد     هاي خوراهی و تشريقی و سترم  هم اري در تولید انواع واهسن -

 م براساس نیازهاي جاصعه س

هتاي بیولوژيتک انستانی و     هاي تحقیق و تولیتد فترآورده   هم اري با هلیه آزصايشگاه -

 داصی 

هم تتاري بتتا هارشناستتا  تحقیتتق و تولیتتد واهستتن و ستترم در انجتتام وظتتايف و    -

 هاي صختلف صربوط  فعالیت

هشت،  سازي نمونه، ساخت صحیط انجام عملیات آزصايشگاهی صانند دريافت و آصاده -

 استريلیشاسیو  لوازم و تجدیشات 

ستازي   پاشتی، صعتدوم   ، ضدعفونی، سميساز پاکاعمال ضوابط بدداشتی و قرنحینه،  -

 حیوانات 

هتاي   هتاي ويروستی انستانی و دام و طیتور و پتادتن      تدیه صواد اولیه و تولید واهسن -

 ور ها صشترک انسا  و دام براساس نیاز هش صختلف براي تشخیص اصراض و بیماري
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هنتترل بتر    هتاي  آزصايشهنترلی و انجام  هاي آزصايشهاي هشت جدت  تدیه صحیط -

 ( و ساير صوارد bulkروي فله )

 هاي باهتريايی انسانی و دام  هم اري در تولید انواع واهسن -

 هاي انسانی و داصی  هم اري در تدیه بذر واهسینال براي تولید انواع واهسن -

 هرد  وسايل آزصايشگاهی هار با اتوهالوها و استريل  -

و  هتاي  گتشارش خانته، ستردخانه و دستتگاه فريتشر، تدیته و ارائته        ثبت دصتاي گترم   -

 پیشندادات 

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .ربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطهصشارهت در تحقیقات ها -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

هتاي علتوم آزصايشتگاهی، علمتی      از رشته ی يدرصدرک تحییلی هاردانی الف: 

هتتاربردي آزصايشتتگاهی داصپششتت ی، داصپششتت ی، علمتتی هتتاربردي بدداشتتتیار 

هتاي   هتاي دام  هتاي طیتور، بدداشتت و بیمتاري     داصپشش ی، بدداشت و بیماري

هتاي گتاو، بدداشتت و     هوچک، علوم دارويتی داصپششت ی، بدداشتت و بیمتاري    

ريتشي هنتترل و    اي آبشيتا ، برناصته  هت  هتاي استب، بدداشتت و بیمتاري     بیماري

 ها  هنی بیماري پیشگیري و ريشه
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 مهارت: -2

 افشارهاي آزصايشگاهی صدارت هار با نرم 

  هاي درصانی و تولید سرم ها ژ  یآنت، ها صحلولصدارت تدیه 

  واهسن و سرم  هاي آزصايشصدارت انجام 

 هاي آموزشي: دوره -3

  آزصايشگاهاستانداردسازي و تضمین هیفیت در 

 ايمنی در آزصايشگاه 

 احتیاطات استاندارد 

  هنترل هیفی ابشارهاي پايه آزصايشگاه 
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 عنوان رشته شغلی: کارآزمای آزمایشگاه تحقیقات سالمت

 تعريف:  

، بته شناستايی نقتاط    هتا  آ هايی است هه صتیتديا    پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هتاي صناستب و ارائته     طريتق انجتام پتژوهش   ضعف و قوت روند آصوزش علوم پشش ی از 

 راهبتردي هتاي   اندرهارا  نظام آصوزشی صربوطه، ارائه برناصه هاي صنحقی به دست حل راه

روزرستانی آصتوزش پششت ی در     در زصینه آصوزش علوم پشش ی، راه ارهاي تحتول و بته  

ائه فنی و هم نین ار-ها با آخرين دستاوردهاي علمی جدت انحباق هرچه بیشتر آصوزش

و اثربخشی آصوزش پايته و بتالینی پششت ی ارتقتاء      يیهار آ ها آ هايی هه براساس  برناصه

ريشي و هماهنگی اصور صرتبط بتا آصتوزش پششت ی را     پردازند يا سرپرستی، طرح يابد، صی

  دارند عددهبر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 هاي الزم از صافوق هسب خط صشی و دستورالعمل -

اساتید در تدريس واحدهاي درس بیوشیمی )عملی( بتراي دانشتجويا    هم اري با  -

 پشش ی، دندانپشش ی، داروسازي، پرستاري، صاصايی و علوم آزصايشگاهی

واحد بیوشیمی تئوري براي دانشجويا  پرستتاري،   ۲هم اري با اساتید در تدريس  -

 صاصايی، ت نسین اتاق عمل، پروتش دها  و دندا 

تدريس بیوشیمی بالینی )عملی( براي دانشجويا  هارشناستی  هم اري با اساتید در  -

 ارشد بالینی

هم تتاري بتتا استتاتید در تتتدريس بیوشتتیمی پیشتترفته )عملتتی( بتتراي دانشتتجويا   -

 هارشناسی ارشد فیشيولوژي

 هاي آصوزشی هاي الزم جدت برگشاري هالس ها و صعرف تدیه صحلول -

يتا  تترم بیوشتیمی )تئتوري و     هم اري با اساتید در برگشاري اصتحانتات صیتا  و پا   -

 عملی(
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 تیحی  اوراق اصتحانی و اعالم نمرات دانشجويا  حسب ارجاع اساتید -

هتاي سیستتم بتازنگري     نوآوري در تدیه و تدوين آزصايشات جديد صحابق سرفیتل  -

 آصوزش پشش ی

 هم اري و راهنمايی دانشجويا  خارج از گروه -

 م اصور صربوط به آ هم اري در آزصايشگاه آصوزشی و تحقیقاتی و انجا -

 ها آ هاي پیشرفته آزصايشگاه و نظارت بر حسن استفاده از  تیدي اصور دستگاه -

 تالش در جدت تدیه صقاالت علمی و قابل نشر در نشريات علمی -

هم اري بتا دانشتجويا  دهتترا و هارشناستی ارشتد در اصتور صربتوط بته هارهتاي           -

 ها ناصه تحقیقاتی و پايا 

هتاي   هاي علمی صربوطه در جدت آگاهی از نوآوري هنفرانسها و  شرهت در همايش -

 علمی و ارتقاء دانش شغلی

هتاي   و نگدتداري و تعمیتر دستتگاه    يانتداز  راههماهنگی با شرهت صربوطه در صورد  -

 آزصايشگاه

 ها، پیشرفت و صش الت جدت صافوق تدیه و گشارش از فعالیت -

آصوزشتی و بتازآصوزي   هتاي   هتاي شتغلی از طريتق شترهت در دوره     افشايش صدارت -

 صربوطه

 ترويج فرهنگ نحوه رفتار شايسته با صراجعین و ت ريم آنا  -

و پستت ستازصانی    الذهر فوقانجام ساير اصوري هه درآصدهاي اهداف و وظايف واحد  -

 شود صربوطه از طرف صافوق ارجاع صی

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات-۱

ارشتد و بتاالتر صترتبط بتا فعالیتت      دارا بود  صدرک تحییلی هارشناستی  الف: 

 آزصايشگاه صربوطه 
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 مهارت: -2

 صدارت تشخیص آزصايشگاهی روتین و اختیاصی 

 هاي هنترل هیفی در آزصايشگاه صدارت اعمال روش  

  هاي آزصايشصدارت خواند  نام هاصل و هوتاه 

  آزصايش یگشارش دهصدارت 

 صدارت آصوزش به بیمار 

 ها  هالیبراسیو  و تمیش هرد  دستگاهسازي، نگدداري،  صدارت آصاده 

 هاي آموزشي: دوره -3

 استانداردسازي و تضمین هیفیت در آزصايشگاه 

 ايمنی در آزصايشگاه 

 احتیاطات استاندارد 

  هنترل هیفی ابشارهاي پايه آزصايشگاه 
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 های شغلی دارو ،غذا و تغذیه بخش دهم ( رشته

 عنوان رشته شغلی: داروساز

 تعريف:  

اي  ظتايف حرفته  و، هتا  آ هتايی استت هته صتیتديا       پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

داروها از لحتا  همتی و هیفتی،    بر  و نظارت ، توزيع، عرضهنگدداريتويد،  ،خدصات تدیه

و هم نین بررستی نستخ و    ها آ عوارض جانبی، نقش درصانی و تداخالت و  ثیر داروهاأت

هتاي   ه و بررسی قوانین و صقررات حاهم بر فعالیتت اطمینا  از تجويش صحی  دارو، صحالع

ريتشي و   و ارزيتابی اطالعتات داروئتی يتا سرپرستتی، طترح       لیوتحل هيتجشدارويی هشور، 

  دارند عددههماهنگی اصور صرتبط با دارو را بر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

اجتراي  هتاي دارويتی هشتور و     صحالعه و بررسی قوانین و صقررات حاهم بر فعالیتت  -

 دقیق آ  

 هتا  آ تحقیق درخیوص داروهاي جديد و شناسايی ختواص، عتوارض و تتداخالت     -

 جدت آصوزش اهل فن و آحاد صردم 

از صراهش بدداشتتی درصتانی    شده يآور جمعو ارزيابی اطالعات داروئی  لیوتحل هيتجش -

  خوراند پسسح  استا  و ارائه 

ی و صیترف بدینته دارو در نظتام    هاي هاربردي براي اصالح نظتام داروئت   انجام روش -

 شب ه 

 ت  صراهتش بدداشتتی درصتانی    ت  پايش صدو  و صستمر واحدهاي تحت پوشش )ستتاد  -

 هاي بدداشتی(  خانه

( و اصتول ستاخت   GLPتحقیق و نظارت در اجراي عملیات آزصايشگاهی صحلتوب )  -

 ( در واحدهاي تولیدي داروئی GMPصحلوب )
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و اقتدام   شده ینیب شیپنظارت در تنظیم بودجه و احتیاجات فنی و صیرف اعتبارات  -

 الزم به صنظور تأصین احتیاجات 

نظارت و بررسی هیفیت داروهاي صوجود در بازار داروئی هنترل هیفیت خريد صتواد   -

(PMQC)  

و صحابقتت داروي   ششتده يتجودارويی، صیتشا  داروي   يها تداخل ازنظربررسی نسخ  -

 تحويلی به بیمار با نسخه و توضی  هاصل عوارض احتمالی و ن ات احتیاط به بیمار 

دستتترس تتترين و  راهنمتتايی بیمتتارا  درخیتتوص داروهتتاي نايتتاب و توصتتیه در   -

 ترين داروي صوجود براي نسخه شد  توسط پششک  صناسب

ارو و صراهتش  هتا و شترهت هتاي توزيتع د     داروخانته  یدهت  سيسرونظارت بر هیفیت  -

 برطتترف هتترد  و هوشتتش در هتتا آ هتتاي صرتتتب بتته  درصتتانی از طريتتق سرهشتتی

 و راهنمايی صسئولین صربوطه در انجام وظايف صحوله  ها آ هاي  درخواست

با توجه به  ها آ ها و تخییص داروي صوردنیاز  رسیدگی به درخواست دارويی بخش -

 سدمیه هريک از واحدهاي صربوطه 

هاي صرتب به آ  و هوشتش   ی و اداري داروخانه از طريق سرهشینظارت بر اصور فن -

 در برطرف هرد  نواقص و راهنمايی هارهنا  و دانشجويا  در انجام وظايف صحوله 

 هاي هارپردازا  با اسناد خريد دارو  نظارت و هنترل بر  فروش -

بترآورد  تشخیص و تدیه لیست داروهاي صوردنیاز داروخانه و انبتار داروئتی صرهتش و     -

تعداد هريک از اقدام داروئی برحسب نیتاز و بررستی و اظدتارنظر در صتورد تدیته و      

 خريد دارو 

 ت  نظارت و ارائته طريتق هارهنتا  در صتورد چگتونگی نگدتداري داروهتا در بختش         -

 داروخانه و يا انبار داروئی صرهش 

یترف  ها و ثبت چگونگی ص نظارت و ارائه طريق بر نحوه توزيع صحی  دارو به بخش -

 دارو توسط بیمار طبق دستور پششک صعالجه 

هاي داروئی از لحا  فنی هنتترل   ها و شرهت نظارت و رسیدگی صستمر بر داروخانه -

پی تی و ستاخت داروهتاي ترهیبتی و اداره      صوجودي و تاريخ صیرف داروها و نسخه

 داروخانه 
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در صتورد داروهتاي    هتا  بیمارستتا  هتا و   آصوزش حتین ختدصت هارهنتا  داروخانته     -

 زا  شیمیايی، گیاهی، سمی و آتش

و ستاير صتوارد و پیشتندادات صناستب جدتت       بیمارستتا  نظارت بر توزيتع دارو در   -

 تسدیل در اصور صربوط 

تعیین و برآورد نیاز استا  به داروهاي صخدر و ال ل سفید و صحلق و نظارت صستمر  -

ي صستتمر از صراهتش دريافتت    هتا  و هنترل صوجودي داروهاي صخدر و انجام بازرستی 

 داروي صخدر 

هنندگا  داروهاي اعتیادآور و نظتارت بتر نحتوه     رسیدگی به پرونده بیمارا  دريافت -

 ي تابعه ها بیمارستا تحويل دارو به بیمارا  و 

نظارت بر تنظیم آصار در صورد تعیین تعداد بیمارا  سترطانی استتا ، صیتشا  صتواد      -

 ر و آصار صاهیانه به صديريت صربوطه صیشا  هشفیات صواد صخد  صخدر،

هاي دارويی در هارخانجتات   هاي شیمیايی و صی روبیولوژي از فرآورده انجام آزصايش -

 تولید دارو 

 نظارت، بررسی، ارزيابی، بازرسی و انجام اقداصات صرتبط در هارخانجات تولید دارو  -

دانشتگاه در صتورد    يهتا  بیمارستا بررسی و هنترل دقیق دفاتر و نسخ اداره و هلیه  -

 صیرف داروهاي صخدر 

هتا براستاس نیتاز و صیترف      ، داروخانته بیمارستا برآورد نیاز دارويی شدر و صراهش،  -

 داروي واحدهاي تابعه 

با هماهنگی صرهش بدداشتت استتا ، صعاونتت غتذا و       ها، تدیه و خريد دارو از شرهت -

 دارو 

اشتی و درصانی شب ه بتا توجته   هاي آصوزشی هارهنا  بدد بینی و اجراي برناصه پیش -

 هاي صرتبط با دارو  هاي هشوري در زصینه به پروت ل

 ريشي  انجام بازرسی از واحدهاي تولید و عرضه دارو و صواد صخدر طبق برناصه -

 راهنمايی بیمارا  جدت دريافت داروهاي همیاب از صراهش توزيع  -

  ها آ بررسی و ارزيابی هیفیت صحیوالت داروئی صوجود در بازار داروئی و گشارش  -
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هاي داروهتاي صختدر    هاي اصور داروئی در زصینه نظارت بر هار داروسازا  و ت نسین -

 )نارهوتیک( 

 هاي داروئی  هاي خیوصی و دولتی و شرهت نظارت بر نحوه انبارداري در داروخانه -

ي دولتی و خیوصی و نظارت بر حسن ها بیمارستا رژانس نظارت بر اصور دارويی او -

 در حوزه اصور دارويی  ها آ انجام هار 

رسانی دارويی و عوارض ناخواسته دارويی و بررستی نستخ پششت ا  در واحتد      اطالع -

 همیته تجويش و صیرف صنحقی دارو 

رسیدگی به اصور صتقاضیا  هسب صالحیت تأسیس، انتقال صحل و انتقتال سترصايه    -

 ها  داروخانه

ي دولتی و خیوصی و صراهش ترک ها بیمارستا هاي  نظارت بر اصور دارويی داروخانه -

 اعتیاد 

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 ر عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه صشارهت در تحقیقات هاربردي د -

 شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

در رشته  يا دانشناصه تخییی يا حرفه دارا بود  صدرک تحییلی دهترايالف: 

 داروسازي   

 تجربه: -2

 داصپششت ی   ستازصا   ادارات هتل  در ستتاد هاي صرتبط ايتن شتغل    احراز پست

ستال   ۷داصپششت ی حتداقل    ستازصا   ستاد در سال تجربه و ۱صستلشم حداقل 

 تجربه است 



 

163 
 

 مهارت: -3

 صدارت نظارت بر عمل رد 

  صدارت تحلیل اطالعات 

   ابشارهاي آصار و اطالعات يریهارگ بهصدارت 

  صدارت حمل و هاربرد ايمن صواد خحرناک 

  صدارت ايجاد صستندات دارويی 

   تجدیشات دارويی يریهارگ بهصدارت 

    هتاي علمتی و عملتی در حیحته علتوم       صدارت انجام و يا استتفاده از پتژوهش

 دارويی

  هاي عموصی و تخییی صدارت اداره داروخانه 

  صدارت استفاده از صراجع داروسازي و علوم دارويی 

  ريشي براي حل صسائل صرتبط با دارو و سالصت  صدارت شناخت و برناصه 

 هاي آموزشي: دوره -۴

  هاي دارويی هشور قوانین و صقررات حاهم بر فعالیتآشنايی با 

  اصول ساخت صحلوب(GMP) تخییی صنايع داروسازي 

   اصول و صقررات عملیات آزصايشگاهی صحلوب(GLP) 
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 اریدارو عنوان رشته شغلی: 

 تعريف:

به انجام اصتوري از قبیتل    ها آ اين رشته دربرگیرنده طبقات صشاغلی است هه صتیديا  

ها و صخلوط نمود  پماد يا اختالط  به هم زد ، پاشید  صواد دارويی، صاف هرد  شربت

و يا هم اري با هارشناستا  صربتوط    ها آ و اصتشاج صواد دارويی و نیب برچسب بر روي 

رت هاي اسپسیالیته و يا تدیه صتو  در تدیه و ترهیب انواع داروها و يا آصاده نمود  نسخه

 پردازند    صوجودي داروها و نیازها و تحويل و سفارش و ثبت صواد دارويی صی

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

ها طبق دستور و آصوزش داروساز و  ها، شربت و تدیه پودرها، صحلول يبند بسته -

 صسئول داروخانه

 هاي واحد دارويی حفظ و نگدداري دستگاه -

هتاي صعمتولی جدتت     صتدور فتیش  ثبت قیمت داروهتا روي نستخ بیمتارا  و     -

 پرداخت وجه دارو

 هاي دارو نوشتن دستورالعمل پششک بر روي بسته -

 همک در انجام ترهیبات دارويی با رئیس داروخانه -

ثبت و صدور داروهاي وارده و صادره در دفتر روزانه و تدیته صتورت صوجتودي     -

 ها داروخانه

 ها ها و بخش هاي بیمارا  درصانگاه آصاده نمود  نسخه -

 تنظیم گشارش هارهاي جاري -

 انجام ساير اصور صربوط -

 شرايط احراز:
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 :تحصيالت و معلومات-۱

دارا بود  گواهیناصه پايا  تحییالت هاصل صتوسحه و طی دوره آصوزشتی  : الف

 در زصینه صربوط و حیول تجارب الزم

 مهارت: -2

  بندي دارو نظارت بر طبقهصدارت 

   ابشارهاي آصار و اطالعات يریهارگ بهصدارت  نسخه خوانی،صدارت 

  صدارت حمل و هاربرد ايمن صواد خحرناک 

  صدارت ايجاد صستندات دارويی  

 هاي آموزشي: دوره -3

 های دارویی کشور آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت 

  اصول ساخت مطلوب(GMP) تخصصی صنایع داروسازی 

   اصول و مقررات عملیات آزمایشگاهی مطلوب(GLP). 
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 نوان رشته شغلی: کارشناس تغذیهع

 تعريف:  

هتايی شتاصل    ،  فعالیتت ها آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

و صراهتش بدداشتتی،    هتا  بیمارستتا  اي براي بیمارا  در  ريشي و ارائه خدصات تغذيه برناصه

هاي فرآوري غذا در صراهش تغذيه همگانی، بررسی و تحقیق و آصتوزش   شرهت در فعالیت

اي بتتراي  در واحتتدهاي آصوزشتتی و تحقیقتتاتی، انجتتام ختتدصات تغذيتته يا هيتتتغذصتتتو  

هاي آصوزش تغذيه عمتوصی   اندرهار تغذيه جاصعه و تنظیم و اجراي برناصه واحدهاي دست

  دارند عددهريشي و هماهنگی اصور صرتبط با تغذيه را بر  يا سرپرستی، طرح

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 هاي صربوط به اصور تغذيه و رژيم درصانی بیمارا   تدیه و تدوين و اجراي برناصه -

ستتنجی  آوري اطالعتتات و ارزشتتیابی آصتتار حیتتاتی و تتتن    صحالعتته و جمتتع  -

تغذيته در اجتماعتات و   )آنتروپوصتريک( رشد و ت اصتل و بررستی همبودهتاي    

 هاي صختلف دانشجويی  گروه

هتاي هتال     تنظیم برناصه بازديد و پايش فرآيندهاي جاري در ارتباط با برناصته  -

 تغذيه هشوري 

 اي بیمارا   آوري و تحلیل اطالعات و آصار صربوط به وضعیت تغذيه جمع -

بتراي  ارائه نظرات صشورتی و انجتام صشتاوره در اصتور تغذيته و رژيتم درصتانی        -

  بیمارستا بیمارا  

هتاي غتذايی هفتگتی، صاهانته و فیتلی بتراي بیمتارا  و         تدیه و تدوين برناصته  -

  بیمارستا هارهنا  

هتتاي بتترو  بخشتتی و درو  بخشتتی بتتا  الزم در فعالیتتت يهتتا صشتتارهتانجتتام  -

 صرتبط با تغذيه  يها حوزه
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ی و اختیاصت   هاي آصوزشی تغذيته در ستحوح عمتوصی،    نظارت بر اجراي برناصه -

 عالی 

 هاي غذايی هفتگی، صاهانه و فیلی دانشجويا   تدیه و تنظیم برناصه -

هتاي   بینتی در تنظتیم برناصته    انجام نیازسنجی غذايی دانشجويا  جدتت پتیش   -

 غذايی 

بته اصتول    بتا توجته  نظارت بر تدیه، نگدتداري، پختت، توزيتع و صیترف غتذا       -

 اي  بدداشتی و رژيم هاي غذايی با درنظر گرفتن شرايط تغذيه

تنظیم برناصه غذايی و صحتوي سبد غذايی براي جمعیت گروه هدف در فرآيند  -

 برناصه غذايی روستا جدت طرح صشارهتی حمايتی صادرا  باردار 

هم اري در زصینه پیشگیري و هنترل ستوء تغذيته هودهتا ، صتادرا  بتاردار و       -

 المندا  س

اصالح الگوي صیترف   باهدفاي جاصعه  هم اري در زصینه ارتقاء فرهنگ تغذيه -

 هاي صشصن صرتبط با تغذيه  و هنترل بیماري

 ارائه نظرات صشورتی و انجام صشاوره در اصور تغذيه و رژيم درصانی براي افراد  -

 اصتور تغذيته بته صنظتور     يستاز  هماهنگهاي صربوط به  صحالعه و تدوين برناصه -

 اي  جلوگیري از بروز همبودها، سوءتغذيه و صش الت ديگر تغذيه

هتاي هتتارآصوزي، صدتارتی و آصوزشتتی در جدتت ارتقتتاء     شترهت فعتتال در دوره  -

نتتايج آ  در انجتام وظتايف     هتارگیري  بته هتاي شتغلی و    صعلوصات و توانمندي

 صحوله 

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -
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 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی علوم تغذيه، علوم و صتنايع غتذايی   الف: 

 )گرايش هنترل هیفی و بدداشتی( 

در  بدداشتی علوم تغذيه، علوم ارشد هارشناسی تحییلی صدرک بود  داراب: 

 و حتوادث  بحترا   در تغذيه علوم غذايی، صنايع و علوم ،بالینی تغذيه تغذيه،

 غتذايی،  صتواد  ايمنتی  و بدداشتت  آصتوزش پششت ی، بیوشتیمی،    صترقبه، غیر

ورزشی گرايش تغذيه ورزشی، صديريت خدصات بدداشتتی درصتانی،    فیشيولوژي

صتواد غتذايی، ستالصت ستالمندي، هنتترل صتواد ختوراهی و         یشناست   روبیص

رشتته   از ی ت يدر هارشناسی تحییلی صدرک بود  دارا به مشروط آشاصیدنی

 الف   دربند ذهرشده هاي تحییلی

 يهتا  رشتته  از ی يدر (Phd)تخییی دهتري تحییلی صدرک بود  داراج: 

 و بدداشتت  ،غتذايی  صتنايع  و علتوم  تغذيه، و غذا هايسیاست  تغذيه، علوم

 تحییلی صدرک بود  دارا به مشروط غذايی و فیشيولوژي ورزشی صواد ايمنی

دربنتد   ذهرشتده رشته هاي تحیتیلی   از ی يارشد درو هارشناسی  هارشناسی

 الف و ب  

 مهارت: -2

  صواد غذايی( يها ارزشصدارت استفاده از رياضی )جدت تعیین 

  صدارت تجويش رژيم درصانی و پیشگیري 

  اي صدارت ارزيابی و تشخیص صش الت تغذيه 

  ريشي جدت ارتقا سالصت فرد خانواده، گروه و جاصعه صدارت برناصه 
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  صدارت برآورد اعتبارات صالی و پیشندادات بودجه 

  ها آ هاي جاري صرتبط با غذا و ارزشیابی  صدارت هنترل برناصه  

 هاي آموزشي: دوره -3

 هاي هال  تغذيه هشوري آشنايی با برناصه 

  ها بیمارستا هاي درصانی در  تغذيه بالینی و رژيم 

    صديريت تغذيه در بحرا 
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 آرایشی و بهداشتی یها فراوردهعنوان رشته شغلی: کارشناس 

 تعريف:  

، بته ارائته ختدصات    هتا  آ پست هايی استت هته صتیتديا      رندهیدربرگاين رشته شغلی 

غتتذا و داروي  يهتتا صعاونتتتغتتذا و دارو  و  ستتازصا  تخییتتی در صوسستتات دولتتتی )

ساخت و هنترل  يها شاخصتابعه( پرداخته و با شناخت و آگاهی نسبت به  يها دانشگاه

آرايشتی و بدداشتتی    يهتا  فترآورده صواد، فرصوالسیو  صحیوالت در اصر تولید و ساخت 

