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 تعالیباسمه

 مقدمه:

 

با استفاده از یک الگوی تکنولوژیکی براساس تنوع پذیری  توانیمدولتی مطرح بوده و مشاغل را  یهادستگاهدور همواره در  یهاگذشتهطبقه بندی مشاغل از 

 ویاکادولتی را به و یهاسازماناست که  یامقولهوظایف و قابلیت تحلیل پذیری آن تحت یک چارچوب طبقه بندی نمود. موضوع پیچیدگی و تخصصی شدن فعالیت 

را به عنوان یک اصل و  نیاز نیا ,ندینمایمفوق ارائه  یهایژگیودولتی که خدمات با  یهاسازمانو تمایل برخی از  داردیمملزم  هاتیفعالو بازمهندسی وظایف و 

 .دهندیمبرنامه مهم در طول سال مدنظر قرار 

مشاغل و توسعه مدیران به این  ,ساختار خوشبختانه وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی با بهره مندی از قانون هیات امنا طی چند سال اخیر توانسته دربعد

, مشاغل یهاینیبازبسازمانی بخش سالمت و آموزش پزشکی, ضمن بررسی و  یهاطیمححاکم بر  یهایژگیومهم بپردازد و با در نظر گرفتن شرایط اختصاصی و 

 سازمانی مرتبط با آن را مشخص نماید. یهاپست

 با پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت در مجموعه دو هر زمانهم بار اولین برای که عمومی مشاغل اصالح همچنین و اختصاصی مشاغل بازبینی به عنایت با

 جهت مهم ابزاری عنوانبه بتوانند هادانشگاه که آمد فراهم مناسبی بسیار فرصت گردید، انجام حوزه این مطلعین و خبرگان و مشاغل مهندسی گروه همت

 .شوند مندبهره آن از گیریتصمیم
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 لیهک تا گردد آماده حاضر کتاب فرایند، صاحبان ضمنی دانش و مستند سوابق همچنین و سازمانی هایپست وظایف شرح به توجه با گردید تالش فرآیند این در

 .نمایند اقدام شده تعیین و مرتبط مشاغل یا و شغل در هاپست تخصیص جهت واحد طوربه پزشکی، علوم هایدانشکده/ دانشگاه

 خدمات پزشکی، علوم هایدانشگاه ویژهبه... و خصوصی ها،خیریه غیردولتی، دولتی، هایسازمان کلیه رودمی انتظار موضوع، بر حاکم کارشناسی عقبه به توجه با لذا 

 شغل، اب متناسب سازمانی پست اختصاص در اداری سند یک عنوانبه را مذکور پیوست باشند،می دارعهده را کشور سالمت سنگین بار که کشور درمانی بهداشتی

 .دهند قرار کار دستور در

 

مشاغل ارزیابی و مهندسی گروه  

 0011 ماه آذر                                                                                                                                                                                                                 
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 فصل اول

 

 

 بهداشت شهرستانکز امر
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یپست سازمان شغل عنوان  مدیریتیسطح  سطح شغل  حاتیتوض   

 ز بهداشت شهرستانکمر

شهرستان بهداشت زکمر رئیس / یپزشک عموم 

کارشناس )/*پزشکدندان

بهداشت خانواده/ 

و  یریشگیکارشناس پ

/ هابیماریمبارزه با 

 طیکارشناس بهداشت مح

/کارشناس بهداشت 

 (یاحرفه

دارندگان مدرک  صرفاً*  میانی کارشناس

و  یاحرفه یدکتر یلیتحص

 ی/ پینی)بال یتخصص یدکتر

احراز  طی( مندرج در شرادیاچ

 مشاغل

مرکز معاون / یپزشک عموم 

کارشناس )/*پزشکدندان

بهداشت خانواده/ 

و  یریشگیکارشناس پ

/ هابیماریمبارزه با 

 طیکارشناس بهداشت مح

/کارشناس بهداشت 

 (یاحرفه

دارندگان مدرک  صرفاً*  میانی کارشناس

کارشناسی ارشد و  یلیتحص

احراز  طیمندرج در شرا باالتر

 مشاغل

دفتر مسئول    کارشناس کارشناس امور دفتری 
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   کارشناس کارشناس روابط عمومی کارشناس روابط عمومی

 واگیر هابیماریپیشگیری و مبارزه با 

 با مبارزه و پیشگیری گروه رئیس

واگیر هایبیماری  

و  یریشگیپکارشناس 

 هابیماریمبارزه با 

  پایه کارشناس

 مبارزه و پیشگیری ارشناس مسئولک

ریواگ هایبیماری با  

و  یریشگیکارشناس پ

هابیماریمبارزه با   

 

   کارشناس

 با مبارزه و پیشگیری ارشناسک

ریواگ هایبیماری  

و  یریشگیکارشناس پ

هابیماریمبارزه با   

 

   کارشناس

 با مبارزه و پیشگیری ارشناسک

سرما زنجیره مسئول -هابیماری  

و  یریشگیکارشناس پ

هابیماریمبارزه با   

 

   کارشناس
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 غیر واگیر یهایماریبو مبارزه با  یریشگیپ

 با مبارزه و پیشگیری گروه رئیس

واگیر غیر هایبیماری  

و  یریشگیکارشناس پ

هابیماریمبارزه با   

 

  پایه کارشناس

 با مبارزه و پیشگیری مسئول ارشناسک

 غیر واگیر هایبیماری

کارشناس پیشگیری و 

 هابیماریمبارزه با 

 

   کارشناس

و مبارزه با  یریشگیارشناس پک

 غیر واگیر هایبیماری

و  یریشگیکارشناس پ

 هابیماریمبارزه با 

   کارشناس

 سالمت دهان و دندان

 و دهان سالمت مسئول کارشناس

 دندان

   کارشناس پزشکدندان

دندان و دهان سالمت ارشناسک  پزشکدندان 

 

   کارشناس
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 سالمت روان

 روان، سالمت مسئول ارشناسک

اعتیاد کنترل و اجتماعی  

کارشناس سالمت روان 

/کارشناس پیشگیری 

درمان و کاهش آسیب 

اعتیاد/ کارشناس سالمت 

 اجتماعی

   کارشناس

 و اجتماعی روانی، سالمت ارشناسک

اعتیاد کنترل  

کارشناس سالمت روان 

 یریشگی/کارشناس پ

 بیدرمان و کاهش آس

/ کارشناس سالمت ادیاعت

 یاجتماع

   کارشناس

 سالمت خانواده و جمعیت

 و جمعیت خانواده، سالمت گروه رئیس

 مدارس

کارشناس بهداشت 

 خانواده

  پایه کارشناس

کارشناس مسئول سالمت خانواده, 

 جمیعت و مدارس

کارشناس بهداشت 

 خانواده

   کارشناس
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کارشناس بهداشت  جمعیت و خانواده سالمت ارشناسک

 خانواده

   کارشناس

و مامایی پرستاری بهداشت کارشناس  استلویت در شغل پرستار وا  کارشناس پرستار/ ماما 

جمعیت و خانواده سالمت ارشناسک کارشناس بهداشت  

 خانواده

 

   کارشناس

مدارس بهداشت ولئمس کارشناس کارشناس بهداشت  

 خانواده

 

   کارشناس

مدارس بهداشت ارشناسک کارشناس بهداشت  

 خانواده

 

   کارشناس

 تغذیه

تغذیه مسئول کارشناس    کارشناس کارشناس تغذیه 

هیتغذ ارشناسک    کارشناس کارشناس تغذیه 
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 یاحرفهبهداشت محیط و 

 و محیط سالمت گروه رئیس 

یاحرفه  

کارشناس بهداشت محیط / 

 یاحرفهکارشناس بهداشت 

 

  پایه کارشناس

کارشناس مسئول سالمت محیط و 

یاحرفه  

کارشناس بهداشت محیط / 

 یاحرفهکارشناس بهداشت 

 

   کارشناس

طیمح سالمت مسئول ارشناسک  کارشناس بهداشت محیط 

 

   کارشناس

طیمح سالمت ارشناسک  کارشناس بهداشت محیط 

 

   کارشناس

   کارشناس کارشناس بهداشت محیط کارشناس بهداشت پرتوها

یاحرفه سالمت مسئول ارشناسک    کارشناس یاحرفهکارشناس بهداشت  

یاحرفه سالمت ارشناسک    کارشناس یاحرفهکارشناس بهداشت  
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یپست سازمان شغل عنوان  مدیریتیسطح  سطح شغل  حاتیتوض   

 شبکه گسترش

شبکه گسترش گروه رئیس کارشنننناس بهداشنننت   

خنننانواده / کارشنننناس  

پیشننگیری و مبننارزه بننا  

 هنننننننابیمننننننناری

 کارشنننننننننننناس*/

/* بهداشننننت محننننیط

کارشنننناس بهداشنننت  

 حرفه ای 

 

  پایه کارشناس

 