 يهتا  فترآورده و هماهنگی اصور صرتبط با  يشير طرحنظارت و هنترل داشته يا سرپرستی، 

 آرايشی و بدداشتی را برعدده دارند 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

آرايشی و بدداشتتی و   يها فرآوردهاطالعات فنی  يآور جمعصحالعه و تحقیق و  -

 ازنظتر در صتورد هاالهتاي وارده بته هشتور و صتادره از هشتور        ها آ صواد اولیه 

 ترهیب شیمیايی و صحابقت با استانداردهاي صربوطه 

بررسی و اعالم نظر در خیوص صجوز صادرات و واردات صتواد اولیته آرايشتی و     -

 بدداشتی

( و عملیات آزصايشگاهی صحلوب GMPي اصول ساخت صحلوب )نظارت بر اجرا -

(GLP  در صراهش تولید و نگدداري صواد آرايشی و بدداشتی ) 

آرايشتی و   يهتا  فترآورده نظارت بر اجراي قتوانین و ضتوابط فنتی و بدداشتتی      -

 بدداشتی و صعرفی صتخلفین به صراجع ذيیالح با هماهنگی صسئولین صربوطه 

فرصول ترهیبی و بدداشتی بتود    ازنظرصواد آرايشی  برساختهنترل و نظارت  -

 صحیول 

شتیمیايی، صی روبتی،    يها یآلودگحذف صواد افشودنی غیرصجاز و جلوگیري از   -

 قارچی و سموم 
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آرايشتی و   يها فرآوردهنظارت و هنترل بر واحدهاي تولیدي در صراحل ساخت  -

 بدداشتی 

 آرايشی و بدداشتی هنترل هیفیت صواد اولیه صورد استفاده در صنايع -

 آرايشی و بدداشتی يها فرآوردههنترل و نظارت بر شرايط و نحوه نگدداري  -

 در سح  عرضه بدداشتی و آرايشی يها فرآوردههنترل و نظارت  -

و بدبتود   يبنتد  بستته هنترل و نظارت بر بدبود شترايط تولیتد ظتروف و صتواد      -

 آرايشی و بدداشتی يها فرآورده يبند بستهشرايط 

از هارخانجات و واحدهاي تولیتدي در صراحتل صختلتف تولیتد و ارائته       بازرسی -

 نظرات هارشناسی در جدت اصالح صوارد بدداشتی و هیفیت تولیدات

 آرايشی و بدداشتی يها فرآوردهساخت تولید  يها پروانهصدور  -

و صستئولین فنتی هارخانجتات تولیتد هننتده       يبتردار  بدتره  يهتا  پروانهصدور  -

 و بدداشتی آرايشی يها فرآورده

 ستات یتأسواحدهاي تولیدي قبل از احداث و تايید تجدیشات و  يها نقشهتايید  -

  سازصا  آزصايشگاه بر اساس ضوابط و صقررات

آرايشی  يها فرآوردهبازرسی و جلوگیري از فعالیت صتخلفین قانو  در خیوص  -

 و بدداشتی و ارائه گشارش به صقام صافوق  

آرايشی و بدداشتتی   يها فرآوردهشرايط تولید  بررسی، هنترل و نظارت و بدبود -

و جلتوگیري از عرضته صتواد غیتر قابتل       دشدهیتولاز صحیوالت  يبردار نمونهو 

 صیرف

هم اري با صراجع قضايی و انتظاصی در برخورد با تخلفات احتمالی در تولیتد و   -

 آرايشی و بدداشتی يها فرآوردهقاچاق 

هتاي هتتارآصوزي، صدتارتی و آصوزشتتی در جدتت ارتقتتاء     شترهت فعتتال در دوره  -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله يریهارگ بهشغلی و  يها يتوانمندصعلوصات و 

آرايشتی   يها فرآوردهصشارهت در آصوزش همگانی در زصینه اطالعات صرتبط با  -

 و بدداشتی  

 آصوزش صسئولین فنی هارخانجات يها نهیزصتسدیل   -



 

172 
 

 صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 ثبت صنبع هارخانجات تولید هننده خارجی -

 بدداشتی وارداتی   يها پروانهصدور و تمديد  -

 صدور پروانه صسئول فنی شرهتداي واردهننده -

 آرايشی و بدداشتی يها فرآوردهبدداشتی  يها یگواهصدور و تايید  -

 آرايشی و بدداشتی صادراتی يها فرآوردهاد جدت صدور گواهی فروش آز -

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

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

دهتترا  دارا بود  صتدرک تحیتیلی هارشناستی، هارشناستی ارشتد و      الف: 

صدندستی  –هتاربردي   -ي شیمی)صحضها رشتهاز  ی يدر(Phdتخییی )

  شیمی(

داروستازي يتا دانشتناصه تخییتی       يا حرفته دارا بود  صدرک دهتترا   ب:

 از رشته هاي داروسازي ی يدر

 مهارت: -2

 صدارت انجام وظايف صحوله، صدارت انجام بازرسی از واحدهاي تولیدي 

  صدارت ارائه صحالب علمی و تحقیقی 

  هفت گانه هار با رايانه يها صدارت 
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 هاي آموزشي: دوره -3

 اعتبارسنجی فرآيند تولید و هنترل صنايع آرايشی و بدداشتی 

   صحلوبعملیات ساخت (GMP) 

  ( اصول و قوانین عملیات آزصايشگاهی صحلوبGLP) 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی

 تعريف:  

، بته ارائته ختدصات    هتا  آ پست هايی استت هته صتیتديا      رندهیدربرگاين رشته شغلی 

صواد خوراهی و آشاصیدنی هارخانجتات و   يها شگاهيآزصاتخییی در واحدهاي تولیدي و 

ستاخت و هنتترل    يها شاخصصوسسات دولتی پرداخته و با شناخت و آگاهی نسبت به 

خوراهی و آشاصیدنی نظارت و هنترل داشته يتا   يها فرآوردهصواد، در اصر تولید و ساخت 

ختوراهی و آشتاصیدنی را    يهتا  فرآوردهو هماهنگی اصور صرتبط با  يشير طرحسرپرستی، 

 برعدده دارند 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

و صتواد   یدنیآشتاص اطالعات فنی صواد خوراهی و  يآور جمعصحالعه و تحقیق و  -

ترهیتب   ازنظتر در صورد هاالهاي وارده به هشور و صتادره از هشتور    ها آ اولیه 

 شیمیايی و صحابقت با استانداردهاي صربوطه 

 و آصوزشی یالملل نیبي ها سازصا  صحالعه و تحقیق و بررسی صنابع -

( و عملیات آزصايشگاهی صحلوب GMPنظارت بر اجراي اصول ساخت صحلوب ) -

(GLP      در صراهش تولید و نگدداري صتواد ختوراهی و آشتاصیدنی و تتالش بتراي )

اخذ گواهی سرصمیشي سیستم تحلیل خحر نقاط هنترل  ايجاد بستر صناسب بر

 ( توسط واحدهاي صربوطه HACCPبحرانی )

ختوراهی و   يهتا  فترآورده نظارت بر اجراي قوانین و ضتوابط فنتی و بدداشتتی     -

 آشاصیدنی و صعرفی صتخلفین به صراجع ذيیالح با هماهنگی صسئولین صربوطه 

 خوراهی و آشاصیدنی   يها وردهفرآهنترل و نظارت بر شرايط و نحوه نگدداري  -

 آشتاصیدنی  خوراهی و يها فرآوردههنترل و نظارت بر فرآيندهاي بدبود هیفیت  -

 در سح  عرضه
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و  يبنتد  بستته هنترل و نظارت بر فرآيندهاي بدبود شرايط تولید ظروف و صواد  -

 خوراهی و آشاصیدنی يها فرآورده يبند بستهبدبود شرايط 

 هنترل هیفیت صواد اولیه صورد استفاده در صنايع خوراهی و آشاصیدنی   -

تايید آزصايشگاهداي هنتترل هیفیتت واحتدهاي تولیتدي در راستتاي اجتراي        -

 ( GLPعملیات آزصايشگاهی صحلوب )

 يهتا  فترآورده  يبنتد  بستته هنترل و نظارت صستمر بر فعالیت صراهتش تولیتد و    -

، انبارهتاي  هتا  ستردخانه باري هودهتا ،  خوراهی و آشاصیدنی و ظروف و اسباب 

 نگدداري صواد غذايی و   

صشارهت در آصوزش همگانی در زصینه صواد خوراهی و آشتاصیدنی و هم نتین    -

 آصوزش صسئولین فنی هارخانجات يها نهیزصتسدیل 

عالم نظر در خیوص صجوز صادرات و واردات صواد اولیته ختوراهی و   بررسی و ا -

 آشاصیدنی

ختوراهی و   يهتا  فترآورده واحدهاي تولیدي در صراحل ساخت نظارت و هنترل  -

 آشاصیدنی 

بتا   هتا  آ  انحبتاق تدیه لیست رنگ هاي صجاز و اسانس هتاي صیترفی صتواد و     -

  هنند یصفرصولی هه صتقاضیا  جدت ساخت صواد ارائه 

ايجاد هماهنگی درو  بخشی و برو  بخشی در راستاي حل صعضالت صرتبط با  -

 غذايی  بدداشت و ايمنی صواد

و بازديتد حضتوري از    هتا  شدرستتا  بدداشتت صحتیط    يها تیفعالهم اري با  -

 وضعیت صواد غذايی در اصاهن

بازرسی از هارخانجات و واحدهاي تولیتدي در صراحتل صختلتف تولیتد و ارائته       -

 نظرات هارشناسی در جدت اصالح صوارد بدداشتی و هیفیت تولیدات

ختوراهی و   يهتا  فترآورده ستاخت تولیتد    يهتا  پروانته بررسی اسناد و صتدارک   -

 آشاصیدنی

و  يبتردار  بدتره تاستیس   يهتا  پروانته بررسی و اعالم نظتر در خیتوص صتدور     -

 خوراهی و آشاصیدنی يها فرآوردهصسئولین فنی هارخانجات تولیدي 
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 ستات یتأستايید تجدیشات و  واحدهاي تولیدي قبل از احداث و يها نقشهتايید  -

  سازصا  و صقرراتآزصايشگاه بر اساس ضوابط 

 يهتتا فتترآوردهبازرستی و جلتتوگیري از فعالیتت صتخلفتتین قتتانو  در خیتوص     -

 خوراهی و آشاصیدنی و ارائه گشارش به صقام صافوق  

ختتوراهی و  يهتتا فتترآوردهبررستتی، هنتتترل و نظتتارت و بدبتتود شتترايط تولیتتد  -

 و جلوگیري از عرضه صواد غیر قابل صیرف اخذشده يها نمونهآشاصیدنی و 

هم اري با صراجع قضايی و انتظاصی در برخورد با تخلفات احتمالی در تولیتد و   -

 خوراهی و آشاصیدنی يها فرآوردهقاچاق 

در جدتت ارتقتتاء   یآصوزشتتهتاي هتتارآصوزي، صدتارتی و    شترهت فعتتال در دوره  -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله يریهارگ بهشغلی و  يها يتوانمندصعلوصات و 

 ت هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطهصشارهت در تحقیقا -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی علوم تغذيه، علوم و صنايع الف: 

غتتذايی )گتترايش هنتتترل هیفتتی و بدداشتتتی(، صدندستتی هشتتاورزي 

 )گرايش علوم و صنايع غذايی(   

هتاي علتوم    از رشته ی يدردارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی ارشد ب: 

تغذيه، علوم بدداشتی در تغذيه، بدداشت و ايمنی صتواد غتذايی، بدداشتت    

، یشناس سمصواد غذايی، هنترل صواد خوراهی و آشاصیدنی، شیمی دارويی، 

شناستی صتواد    پششت ی، صی تروب   يفنتاور  ستت يزنظارت بر اصور دارويتی،  

 حتاً یترجپششت ی   يفنتاور  نتانو هیبات طبیعی و دارويی دريايی، غذايی، تر

 ذهرشتده  رشته هاي تحییلی از  ی يدر به دارا بود  هارشناسیمشروط 

   الف دربند
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هتاي   از رشتته  ی يدر(Phdتخییی )دهترا دارا بود  صدرک تحییلی ج: 

شناستی پششت ی،    علوم تغذيه، شیمی دارويی، شیمی صواد ختوراهی و آب 

غتذايی )گترايش هنتترل هیفتی و      عيصنا وصدندسی صنايع غذايی، علوم 

بدداشتی(، صی روبیولوژي، بدداشت و ايمنی صواد غتذايی، بدداشتت صتواد    

، زيست یشناس سمپشش ی، سیاست هاي غذا و تغذيه،  يفناور نانوغذايی، 

صتدرک  د  بته دارا بتو   مشروطصواد دارويی، نانو فناوري دارويی، ترجیحاً 

 ذهرشتده  رشتته هتاي تحیتیلی     از ی يدر ارشدو هارشناسی هارشناسی 

 الف و ب  دربند

 مهارت: -2

 صدارت انجام آزصايشات فیشي ی 

   ها فرآوردهصی روبی و حسی در هنترل ايمنی 

   ترهیبات و صواد صتش له يریگ اندازهصدارت شناسايی و 

   روش هاي دقیق آزصايشگاهی   هاربرا صدارت به 

  صدارت ارائه صحالب علمی و تحقیقی 

 هاي آموزشي: دوره -3

 اعتبارسنجی فرآيند تولید و هنترل صنايع غذايی 

   صحلوبعملیات ساخت (GMP) 

   صحلوباصول و قوانین عملیات آزصايشگاهی (GLP) 

   و هنترل در تولید صواد غذايی سترصمیشي سیستتم    لیوتحل هيتجشسیستم

 ( HACCPتحلیل خحر نقاط هنترل بحرانی )
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 تجهیزات پزشکیشغلی های  بخش یازدهم  ( رشته

 عنوان رشته شغلی: کارشناس تجهیزات پزشکی

 تعريف:  

هايی است هه به انجتام هارهتاي فنتی، صحالعتاتی و      فعالیت رندهیدربرگاين رشته شغلی 

درصتانی و  -ريشي در زصینه تولید، واردات، صتادرات تجدیتشات پششت ی، بدداشتتی     برناصه

انجام تحقیقات نظري و عملی در زصینه بدبود هیفیت تولید و نگدداري لوازم پششت ی و  

اندازي، نگدداري، هالیبراسیو  لوازم و تجدیتشات پششت ی و تعمیتر     آصوزش چگونگی راه

هتا و صاشتین    و نیش بازديد از دستتگاه  ها آ يدهی و نیب و نظارت بر تدیه قحعات  ها آ 

 پردازد  آالت صی

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

بررسی و هارشناسی صدارک و صستندات به صنظور ثبت وسايل پشش ی )تجدیشات و  -

و صجوزها در چدتارچوب ضتوابط و    ها پروانهصلشوصات صیرفی پشش ی(، صدور يا لغو 

 دیشات و صلشوصات پشش ی صقررات جاري در حوزه تج

، چتک  هتا  بخشتناصه ، ها دستورالعمل، ضوابط، ها ناصه نيیآصشارهت در تدیه و تدوين  -

 لیست ها، فرم ها و صعیارهاي استاندارد 

 ابالغی  يها بخشناصهو  ها دستورالعملاجراي صحی  و به صوقع هلیه ضوابط،  -

  يریگ میتیمصشارهت در جلسات هارشناسی و  -

 اصور آصوزشی عموصی و اختیاصی صشارهت در  -

 استانداردهاي اعتباربخشی در صرهش درصانی  يساز ادهیپصشارهت در  -

تحلیل فرآيندها و ارائه پیشندادات به صنظتور ارتقتاي فراينتدهاي جتاري و ت تريم       -

 ارباب رجوع 

 ی به ش ايات واصله اظدار نظر هارشناس ورسیدگی  -



 

179 
 

  ازیصوردننه و تدیه نرم افشارهاي بانک اطالعات ساصا یروزرسان بهت میل و  -

 انجام بازديدهاي صیدانی برحسب نیاز  -

بررسی و هارشناسی صدارک و صستندات به صنظور خريد و ارزيابی هیفی تجدیتشات   -

 و صلشوصات پشش ی 

 صشارهت در اجراي صديريت نگدداشت و هنترل هیفی تجدیشات پشش ی  -

و خدصات پتس از فتروش    يانداز راههارشناسی و نظارت بر اسقاط، انبارش، نیب و  -

 تجدیشات پشش ی 

صتادره )فاهتورهتا( و قراردادهتاي صترتبط بتا       يها صورتحساببررسی و هارشناسی  -

 تجدیشات و صلشوصات پشش ی

 پیگیري و اجراي اصور تفويض شده  -

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

در (Phdتخییتی ) دهترا هارشناسی ارشد يا   صدرک تحییلی هارشناسی،الف: 

   ) هلیه گرايش ها(  رشته تحییلی  صدندسی پشش ی

 مهارت: -2

 صدارت ارائه صشاوره فنی به هاربرا  تجدیشات پشش ی 

 يابی و تعمیر تجدیشات پشش ی عیب 

 آشنايی به زبا  انگلیسی 

 اندازي تجدیشات فنی بیمارستا  صدارت نیب و راه 

 ها  تمیش هرد  دستگاه سازي، نگدداري، هالیبراسیو  و صدارت آصاده 

 

 هاي آموزشي: دوره-3

  سیستم نگدداري و تعمیرات فراگیرTPM  

 ريشي نگدداري و تعمیرات  برناصهPM  
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 و طب فیزیکی یبخش توانهای شغلی  ( رشتهدوازدهمبخش 

 یسنج یینایبعنوان رشته شغلی: کارشناس 

 تعريف:  

هاي صختلف در  ، فعالیتها آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هاي جديتد و پیشترفته، تحقیتق در     شیوه يریهارگ بهسنجی )اپتوصتري( با  زصینه بینايی

هاي  هاي تماسی و دستگاه هرد  )فیت( و ساخت انواع عدسی تنظیمهاي طراحی،  زصینه

 يبتردار  ع ستشخییی ال تروفیشيولوژي چشم و  هاي آزصايشان ساري )اپتی ی(، انجام 

جدت درصتا  و   ربط يذهاي قداصی و خلفی چشم، ارجاع بیمارا  به صتخیص  از قسمت

ريتشي و   هاي آصوزشی و تحقیقاتی صرتبط با اپتوصتري يتا سرپرستتی، طترح    اجراي برناصه

  دارند عددههاي صذهور را بر  هماهنگی فعالیت

 :ها نمونه وظايف و مسئوليت

 هاي حاصله از آ   سنجی و پیشرفت انجام صحالعات الزم در زصینه دانش بینايی -

 هاي هار  انجام صشاوره در اصور بدداشتی چشم و بینايی در صحیط -

 عیوب ان ساري با تجويش عدسی صناسب  و ها تشخیص و تیحی  نارسايی ،بررسی -

هتاي بختش قتداصی چشتم از قبیتل آب ستیاه        هاي تشخییی بیمتاري  انجام آزصو  -

     و )هاتاراهت( ديصروار آب)گلوهوم(، 

 هاي ويژه از قبیل ص ا  نگاري )توپوگرافی(، سونوگرافی چشم  انجام آزصو  -

 گیري صیدا  بینايی چشم  اندازه -

 هاي ارتوپتیک جدت بدبود بینايی  ارائه تمرينات ويژه و ورزش -

و ، دوربینتی  ینیب کينشديابی چشم از جدت تنبلی،  صعاينه دقیق چشم جدت اش ال -

 تاربینی )آستیگماتیسم( 
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 هننتده  فلتج تعیین نمره و تجويش عینک براي رفع عیوب ان ساري به همک داروهاي  -

 عضالت چشم )سی لوپلژيک( 

 هاي صربوط به عیوب ان ساري  ساخت و ارائه عینک -

هتاي صرهتب )اهولرهتاي     ، چشتمی نمتا  بتشر  ی از قبیتل  تجويش وسايل همک بینتاي  -

 ساير تجدیشات با تأيید همیته علمی صربوطه  هاصپاند( و

، انحرافتات  یدوچشتم اختتالالت ديتد    یجراح ریغو  غیر دارويیتشخیص و درصا   -

  یفلج ریغ، فلجی و آش ار ریغعضالنی آش ار و 

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقتا صعلوصتات و    شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

هارشناستی، هارشناستی ارشتد يتا دهتتراي      دارا بتود  صتدرک تحیتیلی    الف: 

 سنجی  ( در رشته بینايیPhDتخییی )

 مشرروط  یبخش توا دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی ارشد صديريت ب: 

 سنجی    هارشناسی بینايیصدرک به دارا بود  

 مهارت:  -2

 سنجی )اپتوصتريک(،   صدارت انجام صعاينات بینايی 

  توپوگرافی( قرنیه،   ينگارص ا  هاي  صدارت انجام آزصو( 

  گیري ديد صحیحی )پريمتري(،   اندازهصدارت 

 سنجی )اپتوصتري(،   يابی ابشارهاي بینايی صدارت عیب 
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 هاي ان ساري )اپتی ی(،   صدارت تشخیص بیماري 

   ،صدارت تحقیق و پژوهش 

 هاي بینايی  صدارت درصا  نارسايی 

 هاي آموزشي: دوره-3

 شناسی چشم، آسیب    

   ،تحلیل صشاهدات بالینی 

  هاي چشمی  بدداشت و صراقبت 
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 یسنج ییشنواکارشناس  عنوان رشته شغلی: 

 تعريف:  

، به ارزيتابی و تشتخیص   ها آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هتاي   اختالالت شنوايی و تعادل، پیشگیري و حفاظت شنوايی از طريق بررستی آلتودگی  

ناشتی از آلتودگی صتوتی،     يهتا  خسارتو هاهش  سروصداصوتی هارخانجات و صراهش پر 

شنوايی شاصل ساخت و تجويش انواع قالب گتوش و تجتويش و ارزيتابی وستايل      یبخش توا 

و نیتش بتا توجته بته ستح        پردازنتد  صتی شنوا و ناشنوا  ره با افراد همشنوايی، صشاو همک 

ريشي و همتاهنگی اصتور    سرپرستی، طرحشاغلین اين رشته صی توانند سازصانی صربوطه، 

 د دار شون شناسی را نیش عدده صرتبط با شنوايی

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هاي علمتی   بررسی يافته شناسی و تحقیق و گردآوري صقاالت نوين در زصین شنوايی -

 تازه براي باال برد  دانش هاري 

هتتاي ال تروفیشيولتتوژي و  ستتنجی بتتا دياپتتازو  و تستتت  انجتتام آزصتتايش شتتنوايی  -

تجويش نوع ستمعک بتراي    و ت میلی براي تعیین صحل ضايعه و تعیین هاي آزصايش

 بیمار 

 غربالگري شنوايی نوزادا  براساس پروت ل شنوايی  -

 استاش  هاي عمل رد شیپور سنجی )اديوصتري( و تست وايیهاي شن انجام تست -

 اطفال  یسنج يیشنوا، تربیت شنیداري و ها پوشانندهارزيابی وزوز گوش، تجويش  -

 و تفسیر گوش )اديوگرام(  تعیین صیشا  و عیوب شنوايی -

  ربط يذهاي الزم جدت ارائه به صسئولین  تدیه گشارش -

 و ارجاع به گفتار درصانی  هاي آزصايشپیگیري  ازنظرصشاوره با والدين بیمار  -

 گیري و ساخت قالب گوش و سمعک  قالب -
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هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .در شغل صربوطه صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت -

 شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

دارا بتتود  صتتدرک تحیتتیلی هارشناستتی، هارشناستتی ارشتتد و دهتتتراي التتف: 

 رشته شنوائی شناسی  در  (PhD) تخییی

 مشرروط  یبخشت  توا دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی ارشد صديريت ب: 

  یشناس يیشنواهارشناسی صدرک به دارا بود  

 مهارت: -2

   ،صدارت تفسیر اديوگرام 

  سنجش شنوايی،   هاي آزصايش هارگیري بهصدارت 

  رياضی در صحاسبه صیشا  شنوايی   هارگیري بهصدارت 

  یخوان لبصدارت ، 

  یسنج يیشنواابشارهاي  یابي بیعصدارت  ، 

  شنوايی،   و حفاظتصدارت پیشگیري 

  شناسی،   هاي شنوايی صدارت تشخییی صبتنی بر آزصو 

  شنوا همافراد  یبخش توا صدارت  ، 

 شناسی،   صدارت صشاوره شنوايی 

 شنوايی،   صدارت آصوزش و صشاوره به صبتاليا  به اختالالت 

  هاي رفتاري و فیشيولوژيک،   صدارت انجام صعاينات بالینی و آزصو 
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   صدارت انتخاب و تجويش و ارزيابی و جاسازي )فیتینگ( و همک به ستازگاري و

 توزيع وسايل همک شنوايی،  

  صدارت تحقیق و پژوهش 

 هاي آموزشي: دوره -3

  شنوايی،   یبخش توا هاي جديد  روشآشنايی با 

 هاي آ ،  آشنايی با وسايل همک شنیداري و ت نولوژي 

  و تعادل گوش سنجی  هاي شنوايی آزصو آشنايی با 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس اعضای مصنوعی

 تعريف:  

گیتري،   ، اقدام بته انتدازه  ها آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

نماينتد و   هاي ثابت و صتحرک صی هاي صختلف بد  و اسپلینت گیري و ساخت اندام قالب

دهتد   صعلولین را انجام صی یبخش توا هاي  به عنوا  عضو تیم توانبخشی برخی از فعالیت

  دارند عددهرا بر  یبخش توا ريشي و هماهنگی و سرپرستی اصور صرتبط با  يا طرح

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 شرهت و هم اري با تیم درصانی براي رسید  به هدف درصانی بیمار  -

 رهاي صربوطه به بخش فنی تدیه آصا -

 ت میل فرم پذيرش صقدصاتی بیمارا  طبق دستور پششک صعالج  -

اي به ديگر اعضاي تیم توانبخشی و صتخییین علتوم پششت ی    ارائه خدصات صشاوره -

 انواع اعضاي صینوعی و وسايل هم ی  بدتر چهدر تجويش هر 

ساخت انتواع صختلتف   هم اري و صشاوره در تدوين استانداردهاي تجويش، طراحی و  -

 اعضاي صینوعی و وسايل هم ی 

 يهتا  هیتوصت درصانی در جدتت هتاهش صعلولیتت و     و هاي بدداشتی هم اري با تیم -

 پیشگیرانه به افراد سالم 

 الزم  يها يریگ اندازهآصاده نمود  بیمارا  و راهنمايی بیمارا  جدت انجام  -

هتاي   سايل هم ی انتدام ساخت و برحسب ازیصوردنآصاده نمود  تجدیشات و وسايل  -

 صینوعی 

هتاي صعلتولین،    بیمارا  جدت بدبود عمل رد انتدام  ازیصوردنهمک به ساخت وسايل  -

 و ساير صوارد  ها يناهنجاراصالح 
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همک به ساخت اعضاي صینوعی جدت بدبود عمل ترد و ظتاهر افتراد دچتار قحتع       -

 عضو 

 .صسئول صربوطههمک به ساخت انواع اسپلینت هاي ثابت و صتحرک تحت نظارت  -

 هاي صختلف بد   گیري و ساخت اندام گیري، قالب اندازه -

 به بیمارا   شده ارائههاي الزم در ارتباط با خدصات  انجام پیگیري -

 هاي صورد استفاده  آوري وسايل و دستگاه حفظ و حراست و جمع -

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

دارا بتتود  صتتدرک تحیتتیلی هارشناستتی، هارشناستتی ارشتتد و دهتتتراي التتف: 

 وسايل هم ی در رشته اعضاي صینوعی و  (PhD)تخییی 

 مهارت: -2

 هاي بد ،  گیري اندام صدارت قالب 

 هاي بد ،  گیري اندام افشار قالب صدارت استفاده از نرم 

   ،صدارت برقراري ارتباط با بیمار 

  یبخش توا صدارت استفاده از تجدیشات  ، 

  صدارت طراحی و ساخت انواع اعضاي صینوعی و وسايل هم ی 

 هاي آموزشي: دوره -3

  هاي صینوعی،   هاي نوين ساخت وسايل هم ی اندام روش باآشنايی 

 هاي اجتماعی به بیمار،   آصوزش صدارت 

 نحوه نگدداري آ   هاربرد صحی  تجدیشات ساخت وسايل هم ی و 
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 فیزیکی یبخش توانعنوان رشته شغلی: کارشناس 

 تعريف:  

 یبخش توا هاي  ، فعالیتها آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هاي  و فیشيوتراپی شاصل تنظیم ستو  فقرات و ساير صفاصل بد  جدت اصالح ناهنجاري

اقتداصات   هتارگیري  بته غیرطبیعی، صعاينه بیمار براي تشخیص صاهیت و صیشا  اختتالل،  

يتا ارائته ختدصات     درصتانی  درصانی، نوردرصانی، گرصا ت میلی صانند ورزش، استراحت، آب

اختالالت گفتتاري، زبتا ، صتوت، و     صبتالبهگفتاردرصانی نظیر سنجش و درصا  بیمارا  

ايجاد اص ا  صحبت روا ، انجام هاردرصانی شاصل تدیه وسايل هم ی و آصتوزش هتاربرد   

آ  براي صعلولین جسمی و همک بته استتقالل بیمتارا  در انجتام هارهتاي روزصتره در       

  دارند عددهرا بر  یبخش توا ريشي و هماهنگی اصور صرتبط با  طرحجاصعه يا سرپرستی، 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 بیمارا   یبخش توا در زصینه  روز بهاستفاده از صنابع علمی  -

هتاي علمتی در    ارزيابی و درصا  بیمارا  با استفاده از آخترين يافتته   ،پذيرش، تست -

 رشته فیشيوتراپی 

 دانشجويا  و ارزشیابی هیفیت آصوزش رشته توانبخشی صشارهت در آصوزش  -

 در صراهش درصانی بخش دولتی و خیوصی  یبخش توا نظارت بر نحوه انجام اصور  -

)ديتاترصی( و ستاير    انجام فیشيوتراپی براي بیماريا  نظیر صاستاژ داد ، گرصادرصتانی   -

 درصآنداي صوردنظر براي بیمارا  بستري 

راساس تشخیص و نوع بیماري يا صعلولیتت و تعیتین   تعیین درصا  و هدف درصا  ب -

 ساعات و جلسات درصانی 
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)استپلینت( بتا درنظتر     هتا  آ ريشي وسايل هم ی و ستاخت   تشخیص عارضه و طرح -

 گرفتن نوع صعلولیت )تحت نظر و با تجويش پششک صعالج( 

 صتحی  از  يریهارگ بهدرخیوص نحوه استفاده و  ها آ آصوزش به بیمارا  و خانواده  -

 وسايل ارتش و پروتش 

هتاي درصتانی    تالش براي جلوگیري از پیشرفت صعلولیتت از طريتق تعیتین برناصته     -

 صتناسب برحسب نوع صعلولیت 

 انجام اقداصات الزم آصوزشی و درصانی جدت خودهفا نمود  صعلولین  -

اي وضعیت صعلولین ذهنی و جسمی و تعیین حرف صتناستب بتراي    ارزشیابی حرفه -

 ص ا  ايشا  در حد ا

هاي غربالگري افراد در صعرض خحر ابتال به اختالالت گفتتاري و   هم اري در برناصه -

  ها آ هاي درصانی صناسب براي درصا   ت نیک يریهارگ بهانتخاب و 

هتاي   هتا و بختش   صشارهت در آصوزش عملی دانشجويا  هارشناستی در بیمارستتا    -

 .درصانی تابعه )هارآصوزي و هارورزي(

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

هتاي فیشيتتوتراپی،   ي تی از رشتته  در هارشناستی دارا بتود  صتدرک تحیتیلی    التف:  

  گفتاردرصانی ،هاردرصانی 

، یبخشت  تتوا  دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی ارشد گفتاردرصانی، صديريت ب: 

ورزشی و حرهات اصتالحی،   يها بیآسهاردرصانی، فیشيوتراپی، فیشيوتراپی ورزشی، 
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 ذهرشتده  رشتته هتاي تحیتیلی    از ی يدر هارشناسیصدرک به دارا بود   مشروط

   الف دربند

، یبخشتت تتتوا صشتتاوره  (Phdتخییتتی )دهتتترا دارا بتتود  صتتدرک تحیتتیلی  ج: 

بته دارا بتود  صتدرک تحیتیلی      مشرروط گفتاردرصانی، فیشيتوتراپی، هاردرصتانی،   

التف و   دربنتد  ذهرشدهرشته هاي تحییلی از ی يدرو هارشناسی ارشد هارشناسی 

 ب 

 مهارت: -2

   ،صدارت برقراري ارتباط با بیمار 

  راهبردهتاي آصوزشتی خوديتاري،    صتحی  و صناستب    يریهتارگ  بهصدارت انتخاب و

 شناختی، هالصی، حرهتی به بیمارا ،  

  اجتماعی،   ت جسمانیت  یشناخت روا صدارت شناخت صش الت ناشی از اختالالت 

  همک بته درصتا  و   ص انی ی در جدت -فیشي ی عواصل و ابشارهايصدارت استفاده از

 بازگرداند  هارهرد اعضاي بد ،  بدبود يا

   ،صدارت انجام پژوهش 

 گفتاردرصانی،  پیشگیري و درصا  در هاي  اجراي روش صدارت 

   ، صدارت شناسايی و تمیش اختالالت گفتار و زبا 

  صدارت آصوزش به بیمار و خانواده 

 هاي آموزشي: دوره -3

  نگدداري آ ،  و یبخش توا هاربرد صحی  تجدیشات 

  یبخش توا ايمنی تجدیشات  ، 

 صحی  بیمارا   وانتقال نقلجايی و  جابه 
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 عنوان رشته شغلی: کارآزمای سالمت سالمندی

 تعريف:  

، بتا تمرهتش بتر ابعتاد     هتا  آ هايی است هته صتیتديا     پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

 یبخش توا و  یباز توانجسمی، روانی، فرهنگی و اجتماعی به ارتقا سالصت، ارائه خدصات 

پردازنتد يتا    و بدبود هیفیت زندگی سالمندا ، بر اساس دانش روز و نیاز ستالمندا  صتی  

  دارند عددهريشي و هماهنگی اصور صرتبط با سالصت سالمندا  را بر  سرپرستی، طرح

 ها: ه وظايف و مسئوليتنمون

هتاي صتعتالی اخالقتی،     ريشي در جدت تح یم صبانی، اصول و ارزش صحالعه و برناصه -

 هاي سالمندي  فرهنگی و اجتماعی اسالم در گروه

هاي ارائته ختدصات آصوزشتی، پژوهشتی، بدداشتتی،       ريشي در عرصه صحالعه و برناصه -

 هاي سالمندا   سالصت به گروه یبخش توا درصانی و 

)جسمی، روحی، صعنوي و  ريشي صناسب در تحقق روي رد سالصت همه جانبه برناصه -

 ها  اجتماعی( با صشارهت ساير سازصا 

پتذيري، توانمنتدي و    ريتشي در جدتت افتشايش آگتاهی، صستئولیت      صحالعه و برناصه -

 سالصت سالمند  يصشارهت فعال فرد، خانواده، جاصعه در تأصین حفظ ارتقا

هتتاي هتتاربردي بتته صنظتتور تمرهتتش و ي پتتارچگی در    رحصشتتارهت در انجتتام طتت  -

 گذاري و تخییص صنابع صالی و غیرصالی نظام سالصت به سالمندا   سیاست

هتاي جتاصع و ي پارچته     ارائه راه ارهاي صناسب در جدتت اجرايتی شتد  صراقبتت     -

رستانی شتفاف،    سالصت سالمندي با صحوريت عدالت و تاهید بر پاستخگويی، اطتالع  

وري در قالتتب شتتب ه بدداشتتتی و درصتتانی صنحبتتق بتتر  ايی و بدتترهاثربخشتتی، هتتار

 ، استقرار نظام ارجاع و پششک خانواده در هلیه شدرها و روستاها يبند سح 

ارائه پیشتندادهاي صناستب در برختورداري عادالنته ستالمندا  از صراقبتت صتداوم،         -

 هاي بدداشتی و درصانی  صند و ساختاريافته در عرصه نظام
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صندي عادالنته از   دادهاي صناسب در برخورداري عادالنه سالمندا  در بدرهارائه پیشن -

 سبد غذايی و آشاصیدنی صحلوب و ص فی 

بینی تسدیالت و اص انتات بدداشتتی    بررسی آصاري جمعیت سالمندا  هشور و پیش -

 دهی به نیازهاي سالمندا   درصانی و رفاهی الزم براي پاسخ

هتاي اجرايتی در زصینته بدداشتت      صشی داف و خطريشي و تعیین اه بررسی و برناصه -

 هاي وزارت بدداشت درصا  و آصوزش پشش ی  خانواده در قالب سیاست

همراهی با پششک و ساير هارشناسا  عضو تیم در بازديدهايی هه از صراهش بدداشتی  -

 هاي الزم به ايشا  در انجام وظايف صحوله  و ارائه همک آصده عملبه 

گیتري   ال صراجعین به صراهش بدداشتتی صتن جملته انتدازه    ثبت صشخیات و شرح ح -

 و وز  بیمارا  پیش از صعاينات پشش ی  فشارخو درجه حرارت، 

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطهصشارهت در تحقیقات  -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات -۱

در  (Phdتخییتی ) دهترا دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی ارشد يا الف: 

 سالمندشناسی  و سالصت سالمنديهاي رشته 

 ب: دارا بود  دانشناصه تخییی در رشته طب سالمندي 
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 مهارت: -2

  ،هاي صداخله بدداشتی طراحی، تحقیق روشصدارت آصوزش 

 هاي جاصع سالمندا  صدارت پايه و هاربردي در زصینه سالصت و صراقبت 

  صدارت حل صساله براي همک به تحلیل صش الت سالمندا 

 ها و خدصات صرتبط با سالمندا  صدارت ارزيابی صراقبت 

 هاي دورا  سالمندي ريشي پايش و ارزيابی صراقبت صدارت برناصه 

  صدارت صشاوره در اصور سالمندا 

 هاي صراقبت از خود، باز توانی صدارت آصوزش شیوه 

  صدارت آصوزش چگونگی صواجده با اثرات اجتماعی بیماري 

 هاي آموزشي: دوره-3

 هاي صتعالی اسالم ت ريم سالمندا  صبتنی بر ارزش 

 آ  هاي بدداشتی صرتبط با هاي صراقبت سالمندا  و شاخص آشنايی با برناصه 

 ريشي استراتژيک و عملیاتی برناصه 

   آصار پیشرفته 
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 یا هستههای شغلی پرتودرمانی و پزشکی  بخش سیزدهم( رشته

 عنوان رشته شغلی: کارشناس پرتوشناسی )رادیولوژی(

 تعريف:  

، بته انجتام هلیته فنتو      ها آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

صختلف راديوگرافی ساده، تشريق صاده حاجب با نظارت و سرپرستی پششک، هم تاري بتا   

صتخیص پرتوشناسی جدت انجام هارهاي تخییی راديولتوژي در بختش راديولتوژي و    

و انجتام   ستاز  و يت هاي صناسب براي هتار بتا پرتوهتاي     هاي بستري، انتخاب روش بخش

ريتشي و   حقیقاتی در زصینه راديولوژي پرداخته يا سرپرستی، طرحهاي آصوزشی و ت برناصه

 هماهنگی اصور صرتبط با پرتوشناسی را بر عدده دارند   

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 هننده به بخش راديولوژي با صعرفی پششک صعالج  پذيرش بیمارا  صراجعه -

 ساز  يو  هاي صناسب براي هار با پرتوهاي صحالعه به صنظور انتخاب روش -

تتی است ن و    هاي راديوگرافی، ستی  نظارت بر نحوه نگدداشت و حفاظت از دستگاه -

 آي  آر ام

  شده انجامهاي  گرافیو هاي راديوگرافی  هنترل و نظارت بر هنترل هیفیت دستگاه -

  یپرتو پشش نظارت و بازرسی صراهش  -

ژي و آگتاهی  هاي تخییی و فوق تخییی صورد استفاده در راديولتو  آشنايی با داده -

 با هم اري صتخییین راديولوژي  ها آ از عوارض جانبی 
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به بخش راديولوژي با صعرفی پششک صعالج با اولويتت   هننده صراجعهپذيرش بیمارا   -

 بیمارا  اورژانسی 

نتتوع گرافتتی  برحستتبهتتاي قبلتتی الزم بتتراي بیمتتارا   ارائتته دستتتورات و آصتتادگی -

 درخواستی با هماهنگی صتخیص راديولوژي 

 هاي درخواستی  تخییی، صاصوگرافی و هم نین اس ن  هاي عادي، انجام گرافی -

 آصاده نمود  بیمار براي ع سبرداري از عضو  -

توجه به صدت تشعشع الزم و ساير عواصل فنی  دستگاه با يریهارگ بهآصاده نمود  و  -

 جدت راديوگرافی يا فلوروس وپی 

هتاي راديولتوژي و راديتوگرافی و اعتالم صتوارد نقتص بته         بررسی و هنترل دستتگاه  -

 صسئولین صربوطه  

  ربط يذراديولوژي و ساير هارهنا   يها هاردا نظارت بر فعالیت  -

هاي صولتد پرتوهتاي اي تس و     ها و چشمه نظارت بر نحوه نگدداري و هاربرد دستگاه -

   .ها و صراهش ذيیالح هم اري با سازصا 

  افتهي انجامررسی آصار و اطالعات بخش راديولوژي و ارائه گشارش اقداصات ب -

 و نظارت بر فرآيند آ   شده هیتدهاي  ظدور و ثبوت هلیشه -

ها و يا بیمارا  تحت پوشش  ارائه خدصات تشخییی جدت بیمارا  بستري در بخش -

 صراهش صراقبت در صنشل و     

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -
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 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

هارشناستی در رشتته ت نولتوژي پرتوشناستی      دارا بود  صدرک تحییلیالف: 

 )راديولوژي( 

دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی ارشد در رشته علوم داروهاي پرتتوزا،  ب: 

و حفاظتت پرتتويی، نتانوت نولوژي پششت ی، فیشيتک پششت ی،        يولتوژ یب ويراد

تتی   (، فناوري تیويربرداري پشش ی )سیMRIفناوري تیويربرداري پشش ی )

(، یپرتو پششت  اي ) صدندسی هستهآناتوصی )علم تشري ( و اس ن(، بیوفیشيک، 

ت نولتتوژي رشتتته تحیتتیلی  در هارشناستتی صتتدرک بتته دارا بتتود  مشررروط 

  پرتوشناسی

در رشتته علتوم داروهتاي    (Phdتخییی )دهترا  دارا بود  صدرک تحییلیج: 

و حفاظت پرتويی، نانوت نولوژي پشش ی، فیشيک پشش ی،  يولوژیب ويرادپرتوزا، 

تیويربرداري  يها يفناور، علوم و (یپرتو پشش اي ) بیوفیشيک، صدندسی هسته

به دارا بود  صدرک تحییلی  مشروط عیبی (  يربرداريتیوپشش ی )گرايش 

 از  ی ت يارشتد در و هارشناستی   ت نولتوژي پرتوشناستی   در رشتته   هارشناسی

 ب  دربند ذهرشده رشته هاي تحییلی 

 مهارت: -2

 صدارت برقراري ارتباط رفتار با بیمار 

  ابشارهاي آصار و اطالعات هارگیري بهصدارت تحلیل اطالعات، صدارت 

  ابشارهاي راديولوژي و راديوگرافی یابي بیعصدارت 

 صدارت تشريق صاده حاجب با نظارت و سرپرستی پششک 
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 و پیشرفته و تخیص راديوگرافی صدارت انجام فنو  ساده 

  ساير افراد در صعرض( اشعه )براي خود، بیمار و برابرصدارت حفاظت در 

 ها  سازي، نگدداري، هالیبراسیو  و تمیش هرد  دستگاه صدارت آصاده 

 هاي آموزشي: دوره -3

 صحیط بدداشت و شغلی سالصت ايمنی و 

 هاي رايج تیويربرداري آشنايی با روش 

 ريوي پايه احیاي قلبی و. 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان پرتوشناسی

 تعريف:  

، بتا آشتنايی هاصتل بته     ها آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هتاي صختلتف    هاي ب ارگیري اشعه يونیشا  در علم پششت ی بته انجتام هلیته روش     روش

تحتت نظتر صتخیتص    ها به استثناي فلوروست وپی و تشريتق صتاده حاجتب،      راديوگرافی

 پردازند  صربوطه صی

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 هاي روزانه  نظارت براي پذيرش بیمارا  و ثبت راديوگرافی -

هاي نتاصحلوب در صتورت    و ت رار هلیشه شده انجامهنترل هیفیت راديوگرافی هاي  -

 لشوم 

 هم اري در آصوزش عملی دانشجويا  رشته ت نولوژي راديولوژي  -

تدیه و تنظیم آصتار و گتشارش اقتداصات هفتگتی و صاهیانته و ارائته لیستت لتوازم و          -

 واحد راديولوژي به هارشناس صربوطه  ازیصوردنداروهاي 

 ارائه دستورات الزم جدت بیمارا  قبل از انجام راديولوژي    -

اندازي و آصاده نمود  دستگاه قبل از راديوگرافی با رعايت ن ات ايمنتی و اعتالم    راه -

 صوارد خرابی به صسئولین صربوطه 

هاي صناسب به صنظور حفاظت بیمار و پرستنل   پوشش حفاظتی و روش هارگیري به -

 در برابر پرتوهاي يونیشا  

راهنمايی بیمار جدت گرفتن حالت صناسب به نحوي هه صشاهده عضو بیمتار بتراي    -

 پذير باشد    راديوگرافی درخواستی اص ا 

 به شرايط تابش و ساير عواصل فنی جدت راديوگرافی  ب ار گیري دستگاه با توجه -

به صدت تشعشع الزم و ساير عواصل فنی  با توجهدستگاه  يریهارگ بهآصاده نمود  و  -

 جدت راديوگرافی يا فلوروس وپی 
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صشارهت و هم تاري بتا هارشناستا  صربوطته و پششتک صتخیتص در انجتام هلتی          -

  ( و تدیته لتوازم    تی اس ن و يا سی فلوروس وپی ،هاي پرتونگاري )آنژيوگرافی روش

  ازیصوردن

انجام هلیه اصور صربوط به تاري خانه از قبیل ساخت داروهاي ظدور و ثبوت، تنظتیم   -

 و غیره  ها لمیفنور ايمنی، هنترل تاريخ صیرف 

 نظارت بر اصر پذيرش بیمارا  و ثبت راديوگرافی هاي روزانه  -

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

هتاي ت نولتوژي    از رشتته  ی ت يدردارا بتود  صتدرک تحیتیلی هتاردانی     الف: 

 پرتوشناسی )راديولوژي( 

دهتا  و فتک و   پرتوشناستی  دارا بود  صدرک تحییلی هاردانی ت نولوژي ب: 

 صورت صرفاً جدت راديولوژي دها  و دندا  

 مهارت: -2

 صدارت برقراري ارتباط با بیمار 

 صدارت تحلیل اطالعات 

  ابشارهاي آصار و اطالعات هارگیري بهصدارت 

 يابی ابشارهاي راديولوژي و راديوگرافیصدارت عیب 

 گیري صدارت گشارش 
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 صدارت تشريق صاده حاجب با نظارت و سرپرستی پششک 

 ياستتثنا  بته ) هاي ساده و پیشرفته و تخیص راديتوگرافی  صدارت انجام ت نیک 

 فلوروس وپی(

 ها  راسیو  و تمیش هرد  دستگاهسازي، نگدداري، هالیب صدارت آصاده 

 هاي آموزشي: دوره -3

 ايمنی و سالصت شغلی 

 هاي رايج تیويربرداري آشنايی با روش 

    احیاي قلبی و ريوي پايه 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس پرتودرمانی

 تعريف:  

، بتا هتاربرد صتواد    هتا  آ هتايی استت هته صتیتديا       پستت  دربرگیرندهاين رشته شغلی 

راديواهتیو و اشعه اي س و حفاظت در برابر خحرات ناشی از تشعشع پرتوهتاي يتونیشا    

صختلتف پرتودرصتانی و    فنتو  هاي راديوتراپی و انجام  استفاده از دستگاه و در راديوتراپی

درصانی زير نظر صستقیم پششک صتخیص پرتودرصانی به درصا  بیمارا  سترطانی   شیمی

 .پردازند صی

 ها: وظايف و مسئوليتنمونه شرح 

بینی نیازهتاي بختش از قبیتل تجدیتشات و قحعتات صیترفی و غیرصیترفی و         پیش -

 هاي دزيمتري جديد و صلشوصات صربوطه  دستگاه

با درنظر گرفتن  ها آ هاي درصانی، تجدیشات، نگدداشت و صراقبت از  هنترل سیستم -

 ها  هالیبراسیو  دستگاه

  ساز هیشبهاي راديوتراپی و دستگاه  اهآشنايی هاصل هار با تجدیشات و دستگ -

رعايت هاصل اصول حفاظتی و صراقبتت و حمايتت جستمی و روانتی از بیمتارا  در       -

 طول روزهاي درصانی 

هتاي الزم بتراي اوقتات     بینتی  ها و اتخاذ تدابیر و پیش رعايت ظرفیت هاري دستگاه -

 ها  خرابی دستگاه

 هیفیت زير نظر صتخییین انجام برناصه و ت نیک درصانی در باالترين  -

 هنترل هیفی و ايجاد شرايط صناسب جدت تضمین هیفیت از شروع تا پايا  درصا   -

 گیري صحی  و صنظم دوز اشعه )دوزيمتري(  اندازه -

هتاي راديتوتراپی از لحتا  ص تانی ی و هم نتین از       هنترل هیفی عمل رد دستتگاه   -

 لحا  پايداري اشعه در فواصل زصانی صعین 

 گ بخش راديوتراپی به لحا  حفاظت پرتوي صانیتورين -
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هم نتین  و ALARA رعايتت اصتل    ازنظتر نظارت بتر حفاظتت پرتتوي هارهنتا       -

  آزصايشات الزم در فواصل زصانی صعین

 هالیبراسیو  دقیق دستگاه هنگام شروع درصا  بیمار  -

 به آنا  با رعايت آراصش بیمارا   یده نوبتپذيرش بیمارا  و  -

 گیري و حفا  سازي )شیلدينگ( و صوم سازي  قالبتدیه صاسک و  -

)قبل و حین درصا ( و رعايتت صتوارد    ششدهيتجوهاي   اسازي بیمار جدت درص آصاده -

 الشاصی 

هتا و   هاي صوجتود در دستتگاه   به صنظور رفع نارسايی ربط يذهماهنگی با صسئولین  -

 تجدیشات صورداستفاده 

اي و  هتاي دوره  انجتام سترويس   هتاي طترف قترارداد جدتت     رسانی به شرهت اطالع -

 ها و تجدیشات  نگدداري دستگاه

 ساز )سیمیوالتور(  دهی به بیمارا  طبق دستور پشش ی و صحابق با اتاق شبه حالت -

آصوزش بیمارا  توأم با عحوفت و صدربانی به صنظور حفظ اصور بدداشتی شخیتی و   -

 هاي الزم پشش ی  ارائه توصیه

وزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و  هاي هارآص شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -
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 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

پرتودرصتانی  ت نولتوژي  دارا بود  صدرک تحیتیلی هارشناستی در رشتته    الف: 

 )راديوتراپی(  

در  (Phdتخییتی ) دهتترا  دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی ارشتد و  ب: 

و حفاظتت پرتتويی، علتوم داروهتاي      يولوژیب ويرادهاي فیشيک پشش ی،  رشته

بته دارا بتود  صتدرک     مشرروط  (یپرتتو پششت   اي ) پرتوزا، صدندستی هستته  

 پرتودرصانی    ت نولوژي تحییلی هارشناسی 

 مهارت:  -2

 صدارت سنجش صیشا  پرتوهاي پشش ی 

 هتا   هتاي صختلتف درصتا  بیمتاري     صدارت استفاده از پرتوهاي يونیشا  در روش

 هاي بدخیم( )غالباً توده

         صدارت استتفاده از اصتول حفتاظتی و صراقبتت و حمايتت جستمی و روانتی از

 بیمارا 

  صدارت انجام تحقیق و پژوهش 

 هاي آموزشي: دوره -3

  حفاظت در برابر تشعشعات پرتوهاي يونیشا  در راديوتراپیدوره 

 هاي رايج پرتو درصانی آشنايی با روش 

           احیاي قلبی و ريوي پايه 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان پرتودرمانی

 تعريف:  

هتاي   ، در انجام ت نیتک ها آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

درصتانی، صراقبتت از بیمتار و     يهتا  دارنتده  نگته هتا و ثابتت    قالتب درصانی ساده، ستاخت  