 

به  های مذکور اختصاص پست *

شاغلین درشغل کارشناس 

بهداشت محیط و کارشناس 

ی که طی سنوات احرفهبهداشت 

گذشته در این واحد مشغول 

و تا ابالغ این  اندبودهفعالیت 

دستورالعمل دارای حداقل 

سال تجربه در این حوزه 01

 , بالمانع است.باشندیم

 

 

هکشب گسترش مسئول ارشناسک کارشنننناس بهداشنننت   

کارشنننناس خنننانواده / 

 و مبننارزه بننا یریشننگیپ

کارشنننا*/هننابیمنناری

/* س بهداشننت محننیط 

کارشنننناس بهداشنننت  

 حرفه ای 

  کارشناس
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یپست سازمان شغل عنوان  مدیریتیسطح  سطح شغل  حاتیتوض   

شبکه گسترش ارشناسک کارشنننناس بهداشنننت   

خنننانواده / کارشنننناس  

 و مبننارزه بننا یریشننگیپ

/  هننننننابیمنننننناری

کارشنننناس بهداشنننت *

/*کارشننننننناس  محیط

 بهداشت حرفه ای 

   کارشناس

به های مذکور  اختصاص پست *

شاغلین درشغل کارشناس 

بهداشت محیط و کارشناس 

ی که طی سنوات احرفهبهداشت 

گذشته در این واحد مشغول 

و تا ابالغ این  اندبودهفعالیت 

دستورالعمل دارای حداقل 

سال تجربه در این حوزه 01

 , بالمانع است.باشندیم

 

ارزشیابی و پایش کارشناس کارشنننناس بهداشنننت   

خنننانواده / کارشنننناس  

 و مبننارزه بننا یریشننگیپ

/ هننننننابیمنننننناری

کارشنننناس بهداشنننت *

/* کارشنننناس محنننیط

 بهداشت حرفه ای 

  کارشناس

اعتباربخشی و کیفیت بهبود کارشناس کارشناس بهداشت خانواده /  

ه و مبارز یریشگیکارشناس پ

/*کارشناس هابا بیماری

کارشناس بهداشت محیط/ * 

 بهداشت حرفه ای

  کارشناس



محیطی ی واحدهایهاپستعناوین مشاغل و   

 

یپست سازمان شغل عنوان  مدیریتیسطح  سطح شغل  حاتیتوض   

دارویی امور مسئول کارشناس    کارشناس داروساز 

دارویی امور کارشناس    کارشناس داروساز 

 آوریفن و آمار مسئول ارشناسک

سالمت اطالعات  

کارشناس طراحی و تحلیل 

/ کارشناس آمار افزارنرم

موضوعی/ کارشناس 

 اطالعات سالمت آوریفن

الویت با شغل کارشناس طراحی   کارشناس

 .است افزارنرمو تحلیل 

 اطالعات آوریفن و آمار ارشناسک

 سالمت

کارشناس طراحی و تحلیل 

/ کارشناس آمار افزارنرم

موضوعی/ کارشناس 

 اطالعات سالمت آوریفن

   کارشناس

مردمی مشارکت کارشناس کارشناس بهداشت  

خانواده / کارشناس 

پیشگیری و مبارزه با 

 هابیماری

   کارشناس

بالیا خطر کاهش مسئول کارشناس کارآزمای سالمت در  

حوادث و بالیا / کارشناس 

 بهداشت محیط

   کارشناس



محیطی ی واحدهایهاپستعناوین مشاغل و   

 

یپست سازمان شغل عنوان  مدیریتیسطح  سطح شغل  حاتیتوض   

ایبال خطر کاهش کارشناس کارآزمای سالمت در  

حوادث و بالیا / کارشناس 

 بهداشت محیط

   کارشناس

شگاهیآزما مسئول ارشناسک کارشناس آزمایشگاه  

 تشخیص طبی

   کارشناس

آزمایشگاه کارشناس کارشناس آزمایشگاه  

 تشخیص طبی

   کارشناس

 ارتقای و آموزش مسئول کارشناس

 سالمت

کارشناس بهداشت 

 خانواده

   کارشناس

سالمت ارتقای و آموزش کارشناس کارشناس بهداشت  

 خانواده

   کارشناس

 شهرستان بهداشت مرکز عمومی امور اداره

عمومی امور اداره رئیس منننننابع کارشننننناس  

انسننننانی/ کارشننننناس 

/کارشنننناس امنننور مالی

/ امنننننور پشنننننتیبانی

 کارشناس خرید

  پایه کارشناس



محیطی ی واحدهایهاپستعناوین مشاغل و   

 