هاي صختلف پرتودرصانی زير نظر صستتقیم   سازي بیمارا  سرطانی و با انجام ت نیک آصاده

 پردازند  پششک صتخیص پرتودرصانی به درصا  بیمارا  سرطانی صی

 ها: نمونه شرح وظايف و مسئوليت

شات و قحعتات صیترفی و غیرصیترفی و    بینی نیازهتاي بختش از قبیتل تجدیت     پیش -

 هاي دزيمتري جديد و صلشوصات صربوطه  دستگاه

با درنظر گرفتن  ها آ هاي درصانی، تجدیشات، نگدداشت و صراقبت از  هنترل سیستم -

 ها  هالیبراسیو  دستگاه

هتاي الزم بتراي اوقتات     بینتی  ها و اتخاذ تدابیر و پیش رعايت ظرفیت هاري دستگاه -

 ها  خرابی دستگاه

 به آنا  با رعايت آراصش بیمارا   یده نوبتپذيرش بیمارا  و  -

 سازي  سازي )شیلدينگ( و صوم گیري و حفا  تدیه صاسک و قالب -

)قبل و حین درصا ( و رعايتت صتوارد    ششدهيتجو يها درصا سازي بیمار جدت  آصاده -

 الشاصی 

هتا و   دستتگاه  هاي صوجتود در  به صنظور رفع نارسايی ربط يذهماهنگی با صسئولین  -

 استفاده  تجدیشات صورد

اي و  هتاي دوره  هتاي طترف قترارداد جدتت انجتام سترويس       رسانی به شرهت اطالع -

 ها و تجدیشات  نگدداري دستگاه

 ساز )سیمیوالتور(  هیدهی به بیمارا  طبق دستور پشش ی و صحابق با اتاق شب حالت -
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اصور بدداشتی شخیتی و  آصوزش بیمارا  توأم با عحوفت و صدربانی به صنظور حفظ  -

 هاي الزم پشش ی  ارائه توصیه

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

پرتودرصتانی  ت نولتوژي  دارا بتود  صتدرک تحیتیلی هتاردانی در رشتته      الف: 

 )راديوتراپی( 

 مهارت:  -2

 صدارت سنجش صیشا  پرتوهاي پشش ی 

        صدارت استفاده از اصتول حفتاظتی و صراقبتت و حمايتت جستمی و روانتی از

 بیمارا 

  صدارت برقراري ارتباط با بیمار 

 آموزشي:هاي  دوره -3

  يونیشا  در راديوتراپی يپرتوهادوره حفاظت در برابر تشعشعات 

 احیاي قلبی و ريوي پايه        /هاي رايج پرتو درصانی آشنايی با روش 
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 یا هستهعنوان رشته شغلی: کارشناس پزشکی 

 تعريف:  

، بتا استتفاده از اشتعه    هتا  آ هايی است هه صتیتديا    پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

بته انجتام ت نی دتاي صختلتف      ،هتا  درصا  بیمتاري  و در تشخیص راديو داروهايونیشا  و 

اي و نیش ب ارگیري  تشخییی و درصانی زير نظر صستقیم پششک صتخیص پشش ی هسته

ريتشي و   ساز و نیتش سرپرستتی، طترح    هاي صختلف حفاظت در برابر تشعشعات يو  روش

 پردازند    هماهنگی اصور صرتبط صی

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

بختش پششت ی    ازیت صوردنريشي و هماهنگی در جدت تدیه لتوازم و داروهتاي    برناصه -

 اي  هسته

هتاي تشخییتی يتا     هاي الزم به بیمار جدتت انجتام روش   داد  دستورات و آصادگی -

 درصانی 

 مار در صجاورت يا بر روي تخت جدت انجام اس ن آصاده نمود  بی -

اي و ساير عواصل فنتی   ها و تجدیشات پشش ی هسته اندازي دستگاه و راه آصاده نمود  -

 الزم 

انجام اقداصات الزم براي حفاظت در برابر پرتوهتا بتراي هارهنتا  و بیمتارا  تحتت       -

 نظارت صقام صسئول 

سازي راديو داروها، تجتويش و   دیه و آصادههم اري در انجام هارهاي روزانه از جمله ت -

 ها  يا تشريق به بیمارا  و انجام اس ن

اي بتر   سازي،تمیش هرد ، نگدداري و هاربرد لوازم و تجدیتشات پششت ی هستته    آصاده -

ها و ن ات احتیاطی ضتروري )دوربتین گاصتا، هالیبراستیو  دوز      اساس دستورالعمل

    (و اشعه، دوزيمتر صحیحی
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علمتی و ت نولوژيتک در زصینته پششت ی      يهتا  شترفت یپصحالعه و تحقیق در صورد  -

 اي و هسب دانش روزآصد    هسته

هاي آصوزشی و تحقیقاتی با هم تاري و نظتارت صتخیتص     ريشي و انجام برناصه طرح -

 اي  پشش ی هسته

 پژوهشیهاي آصوزشی و  ريشي و انجام برناصه هم اري با هارشناسا  صربوطه در طرح -

 اي واحد صربوطه  نظارت صتخیص پشش ی هستهبا 

ها بته صقتام صربوطته و پیگیتري رفتع       يابی و اعالم به صوقع صوارد نقص دستگاه عیب -

 صجدد دستگاه  هارگیري بهنقص تا 

 بررسی آصار و گشارش اقداصات هفتگی و صاهانه جدت ارائه به سرپرست صربوطه  -

وزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و  هاي هارآصوزي، صدارتی و آص شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

پرتودرصتانی و   ت نولتوژي  دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی در رشتته الف: 

 اي  ت نولوژي پشش ی هسته

(در Phdتخییتی ) دهتترا  و  دارا بود  صدرک تحییلی هارشناستی ارشتد  ب: 

و حفاظت پرتويی، فیشيتک پششت ی، علتوم     يولوژیب ويراد رشته هاي تحییلی 

تیتتويربرداري پششتت ی )گتترايش   يهتتا يفنتتاورعلتتوم و داروهتتاي پرتتتوزا،  

پرتو اي ) صدندسی هستهعیبی ( ، يربرداريتیوتیويربرداري سلولی صل ولی و 

از  ی ت يدر هارشناستی صدرک  دارا بود  به  مشروط(، بدداشت پرتوها یپشش 

 الف  دربند ذهرشده رشته هاي تحییلی 
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 مهارت: -2

  اي ابشارهاي پشش ی هسته یابي بیعصدارت 

  يپرتونگارصدارت اطمینا  از هیفیت 

 صدارت سنجش صیشا  پرتوهاي پشش ی 

 پرتوهاي پشش ی آش ارسازاز  صدارت استفاده 

 اي و تیويربرداري هاي پشش ی هسته صدارت هار با دستگاه 

 ها  سازي، نگدداري، هالیبراسیو  و تمیش هرد  دستگاه صدارت آصاده 

 هاي آموزشي: دوره -3

 اي و اصواج ال تروصغناطیس بدداشت هاربردي انرژي هسته 

 اصواج راديواهتیو صوجود در صحیط و اصول 

  ها آ حفاظت و هاهش آسیب 

 ها  نحوه نگدداري و هاربرد صحی  دستگاه 
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 یا هستهعنوان رشته شغلی: کاردان پزشکی 

 تعريف:  

، بتا آشتنايی هاصتل بته     ها آ است هه صتیديا   پست هايی دربرگیرندهاين رشته شغلی 

در تشخیص و درصتا  بته صشتارهت در     داروها ويرادهاي ب ارگیري اشعه يونیشا  و  روش

هاي صختلف تشخییی و درصانی زير نظتر صستتقیم پششتک صتخیتص      انجام هلیه روش

هتاي صختلتف حفاظتت در     اي و هارشناس صربوطه و نیش ب تارگیري روش  پشش ی هسته

 پردازند  صی ساز و يبرابر تشعشعات 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 ا بر روي تخت جدت انجام اس ن آصاده نمود  بیمار در صجاورت ي -

اي و ساير عواصل فنتی   ها و تجدیشات پشش ی هسته اندازي دستگاه آصاده نمود  و راه -

 الزم 

انجام اقداصات الزم براي حفاظت در برابر پرتوهتا بتراي هارهنتا  و بیمتارا  تحتت       -

 نظارت صقام صسئول 

سازي راديو داروها، تجتويش و   آصادههم اري در انجام هارهاي روزانه از جمله تدیه و  -

 ها    يا تشريق به بیمارا  و انجام اس ن

اي بتر   سازي، تمیش هرد ، نگدداري و هاربرد لوازم و تجدیشات پششت ی هستته   آصاده -

ها و ن ات احتیاطی ضتروري )دوربتین گاصتا، هالیبراستیو  دوز      اساس دستورالعمل

 اشعه، دوزيمتر صحیحی،   ( 

هتاي   هتاي الزم بته بیمتار جدتت انجتام روش      تورات و آصادگیدس درداد صشارهت  -

 تشخییی يا درصانی 

ها بته صقتام صربوطته و پیگیتري رفتع       يابی و اعالم به صوقع صوارد نقص دستگاه عیب -

 نقص تا ب ار گیري صجدد دستگاه 
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هتتاي آصوزشتتی و  و انجتتام برناصتته يشيتتر در طتترحهم تتاري باهارشناستتا  صربوطتته  -

 اي واحد صربوطه  صتخیص پشش ی هستهتحقیقاتی با نظارت 

بختش پششت ی    ازیت صوردنهم اري و هماهنگی در جدتت تدیته لتوازم و داروهتاي      -

 اي  هسته

 بررسی آصار و گشارش اقداصات هفتگی و صاهانه جدت ارائه به سرپرست صربوطه  -

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

 اي    دارا بود  صدرک تحییلی هاردانی در رشته ت نولوژي پشش ی هستهالف: 

 مهارت: -2

 صدارت برقراري ارتباط با بیمار 

 اي يابی ابشارهاي پشش ی هسته صدارت عیب 

 صدارت سنجش صیشا  پرتوهاي پشش ی 

 پرتوهاي پشش ی صدارت استفاده از آش ارساز 

 اي و تیويربرداري  هاي پشش ی هسته صدارت هار با دستگاه 

 ها  سازي، نگدداري، هالیبراسیو  و تمیش هرد  دستگاه صدارت آصاده 
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 هاي آموزشي: دوره -3

  سالصت شغلیايمنی و 

 سیال تروصغناطاي و اصواج  بدداشت هاربردي انرژي هسته 

 اصواج راديواهتیو صوجود در صحیط و اصول 

  ها آ حفاظت و هاهش آسیب 

 ها  نحوه نگدداري و هاربرد صحی  دستگاه 
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 های شغلی اجرایی سالمت بخش چهاردهم( رشته

 عنوان رشته شغلی: کارشناس امور اجرایی سالمت

 تعريف:  

، به ارائه خدصات اجرايی ها آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

تدوين ضوابط و صقررات صناسب در شب ه بدداشت و درصا  و واحدهاي صتفی  و و اداري 

صراهش بدداشتی، صراهش تشخییتی و   هلینیک، ،بیمارستا شاصل  سالصتو ستادي بخش 

ها و استتانداردهاي عمل تردي در    و استقرار شاخصتنظیم  هاي آ  و و صاصوريتدرصانی 

و از لحا  اقتیادي و اجرايی صشارهت گتردد    اين واحدهاو پوياي  صؤثرو صديريت اداره 

نیش از صیتاديق   اين واحدهاهاي  ريشي و هماهنگی اصور صرتبط با فعالیت سرپرستی، طرح

 باشد  اين رشته شغلی صی

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

گتذاري و   هاي بلندصدت و هوتاه صدت براساس الگتوي سیاستت   تدوين برناصه تدیه و -

 هاي هال  دانشگاه و هماهنگی با رياست صرهش يا بیمارستا   برناصه

به صنظور حیول اطمینتا  از اجتراي    شده نيتدوهاي  اجرا، پايش و نظارت بر برناصه -

 ها در واحدهاي تحت سرپرستی  صوفق برناصه

دهتی صناستب در    اهنگ نمود  اصور بیمارستا  بته صنظتور پاستخ   ريشي و هم برناصه -

  ربط يذصواقع بحرا  و باليا با هماهنگی صسئولین 

 شرهت در جلسات و همیسیو  هاي صربوط و ارائه نظرات صشورتی و تخییی  -

ريشي به صنظور اخذ صداوم نظترات صتراجعین و بیمتارا  بته صنظتور حیتول        برناصه -

 اطمینا  از رضايت آنا  

هتاي هتار    هاي انجام هار به صنظور بدبود و اصالح صستتمر روش  صحالعه صداوم روش -

 در حوزه تحت سرپرستی 
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تجدیتشات( بتا     يی صنابع بیمارستانی )صنابع انسانی، صنتابع صتالی،  اصحالعه صداوم هار -

در  يتی هتار آ توجه به استانداردهاي بیمارستانی و ارائه راه ارهتاي عملتی افتشايش    

 ابع استفاده از صن

و ايجتاد همتاهنگی    هتار  میتقسو  ربط يذهنترل و نظارت بر هار هارهنا  واحدهاي  -

  ها آ هاي  بین فعالیت

هاي صربوط به اصور صالی صرهش يا  انجام بررسی، هنترل و نظارت بر عملیات و فعالیت -

 بیمارستا  

حیول هاي صالی بیمارستا  به صنظور  نظارت بر چگونگی صیرف اعتبارات و فعالیت -

 گذاري شده  هاي تنظیمی هدف اطمینا  از صحت اجراي برناصه

توجته بته آخترين استتانداردهاي      تحبیق، ترويج و همتاهنگی اصتور بیمارستتا  بتا     -

 ها  براي صراهش آصوزشی و درصانی و بیمارستا  شده نییتع

انجام نظارت و رستیدگی بته اصتور اداري، صتالی، تغذيته، تأسیستات، انبتار و ستاير          -

 صرهش يا بیمارستا   یدرصان ریغواحدهاي 

بررسی ساعات هار هارهنا  و تدیه طرح تعیین ساعات هار تمام وقت و نیمته وقتت    -

براساس نوع و هیفیت و به صنظور ايجاد هماهنگی در صرهش يا بیمارستتا    ها آ هار 

  شده هیتد يها طرحنظارت بر  و

هنتتترل و نظتتارت بتتر هارهتتاي عمرانتتی و تعمیراتتتی صرهتتش يتتا بیمارستتتا  و ارائتته  -

 هاي الزم جدت پیشرفت بدینه در اين اصور  پیشندادها و راهنمايی

ستاختما ،   ازنظتر آوري اطالعات صربوط به نیازهاي هلی صرهش يتا بیمارستتا     جمع -

هتاي الزم   لوازم و تجدیشات، نیاز به تعمیرات اساسی و يا بازستازي و تدیته گتشارش   

  ربط يذپیراصو  اين صسائل و ارائه آ  به صسئولین 

هاي دارويی صعتبر هشور به صنظور دريافتت   ايجاد ارتباط صستمر و سازنده با شرهت -

 هاي دارويی  به صوقع سدمیه

رهش يا بیمارستا  اعم از نیروي انسانی و صنابع ديگتر بتا   بینی هلیه احتیاجات ص پیش -

ندايت رئتیس صرهتش يتا    در هماهنگی و همف ري رئیس يا صدير خدصات پرستاري و 

 بیمارستا  
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  درصتانی،  ازنظتر هم اري صستمر با ساير واحدهاي بیمارستا  و هارشناسا  صربتوط   -

صستمر هیفیتت ختدصات    آصوزشی و اداري، صالی و فنی بیمارستا  به صنظور ارتقاي

 بیمارستانی 

صوجود و صربوط به روند خريد، توزيع، نگدداري و استتفاده   يها طرحتدیه و تنظیم  -

 بدینه از صنابع صوجود 

تحتت   هتا  آ ها و پايش نحوه اجراي  ها، صشايده هم اري در تنظیم قراردادها، صناقیه -

  ربط يذنظر صسئولین 

درخیوص عمل رد و ارزشیابی هارهنتا  بیمارستتا     ربط يذاعالم نظر به صسئولین  -

 در صورت نیاز 

عمل رد در صواقع بحرا  تحتت   ازنظرريشي و هماهنگ نمود  اصور بیمارستا   برناصه -

  ربط يذنظر صسئولین 

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 تايج آ  در انجام وظايف صحوله ن هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

ر رشته صديريت خدصات بدداشتی د دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسیالف: 

 درصانی  و

هتاي اقتیتاد    از رشتته  ی ت يدارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی ارشد درب: 

 فنتتاوري اطالعتتات ستتالصت، صتتديريت ختتدصات بدداشتتتی و درصتتانی، ستتالصت

ر رشتته صتديريت ختدصات    دبه دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی  مشروط

 درصانی  بدداشتی و
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صتديريت   هتاي  در رشتته (Phdتخییتی ) دهترا دارا بود  صدرک تحییلی ج: 

 مشروط ،سالصت و اقتیاد سالصت يگذار استیسخدصات بدداشتی و درصانی، 

از رشتته   ی ت يدرو هارشناستی ارشتد   به دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی 

  عموصی پشش ی يا حرفه يا دهتراي الف و ب و  دربند ذهرشدههاي تحییلی 

به دارا  مشروط عموصی پشش ی يا حرفهبود  صدرک تحییلی دهتراي دارا د: 

  صیوب وزارت بدداشت  يا حرفه يها دوره ناصه یگواهبود  

صشروط ه( دارا بود  صدرک هارشتاسی ارشد و باالتر در رشته  صديريت دولتی 

بته تشتخیص همیتته    به داشتن هارشناسی صديريت خدصات بدداشتی درصتانی  

 اجرايی صدندسی صشاغل

 مهارت:-2

 بندي و صديريت اسناد افشارهاي طبقه صدارت هار با نرم 

  افشارهاي تحلیلی يا علمی صدارت هار با نرم 

  گیري صدارت تیمیم 

  ها با استانداردها صدارت ارزيابی اطالعات براي تشخیص صغايرت 

  ها صدارت تحلیل داده 

  هاي به هارگیري اصول اقتیادي و صالی در زصینه نظام سالصت صدارت 

  صترتبط داصپششت ی   هاي  ريشي و ارزيابی حوزه صدارت فنی شاصل تحلیل، برناصه

استتانداردهاي   يریهتارگ  بهها،  هاي پرداخت و تأصین صالی تحلیل هشينه و نظام

 نويسی هاي صديريتی،گشارش تش یالتی، فیشي ی نظام

    صدتتارت ادراهتتی شتتاصل درک صشتت الت هلتتی ستتازصا  فنتتی در زصینتته اداره

 صؤسسات بدداشتی و درصانی

   صدارت تحقیق و پژوهش 
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 آموزشي:هاي  دوره -3

 ريشي استراتژيک و عملیاتی برناصه 

  صديريت هیفیت 

  هاي اطالعات صديريت سیستم 

  یسينو گشارشاصول 
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 عنوان رشته شغلی: کارآزمای مدیریت سالمت

 تعريف:  

، بتا روي ترد صتديريتی،    ها آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هاي صدم و هال  نظام سالصت در سح   بندي برناصه اولويتريشي و  ، برناصهيگذار استیس

المللتی، بته توستعه و صتديريت صنتابع انستانی، صتالی،         اي و بین دانشگاهی، صلی، صنحقه

پردازنتد و   فیشي ی، آصوزشی، فرهنگی، پژوهشی، بدداشتی و درصانی در نظام سالصت صتی 

در طراحی و استقرار نظام نوين صديريت با صشارهت  روز بهگیري از صفاهیم دانش  با بدره

ريتشي و ستازصاندهی در    صديريتی، اقتیاد نظام سالصت و انجام صحالعات صیدانی، برناصته 

، یابيت  عارضته ها و ستحوح فعالیتت ستازصا  بته      وري در هلیه عرصه راستاي افشايش بدره

 ريتشي و  وري در سازصا  پرداخته يا سرپرستی، طترح  شناخت صش الت و رفع صوانع بدره

  دارند عددههماهنگی اصور صرتبط با صديريت سالصت را بر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هاي هتال  نظتام ستالصت در ستح  دانشتگاهی،       گذاري برناصه ريشي و اولويت برناصه -

    یالملل نیباي و  صلی، صنحقه

بررسی و تحلیل وضعیت اقتیادي، اداري، صديريتی، صالی و زيربنايی نظام ستالصت   -

  ها آ و ارائه راه ارهاي بدبود و توسعه 

بندي نیازهاي سازصا  و واحتدهاي   بندي و اولويت شناسايی، تعیین، صحاسبه، سح  -

 اتی تابعه و وابسته به صنابع انسانی، صالی، فیشي ی، تجدیشات فنی و اداري و اطالع

تجدیشاتتی در خیتوص    و سیستاتی أت ،گذاري نیازهاي ستاختمانی  صحاسبه و اولويت -

تأصین، نگدداشت، نوسازي و توسعه صراهش و صوسسات بدداشتی، درصانی، آصوزشی و 

 پژوهشی 

ها و راهبردهتاي هتال  در    صشی ها، خط صشارهت و نظارت در تدیه و تنظیم سیاست -

 ريشي سازصا   و برناصه زصینه تحول، تح یم و تقويت صديريت
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ها و راهبردهتاي هتال  ستازصا  در     صشی ها، خط صشارهت در تدیه و تنظیم سیاست -

 زصینه تأصین، توسعه، تخییص و توزيع صنابع انسانی، صالی، فیشي ی و دانشی 

 هاي سالصت  هاي حوزه تحلیل اقتیادي و صالی برناصه -

ي هتال  ستازصا  در زصینته    هتا و راهبردهتا   صشتی  ها، خط نظارت بر اجراي سیاست -

 تأصین، توسعه، تخییص و توزيع صنابع انسانی، صالی، فیشي ی و دانشی 

هتا و   هتاي جتاصع و ي پارچته ستازصانی براستاس سیاستت       طراحی و استقرار ساصانه -

 راهبردهاي دولت و نظام سالصت هشور 

صناستب صعمتاري و عمرانتی واحتدهاي بدداشتتی،       يهتا  طرحتدیه و ارائه الگوها و  -

درصانی، آصوزشی و پژوهشی صنحبق با اصول علمی و اص انات و شرايط جغرافیتايی،  

 فرهنگی و اقلیمی هشور 

و بسترسازي جدت اجراي  ازیصوردنهاربردي  ت  اي تعیین صحورهاي تحقیقات توسعه -

 سازصا   اقتیادي و صديريتی ت صالی ت در حوزه نظام اداري ها آ 

هاي صديريت بتا استتفاده    ترين شیوه صناسب هارگیري بهصديريت در شرايط بحرا  و  -

 بدینه از اص انات صوجود 

وري در  ريشي و سازصاندهی در راستتاي افتشايش بدتره    انجام صحالعات صیدانی، برناصه -

 ها و سحوح فعالیت سازصا   هلیه عرصه

 وري در سازصا   ه، شناخت صش الت و رفع صوانع بدریابي عارضه -

 هاي اجرايی در راستاي استقرار صديريت دانش   تدیه و تنظیم برناصه -

سازي شتغلی،   صديريت ريسک، صديريت ناب، صديريت برصبناي هدف، توسعه و غنی -

 هاي يادگیرنده، صديريت هارآفرينی  سازصا 

ايجتاد ستازصا     صنظتور  بته هاي ارزيابی صانند ارزيتابی صتتواز  و       روش هارگیري به -

 استراتژي صحور 

 بر سالصت  صؤثرريشي صداخالت نظام سالصت بر اساس عواصل اجتماعی  برناصه -

، يریتتگ میتیتتم يهتتا حتتوزهستتاصاندهی و توستتعه صشتتارهت بختتش غیردولتتتی در  -

 ريشي، اجرا، نظارت و ارزيابی بخش سالصت  برناصه
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ريتشي،   صتديريت، برناصته  و  هتا  هيت روهتا، ضتوابط،    تدیه، تنظیم و ابال. دستتورالعمل  -

سازصاندهی صنابع، ارزيابی عمل رد سازصا  با روي رد صدل هاي تعتالی ستازصانی در   

 بخش سالصت 

، ندادهتا و  هتا  انجمتن گیري از توا  علمی و اص انات و تسدیالت فنی و اعتباري  بدره -

  یالملل نیبصجاصع صلی و 

رهت صردم در صراحل صختلف ريشي براي جلب صشا برقراري ارتباط با جاصعه و برناصه -

 ريشي، اجرا، پايش، ارزشیابی و تأصین خدصات در سالصت  برناصه

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .سالصت در شغل صربوطهصشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام  -

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

در (Phdتخییتی ) دهتترا  دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی ارشد يا الف: 

تیتتاد بدداشتتت،  اقهتتاي صتتديريت ختتدصات بدداشتتتی و درصتتانی،      رشتتته

  سالصت یپژوه ندهيآسالصت،سالصت، اقتیاد  يگذار استیس

از  ی يدر تخییی دانشناصه  اي و  دارا بود  صدرک تحییلی دهتري حرفهب: 

 پشش ی، داروسازي، دندانپشش ی رشته هاي 
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 تجربه: -2

 و تخییتی  يا حرفهي ادرخیوص پرسنل داراي صدرک تحییلی دهتر(Phd ) 

ستال ستابقه فعالیتت صترتبط بتراي تیتدي        6حداقل  دانشناصه تخییی  ايو 

 هاي صديريتی ستاد دانشگاه يا ادارات هل   پست

 و تخییی  يا حرفهي ادرخیوص پرسنل داراي صدرک تحییلی دهتر(Phd ) 

ستال ستابقه فعالیتت صترتبط بتراي تیتدي        ۸حداقل  دانشناصه تخییی  ايو 

 ها    هاي صديريتی ستاد وزارت و يا سازصا  پست

   صدرک تحییلی هارشناسی ارشد اقتیاد سالصت، صديريت خدصات بدداشتتی و

هاي صديريتی  سال سابقه فعالیت صرتبط براي تیدي پست ۱۰درصانی  حداقل 

 ستاد دانشگاه يا ادارات هل 

   صدرک تحییلی هارشناسی ارشد اقتیاد سالصت، صديريت خدصات بدداشتتی و

هاي صتديريتی   ط براي تیدي پستسال سابقه فعالیت صرتب ۱۲درصانی  حداقل

 ها    ستاد وزارت و يا سازصا 

 مهارت:  -3

 صدارت فنی شاصل تحلیل سیستم سالصت 

 ريشي و ارزيابی نظام سالصت صدارت برناصه 

  پرداخت و تأصین صالی يها نظامصدارت 

 ها،   صدارت تحلیل هشينه 

  هتاي   بتالینی و فیشي تی نظتام    استتانداردهاي تشت یالتی   يریهتارگ  بته صدارت

 صديريتی

  صدارت ادراهی شاصل درک صش الت هلی سازصا 

 صدارت انسانی شاصل داوري 

    صدارت هار با يا بوسیله هارهنا 
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 صؤثرهاي رهبري  تشويق و ب ارگرفتن شیوه و آگاهی از فن  

 هاي آموزشي: دوره -۴

  اي  ساعت دوره صديريت اجرايی براي صدرک تحییلی دهتري حرفته  ۲۵۰طی

پششتت ی، داروستتازي، دندانپششتت ی و هارشناستتی ارشتتد اقتیتتاد  و تخییتتی 

ريشي و صديريت بدداشتت   بدداشت، صديريت خدصات بدداشتی و درصانی، برناصه

 عموصی

 تف ر خالق 

 وي ردهاي نوين صديريت دولتیر 

 هاي اطالعاتی صديريت  سیستم 
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 عنوان رشته شغلی: بازرس سالمت

 تعريف:  

صنتد   ، طی فرآيندي نظامها آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

آوري اطالعتات   و با داشتن اختیتار قتانونی بته جمتع     دار هدفريشي و به صورت  با برناصه

دقیق به صنظور بررسی انحباق يک صحیول يتا ختدصت يتا رفتتار در بختش بدداشتت و       

 هته  آ پردازند و نتیجه ندايی  هاي صربوطه صی ها و دستورالعمل ناصه درصا  با قوانین، آئین

نمايند يا سرپرستی،  ارش صیباشد را جدت اقداصات الزم قانونی گش تايید يا رد انحباق صی

ريتشي و همتاهنگی اصتور صترتبط بتا بازرستی در حیحته بدداشتت و درصتا  را بتر            طرح

  دارند عدده

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هاي نوين بازرستی و ارزيتابی بته صنظتور تحتابق       ها و روش صحالعه و بررسی ت نیک -

همتی و ارتقتاء هیفتی     يیهتارا با اهداف صدنظر به صنظور افتشايش   شده اعمالروش 

    یگشارش دهفرآيند بازرسی و 

در جريتا  بازرستی بتر پايته      شده يگردآورتحلیل همی و هیفی شواهد و اطالعات  -

 اصول علمی 

جدت پیگیري  ربط يذتنظیم نتیجه تحقیقات و تدیه گشارش و ارسال آ  به صراجع  -

 و حیول نتیجه 

هتاي   سرعت و اثربخشی صأصوريت ارائه پیشنداد و راه ار اصالحی به صنظور افشايش -

 بازرسی صحوله 

بازرسی از هلیه واحدهاي زيرصجموعه دستگاه در زصینه اصتور صترتبط بتا ستالصت و      -

 ارائه پیشنداد جدت اصالح فرآيندها و رفع نواقص صوجود 
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هنترل و نظارت بر ورود، تولید، توزيع تا عرضه فروش هاالهاي سالصت صحور )هلیه  -

ي دارويتی و ص متل، بیولوژيتک و ستنتی و گیتاهی، ختوراهی و       هتا  صواد و فترآورده 

 آشاصیدنی، آرايشی و بدداشتی، صلشوصات و تجدیشات پشش ی 

رسیدگی اولیه به ش ايات واصله و پاستخگويی بته صتراجعین در رفتع صشت الت در       -

 صوارد صربوطه 

هاي الزم به صنظور حیول اطمینا  از انحبتاق عمل ردهتا بتا قتوانین،      انجام بازرسی -

 صرتبط  يها و دستورالعملها  ناصه آئین

به صنظور تبادل نظر و ارتقتاء   یسازصان برو هماهنگی و هم اري با ندادهاي نظارتی  -

 سح  عمل رد با نظارت صقام صافوق 

صوجود در  يها يیتواناصنابع و  برداري بدتر از ارائه راه ارهاي صناسب به صنظور بدره -

 ها  راستاي اهداف و برناصه

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 :احرازشرايط 

 :تحصيالت و معلومات -۱

  اي يا دانشناصه تخییی  دهتراي حرفه دارا بود  صدرک تحییلیالف: 

 (PhDدهتتراي تخییتی)   ايت ارشد دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی ب: 

بته دارا بتود     مشرروط تخییتی دستتگاه    تحیتیلی   هتاي  از رشته ی يدر

 تشخیص و تايید  همیته اجرائی  صدندسی صشاغل   هارشناسی صرتبط با 
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 تجربه: -2

  باشد  صرتبط چدار سال صی ازیصوردنحداقل سنوات تجربه 

 مهارت: -3

  قوانین و صقررات و استانداردهاي حوزه سالصت يریهارگ بهصدارت 

  صدارت انجام صشاهده دقیق 

  نويسی صدارت گشارش 

  آوري و تحلیل داده ها صدارت جمع 

  صدارت صديريت و ارتقا فرآيند 

   صدتتارت صستندستتازي اطالعتتات، صدتتارت انحبتتاق صشتتاهدات و صستتتندات بتتا

 استانداردها

   صدارت انجام صیاحبه 

 هاي آموزشي: دوره-۴

 ها صربوط به خدصات پششت ا    ها و دستورالعمل ها، بخشناصه ناصه آشنايی با آيین

 پیراپشش ا  و صراهش پشش ی

  هاي اختیاصی دفتر حقتوقی   ها و دستورالعمل ها، بخشناصه ناصه آشنايی با آيین

 وزارت بدداشت و درصا 

  هاي جديد بازرسی  ها و روش آشنايی با ت نیک 
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 سالمت یالملل نیبعنوان رشته شغلی: کارآزمای امور 

 تعريف:  

، براستاس قتوانین و   هتا  آ هايی استت هته صتیتديا      پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

المللی فعال در حیحته   هاي بین سازصا و با هشورها  صؤثرصقررات داخلی به ايجاد ارتباط 

المللی براساس قوانین و حقوق  هم اري علمی و فنی در تنظیم قراردادهاي بین ،سالصت

الملتل و گردشتگري ستالصت،     هاي صناستب جدتت تجتارت بتین     الملل، ايجاد زصینه بین

هاي اشتغال گروه علتوم پششت ی، صتدور ختدصات پششت ی و ايجتاد        زصینه یسنج اص ا 

سنجی ايجاد واحتدهاي   بررسی و اص ا  ،واحدهاي تشخییی و درصانی در خارج از هشور

هتاي آصوزشتی    ناصته  الملل در داخل هشور و نظارت بر رونتد اجتراي تفتاهم    آصوزشی بین

المللی ستالصت   رتبط با صسائل بینريشي و هماهنگی اصور ص المللی يا سرپرستی، طرح بین

 باشد    هاي اين رشته شغلی صی در حیحه فعالیت

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

المللتی صترتبط بتا بدداشتت و      هاي بین سازصا  و عمل ردصحالعه و شناخت وظايف  -

(، صتندوق هودهتا    UNDPدرصا  از قبیل برناصه پیشرفت و توسعه صلتل صتحتد )  

صنظتور   ( و غیتره بته  WHOستازصا  جدتانی بدداشتت )   (، UNCEFصلل صتحد )

 ها در هشور  هاي صشترک و توسعه روابط اين سازصا  اجراي برناصه

المللی و ارائه راه ارهاي صناسب  هاي بین هم اري يیهارابررسی صیشا  اثربخشی و  -

 جدت بدبود و ارتقاء روابط 

المللتی   هاي بتین  سازصا  هاي صحالعه و بررسی اص انات بالقوه براي شرهت در برناصه -

 ها  به صنظور پیشبرد برناصه

هتاي   صحالعه و بررستی و ارائته راه ارهتاي صناستب در جدتت گستترش هم تاري        -

 المللی در بخش سالصت  هاي بین صابین ايرا  و سازصا  فی
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ها و الگوهتاي الزم بتراي تتأصین صنتابع و اطالعتات تخییتی        تدیه و تدوين برناصه -

 هاي صختلف بدداشت و درصا   هارشناسا  و صديرا  حوزه هاي سالصت براي حوزه

هتا و   هاي هم اري و همف ري با هارشناسا  و صديرا  ستاير وزارتخانته   ايجاد زصینه -

و خیوصتتی بتته صنظتتور  ندتتاد صتتردمهتتاي دولتتتی و غیردولتتتی و عمتتوصی،  ستتازصا 

اي،  هاي صنحقه بسترسازي براي افشايش تبادل اطالعات و هم اري در سح  سازصا 

 با ساير هشورها تحت نظر صقام صافوق  نیو هم نالمللی  و بین يا فرا صنحقه

واحتدهاي تابعته وزارت صتبتوع در حیحته      ازیصوردنتدیه اطالعات تخییی سالصت  -

  یالملل نیبهاي  سازصا  گاهيو جاوظايف 

هتاي صتذهور بته صستئولین      ارائه خدصات صشورتی و فنی تخییی در صورد سازصا  -

    ربط يذ

صحالعه، بررسی و پیشندادهاي تخییتی ستالصت جدتت تتدوين، تدیته و تنظتیم        -

هتاي   علمی و فنتی بتا دانشتگاه    يها ناصه صوافقتها، قراردادها و  نويس قحعناصه پیش

 المللی و ساير هشورهاي جدا   ها و صوسسات بین علوم پشش ی، سازصا 

ئه خدصات بدداشتتی  هاي صوجود براي گسترش ارا صحالعه، بررسی و پیشنداد زصینه -

 و درصانی توريسم سالصت  

المللتی از   هاي بتین  هاي سازصا  صربوط به اجالسیه و اسنادبررسی و تحلیل صدارک  -

    يا صنحقههاي  جمله سازصا  جدانی بدداشت و همیته

هاي آصوزشی علمی  ها، سمینارها وهارگاه ريشي برگشاري هنفرانس هم اري در برناصه -

 هشور در حوزه سالصت در 

هاي صشترک بتا ستاير هشتورها و پیشتنداد      ها و برناصه بررسی و تحلیل نتايج پروژه -

 اقداصات الزم 

نیروهتاي تحتت پوشتش در جدتت برناصته صتدو  و        هدايت و هماهنگی واحتدها و  -

 صیوب  

هتاي هتال  حتوزه اصتور      هتا و برناصته   تدیه برناصه عملیاتی در جدت اجراي سیاست -

 الملل سالصت  بین
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و نتتايج   شتده  انجامهاي تخییی در خیوص اقداصات  شارش عمل رد از حوزهتدیه گ -

 آ  

تنظتیم بودجته    هم اري در تحلیل اطالعات و صستندات صربوط به صنظتور تدیته و   -

هتاي علمتی    ستمینارها و ستمپوزيوم    هتا،  هنفترانس   هاي آصوزشی، ها، هارگاه اجالس

 المللی  بین

تی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و  هاي هارآصوزي، صدار شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

 ی يدر( PhDدارا بود  صدرک تحییلی دهتري تخییی بالینی و پايه ): الف

بتا تشتخیص و تايیتد  همیتته اجرائتی  صدندستی        هاي علوم پششت ی  از رشته

 صشاغل

 مهارت: -2

 صدارت تحلیل آصاري 

 المللی حساب بندي بین صدارت استفاده از طبقه ( هاي سالصتichat) 

 هاي پیشندادي صدارت هدايت طرح 

 ها صدارت ايجاد و پايش پروت ل 

 ها اطمینا  از هیفیت دادهها جدت  صدارت قضاوت درباره صحت پاسخ 

  هاي هدف دانش حاصل از هار با جمعیت يریهارگ بهصدارت 

 هاي انگلیستی، عربتی، فرانستوي، روستی، استپانیايی در        اتسلط بر ي ی از زب

 سح  پیشرفته با ارائه صدرک رسمی صعتبر 
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 هاي آموزشي: دوره-3

  الملل نیباقتیاد و تجارت 

  یالملل نیبها و حقوق  آشنايی با سازصا 

 اصول نگارش علمی به زبا  خارجی و فارسی 

  الملل نیبروش ترجمه صتو  تخییی روابط  
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس تعالی سازمانی سالمت

 تعريف:  

هتا،   ، به بررسی سیستتم ها آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هاي صترتبط بتا تعتالی ستازصانی نظیتر       برناصههاي صناسب جدت اجراي  يندها و شیوهآفر

ستازي       پرداختته و در پیتاده   الگوهاي ارتقاي هیفیت، حاهمیت بالینی، اعتباربخشتی و 

صشارهت  صؤثرسازي عمل رد بالینی، صديريتی، اقتیادي و اطالعاتی  نظام ارزيابی و بدینه

  دارند عددهرآيندها را بر ريشي و هماهنگی اصور صرتبط با ارتقا ف نموده يا سرپرستی، طرح

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

برداري از هلیته اص انتات    شناسايی و ارائه راه ارهاي صناسب به صنظور جذب و بدره -

 المللی براي توسعه  صوجود اعم از صنابع دولتی، غیردولتی، صلی و بین

هتا و   دستتورالعمل ارزيابی عمل رد هارهنا  و واحدهاي اداري و تخییی بر استاس   -

 ضوابط ابالغی 

 صشارهت در استقرار صديريت دانش و يادگیري سازصانی در سحوح صختلف سازصا   -

هدف، توستعه   يبرصبناصشارهت در استقرار صديريت ريسک، صديريت ناب، صديريت  -

 هاي يادگیرنده، صديريت هارآفرينی  سازي شغلی، سازصا  و غنی

ی ستازصانی )الگوهتاي ارزيتابی هیفیتت، حاهمیتت      هاي صرتبط با تعتال  اجراي برناصه -

 بالینی، اعتباربخشی   

هاي ارزيابی صانند هارت اصتیازي صتواز  به صنظتور ايجتاد    صشارهت در اجراي روش -

 سازصا  استراتژي صحور 

و صشارهت در تدوين دستتورالعمل واگتذاري    يواگذار قابلصحالعه و بررسی خدصات  -

  شده جامانهاي اقداصات  و تنظیم گشارش

اجراي روي ردها، اصول، صبانی و صفاهیم صرتبط با توسعه سازصا  و صديريت بختش   -

 سالصت 
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و ابشارهتاي صناستب    ها صدارتصحالعه، بررسی و ارائه سیستم ها، فرايندها، شیوه ها،  -

  ها آ نظام سالصت و تالش براي بسط و بدبود صستمر هیفی 

ريتتشي، ستتازصاندهی،   ستتازي صدندستتی ستتازصانی، برناصتته    صشتتارهت در پیتتاده  -

هتاي   ، نظام ارزيتابی عمل ترد و صتديريت اطالعتات و ارائته گتشارش      یسازصان فرهنگ

 اي و صوردي در اين خیوص  دوره

ختدصات ستالصت و صترتبط بتا      دهنتده  ارائهاصالح فرايندهاي سازصانی در واحدهاي  -

 صأصوريت سازصا      

 نظام سالصت  ازیصوردنها و صداخالت  خدصات سالصت و برناصه يها تيلواوتعیین  -

و پیشتندادات اصتالحی بتراي     ربتط  يذصحالعه و بررسی ساختار تشت یالتی واحتد    -

 بدبود ساختاري 

 ريتشي  برناصته  ازیت صوردنهتاي ستازصانی    تدیه و تدوين و تولید اقالم آصاري و شاخص -

  راهبردي

 هارهنا  نظام  يتوانمندسازهاي  تدیه و تنظیم و تدوين برناصه -

صشارهت در تدوين استانداردها، ارزيابی عمل رد اقتیادي واحد و استتقرار سیستتم    -

 خدصات  شده تماميابی و تعیین قیمت  هشينه

 هاي اقتیادي  سازي تحلیل آصار و اطالعات صرتبط جدت تیمیم -

-هتاي هشينته   ارزيابی عمل ترد واحتدها نظیتر تحلیتل    هاي  ها و شاخص تدیه تحلیل -

 هتاي از  فرصتت -صحلوبیتت، هشينته  -اثربخشی، هشينه-هارآيی، هشينه-صنفعت، هشينه

 هید بر عمل رد صالی أدست رفته، با ت

 صحالعه و ارائه راه ارهاي افشايش صنابع صالی از جمله درآصد اختیاصی  -

 از نشت صنابع از جمله هسورات صحالعه و ارائه راه ارهاي صناسب براي صمانعت  -

 .ارائه صشاوره در خیوص نحوه وصول و صیرف صنابع اختیاصی -

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .الصت در شغل صربوطهصشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام س -
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 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

صتديريت ختدصات بدداشتتی و     هارشناستی ارا بتود  صتدرک تحیتیلی    الف: د

 درصانی 

صتديريت ختدصات بدداشتتی و    دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی ارشد ب: 

فنتاوري اطالعتات ستالصت، ارزيتابی فنتاوري ستالصت، اپیتدصیولوژي        درصانی، 

 هارشناسی صديريت خدصات بدداشتی و درصانی صدرک به دارا بود   مشروط

صتتديريت ختتدصات  (Phdتخییتتی )دهتتترا دارا بتتود  صتتدرک تحیتتیلی ج: 

صديريت تحقیقتات و فنتاوري در نظتام ستالصت، صتديريت      بدداشتی و درصانی، 

گتتذاري ستتالصت  اطالعتات ستتالصت، اپیتتدصیولوژي، اقتیتتاد ستتالصت، سیاستتت 

و  صديريت خدصات بدداشتی و درصتانی  هارشناسیصدرک   صشروط به دارا بود

 ب  دربند ذهرشده از رشته هاي تحییلی ی يارشد درهارشناسی 

 مهارت: -2

 ريشي صدارت برناصه 

 صدارت تحلیل داده ها 

 گیري صبتنی بر شواهد صدارت تیمیم 

 صدارت ارزيابی اقتیادي صداخالت صديريتی 

  صديريتی يها نظامصدارت صمیشي 

  ارزيابی عمل رد سازصانی صدارت 

 هاي آموزشي: دوره-3
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 فرآيند ( تسیستم  ت طراحی سازصا  )ساختار 

 ي اعتباربخشیالگوها 

 صديريت تحول سازصانی 

 ريشي استراتژيک و عملیاتی  برناصه 
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 های شغلی دامپزشکی بخش پانزدهم ( رشته

 عنوان رشته شغلی: دامپزشک

 تعريف:  

هاي پیشگیري،  ، فعالیتها آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هتاي داصتی    هنتی بیمتاري   هنترل و ريشه ،تشخیص هاي دام و تشخیص و درصا  بیماري

هتاي داصتی و شترهت در     صشترک بتین انستا  و دام و بررستی اپیتدصیولوژيک بیمتاري     

هتاي   عملیات اجرايی خدصات بدداشتتی درصتانی داصپششت ی و بررستی شتیوع بیمتاري      

خدصات صشاوره، تحقیق،  ،و حوادث غیرصترقبه ها بحرا  ناشناخته و پیشگیري و صقابله با

ريشي و نظارت بر واحتدها و صراهتش تشتخیص و     آصوزش، ترويج و ارزيابی عمل رد، برناصه

ريتتشي،  در حتتوزه داصپششتت ی و صحالعتته، برناصتته هتتاي گتتشارشدرصتتا  و تنظتتیم و ارائتته 

 ريشي و هماهنگی را برعدده دارند  سرپرستی، طرح

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هتاي بیمتار در بیمارستتا  يتا      اقداصات الزم جدت تشخیص، درصتا  و جراحتی دام   -

 درصانگاه 

بستتري  هاي الزم درباره اصور صربوط بته صعاينتات و صعالجتات و     صدور دستورالعمل -

 هاي بیمار و تجويش دارو  نمود  دام

بته صنظتور اجتراي     يپترور  دامهاي سیار به صراهتش داصتداري و    تجدیش و اعشام اهیپ -

 هاي داصپشش ی  برناصه

   يبردار نمونهبه صنظور  يپرور دامهاي سیار به صراهش داصداري و  اعشام اهیپ -

 تجدیشات و غیره تأصین نیازهاي فنی از قبیل نوع و صقدار واهسن،  -

  ها يماریب یهن شهيرهاي صبارزه و  اظدار نظر درباره تغییر با اصالح روش -

 هاي ويروسی صانند هاري و غیره  ها در برابر بیماري تلقی  دام -
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 ها در حوزه عمل رد    پیگیري عملیات اجرايی بدداشتی و درصانی دام -

 تدیه برناصه انجام خدصات بدداشتی و درصانی در حوزه عمل رد    -

هتا در صنتاطق    انجام صحالعات الزم به صنظور آگاهی از وضع بدداشتتی، درصتانی دام   -

 ريشي در حوزه عمل رد    جدت برناصه ازیصوردناطالعات  يآور جمعصختلف هشور و 

 زه عمل رد ها در حو هاي بدداشتی و درصانی دام فعالیت لیوتحل هيتجش -

 رسیدگی و نظارت بر عملیات اجرايی بدداشتی و درصانی افراد تحت نظر   -

هاي  نظارت و راهنمايی هلیه صوسسات داصپروري و داصداري و دارويی دام و فراورده -

 داصی در حوزه عمل رد 

هتاي اجرايتی بدداشتتی و درصتانی نظیتر       صحالعه و تحقیتق دربتاره صستائل و روش    -

 هاي داصی  اي صشترک انسا  و دام، بیماريه هنی بیماري ريشه

هاي ناشناخته و انجتام عملیتات تشتخیص و     هسب اطالع از چگونگی شیوع بیماري -

 اعالم نتیجه تشخیص به واحدهاي اعشاصی همراه با توصیه فنی الزم 

اظدار نظر درباره نحتوه استتفاده از دارو، واهستن و ستاير صتواد بیولوژيتک و نتتايج         -

  ها آ حاصله از صیرف 

هتاي   ريشي، تدوين ضتوابط، صقتررات و دستتورالعمل    گذاري، برناصه صحالعه، سیاست -

 فنی، بدداشتی صرتبط شغل   

و صدور صجوز بدداشتی تولید، واردات، صادرات، نگدداري،  هنترل وبازرسی، نظارت  -

ها، صواد افشودنتی، لتوزام و تجدیتشات و     پخش و فروش دارو و صواد بیولوژيک، ص مل

 صواد صیرفی داصپشش ی   

هتا و صتواد    هتاي بیولوژيتک، ص متل    صحالعه و ارزيابی خحر و ثبت داروها و فترآورده  -

 افشودنی و لوازم و صواد صیرفی داصپشش ی 

و  هتا  پتروژه هتا،   هاي تخییی و ارزيتابی طترح   ريشي و تعیین شاخص صحالعه، برناصه -

 ی عمل رد داصپشش 

ريتشي، نظتارت و هم تاري در انجتام تحقیقتات، آصتوزش و تترويج         صديريت، برناصه -

 داصپشش ی 
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حوادث  صديريت، هماهنگی و نظارت بر اصور صرتبط با پیشگیري و صقابله با بحرا  و -

 و پدافند غیرعاصل داصپشش ی    نشده ینیب شیپ

ي عمتوصی و  هتا و استناد هم تار    ناصته  تفتاهم  ياجترا  وتنظیم ارتباطتات و تتدوين    -

( و OIEالمللتی آصتوزش )   هتاي تخییتی از جملته دفتتر بتین      المللی و سازصا  بین

 الزم   هاي گشارشهم نین تدیه و ارائه 

 هاي آصوزشی، تحقیقاتی و ترويجی صرتبط با شغل  هم اري در اجراي پروژه -

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات-۱

اي و تخییتتی در رشتتته  ي حرفتتهادهتتتردارا بتتود  صتتدرک تحیتتیلی التتف: 

 داصپشش ی 

 تجربه: -2

 ستال   ۲ ادارات هل صستلشم حتداقل  ستاد هاي صرتبط اين شغل در احراز پست

 سال تجربه است  ۷ستاد سازصا  حداقل  تجربه و در

 مهارت: -3

 هاي اشعه اي س )ثابت و پرتابل( دارت هار با دستگاهص 

  داصپشش یصدارت هار با ابشارهاي جراحی 

 هاي ساهشن و تشريق صدارت هار با دستگاه 
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 افشارهاي پشش ی صدارت هار با نرم 

  پرورا  دامصدارت آصوزش بدداشت دام به داصدارا  و   

 علمی و نظارت صدارت بازرسی 

 ارائه گشارش و یسينو گشارش صدارت 

  تحلیل اطالعاتو ابشارهاي آصار  هارگیري بهصدارت صدارت 

  دارو، واهسن و ساير صواد بیولوژيکصدارت استفاده از 

 ها شيآزصاگیري و  هاي جديد نمونه صدارت آصوزش روش 

 ها هاي بدداشتی و درصانی دام صدارت تحلیل فعالیت 

  صدارت صحالعه و تحقیق 

 هاي آموزشي: دوره -۴

 هاي نوپديد و بازپديد داصی آشنايی با بیماري 

 هاي تخییی داصپشش ی ها و شاخص ارزيابی طرح 

 بازديد فنی و هارشناسی 

 برداري واحدهاي تولید نمونه 

 ريشي آصوزشی برناصه 

 تحقیقات و ترويج داصپشش ی 

 اقتیاد داصپشش ی. 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان دامپزشکی

 تعريف:  

هتايی شتاصل    ، فعالیتت هتا  آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هم اري در زصینه ارائه خدصات داصپشش ی تحت نظارت داصپششت ا  و انجتام اصتوري از    

بترداري،   هاي بدداشتتی، بازديتد، نمونته    قبیل واهسیناسیو ، تشريقات، پانسما ، صراقبت

هاي داصتی   دام، خوراک و نداده يساز صعدومو ضدعفونی، سمپاشی،  يساز پاکقرنحینه، 

 ا صش وک و ستاير عملیتات فنتی داصپششت ی و اجتراي صقتررات بدداشتتی در       آلوده و ي

 ختدصات  وهاي آلتوده يتا ستاير واحتدهاي تحتت نظتارت بدداشتتی داصپششت ی          هانو 

    دارند عددهآزصايشگاهی داصپشش ی را بر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

  هاي گشارشداده و تدیه  يآور جمعصحالعه  -

 خدصات بدداشتی و درصانی دام هم اري و نظارت بر اجراي  -

 ، پانسما  و صراقبت بدداشتی   قاتيتشرانجام اصوري از قبیل واهسیناسیو ،  -

صانند قحع شاخ، اصالح سم، تلقی  صینوعی تحت  یدرصان وانجام خدصات بدداشتی  -

 نظارت داصپشش ا  

هتاي داصتی و صتوارد تخلتف از ضتوابط و       برداري و اعالم بروز بیمتاري  بازديد، نمونه -

 الزم  هاي گشارش ارائه وصقررات داصپشش ی و تدیه 

سازي نمونه، ساخت صحیط هشت،  انجام عملیات آزصايشگاهی صانند دريافت و آصاده -

 استريلیشاسیو  لوازم و تجدیشات 

هتاي   در انجام وظتايف و فعالیتت   ربط يذاسا  هم اري با داصپشش ا  و ساير هارشن -

 صختلف صربوطه 

 يستاز  صعتدوم ، یپاشت  سم، ضدعفونی، يساز پاکاعمال ضوابط بدداشتی و قرنحینه،  -

 هاي داصی آلوده و يا صظنو   و فرآورده ها ندادهدام و خوراک و 
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هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در رشته شغلی صربوطه -

 شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

هتاي داصپششت ی، بدداشتتیار     دارا بود  صدرک تحییلی هاردانی در رشتهالف: 

 داصپشش ی 

 تجربه: -2

  ستال   ۵هاي صرتبط در ستاد سازصا  داصپشش ی هشور حداقل  احراز پستبراي

 تجربه الزم است 

 مهارت: -3

 برداري صدارت نمونه 

  صدارت استفاده از صواد صیرفی و تجدیشات آزصايشگاه 

   بیولوژيک صواد وداروها 

  هوبی صدارت انجام تشريقات و صايه 

  نويسی  صدارت گشارش 
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 هاي آموزشي: دوره -۴

 استريلیشاسیو  و ضدعفونی صواد و تجدیشات آزصايشگاه 

  اصول ساخت صحیط هشت 

  استفاده از فناوري اطالعات 

  شناسی داصپشش ی  اصول ايمنی 
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 دامی یها فرآوردهعنوان رشته شغلی: کارشناس بهداشت دام  و 

 تعريف:  

شتاصل   هتايی  ، فعالیتت هتا  آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

 اجتراي ضتوابط و   بتر صقتررات بازرستی و نظتارت    و  ريشي، تدوين ضتوابط  ، برناصههصحالع

تضتمین هیفیتت و صتديريت     هتاي ختام داصتی و    صقررات بدداشتی تولید دام و فترآورده 

و هم نتین    GMP ،HACCP،GLPالمللتی از جملته    هاي بتین  پسماندها براساس ساصانه

، حمل ،واردات، صادرات، ترانشيت هنترل واي، نظارت  قرنحینه اعمال صقررات بدداشتی و

ريتشي و همتاهنگی اصتور     هاي داصی يا سرپرستتی، طترح   فرآورده نگدداري و عرضه دام و

  دارند عددههاي داصی را بر  صرتبط بدداشت دام و فراورده

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

بدداشتتی   هتاي فنتی و   دستتورالعمل ريشي، تدوين ضوابط، صقررات و  صحالعه، برناصه -

 .صرتبط شغل

هتا و صحالعتات اپیتدصیولوژيک     داده لیت وتحل هيت تجش، يبند طبقهصحالعه، گردآوري،  -

 صرتبط با شغل  هاي گشارشها و تدوين و ارائه  داده

بازرسی، نظارت، هنترل و صتدور صجتوز بدداشتتی واردات، صتادرات، ترانشيتت دام،       -

هاي خوراک دام، استپرم، جنتین،    هاي داصی، خوراک دام، صواد اولیه و نداده فرآورده

خوراهی  يها یافشودنو  ها ص ملهاي داصی تراريخته و دارو، صواد بیولوژيک،  فرآورده

 و تجدیشات و لوازم داصپشش ی 

اي، هنتتترل تتتردد دام و  يتتد، نظتتارت و اعمتتال ضتتوابط بدداشتتتی و قرنحینتته  بازد -

هاي داصتی و لتوازم و تجدیتشات صترتبط آلتوده يتا صظنتو  بته آلتودگی در           فرآورده

 هاي داصی  هاي بیماري هانو 
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و اصتاهن داصتی،    هتا  ستتگاه يزبازديد، نظارت، هنترل و اعمال ضتوابط بدداشتتی در    -

ل در تمتام صراحتتل تولیتتد، استحیتتال، فتترآوري،  واحتدها و صراهتتش صتترتبط بتتا شتتغ 

 هاي داصی  ، نگدداري و عرضه دام زنده و فرآوردهونقل حمل

و اقداصات الزم براي تضتمین   يا نهیقرنح ضوابط بدداشتی و اعمال وبازديد، نظارت  -

 يهتا  یافشودنت و  ها ص ملسالصت صواد اولیه خوراک و خوراک آصاده دام،  بدداشت و

 صربوط 

و اقداصات الزم براي تضتمین   يا نهیقرنحبازديد، نظارت و اعمال ضوابط بدداشتی و  -

هاي داصی در تمام صراحل تولید، حمتل، نگدتداري،    هیفیت و سالصت دام و فرآورده

  فروش وتوزيع 

به صنظور هاهش صختاطرات ناشتی از    يا نهیقرنحنظارت و اعمال ضوابط بدداشتی و  -

 .پسماندهاي داصپشش ی

در تمتام صراحتل تولیتد،     يا نته یقرنحيد، نظارت و اعمتال ضتوابط بدداشتتی و    بازد -

 داصی    ختهير تراهاي  گدداري، حمل، توزيع و عرضه فرآوردهنواردات، صادرات، 

 هاي آصوزشی، تحقیقاتی و ترويجی صرتبط با شغل  هم اري در اجراي پروژه -

دت ارتقاء صعلوصتات و  هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در ج شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات-۱

دارا بود  صدرک تحییلی هارشناستی، هارشناستی ارشتد يتا دهتتري در      الف: 

 هاي داصی    هاي تحییلی بدداشت صواد غذايی، بدداشت گوشت، فرآورده رشته

اي و تخییتتی در رشتتته   دارا بتتود  صتتدرک تحیتتیلی دهتتتري حرفتته   ب: 

 داصپشش ی   
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ستتاد اداره هتل داصپششت ی استتا  و ستازصا        هاي صترتبط در  احراز پست**

 تخییی است  يا اي ي حرفهاداصپشش ی هشور صستلشم داشتن صدرک دهتر

 تجربه: -2

 هاي صرتبط اين شغل در ستتاد ستازصا  داصپششت ی هشتور      احراز عنوا  پست

 سال تجربه است  ۵صستلشم حداقل 

 مهارت: -3

 ريشي صدارت برناصه 

 صدارت انجام صمیشي 

  يریگ میتیمصدارت 

 يا نهیقرنحبر اجراي ضوابط بدداشتی و  صدارت بازرسی و نظارت   

  ها و ارائه گشارش  و تحلیل داده يبند جمعصدارت 

  صدارت تحلیل صحالعات اپیدصیولوژيک 

 هاي آموزشي: دوره -۴

 در صنايع تولید ختوراک دام، واحتدهاي استحیتال    بازرسی بدداشتی گوشت ،

 هاي داصی فرآوردهبندي، حمل، توزيع و عرضه  نگدداري، فرآوري، بسته

 بدداشت گوشت، و  هاي داصی برداري دام، خوراک دام و فرآورده بازرسی و نمونه

 ها آ و    و تقلبات صحرح در  صر. تخمشیر، عسل، 

  ها آ هاي خام داصی و آشنايی با تقلبات صحرح در  بدداشت فرآورده  
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 دامی یها یماریبعنوان رشته شغلی: کارشناس پیشگیری و مبارزه با 

 تعريف:  

هتايی شتاصل    ، فعالیتت هتا  آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

و  ريشي، تدوين ضوابط گذاري، برناصه ريشي و هماهنگی، سیاست صحالعه، سرپرستی، طرح

غیردولتتی،   هاي واحدهاي داصپشش ی بخش دولتتی و  صقررات بازرسی، نظارت بر فعالیت

هنتی   ريشته  هنتترل و  ،غیرفعتال، پیشتگیري   پايش، صراقبت فعال وشناسايی، تشخیص، 

هتاي صشتترک بتین انستا  و حیتوا  را در انتواع دام شتاصل         هاي دام و بیمتاري  بیماري

حیوانات اهلی، طیور، آبشيا ، زنبور عستل، هترم ابريشتم، حیوانتات آزصايشتگاهی و بتا.       

  دارند عدده وحش را بر

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هتاي   ريشي، تدوين ضتوابط، صقتررات و دستتورالعمل    گذاري، برناصه صحالعه، سیاست -

 شغل  صرتبط با

از  اطتالع  وهتاي علمتی    صحالعه، بررسی و تحقیق براي دستیابی بته آخترين يافتته    -

حیوانات در جدتا ،   هاي قابل انتقال بین انسا  و بیماري هاي دام و وضعیت بیماري

 و انتقال آ  به فراگیرا  صرتبط صنحقه و داخل هشور و آصوزش 

و صحالعتات آصتاري و اپیتدصیولوژي     لیت وتحل هيت تجش، يبند طبقهصحالعه، گردآوري،  -

 الزم  هاي گشارشهاي صرتبط با شغل و تدوين ارائه  ها در حوزه فعالیت داده

 هاي آصوزشی، تحقیقاتی و ترويجی صرتبط با شغل  هم اري در اجراي پروژه -

هتاي   هاي دام و بیمتاري  ش و صراقبت فعال و غیرفعال از بیماريصحالعه، بررسی، پاي -

 قابل انتقال بین انسا  و دام 

 یهنت  شته يرريتشي و اقتداصات اجرايتی بتراي هنتترل، پیشتگیري و        صحالعه، برناصته  -

 هاي صشترک بین انسا  و حیوانات هاي دام و بیماري بیماري
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م در خیوص روش صبتارزه و  برداري، تشخیص، اتخاذ تیمی بازديد، شناسايی، نمونه -

 هاي قابل انتقال بین انسا  و حیوا   هاي دام و بیماري بیماري هايگشارش رخداد

 هاي واحدهاي داصپشش ی بختش دولتتی و غیردولتتی در    بازرسی، نظارت بر فعالیت -

 شغل   هاي صرتبط با حوزه فعالیت

اء صعلوصتات و  هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتق شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

اي و دهتراي تخییتی در رشتته    دارا بود  صدرک تحییلی دهتري حرفهالف: 

 داصپشش ی 

 در رشته اپیدصیولوژي  (PhD)دارا بود  صدرک تحییلی دهتري تخییی ب: 

 تجربه: -2

 سال تجربته   ۵هاي صرتبط در ستاد سازصا  داصپشش ی هشور  براي احراز پست

  الزم است صرتبط

 مهارت: -3

 صدارت صعاينه هرد  دام و حیوانات وحشی 

  صدارت انجام هالبدگشايی دام و حیوانات وحشی 

  برداري صدارت انجام نمونه 

  ها صدارت انجام آزصايش 
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  ها صدارت تشخیص بیماري 

  نويسی  صدارت گشارش 

 هاي آموزشي: دوره -۴

 هترم ابريشتم و ستاير     هاي دام، طیور، آبشيا ، زنبور عستل و  بدداشت و بیماري

 ها دام

  اپیدصیولوژي هاربردي 

  وصی و اختیاصی دامشناسی عم هاي دام و ايمنی ارزيابی خحر در بیماري 

  ها هاربرد فناوري و ارتباطات در گردآوري و تحلیل داده 

  هاي نوپديد و بازپديد  آشنايی با بیماري 
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 های شغلی انتقال خون بخش شانزدهم ( رشته

 عنوان رشته شغلی: کاردان انتقال خون

 تعريف:  

، در فرآينتدهاي اهتداي   ها آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

آوري، نگدتداري ختو  و    خو  و انتقال ايمن آ  با رعايتت شترايط استتاندارد در جمتع    

خونی و وسايل صورد صیرف و هم نین بررسی شرايط پشش ی صجتاز بتراي    هاي فرآورده

 پردازند    اهداي خو  و صدور هارت اهداي خو  صی

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

آوري، نگدداري خو  و صحیوالت خونی، وسايل  رد براي جمعاجراي شرايط استاندا -

 صورد صیرف، صدور هارت و شرايط پشش ی صجاز براي اهداي خو  

 داوطلبین جدت اهداي خو   نام ثبت -

 تحت نظر پششک  اهداهنندهت میل فرم سوابق پشش ی  -

ظتر  زير ن شده دادههاي  آصوزش برحسبخو   اهداهنندگا ارزيابی و صعاينه فیشي ی  -

 پششک 

 به پرسنل تحت پوشش  يریگ خو هاي فنی در رابحه با اصور  همک -

خو  در طول صدت خونگیري تتا زصتا  تترک صحتل      اهداهنندگا صراقبت دقیق از  -

 گیري و پذيرايی بعد از اهداي خو   خو 

 خو  به صسئول صربوطه يا پششک صسئول  اهداهنندهگشارش وضعیت  -

 بر اساس ضوابط و استانداردها  يریگ خو انجام عمل  -

 الزم  هاي گشارشتدیه و تنظیم آصار روزانه خو  دهندگا  و  -

 اولیه صانند هموگلوبین و هماتوهريت بر اساس استانداردها  هاي آزصايشانجام  -

 هاي توزيع خو  و انجام اقداصات الزم  پذيرش فرم -
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 هاي صختلف  وهبه گر ها آ و تف یک  هاي آزصايشتحويل خو  تايید شده از  -

 ها  از بیمارستا  شده گرفتههاي تحويل  تدیه آصار روزانه از روي فرم -

 تدیه و ارسال آصار ضايعات خو  به قسمت آصار  -

 ارسال خو  اورژانس توسط صاصورين به بیمارستا  و دريافت بر  درخواست آ   -

طتور   آوري در سح  استانی به تشويق و ترغیب صردم جدت اهدا خو  و انجام جمع -

 ثابت و سیار 

  ها خو آوري  اداره خدصات ثابت و سیار جدت جمع -

 نظارت بر تأصین لوازم و داروها  -

هتاي اهتداي ختو      ی هه دچار واهنشگانتشريق دارو تحت نظر پششک به اهداهنند -

  شوند یص

 برداري  به صورت نمونه يریگ خو هاي خو  قبل از  چک نمود  هیسه -

 بدداشتی صحیط هار رسیدگی و هنترل شرايط  -

 تش یل پرونده بدداشتی براي هلیه هارهنا   -

گتردد و   آوري و نظرسنجی از اهداهنندگا  خو  راجع به خدصاتی هه ارائه صی جمع -

 انجام تغییرات الزم 

هاي آصوزشی جدتت آگتاهی    تشويق و ترغیب داوطلبا  اهداي خو  و اجراي برناصه -

 صردم به اصر اهداي خو  

هتاي   بیمتاري  ازنظرعیین گروه خونی و بررسی دقیق سالصتی خو  انجام آزصايش ت -

 عفونی صنتقله از راه خو  

ها و نظتارت   هاي خونی به صراهش بدداشتی درصانی، بیمارستا  توزيع خو  و فرآورده -

  ها آ صیرف بدینه 

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي
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 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

 دارا بود  صدرک تحییلی هاردانی علوم آزصايشگاهی الف: 

 مهارت: -2

  يریگ خو صدارت ، 

  با اهداهنندگا ،   صؤثرصدارت ارتباط 

   ،)   ،صدارت تحلیل شیمیايی صايعات بد  )خو ، ادرار 

  ها به رايانه،   ورود دادهصدارت 

 هاي الزم براي انتقال خو ،  صدارت انجام تست 

 هاي خونی،  صدارت شمارش سلول 

 شده براي صشخص نمود  اختالالت،   يشیآص رنگهاي  صدارت آزصايش سلول 

  سازي، نگدداري، تحبیتق بتا    انجام هار با تجدیشات آزصايشگاهی )شاصل آصادهصدارت

 هاي استاندارد )هالیبراسیو ( و تمیش هرد  دستگاه(،   اندازه

  ( اداري آزصايشگاهی و هايافشار افشارهاي پشش ی )نرم هار با نرمصدارت 

 هاي آموزشي: دوره -3

 ، صراقبت از خو   

 هاي خونی،  ذخیره ايمن خو  و فرآورده 

 هاي خونی،  صحی  خو  و فرآورده ونقل حملهاي  آشنايی با شیوه 

   ضوابط و استانداردهاي انتخاب اهداهنندگا 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس انتقال خون

 تعريف:

در فرآينتدهاي اهتداي    هتا  آ هايی است هه صتیديا   پست رندهیدربرگاين رشته شغلی 

 آوري، نگدداري ختو  و  جمعصرحله  خو ، انتقال ايمن آ  با رعايت شرايط استاندارد در

خونی و وسايل صورد صیترف و هم نتین انجتام آزصايشتات اولیته، پالستما        ايه هفرآورد

ريتشي و   هتا و برناصته   ا براساس نیاز بیمارستتا  ه هفرزيس، پالهت فرزيس و توزيع فرآورد

 پردازد  هاي فوق صی بر حفظ جذب و آصوزش اهداهنندگا  و يا سرپرستی فعالیتنظارت 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

  شده دادهبراساس ضوابط و استانداردهاي آصوزش  يریگ خو انجام عمل  -

 و سالن خونگیري  نام ثبتهاي پذيرش و  نظارت و هنترل قسمت -

و واحتد  اي هه دچار شوک شده و اعالم وضعیت وي به پششک  صراقبت از اهداهننده -

در  آصتده  شیپت بته ستاير هم تارا  حستب صتورد و درج عتوارض        فنتی هتاي   همک

  يریگ خو پرسشناصه 

 هاي صادره  هاي خونگیري براساس دستورالعمل صديريت و راهبري تیم -

 ارائه گشارش و آصارهاي صورد لشوم حسب صورد  -

هتاي   صحتابق دستتورالعمل   هتا  فترآورده ه و پیلوت به بخش انجام فرآيند ارسال هیس -

 صدو  

 جدت ارسال به بخش هنترل هیفی  Failedو  CUE هاي خو  جداسازي هیسه -

 اولیه صانند هموگلوبین و هماتوهريت برابر استانداردها  هاي آزصايشانجام  -

 ( PCRها )انجام ريلیش صرحله دوم خو  هاصل و  هم اري در انجام ريلیش فرآورده -

 هاي سازصا   هاي سلولی و پالسمايی صحابق دستورالعمل تدیه فرآورده -

 هاي سلولی و پالسمايی به روش آفرزيس  تدیه فرآورده -

 هاي سازصا   ريلیش هلیه صحیوالت سلولی و پالسمايی صحابق دستورالعمل -
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هتاي   هاي ستلولی و پالستمايی صحتابق دستتورالعمل     انددام و ثبت ضايعات فرآورده -

 صا  ساز

 هاي سازصا   سرولوژي و ايمونولوژي صحابق دستورالعمل هاي آزصايشانجام  -

 هاي صربوط به هیفیت صحیوالت  شاخص هاي آزصايشانجام  -

 هاي اقماري  نظارت بر پايگاه -

 ها  هاي سلولی و پالسمايی براساس نیاز بیمارستا  توزيع فرآورده -

 ها  نیاز بیمارستا  هاي سلولی و پالسمايی براساس اشعه داد  فرآورده -

 ريشي و نظارت بر حفظ جذب و آصوزش اهداهنندگا   برناصه -

 ايجاد زصینه جلب اهداهنندگا  براي صراجعات بعدي  -

 سازي صحیوالت پالسمايی جدت ارسال به صنظور پااليش قراردادي  آصاده -

 جدت صحیوالت سلولی و پالسمايی    look backانجام عملیات  -

 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

تخییتی  دهتترا  دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی يا هارشناسی ارشتد يتا   الف: 

(Phd) علتتوم آزصايشتتگاهی، صی روبیولتتوژي، همتتاتولوژي،  هتتاي  از رشتتته ی تتيدر

همیتته اجرايتی   با همه گترايش هتا بتا تشتخیص      یشناس ستيزپرستاري، صاصايی، 

  صشاغل صدندسی

 مهارت: -2

   قدرت تشخیص 

 لیوتحل هيتجش   

 اتخاذ تیمیمو  ستداللقدرت ا 

  قدرت بیا 
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 نويسی گشارش 

 تسلط به زبا  خارجی 

 تسلط به رايانه 

 هاي آموزشي: دوره -3

  يریگ خو اصول ايمنی و بدداشت  ، 

  ، ذخیره ايمن خو 

   ،آزصايشگاه ريلیش 

   ،آشنايی با نظام صراقبت از خو  و آزصايشات استاندارد در بانک خو  صراهش درصانی 

   آشنايی با آزصايشات نوين درسازصا  انتقال خو 

  آصوزش صدارتی برحسب بخش فعالیت صربوطه 

   ،ارتقاي و حفظ هراصت صردم درنظام اداري 

  با صحیط و ديگرا ،  صؤثربرقراري ارتباط 

 هاي اولیه،   آشنايی با همک 
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 های شغلی پزشکی قانونی بخش هفدهم ( رشته

 کالبدشناسی  یآزماعنوان رشته شغلی: کار

 تعريف:  

اعضتاي  ، تحتت نظتارت   ها آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

پششت ی  گروه هاي  به ارائه خدصات آصوزشی و پژوهشی به دانشجويا  رشته هیئت علمی

شناستی و   بافتت  ،شناستی  و پیراپشش ی پرداخته و يا در صراهش لقاح صینوعی بته جنتین  

ريتتشي و همتتاهنگی اصتتور صتترتبط بتتا  پردازنتتد يتتا سرپرستتتی، طتترح هالبدشناستتی صتتی

  دارند عددههالبدشناسی را بر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 شناسی در انجام وظايف جنینشناسی و  ، بافتیهالبدشناساصول علمی  هارگیري به -

 هاي عملی صربوط به سالن تشري   تنظیم برناصه -

 سازي تشري  براي هالس هاي عملی  آصاده -

 تدیه صدل هاي تشريحی و صوزه علوم تشريحی  -

  یشناس نیجنشناسی و  هاي بافت سرپرستی آزصايشگاه -

 فی س هرد  جسد و نگدداري از اجساد و اعضاء فی س شده  -

 شناخت تغییرات طبیعی )وارياسیو ( هالبد انسا  تشري  جسد و  -

 جنین شناسی( -تدیه الم هاي صی روس وپی )بافت شناسی -

 نگدداري و نظارت بر تشري  جسد و جلوگیري از خراب شد  آ   -

 هاي انسانی از پشش ی قانونی  تدیه نمونه -

 پیگیري صستمر جدت تدیه جسد  -

شتتی و پژوهشتتی بتتراي آزصايشتتگاه فتتی س نمونتته و تدیتته الم آصوز بتترداري،  نمونتته -

  یشناس بافت



 

253 
 

 تدیه صقاطع بافتی براي صی روس وپ ال ترونی  -

  یشناس نیجنها و هم نین تدیه صقاطع بافتی  تدیه جنینداي انسانی از بیمارستا  -

 هشت جنین و سلول  -

 شناسی در صرهش لقاح صینوعی  اشتغال به عنوا  هارشناس جنین -

  یآصوزش همکآصوزشی از طريق وسايل  يها لمیفتدیه  -

 هاي پشش ی و پیراپشش ی  صشاوره و راهنمايی دانشجويا  رشته -

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .ه نظام سالصت در شغل صربوطهصشارهت در تحقیقات هاربردي در عرص -

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

هتاي   دارا بود  صدرک تحییلی هارشناستی ارشتد يتا دهتتري در رشتته     الف: 

 شناسی  تحییلی علوم تشري  و بافت

 مهارت: -2

 ها براي تحلیل آوري داده صدارت جمع 

  دقیق يصستندسازصدارت 

    صاننتد تیتغ، پتنس، قی تی و ابشارهتاي      صدارت استفاده از ابشارهتاي اتوپستی(

 هالبدگشايی

 ها صدارت نمره دهی نمونه 

 شناسی( ها )سم و پايگاه داده يا پرسشناصهافشارهاي  صدارت استفاده از نرم 

 بعدي  ۳افشارهاي گرافیک  صدارت استفاده از نرم 
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 هاي آموزشي: دوره -3

 هاي اجرايی سازصا  پشش ی قانونی ناصه آشنايی با آيین 

 پشش ی قانونی يها اورژانس 

  پس از صر  هاي آزصايشتفسیر 

  روا  پشش ی قانونی 
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 عنوان رشته شغلی: کارشناس آزمایشگاه پزشکی قانونی

 تعريف:

هتاي   در آزصايشتگاه  هتا  آ هايی استت هته صتیتديا      پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

تخییتی   هاي آزصايشه انجام بتخییی پشش ی قانونی و زير نظر صستقیم صسئول فنی 

 باهتدف قتانونی و ژنتیتک قتانونی     یشناس سرمشناسی قانونی،  شناسی قانونی، آسیب سم

تشخیص علت فوت، علت صسموصیت، سوء صیرف و اعتیتاد بته صتواد، تعیتین هويتت و      

هاي فتوت و يتا جترم بتا      و آثار ص شوفه از صحنه یستيز ریغهاي زيستی و  تحابق نمونه

هتاي   اختیاصتی صترتبط بتا فعالیتت     فنتو  هاي صظنو ، و ساير اقداصات  ونهافراد و يا نم

ريتشي و همتاهنگی اصتور     پردازند و يتا سرپرستتی، طترح    آزصايشگاهی پشش ی قانونی صی

  دارند عددهپشش ی قانونی را بر  ازیصوردنهاي تخییی  صرتبط با آزصايش

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

فرآيندهاي آزصايشگاهی با رعايت زنجیره حفاظتت و  نظارت صستمر بر فعالیت هلیه  -

 اي هنترل و رعايت الشاصات قانونی، اخالقی و حرفه

  شده ارسالهاي  هاي ارسالی به آزصايشگاه با درخواست نظارت و انجام تحابق نمونه -

شناستی قتانونی،    شناسی قتانونی، آستیب   هاي اختیاصی سم نظارت و انجام آزصايش -

ژنتیتک قتانونی صتناستب بتا رشتته شتغلی صربوطته صاننتد:         شناسی قتانونی و   سرم

هتاي اختیاصتی    هاي زيستی قبل و بعد از صر  و انجام استخراج سازي نمونه آصاده

هاي غربالی و تايیتدي بتر روي    هاي صختلف دارويی و سموم، انجام آزصو  براي گروه

هتاي   مونته داروهتا و ستموم در انتواع ن    یدستتگاه  ریت غها، آنالیش دستگاهی و  نمونه

هتاي بررستی ستوء     هاي پس از صر ، انجتام آزصتايش   زيستی در افراد زنده و نمونه

هاي زيستی، آنالیش هیفتی و همتی داروهتا و ستموم در انتواع       صیرف صواد در نمونه

هتاي تخییتی    آصده از صحنه جرم، انجام آزصتايش  دست به یستيز ریغهاي  نمونه

گتراس   يهتا  یبررست ز صر  از جملته  شناسی قانونی بر روي بافت هاي پس ا آسیب
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هتاي اختیاصتی    با استتفاده از روش  يپاتولوژ  رویصهاي  پاتولوژي و انجام آزصايش

سلولی و بافتی )سیتوشیمی، هیستوشیمی و ايمنوهیستوشیمی( و ساير  يشیآص رنگ

ت نی داي صول ولی و ال ترو  صی روس وپی با هتدف تشتخیص نتوع و زصتا  بتروز      

عضوي و ارتباط آ  با علت و زصا  حدوث صر  و يا بروز آسیب بافتی و  يها بیآس

هاي خونی اصلی و فرعی، تجسس اسپرم،  هاي بررسی گروه و بیماري، انجام آزصايش

، DNATypingهتاي بررستی بتارداري در افتراد زنتده،       تحابق صتو، انجتام آزصتايش   

هاي زيستی صانند: ختو ،   )هروصوزصی و صیتوهندريال( از انواع نمونه DNAاستخراج 

 دستت  بته  یستت يز ریغهاي  بشاق، بافت هبد، استخوا ، عضله، صو، اسپرم و يا نمونه

آصده از صحنه جرم )صانند: ستیگارت، ستوآب(، تعیتین ابتوت، بنتوت و نستبیت بتا        

در افراد زنده، اجساد و  استفاده از شناساگرهاي صول ولی صاده وراثتی، تعیین هويت

 جرم و يا فجايع جمعی  يها صحنهآصده از  دست بهتعیین هويت بقاياي انسانی 

 ازنظتر ص شتوفه از صتحنه فتوت و يتا جترم       یستت يز ریت غهتاي   بررسی دقیق نمونه -

هتاي الزم در ايتن    خیوصیات ارگانولپتی ی، فیشي ی و شتیمیايی و انجتام آزصتايش   

 صورد 

نتوين   يهتا  يآور فتن  يریهتارگ  بته شتداي آزصايشتگاهی و   و توستعه رو  يساز نهیبد -

 هاي پشش ی قانونی  صتناسب با اهداف و وظايف آزصايشگاه

در  ازیت صوردنروزآصد نمود  اطالعات علمی و فنی در صورد تجدیتشات آزصايشتگاهی    -

 پشش ی قانونی  يها شگاهيآزصا

 و ارايه تفسیر و نظريه تخییی  ها شيآزصابررسی نتايج  -

  ها آ آصوزش علمی و عملی هارهنا  و رفع صش الت علمی و فنی  -

 هاي نوين آزصايشگاهی صنحبق با اطالعات جديد علمی  ارائه روش -

 در آزصايشگاه تخییی   ازیصوردن (SOP)هاي استاندارد عملیاتی  تدیه دستورالعمل -

 انجام فرآيند هنترل هیفی در آزصايشگاه    -

و  ازیت صوردنصیرف هیت ها و صتواد و تجدیتشات    نظارت و هنترل هیفیت و چگونگی -

  آزصايشگاه ازیصوردناقدام الزم جدت درخواست به صوقع صواد صیرفی و تجدیشات 

 تحقیقات هاربردي در شغل صرتبط  يها طرحارايه، اجرا و صشارهت در  -
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 علمی و فنی آزصايشگاهداي قانونی وفق صقررات  يها يشير برناصهصشارهت در  -

در  شتده  یصعرف آصوزا  بازعملی الزم به دانشجويا ، هارآصوزا  و  يها آصوزشانجام  -

 آزصايشگاه صربوطه 

 ربط يذ نیصسئولهاي الزم در خیوص وظايف و ارسال آ  به  تدیه گشارش -

هتاي آصوزشتی علمتی و فنتی صترتبط       شرهت فعال در سمینارها، هارگاه هتا و دوره  -

 جدت ارتقاء سح  دانش

 هاي تخییی  هاي آزصايشگاه ت علمی و تخییی صرتبط با فعالیتتدیه و ارايه صقاال -

  ربط يذتدیه و تنظیم نمودارهاي آصاري صرتبط با حوزه هاري و ارايه آ  به صراجع  -

هارهنتا  تحتت سرپرستتی و ارايته      و ساير ها هاردا هارشناسا ، عمل رد نظارت بر  -

 راهنمايی به ايشا  در جدت انجام اصور صحوله 

 :احرازشرايط 

 :تحصيالت و معلومات-۱

هتتاي علتتوم  از رشتتته ی تتيدر دارا بتتود  صتتدرک تحیتتیلی هارشناستتیالتتف: 

)عمتتوصی، علتتوم  یشناستت ستتتيزآزصايشتتگاهی، شتتیمی )صحتتض و هتتاربردي(، 

 صول ولی ت سلولی یشناس ستيزجانوري(، 

هتتاي:  از رشتتته ی تتيدردارا بتتود  صتتدرک تحیتتیلی هارشناستتی ارشتتد   ب: 

شناستی   شناسی، بیوشیمی )بالینی، پشش ی، صول تولی، انستانی(، صی تروب    سم

شناسی پششت ی،   شناسی پشش ی، قار  شناسی پشش ی، ويروس پشش ی، باهتري

شناسی، فارصتاهولوژي، ژنتیتک )انستانی، پششت ی،      شناسی پشش ی، ايمنی انگل

ولوژي(، پتاتوبیولوژي،  شناسی آزصايشگاهی و بانک خو  )همتات  صول ولی(، خو 

شناستی   علوم آزصايشگاهی، بیوت نولوژي )پششت ی، دارويتی، صول تولی(، بافتت    

 یشناست  ستيز)پشش ی، انسانی(، علوم تشريحی، فیشيولوژي )انسانی، پشش ی(، 
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(، يفنتاور  ستت يزصول تولی، بیوشتیمی، علتوم جتانوري،     -)گرايش علوم سلولی

 شیمی )تجشيه، آلی، صعدنی، شیمی فیشيک( 

دارا بود  صتدرک تحیتیلی دهتتراي عمتوصی داروستازي و دهتتراي علتوم        ج: 

 آزصايشگاهی 

هتتاي:  از رشتتته ی تتيدر (.Ph.D)دارا بتتود  صتتدرک دهتتتراي تخییتتی   د: 

شناستی   شناسی، بیوشیمی )بالینی، پشش ی، صول تولی، انستانی(، صی تروب    سم

 ی، شناسی پششت  شناسی پشش ی، قار  شناسی پشش ی، ويروس پشش ی، باهتري

شناسی، فارصتاهولوژي، ژنتیتک )انستانی، پششت ی،      شناسی پشش ی، ايمنی انگل

شناسی آزصايشگاهی و بانک خو  )همتاتولوژي(، پتاتوبیولوژي،    صول ولی(، خو 

شناسی )پشش ی، انسانی(، علوم  بیوت نولوژي )پشش ی، دارويی، صول ولی(، بافت

 ت  گرايش علتوم ستلولی  شناسی ) تشريحی، فیشيولوژي )انسانی، پشش ی(، زيست

(، شتیمی )تجشيته، آلتی،    يفنتاور  ستت يزصول ولی، بیوشیمی، علتوم جتانوري،   

هتاي صی روبتی، پششت ی صول تولی، شتیمی       صعدنی، شیمی فیشيک(، توهستین 

 دارويی، فارصاهوگنوزي، هنترل دارو، فارصاسیوتی س 

 شناسی تشريحی و بالینی  صدرک دهتراي تخییی آسیبو: دارا بود   

 مهارت: -2

 ها سازي نمونه برداري و آصاده صدارت نمونه 

 هاي زيستی قبل و بعد از صر  صدارت هار با انواع نمونه 

 آصده از صحنه جرم دست بههاي  سازي نمونه صدارت حفظ و آصاده 

    تجدیتتشات  يریهتتارگ بتتهصدتتارت حفتتظ زنجیتتره حفاظتتت، هالیبراستتیو  و

 آزصايشگاهی

 هاي پشش ی قانونی آزصايشگاه صدارت اعمال هنترل هیفی در 
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 هاي قانونی صدارت انجام فرآيندهاي استاندارد هاري در حوزه آزصايشگاه 

 ها آ ها و تفسیر  نتايج آزصو  یده گشارشنويسی و  گشارش  

 هاي آموزشي: دوره -3

 هاي علوم قانونی تضمین هیفیت در آزصايشگاه 

  اصول حفاظت و ايمنی در آزصايشگاه 

  هاي علوم قانونی الشاصات آزصايشگاه 

  ها برداري و نگدداري نمونه هاي صحی  نمونه روش. 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان پزشکی قانونی  

 تعريف:  

، تحتت نظتارت پششتک    ها آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

شناسی و پشش ی قانونی به اصوري از قبیل آصتاده نمتود  اجستاد بتراي      صتخیص آسیب

هاي صختلتف بتد  و تدیته     برداري از احشا و خو  و قسمت ، نمونهیهالبدش افصعاينات، 

 پردازند  صی ربط يذگشارش فنی از صراحل هار جدت ارائه به صقاصات 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 ده هرد  اجساد براي صعاينات پشش ی قانونی آصا -

هتا   لباس و آزصايش و ارائه نمونته  هاي صدم و صش وک اجساد يا بد ،  بررسی قسمت -

 به صقاصات انتظاصی يا قضايی يا اداره تشخیص هويت 

صحتويات دستگاه تناسلی و غیتره و    خو ، برداشت ادرار،  برداري از افراد زنده ) نمونه -

   زصايشگاه(ارسال آ  به آ

هتاي   ها به طريق علمی جدت ارسال به آزصايشگاه و ستاير قستمت   بندي نمونه بسته -

 پشش ی قانونی 

همک به پششک صربوطه و نظارت بر وظتايف ت نستین پششت ی قتانونی در اجتراي       -

 صربوطه  يها برناصه

 اجساد  یضدعفونصوصیايی و  -

 صواد نفتی   حیوانی،صواد   هاي صش وک، بررسی سح  بد  از لحا  ل ه -

 نظارت بر هار ت نسین پشش ی قانونی و راهنمايی آنا   -

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صربوطهصشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل  -
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 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

، علتتوم یشناستت ستتتيزدارا بتتود  صتتدرک تحیتتیلی هتتاردانی در رشتتته التتف: 

 .آزصايشگاهی، اتاق عمل

از رشتته هتاي تحیتیلی     ی ت يدردارا بود  صتدرک تحیتیلی هارشناستی    ب: 

 .در شرايحی هه اص ا  جذب نیروي هاردانی نباشد صرفاپیراپشش ی 

 مهارت: -2

 ها براي تحلیل آوري داده صدارت جمع 

  دقیق يصستندسازصدارت 

          صدارت استتفاده از ابشارهتاي اتوپستی )صاننتد تیتغ، پتنس، قی تی و ابشارهتاي

 هالبدگشايی

  ها نمونه یده نمرهصدارت 

 شناسی(  ها )سم اي و پايگاه داده افشارهاي پرسشناصه صدارت استفاده از نرم 

 هاي آموزشي: دوره -3

  یسينو گشارشاصول 

 پشش ی قانونی يها اورژانس 

  پس از صر  هاي آزصايشتفسیر 
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 عنوان رشته شغلی: تکنسین پزشکی قانونی

 عريف:  ت

، تحتت نظتارت پششتک    ها آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

شناسی اقدام به آصاده نمود  جسد و انجام هالبدش افی نموده  قانونی و صتخیص آسیب

 شتده  نیتی تعهتاي   صختلف بتد  طبتق روش   يها قسمتبرداري از احشا، خو  و  و نمونه

 باشد  صرفا به دستور پششک از صیاديق اين رشته شغلی صی

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

    یهالبدش افت انجام همک به پششک جد -

 نظارت بر هار صاصورا  سالن تشري  و راهنمايی آ   -

بندي آ   و بسته یهالبدش افبرداري از جسد طبق دستور پششک هنگام  انجام نمونه -

 هاي صربوطه  جدت ارسال به آزصايشگاه و ساير قسمت

 آصاده هرد  اجساد براي صعاينات پشش ی قانونی  -

 اجساد زير نظر پششک  یضدعفونصوصیايی و  -

هتا و   بترداري و ارائته نمونته    آوري و نگدداري البسه و صحنه فوت بتراي نمونته   جمع -

 به صقاصات انتظاصی و قضايی يا اداره تشخیص هويت تحت نظر پششک     صدارک،

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري هبهاي شغلی و  توانمندي

 صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه  -



 

263 
 

 شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

 دارا بود  صدرک تحییلی ديپلم صتوسحه الف: 

 مهارت: -2

 ها براي تحلیل آوري داده صدارت جمع 

 صدارت صستندسازي دقیق 

 از ابشارهتاي اتوپستی )صاننتد تیتغ، پتنس، قی تی و ابشارهتاي        دارت استفاده ص

 هالبدگشايی

 شناسی(  ها )سم اي و پايگاه داده افشارهاي پرسشناصه صدارت استفاده از نرم 

 هاي آموزشي: دوره -3

 هاي عفونی( احتیاطات استاندارد )اتوپسی و خحر سرايت بیماري 

  یضدعفونهاي  روش ها صحلولآشنايی با 

  افشارهاي آصاري  نرمآشنايی با 
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 عنوان رشته شغلی: مامور سالن تشریح

 تعريف:  

هتايی شتاصل    ، فعالیتت هتا  آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

سازي وسايل تشري  نظیر شستشو، تنظیف و حفاظت وستايل و لتوازم و ظتروف و     آصاده

  دارند عددهابشار سالن تشري  يا همک به انجام صوصیايی اجساد طبق دستور پششک را بر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

به ختارج طبتق   بندي اجساد جدت اعشام  هم اري در صوصیايی نمود  اجساد و بسته -

 دستور پششک و زير نظر ت نیسین پشش ی قانونی 

 یهالبدشت اف هاي صختلف اجساد و تنظیتف صحتل    قسمت یهالبدش افهم اري در  -

 طبق دستور پششک 

آ   يیجابجااجساد با بران ارد از آصبوالنس به سالن تشري  و بر ع س و  ونقل حمل -

  ها خانهدر صحل تشري  و سرد 

 سالن تشري  و اجساد طبق دستور و شستشوي  یضدعفون -

 شستن و آصاده نمود  اجساد جدت تحويل به صاحبانشا  پس از صدور جواز دفن  -

 ظروف و ابشار سالن تشري   وسايل و لوازم، شستشو و تنظیف و حفاظت تجدیشات، -

واحتد  حضور در صحنه فوت به همراه راننتده آصبتوالنس جدتت انتقتال جستد بته        -

 پشش ی قانونی 

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

-  

 :شرايط احراز
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 :تحصيالت و معلومات -۱

 ديپلم صتوسحه  دارا بود  صدرک تحییلیالف: 

 مهارت: -2

 صدارت انجام ضدعفونی 

  و حفاظت از ابشار سالن تشري  هارگیري بهصدارت. 

 هاي آموزشي: دوره-3

 آشنايی با اح ام دينی 

 صراقبت از جسد 

 هاي ضدعفونی  و روش ها آشنايی با صحلول 
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 های شغلی پژوهش در سالمت بخش هجدهم( رشته

 سالمتعنوان رشته شغلی: پژوهشگر 

 تعريف:  

هتايی شتاصل    ، فعالیتت هتا  آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

، غذا و درصا  بدداشت، هاي رتبط با حیحهصهاي تحقیقاتی  بررسی، تحلیل و اجراي طرح

، ارتبتاط بتا صتنعت،    يگتذار  استت یسهتاي نتوين، صتديريت، اقتیتاد و      نظیر دانش دارو

هتتاي ستتالصت، توستتعه آصتتوزش و پتتژوهش در پششتت ی و پیراپششتت ی و ارائتته    برناصتته

هاي صجازي و صجالت علمی، تخییی يتا   هاي علمی صرتبط با سالصت در صحیط گشارش

ريشي و همتاهنگی اصتور صترتبط بتا پتژوهش در حیحته ستالصت را بتر          سرپرستی، طرح

  دارند عدده

 ها: تنمونه وظايف و مسئولي

 هاي همیته سیاستگذاري پژوهش در زصینه تحقیقات و پژوهشی  سازصاندهی برناصه -

علمی در زصینه تخییی صربوط و ارائه نظرات  يها یبررسانجام صحالعات صستمر و  -

 هاي تحقیقاتی  درباره برناصه

 و تشري  و توجیه نتايج حاصله از تحقیقات  یصوردبررستحلیل صوضوع  -

و نشتريات و صقتاالت صستتند علمتی در      هتاي  گتشارش   ائته هتتب،  تدیه و تالیف و ار -

 هاي تخییی صربوط  زصینه

هم اري و تدیه گشارش از نتايج حاصله ناشی از تحقیقات ابداعی، علمتی و فنتی در    -

 زصینه بدداشتی و درصانی 
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و ارائته   هتا  آ هتاي   نظارت بر هار گروه تحت سرپرستی و هماهنگ نمود  فعالیتت  -

 هاي علمی صربوط  هاي تخییی در زصینه فعالیت نظرات و آصوزش

 صجاصع علمی و سمینارهاي داخلی و خارجی   ها، جلسات، شرهت در همیته -

هاي علمی و تخییتی   هم اري با هلیه واحدهاي آصوزشی صرتبط در زصینه آصوزش -

 به دانشجويا  و ساير هاربرا  

المللتی و   هش با استفاده از دستتاوردهاي بتین  هاي نوين آصوزش و پژو بررسی روش -

 توسعه و انتشار آ  در سح  هشور 

 صحققین  يبازآصوزهاي  صشارهت در بررسی و تدوين صحتواي دوره -

هاي پژوهشی صحققین علوم پششت ی   صشارهت در شناخت نیازهاي آصوزشی صدارت -

 هشور 

انتقتال نتتايج بته     هاي پژوهشی به صنظتور  بانک اطالعات از طرح جاديبر اصشارهت  -

 واحدها 

المللتی بته صنظتور     صشارهت در تعیین صنابع علمی و تحقیقاتی صعتبر داخلی و بین -

 هاي علوم پشش ی هشور  تدیه و توزيع بین صراهش تحقیقاتی  دانشگاه

 صرتبط  يها پژوهشترجمه، تالیف و تدوين صقاله پیراصو   -

اي و فلستفه و   اعی، حرفته پژوهش و تحقیق پیراصو  صسايل فقدی، حقتوقی، اجتمت   -

 صبانی اخالق پشش ی 

جاصعته پششت ی در زصینته اختالق      ازیصوردنهاي آصوزشی  صشارهت در تدوين برناصه -

 پشش ی 

ريشي و هماهنگی در زصینه شتناخت نیازهتاي آصوزشتی بته صنظتور افتشايش        برناصه -

 هاي صحققین علوم پشش ی هشور در علوم بالینی  هاي پژوهش صدارت

ارزشیابی عمل رد صراهتش تحقیقتات علتوم بتالینی هشتور و ارائته گتشارش        نظارت و  -

 هاي صرتبط  صربوطه به سازصا 

هاي  هاي صختلف روش تحقیق در دانشگاه ايجاد هماهنگی در زصینه برگشاري هارگاه -

 علوم پشش ی هشور 
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هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  نديتوانم

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

هتاي   از رشتته  ی يدردارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی ارشد يا دهترا الف: 

بته داشتتن حتداقل دو صقالته صتورد       مشروط بالینی و پايه گروه علوم پشش ی

 قبول در نشريات تخییی صعتبر دنیا 

 تجربه: -2

 هتاي تخییتی و صعتبتر     براي نخبگا  و پژوهشگرا  برتر، برگشيدگا  جشنواره

 باشد  داخلی و خارجی تجربه الزم نمی

  براي ساير افراد حداقل چدار سال سابقه پژوهشی صورد تايید صعاونت پژوهشی

 باشد  الزم صیوزارت صتبوع 

 مهارت: -3

 ها آوري و تحلیل داده صدارت گرد 

 افشارهاي تحلیل داده صدارت هار با نرم 

 صدارت ارزيابی خدصات واحدهاي بدداشتی در سحوح صختلف 

 هاي بدداشتی و سالصتی صدارت صديريت داده 

 سازي و ارائه الگوهاي صناسب بدداشت صدارت تیمیم 

  تحقیق از طراحی تا استنباطصدارت صشاوره در صراحل صختلف 
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 جاصعه نگربالینی و ، هاي تحقیقاتی پايه صدارت طراحی و اجراي طرح ، 

 هاي تحقیقاتی در سح  آزصايشگاهی صدارت طراحی پروژه 

 هاي تشخیص بیماري صدارت طراحی روش 

  فرانسته  ،یست یانگل ،هاي عربی  اي ی از زب وسیله بهصدارت گفتاري و نوشتاري، 

 اسپانیايی  و روسی ،آلمانی

 هاي آموزشي: دوره-۴

 صديريت دانش 

 نويسی صقاله 

 ريشي استراتژيک و عملیاتی برناصه 

 رافشاري آصا ها با نرم تدوين، طراحی و تحلیل پرسشناصه 

 صديريت استراتژيک 

 صديريت دانش 

  صديريت زصا 

 صديريت هیفیت 

 ريشي بر پايه نتیجه برناصه 

  تدوين، طراحی و تحلیل داده ها 
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 عنوان رشته شغلی: کارآزمای سالمت و رسانه

 تعريف:

هتايی شتاصل    ، فعالیتت هتا  آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

اي و  ها، عمل رد و وضعیت سالصت در بعد صحلی، صلتی، صنحقته   نگارش و انتشار شاخص

بتا هلیته   هتاي علمتی صترتبط     جدانی، تدوين و تحلیل صستتندات تحقیقتاتی و گتشارش   

هتاي درصتا ، توستعه،     هاي سالصت شاصل آصتوزش، پتژوهش، درصتا ، ت نولتوژي     حیحه

انسانی، اقتیادي  يها شاخصها و  هاي نوين، غذا و دارو، قوانین و دستورالعمل ت نولوژي

 میتیتم سازي و گسترش دانش اختیاصتی   و اجتماعی در رسانه هاي رسمی جدت آگاه

ريشي  ارشناسا  و دانش عموصی صردم يا سرپرستی، طرح، صديرا ، هگذارا  قانو ، را یگ

  دارند عددهو هماهنگی اصور رسانه اي سالصت را بر 

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هتاي صناستب انتشتار نتتايج تحقیقتات علمتی و        ريشي در جدتت ارائته شتیوه    برناصه -

 پژوهشی در رسانه هاي جمعی رسمی 

هتا   هاي علمی صرتبط با هلیته حیحته   گشارشتدوين و تحلیل صستندات تحقیقاتی و  -

هتاي   شاصل )آصوزش، پژوهش، درصا ، ت نولوژي هتاي درصتا ، توستعه، ت نولتوژي    

 نوين، غذا و دارو( 

جدتت ارايته    هتا  در رسانه افتهيانتشاربررسی صحالب صختلف صرتبط با حوزه سالصت  -

 نظرات، رفع ابداصات و پاسخگويی صناسب 

هاي بخش ستالصت بته صنظتور     ها، صش الت و برناصه چالشها،  رسانی پیشرفت اطالع -

هتاي صترتبط بتا     آگاهی بخشی و ايجاد همگرايی و همسويی صیتا  صتديرا  بختش   

 سالصت 

همک به ارتقاء سح  سالصت جاصعه و دانش پشش ی از طريتق انتشتار بدینته و بته      -

 صوقع اطالعات صرتبط با سالصت 
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 هتارگیري  بته هاي علوم پشش ی بتا   زصینهانتشار نتايج تحقیقات علمی و پژوهشی در  -

 هاي نوين صرتبط  نگاري و فناوري اصول صدر  روزناصه

با دفاتر نشتريات علتوم پششت ی و ايجتاد همتاهنگی در انتشتار        صؤثرارتباط فعال و  -

 صحتويات نشريات   

اي  ها در بعد صحلی، صلی، صنحقته  انتشار عمل رد و وضعیت سالصت براساس شاخص -

 هاي صرتبط  اهنگی حوزهو جدانی با هم

هتاي رستمی جدتت     هاي سالصت در رسانه ها و شاخص انتشار قوانین و دستورالعمل -

 ، صتديرا ، گتذارا   قتانو  ، را یت گ میتیتم سازي و گسترش دانتش اختیاصتی    آگاه

 هارشناسا  و دانش عموصی صردم 

هتا و تدیته    در رستانه  افتهيانتشتار بررسی صحالب صختلف صرتبط بتا حتوزه ستالصت     -

هاي تخییی بتراي دستت انتدرهارا  و صتديرا  وزارت صتبتوع و پیگیتري        گشارش

  شده انجاماقداصات 

هاي  المللی و داخلی، تدیه گشارش در سمینارها، هنفرانسدا، جلسات بین صؤثرحضور  -

 خبري و تخییی جدت انتشار در رسانه هاي تخییی و جمعی 

هتاي صترتبط بتا ستالصت و جاصعته بتا اختذ         در حیحته نگتاري   خبرنگاري و روزناصه -

 صجوزهاي صربوط 

، دهننتتدگا یتولبخشتتی از  بخشتتی و بتترو   هم تتاري بتتا ستتاير واحتتدهاي درو    -

 هاي صرتبط با سالصت  هنندگا  نتايج پژوهش صیرف 

هتاي ارتبتاطی صراهتش     براي تقويت زيرستاخت  يریگیپ قابلهاي عملی و  ارائه برناصه -

 و رسانه رسانی سالصت  اطالع

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -
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 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

 صدرک تحییلی هارشناسی ارشد سالصت و رسانه دارا بود  الف: 

 مهارت: -2

 صدارت تحقیق و پژوهش 

 هتاي صترتبط    نگاري و خبرنگاري در حیحه علوم و پژوهش هاي روزناصه صدارت

 با سالصت

  ها در رابحه با نتايج پژوهش شده هیتدصدارت تحلیل، نقد و بررسی صستندات 

 صدارت نگارش انواع صقاالت صرتبط با سالصت 

 هتاي   نتتايج پتژوهش   ههننتد  و صیترف  هصدارت برقراري ارتباط بین تولیدهنند

 سالصت 

 هاي آموزشي: دوره-3

 یسيو خبرنونويسی  صقاله 

 اصول روابط عموصی ال ترونیک 

 حقوق رسانه 

  آيین نگارش پیشرفته 
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 اقتصاد سالمت کارآزمایعنوان رشته شغلی: 

 تعريف:  

هتايی شتاصل    ، فعالیتت هتا  آ هايی است هه صتیديا   پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

هاي بدداشتی و درصتانی، ارائته    اصول و روشداي اقتیادي در برناصه هارگیري بهصحالعه و 

راه ارهاي صناسب اقتیتادي در صتديريت، تخیتیص و صیترف صنتابع، تعرفته گتذاري        

دیتش صراهتش   اي، تج هتاي توستعه   خدصات سالصت، تخییص بودجه، توجیه اقتیادي طرح

بدداشتی و درصانی، انجتام ارزيتابی عمل ترد اقتیتادي واحتدهاي بدداشتتی و درصتانی،        

ستازي صناستب بتراي صتديرا  ارشتد يتا        ها و اقتداصات اقتیتادي جدتت تیتمیم     برناصه

  دارند عددهريشي و هماهنگی اصور صرتبط با اقتیاد سالصت را بر  سرپرستی، طرح

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 صحالعه و ارائه راه ارهاي افشايش صنابع صالی از جمله درآصد اختیاصی  -

 صحالعه و ارائه راه ارهاي صناسب براي صمانعت از نشت صنابع از جمله هسورات  -

 هاي جديد حوزه سالصت  سنجی اقتیادي در اجراي برناصه اص ا  -

در  شده يشير صهبرناها، پیشندادات و تغییرات  انجام صحالعات اقتیادي پیراصو  طرح -

 حوزه سالصت 

 دهنده خدصات سالصت  ارزيابی عمل رد و بازدهی اقتیادي صراهش ارائه -

 اقتیادي درصا  و بازار بیمه سالصت با تاهید بر عدالت در سالصت  يها لیتحل -

 صشارهت در تدوين بسته خدصات بیمه پايه با تاهید بر هشينه اثربخشی خدصات  -

 اي و صلی  سالصت استانی، صنحقه يها حسابصشارهت در برآورد  -

هتاي ستالصت در راستتاي     تدوين و ارائه راه ارهاي هتاهش ستدم صتردم از هشينته     -

 هاي هال   سیاست

 بیمه هاي درصانی پايه و ت میلی  يساز هماهنگصشارهت در ساصاندهی و  -

 صشارهت در تعرفه گذاري خدصات سالصت در سح  صلی  -
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 هاي اقتیادي  سازي یمیمتحلیل آصار و اطالعات صرتبط جدت ت -

-هتاي هشينته   هاي ارزيابی عمل ترد واحتدها نظیتر تحلیتل     ها و شاخص تدیه تحلیل -

 هتاي از  فرصتت -صحلوبیتت، هشينته  -اثربخشی، هشينه-هارآيی، هشينه-صنفعت، هشينه

 دست رفته، با تاهید بر عمل رد صالی 

ختدصات ستالصت و    هننتده  ارائته وري هر يک از واحتدهاي   هاي بدره تعیین شاخص -

هتاي تخییتی آصتوزش، بدداشتت،      وري هلتی در هتر يتک از حتوزه     هم نین بدره

 پژوهش و درصا    

-اثربخشتی، هشينته  -صنفعتت، هشينته  -هاي اقتیتادي )تحلیتل هشينته    انجام ارزيابی -

ها و اقتداصات اعتم از خريتد تجدیتشات،      هشينه( هلیه برناصه يحداقل سازصحلوبیت، 

هاي درصا ، داروها و   (، عمرانی و غیره بتا اولويتت    )روشاقداصات بدداشتی درصانی 

 .هاي پرهشينه برناصه

 .ارائه صشاوره در خیوص نحوه وصول و صیرف صنابع اختیاصی -

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 وله نتايج آ  در انجام وظايف صح هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

تخییی  دارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی ارشد يا دهترا الف:   ۱

(Phd)اقتیاد بدداشت، اقتیاد سالصت و  تحییلی هاي رشتهاز  ی يدر

صشروط به دارا بود  هارشناسی در ي ی  صديريت خدصات بدداشتی و درصانی

 از رشته هاي صرتبط بدداشت و درصا   
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 مهارت:  -2

 ريشي صالی صدارت برناصه 

 صدارت تخییص اعتبارات بدداشتی و درصانی 

 ها صدارت صحاسبه هشينه 

 صدارت تحلیل هشينه و فايده 

  و اثربخشی خدصات بدداشتی و درصانی هشور يیهاراصدارت تحلیل 

  ها و نیازهاي بازار براي صديرا  تشري  هشينهصدارت 

  صدارت هار در شرايط ريسک و عدم اطمینا 

 صدارت حل صسائل ناشی از عدم تقار  اطالعات 

 هنندگا  خدصت گرا  و ارائه صدارت حل صسائل بیمه با توجه به بیمارا ، بیمه 

 یاد و ها و اثربخشی درصا  به صوضوعات اقت صدارت تبديل صسائل شیوع بیماري

 احتمال 

 هاي آموزشي: دوره-3

 ها ريشي و صديريت هشينه برناصه 

 ابعاد حقوقی و قانونی قراردادها 

 اصول تدیه و تدوين قراردادها 

  ها پروژهارزيابی اقتیادي 

  خدصات در صراهش بدداشتی و درصانی  شده تمامصحاسبه قیمت 
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 عنوان رشته شغلی: کارآزمای کارآفرینی سالمت

 تعريف:

اي  ، وظتايف حرفته  هتا  آ هتايی استت هته صتیتديا       پست دربرگیرندهاين رشته شغلی 

آصوزي و توانمندسازي و رسید  به صرحلته پايتدار و    هاي اشتغال، صدارت شناسايی زصینه

هتا،   جتويی و استتفاده از فرصتت    هايی هم و  فرصتت  استقالل صولد را در غالب فعالیت

د به هار و تقويت فرهنگ هتار، تحقیتق، آصتوزش،    ، تعديريصخاطره پذابت ار و خالقیت، 

هتتاي شتتغلی جديتتد بتتا تأهیتتد بتتر استتتفاده از  صشتتاوره، آصتتار، ايجتتاد و توستتعه فرصتتت

هتاي استتانی، صلتی و     هاي نوين در زصینته هتارآفرينی را بتا توجته بته اولويتت       آوري فن

 دهند  اي انجام صی صنحقه

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هاي نوين در  آوري هاي شغلی جديد با تأهید بر استفاده از فن ايجاد و توسعه فرصت -

 .دستگاه

سازي صديرا  ارشد در زصینته   افشايی و صشارهت حداهثري هارآفرينا  در تیمیم هم -

 توسعه هارآفرينی 

جدت افشايش بدره صنتدي از صنتابع    یسازصان برو هاي هم اري درو  و  ايجاد زصینه -

، هتا  هيت اتحادهاي صردصی در قالب  استفاده از صشارهتدولتی( و  صوجود )دولتی و غیر

 .، شرهت هاها یتعاون

هتاي پژوهشتی در بعتد هتارآفرينی و اشتتغال بتا هم تاري         تدوين و اعالم اولويتت  -

 صحالعاتی  يها طرحها و نظارت صستمر بر حسن اجراي  دانشگاه

اي  انجام صحالعات و تحقیقات صرتبط با هارآفرينی و ارائه خدصات آصوزشی و صشاوره -

وري و هیفیتت و استتقرار    صرتبط با سالصت در هل هشور بته صنظتور افتشايش بدتره    

 صديريت صبتنی بر شواهد در اصر اشتغال   

 با روي رد ساصاندهی بازار هار  آصوختگا  دانشاي  هاي حرفه ارتقاء توانمندي -
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هاي صرتبط با هارآفرينی نیروي انستانی   ناسايی، سنجش، آصوزش و توسعه صدارتش -

  .در بخش دولتی و غیردولتی نظام سالصت

، آصوختگتا   دانشهاي الزم در  ارائه راه ارهاي صناسب براي آصوزش و هسب صدارت -

  بازار گروه پشش ی(  عنوا  بهصنحبق بر نیازهاي جاصعه )

 با توجه به نیاز صردم  زا اشتغالشناسی پديده بی اري و شناسايی راه ارهاي  آسیب -

تعیین نرخ بی اري و اشتغال گروه پشش ی و تحلیل آخترين وضتعیت هتارآفرينی و     -

 اشتغال در دستگاه 

 هارآفرين  يها طرحعلمی ويژه هارآفرينی و  يها شيهماو  ها فراخوا برگشاري  -

 ابعاد فرهنگی اصر هارآفرينی در صتو  اسالصی صحالعه، تحقیق و صعرفی  -

ارائه نتايج تحقیقات در قالب صقاالت )قابتل درج در نشتريات داخلتی يتا ختارجی(،       -

 رسانی حوزه هارآفرينی  جشوه و هتاب با ارائه آ  بر روي پايگاه اطالع

 انجام نیازسنجی و نظرسنجی در زصینه نیازهاي بازار هار صنحقه  -

هتارآفرينی و اشتتغال در    ازیت صوردنهتاي آصوزشتی    برگشاري دوره انجام نیازسنجی و -

 سح  هشور 

و  وهتار  هستب هاي آصوزشتی بته صنظتور صشتاوره در زصینته       تدیه و تدوين سرفیل -

 هارآفرينی 

 هاي صربوط به هارآفرينی  ها و جشنواره برگشاري سمینارها، هنگره -

هاي آصوزشی صتناسب با نیازهاي دانشجويا  و هارفرصايتا    ها و هارگاه برگشاري دوره -

هاي شتغلی،   ، افشايش صدارتيساز پیتسازي،  ، شب هوهار هسبشاصل: تدوين طرح 

در استالم،   وهتار  هستب گیتري، فرآينتد توستعه صحیتول جديتد،       الگوهاي تیتمیم 

در فنتاوري اطالعتات،    وهتار  هستب هتاي نتوين، فرآينتدهاي     هارآفرينی در فنتاوري 

 زاريابی ال ترونیک و   با

هتاي نتوآوري،    ارائه راه ارهاي صناسب به صنظور بسترسازي براي توسعه زيرساخت -

 هاي صدر  فناوري و ت نولوژي

 هاي دانش بنیا   هاي هارآفرينی و ارائه به شرهت ها و ايده صحالعه و بررسی طرح -
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 :شرايط احراز

 تحصيالت و معلومات: -۱

هاي تحیتیلی   از رشته ی يدردارا بود  صدرک تحییلی هارشناسی ارشد الف: 

بتته دارا بتتود   مشررروط صتتديريت هتتارآفرينی، هتتارآفرينی در نظتتام ستتالصت

 علوم پشش ی  تحییلی  هاي از رشته ی يدرهارشناسی 

در رشتته تحیتیلی    (Phdتخییتی )  دهتترا  دارا بود  صدرک تحیتیلی  ب: 

از  رشتته   ی ت يدر هارشناستی ارشتد  به دارا بود   مشروط صديريت هارآفرينی

 الف   دربند ذهرشده هاي تحییلی 

 مهارت: -2

  وهار هسبصدارت طراحی و تدوين طرح (BP) 

  وهار هسبصدارت تحلیل و بررسی توجیه فنی و اقتیادي طرح 

 گیري در شرايط صخاطره   صدارت تیمیم 

 صدارت تحلیل هشينه و فايده 

  توانايی تحلیل صاتريسSWOT 

 تحلیل نیروهاي رقابتی در شرايط تدديد و فرصت 

  نوين در بازار هار يها يفناورتوانايی استفاده از 

 گیري شدودي تیمیم 

 روش تحقیق، بازاريابی و تحقیقات بازار 

 صديريت صالی 

 یسينو صقاله  
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 هاي آموزشي: دوره-3

 ريشي استراتژيک و عملیاتی برناصه 

  وهار هسبتدوين و طراحی طرح 

  وهار هسبتحلیل صحیط 

 در اسالم وهار هسبهاي هارآفرينی  گیري، صديريت تیم الگوهاي تیمیم 

 هاي نوين هارآفرينی در فناوري 

  اصول و صبانی صديريت و اقتیاد خرد و هال 

 صديريت صالی 

 فنو  بازاريابی 

 تجارت ال ترونیک 

  وهار هسبصديريت 

 فرآيندهاي هارآفرينی 

 هاي خالق  صبانی خالقیت و فنو  و روش 

 هاي هارآفرينی  هسب صدارت 
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 های شغلی ارزشیابی اسناد و مدارک پزشکی بخش نوزدهم ( رشته

 عنوان رشته شغلی: کارشناس فناوری اطالعات سالمت

 تعريف:  

هتاي   ، در قستمت هتا  آ هتايی استت هته صتیتديا       پستت  دربرگیرندهاين رشته شغلی 

و اشتتغال داشتته،    ها بیمارستا ها در  پذيرش، صدارک پشش ی، آصار و هدگذاري بیماري

هتاي   ، تدیه آصار از هلیته فعالیتت  ها آ پذيرش بیمارا ، تنظیم صدارک پشش ی و بايگانی 

هتا بتا    المللتی بیمتاري   بنتدي بتین   ، درصانی و آصوزشی، استفاده از طبقته یهش بدداشتاصر

صاننتد   بیمارستتا  هاي صختلتف   ايجاد ارتباط با قسمت، I.C.Dاستانداردهاي ز ا هاستفاد

ريتشي و   يتا سرپرستتی، طترح    بیمارستا هاي صختلف  پرستاري و تدیه گشارش از فعالیت

 باشد  هاي جاري اين رشته شغلی صی هماهنگی اصور صرتبط با صدارک پشش ی از فعالیت

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

هتاي پششت ی جدتت     هاي نوين ذخیره و بازيابی داده ینه هاربرد روشتحقیق در زص -

 گیري در حوزه بدداشت و درصا  مهاي تیمی نظام يساز نهیبد

هتاي   نظتام وري اطالعات در جدت ارتقاي اهاي فن استانداردها و پروت ل يساز یبوص -

 بدداشت و درصا   

هاي بدینته جدتت آصتوزش و انتقتال صفتاهیم هتاربردي انفورصاتیتک در         ارائه روش -

 پشش ی  

 هاي اجرايی حفاظت از اطالعات خیوصی بیمارا     طراحی روش -

دهنده خدصات  سازي زصینه برقراري و تداوم ارتباط و هم اري بین صراهش ارائه فراهم -

 بدداشتی و درصانی  

 هاي پشش ی  بررسی و پیشنداد ساختار بدینه پايگاه داده -
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هتاي   سازي و بازيتابی داده  هاي نوين ذخیره استفاده از هدگذاري در پشش ی و روش -

 پشش ی  

 براستاس استتانداردهاي صتورد    سالصتسازي و بازيابی اطالعات  سازصاندهی، ذخیره -

 عمل 

 اطالعات بدداشتی و درصانی داده ها و توزيع  و پردازش ،نظارت بر گردآوري -

  ها بیمارستا اد و صدارک پشش ی صراهش آصوزشی و درصانی و هنترل و نظارت بر اسن -

 و تعتداد  ، ترهیتب نظارت بر ارزيابی واحتدهاي صتدارک پششت ی از جدتت ستاختار      -

 فضاي فیشي ی و فرآيند صستندسازي  ،تجدیشات ،پرسنل

فراهم هرد  اطالعات صحی  جمعیتتی )دصوگرافیتک( بیمتارا ، الیتاق صتدارک و       -

 هاي صرتبط  همراه با بیمار به بخشارسال پرونده بیمار/ 

هاي ارتباطی و اينترنتی بته صنظتور دستتیابی آستا       صشارهت در تقويت زيرساخت -

 صراجعین به صنابع اطالعاتی پشش ی 

رسانی پششت ی بتراي بازيتابی     ها و صراهش اطالع صشاوره و راهنمايی هاربرا  هتابخانه -

  ها آ اطالعات و هدايت آنا  در ترسیم استراتژي فردي 

ع اطالعتاتی و  بغیررستمی بتراي استتفاده از صنتا    -گروهتی و رستمی  -آصوزش فردي -

 هتابخانه 

هتا صحتابق    گذاري و ثبت و صدر هرد  هتب و صجالت و تنظتیم آ  در قفسته   شماره -

 ها  سیستم جاري و نوين هتابخانه

 نويسی  بندي هتب و صجالت و هاتولو  طبقه -

 رشته صدارک پشش ی  صشارهت در آصوزش دروس عملی دانشجويا  -

صربوطته   نتدهس ياها، اعمال جراحی و اقتداصات درصتانی و تدیته     هدگذاري بیماري -

 براساس استانداردهاي جدانی 

 هتا  آ بررسی بر  گشارش عمل جراحی )براي بیمارا  هه اقدام جراحتی در صتورد    -

 صورت گرفته است( 

 انجام اصور صربوط به پذيرش بیمارا   -

 ها و تأصین پذيرش صوارد فوريت پشش ی  ناصه اجازهناصه و  اخذ رضايت -
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هاي هاصپیوتري تخییی در زصینته صربوطته و توانتايی در رفتع      آشنايی به سیستم -

 ايرادات و تدیه آصار روزانه پذيرش 

 اعمال جراحی و بستري  ت دهی براي پذيرش بیمارا  و نوبت يبند زصا  -

ز بیمارا  بستري و صرخص شتده و آصتار   تدیه و تنظیم آصار روزانه، صاهانه و ساالنه ا -

ختدصات   لیوتحل هيتجشها به صنظور  ها و پاراهلینیک صراجعین به هلینیک ریوص صر 

  شده ارائهدرصانی 

الزم جدت بدبتود روشتداي هتار، فرصدتاي صتدارک پششت ی وستايل و         يها یبررس -

 اص انات صربوط به صدارک پشش ی 

  ها بیمارستا ارزشیابی واحدهاي صدارک پشش ی صراهش آصوزشی و درصانی و  -

 ( HIS) هم اري در استقرار و هاربرد سیستم صديريت سالصت -

 تنظیم هارت شناسايی و ثبت صشخیات و شماره بايگانی جدت ارائه به بیمار  -

زنتی  و شتماره  يپوشته گتذار  تنظیم اوراق پرونده براساس استانداردهاي صوجتود و   -

 ها پرونده

 شده نییتعبراساس روش  ها پروندهانجام اصور بايگانی  -

پاسخ به ص اتبات صربوط به پشش ی قانونی و ارگانداي ديگتر بتا استتفاده از پرونتده      -

 بیمارا 

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 .صشارهت در تحقیقات هاربردي در عرصه نظام سالصت در شغل صربوطه -

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

فنتاوري   ، صدرک تحییلی هارشناسی در رشته صتدارک پششت ی  الف:دارا بود  

  پشش ی  در شاخه ، انفورصاتیک پشش ی ، هتابدارياطالعات سالصت
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هتاي صتديريت    از رشتته  ی يدرصدرک تحییلی هارشناسی ارشد ب: دارا بود  

انفورصاتیتک پششت ی ،    ،، فنتاوري اطالعتات ستالصت    اطالعات پشش یفناوري 

صتتديريت ختتدصات  و صتتدارک پششتت یپششتت ی ،  یرستتان اطتتالعو  هتابتتداري 

از  رشتته   ی ت يدر هارشناسیصدرک دارا بود   به مشروطبدداشتی و درصانی 

 الف  دربند ذهرشده هاي تحییلی 

هتاي   از رشتته  ی ت يدر(Phdتخییتی )  دهتترا  صدرک تحییلی ج: دارا بود  

صدارک پشش ی، صتديريت اطالعتات ستالصت )صتديريت اطالعتات بدداشتتی و       

، هتابداري و صديريت خدصات بدداشتی و درصانیدرصانی(، انفورصاتیک پشش ی، 

 وهارشناستی   بته دارا بتود  صتدرک تحیتیلی     مشروط پشش ی  یرسان اطالع

 الف و ب    دربند ذهرشده از رشته هاي تحییلی ی يارشد درهارشناسی 

 مهارت: -2

 صدارت صديريت اسناد 

 صدارت صستندسازي و پردازش اطالعات 

 ها صدارت استفاده از آصار و هدگذاري بیماري 

 صدارت تحلیل نتايج 

  بیمارستا هاي صختلف  هلی از فعالیت یگشارش دهصدارت 

  صدارت انجام تحقیق و پژوهش 

 هاي آموزشي: دوره -3

 هاي قانونی صدارک پشش ی جنبه 

   صدارک پشش ی یسينو خطنحوه تدوين 

  ها  بندي بیماري گذاري و طبقه هاي نام آشنايی با آخرين سیستم 
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 عنوان رشته شغلی: کاردان فناوری اطالعات سالمت

 تعريف:  

هتاي   ، در قستمت هتا  آ هتايی استت هته صتیتديا       پستت  دربرگیرندهاين رشته شغلی 

اشتتغال داشتته،    هتا  بیمارستتا  ها در  پذيرش، صدارک پشش ی، آصار و هدگذاري بیماري

هتاي صرهتش    ، تدیته آصتار فعالیتت   ها آ پذيرش بیمارا ، تنظیم صدارک پشش ی و بايگانی 

هتاي   ها و تدیه گتشارش هلتی از فعالیتت    ، درصانی و آصوزشی، هدگذاري بیماريیبدداشت

هاي جتاري ايتن    و هماهنگی اصور صرتبط با صدارک پشش ی از فعالیت بیمارستا صختلف 

 باشد  رشته شغلی صی

 ها: نمونه وظايف و مسئوليت

 آصوزش بیمار و همراها  وي در صورد صنشور حقوق بیمار و چگونگی دسترستی بته   -

 خدصات بدداشتی درصانی 

 هاي صربوطه  ناصه و رضايت برائت ناصهاخذ  -

 ها و تأصین پذيرش صوارد فوريت پشش ی  ناصه ناصه و اجازه اخذ رضايت -

هاي هاصپیوتري تخییی در زصینته صربوطته و توانتايی در رفتع      آشنايی به سیستم -

 ايرادات و تدیه آصار روزانه پذيرش 

 اعمال جراحی و بستري ت  براي پذيرش بیمارا  یده نوبتو  يبند زصا  -

تدیه و تنظیم آصار روزانه، صاهانه و ساالنه از بیمارا  بستري و صرخص شتده و آصتار    -

ختدصات   لیوتحل هيتجشها به صنظور  ها و پاراهلینیک صراجعین به هلینیک ریوص صر 

  شده ارائهدرصانی 

 مارا  در بخش ت میل صرتب و صنظم دفاتر خاص پذيرش و ترخیص بی -

 راهنمايی بیمارا  به اتاق و تخت صربوطه در بدو ورود بیمار به بخش  -

صرتب نمود  اوراق پرونده، ثبت در دفتر ترخیص و تحويل دقیتق، هاصتل و روزانته     -

 به واحد حسابداري يا واحد صدارک پشش ی  ها آ 



 

285 
 

 پرونده پیگیري پرونده بیمار تا پايا  هاصل صراحل ترخیص و تسويه حساب  -

هنترل و دريافت بر  خروج بیمار از بخش )نستخه دوم بتر  تترخیص( و ختروج      -

 بیمار از بخش 

 هاي راديولوژي و هپی بر  خالصه پرونده به بیمار در زصا  ترخیص  تحويل هلیشه -

، شتده  رشيپتذ تدیه و تنظیم و ارائه آصار روزانه بیمارا  شاصل تعداد بیمار بستتري،   -

ديگتر( و   بیمارستتا  هاي ديگر يتا   اصی يا انتقالی )به بخشترخیص شده، فوتی، اعش

 در ابتداي شیفت هر روز  ها آ ارائه 

هاي هارآصوزي، صدارتی و آصوزشی در جدت ارتقاء صعلوصتات و   شرهت فعال در دوره -

 نتايج آ  در انجام وظايف صحوله  هارگیري بههاي شغلی و  توانمندي

 سرپرستار جدت انجام برناصه هارهاي روزانه هم اري و هماهنگی با پرستار يا  -

 انجام اصور پذيرش، بستري و ترخیص بیمارا  در بخش  -

آصاده نمود  پرونده بیمارا  )اضافه نمود  اوراق الزم، قترار داد  پرونتده در پوشته     -

تمتاصی اوراق   يدرروصخیوص بخش، درج هاصل و دقیتق اطالعتات هتويتی بیمتار     

 پرونده وي( 

 صنظم دفاتر خاص پذيرش و ترخیص بیمارا  در بخش ت میل صرتب و  -

 راهنمايی بیمارا  به اتاق و تخت صربوطه در بدو ورود بیمار به بخش  -

راهنمايی و همک جدت تعويض لباس و تحويتل البسته و اشتیاء قیمتتی بیمتار بته        -

)همتد   بیمارستتا  بته واحتد البسته     هتا  آ همراها  وي )طبق ضوابط( و يا ارستال  

 (   صخیوص بیمار

پرونتده بیمتار تتا زصتا       ازیصوردنت میل و اضافه نمود  روزانه هلیه فرم ها و اوراق  -

 ترخیص 

هنترل روزانه پرونده بیمتار و الیتاق بتر  هتاي رستیده از واحتدهاي آزصايشتگاه،         -

 راديولوژي، پاتولوژي و     در پرونده بیمار 

سته و     بته واحتدهاي    تدیه روزانه آصار بیمارا  و ارائته آ  جدتت اصتور تغذيته، الب     -

 صربوطه 
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، هتاي  آزصتايش انجام هماهنگی و گرفتن نوبت براي بیمارا  بستتري جدتت انجتام     -

 ها و     در داخل صراهش درصانی  راديوگرافی

 هتاي  آزصتايش بررسی هاصل پرونده و تنظتیم صتورت ريتش لتوازم صیترفی، داروهتا،        -

 در طول صدت درصا   شده هیتدهاي  و يا راديولوژي شده انجام

 :شرايط احراز

 :تحصيالت و معلومات -۱

 دارا بود  صدرک تحییلی هاردانی در رشته صدارک پشش ی الف: 

 مهارت: -2

 صدارت صستندسازي و پردازش اطالعات 

 ها صدارت استفاده از آصار و هدگذاري بیماري 

  بیمارستا هاي صختلف  هلی از فعالیت یگشارش دهصدارت 

  اطالعات و نسخ دارويی به هاصپیوترصدارت ورود 

 صدارت برقراري ارتباط با بیمار 

 هاي پشش ی ها يا صشاوره جراحی ها/ ريشي براي صالقات صدارت برناصه 

 هاي بیمه صدارت هار با فرم 

 افشارهاي پشش ی هار با نرم صدارت صیاحبه با بیمارا  براي ت میل صدارک 

  صدارت انجام صستندسازي اطالعات 
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 هاي آموزشي: دوره -3

 ها بندي بیماري هاي ناصگذاري و طبقه آشنايی با آخرين سیستم 

 آشنايی با صنشور حقوق بیمار 

 یبیمارستان هاي اطالعات آشنايی با سیستم 

  نظام اطالعات بیمار 

 