یپست سازمان شغل عنوان  مدیریتیسطح  سطح شغل  حاتیتوض   

قراردادها امور و حقوقی کارشناس    کارشناس کارشناس امور پشتیبانی 

مسئول کارگزین    کارشناس کارشناس منابع انسانی 

 /کارشناس منابع انسانی  کارگزین

 * کارگزین 

*دارندگان مدرک پائئین تر از   کارشناس/* کاردان

 کارشناسی

تدارکات مسئول مسئول * کارشناس خرید/ 

 یخدمات مال

/* کاردانکارشناس با مدرک  نیشاغل صرفاً*  

 یاز کارشناس ترنییپا یلیتحص

 ابندییم صیشغل تخص نیدر ا

مسئول * کارشناس خرید/ کارپرداز

 یخدمات مال

/ *کاردان کارشناس با مدرک  نیشاغل صرفاً*  

 یاز کارشناس ترنییپا یلیتحص

 ابندییم صیشغل تخص نیدر ا

مسئول حسابدار    کارشناس کارشناس امور مالی 

کارشناس امور مالی/  حسابدار

 *حسابدار

کاردان کارشناس/* تر از *دارندگان مدرک پائئین   

 کارشناسی

اموال امین و حسابدار کارشناس امور مالی/  

 *حسابدار

کاردان کارشناس/* *دارندگان مدرک پائئین تر از   

 کارشناسی



محیطی ی واحدهایهاپستعناوین مشاغل و   

 

یپست سازمان شغل عنوان  مدیریتیسطح  سطح شغل  حاتیتوض   

مسئول * کارشناس خرید/ انبار مسئول

 یخدمات مال

/*کاردانکارشناس با مدرک  نیشاغل صرفاً*  

 یاز کارشناس ترنییپا یلیتحص

 ابندییم صیشغل تخص نیدر ا

ساختمان کارشناس    کارشناس کارشناس ساختمان 

دفتری امور متصدی متصدی امور دفتری و  

 بایگانی

   کاردان

خدمتگزار و نگهبان    کاردان نگهبان 

عمومی خدمات متصدی    کاردان متصدی خدمات عمومی 

   کاردان متصدی خدمات عمومی راننده

 شهرستان مرکزی آزمایشگاه

 آزمایشگاه مسئول کارشناس

کارشناس آزمایشگاه 

تشخیص طبی/کارشناس 

بهداشت محیط/ کارشناس 

 یاحرفهبهداشت 

 

 

 کارشناس

ی هاشغلتخصیص پست در  

یادشده برحسب میزان 

آزمایشگاهی )محیط  هایفعالیت

 (/ تشخیص طبی یاحرفه/ 

 ردیپذیمانجام 

 

آزمایشگاه کارشناس   



محیطی ی واحدهایهاپستعناوین مشاغل و   

 

یپست سازمان شغل عنوان  مدیریتیسطح  سطح شغل  حاتیتوض   

 سالمت یهابرنامه بازآموزی و بهورزی آموزش زکمر

بهورزی آموزش مرکز مدیر   پایه کارشناس مربی خدمات بهداشتی 

   کارشناس یخدمات بهداشت یمرب مربی

   کارشناس یخدمات بهداشت یمرب آموزش امور هماهنگی کارشناس

 و خدمت بدو آموزش کارشناس

 بازآموزی

   کارشناس یخدمات بهداشت یمرب

 و آموزشی تکنولوژی کارشناس

 دور راه از آموزش

   کارشناس یخدمات بهداشت یمرب

   کارشناس یخدمات بهداشت یمرب ناظمه

   کاردان متصدی خدمات عمومی خدمتگزار و سرایدار

 

  



محیطی ی واحدهایهاپستعناوین مشاغل و   

 

 

 

 

 

 

 

 

  دومفصل 

 
 سالمت جامعکز امر

 

  



محیطی ی واحدهایهاپستعناوین مشاغل و   

11 

 

یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

 مرکز خدمات جامع سالمت شهری

پزشک عمومی / *پزشک  ز(کمر سیرئ) خانواده کپزش

 متخصص

متخصصین پزشک  صرفاً* پایه کارشناس

 خانواده

/  یپزشک عموم* خانواده کپزش

 پزشک متخصص**

*مشروط به طی دوره آموزشی   کارشناس

موردتایید معاونت بهداشت 

 متبوع وزارت

متخصصین پزشک  صرفاً**

 خانواده

   کارشناس پرستار پرستار

پزشکدندان پزشکدندان    کارشناس 

ارشناس سالمت روانک روان سالمت ارشناسک    کارشناس 

هیارشناس تغذک هیتغذ ارشناسک    کارشناس 

ارشناس بهداشت ک یاحرفه بهداشت ارشناسک

یاحرفه  

   کارشناس



محیطی ی واحدهایهاپستعناوین مشاغل و   

11 

 

یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

طیکارشناس بهداشت مح طیمح بهداشت کارشناس    کارشناس 

کارشناس آزمایشگاه  شگاهیآزما ارشناسک

 تشخیص طبی

   کارشناس

کارشناس بهداشت  مشاوره() سالمت مراقب ارشناسک

 خانواده

   کارشناس

 اطالعات یفناور ارشناسک

 سالمت/کارشناس فناوری اطالعات

کارشناس فناوری اطالعات 

سالمت / کارشناس 

 افزارنرمطراحی و تحلیل 

   کارشناس

 مسئول) سالمت مراقب ارشناسک

 گاه(یپا

   کارشناس ماما

کارشناس بهداشت  سالمت مراقب ارشناسک

 / پرستارخانواده

 

ترجیحا عنوان شغل کارشناس   کارشناس

 بهداشت خانواده



محیطی ی واحدهایهاپستعناوین مشاغل و   

11 

 

یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

 روستایی سالمت خدمات جامع مرکز

/ *پزشک  یپزشک عموم ز(کمر سیرئ) خانواده کپزش

 متخصص

پزشک  نیمتخصص صرفاً* هیپا کارشناس

 خانواده

/  یپزشک عموم* خانواده کپزش

 پزشک متخصص**

*مشروط به طی دوره آموزشی   کارشناس

موردتایید معاونت بهداشت 

 وزارت متبوع

متخصصین پزشک  صرفاً**

 خانواده

   کارشناس پزشکدندان پزشکدندان

   کارشناس ماما ماما

کارشناس بهداشت  ناظر مراقب ارشناسک

خانواده / کارشناس 

پیشگیری و مبارزه با 

 هابیماری

   کارشناس



محیطی ی واحدهایهاپستعناوین مشاغل و   

15 

 

یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

کاردان بهداشت خانواده /  ناظر مراقب اردانک

کاردان پیشگیری و مبارزه 

  هابیماریبا 

اردانک    

   کارشناس کارشناس بهداشت محیط طیمح بهداشت ارشناسک

   کارشناس کارشناس تغذیه هیتغذ ارشناسک

   کارشناس کارشناس سالمت روان روان سالمت ارشناسک

   کارشناس پرستار پرستار

دانکار بهیار اریبه    

 اطالعات یفناور ارشناسک

 سالمت/کارشناس فناوری اطالعات

کارشناس فناوری اطالعات 

سالمت / کارشناس 

 افزارنرمطراحی و تحلیل 

   کارشناس

نگهبان/ متصدی خدمات  داریسرا و نگهبان

 عمومی

   کاردان



محیطی ی واحدهایهاپستعناوین مشاغل و   

12 

 

یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

 شهری/ روستایی سالمت خدمات جامع مرکز

/ *پزشک  یپزشک عموم ز(کمر سیرئ) یعموم کپزش

 متخصص

متخصصین پزشک  صرفاً* پایه کارشناس

 خانواده

/  یپزشک عموم* خانواده کپزش

پزشک متخصص**  

به طی دوره آموزشی  *مشروط  کارشناس

موردتایید معاونت بهداشت 

 وزارت متبوع

متخصصین پزشک  صرفاً**

 خانواده

پزشکدندان پزشکدندان    کارشناس 

   کارشناس ماما ماما

کارشناس بهداشت  ناظر مراقب ارشناسک

خانواده / کارشناس 

پیشگیری و مبارزه با 

 هابیماری

 کارشناس

 

 

 

  



محیطی ی واحدهایهاپستعناوین مشاغل و   

11 

 

یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

   کاردان بهداشت محیط کاردان طیمح بهداشت اردانک

   کارشناس کارشناس تغذیه هیتغذ ارشناسک

   کارشناس کارشناس سالمت روان روان سالمت ارشناسک

کاردان آزمایشگاه  شگاهیآزما کاردان

 تشخیص طبی

   کاردان

 اریبه اریبه

 

   کاردان

 اطالعات یفناور ارشناسک

 سالمت/کارشناس فناوری اطالعات

کارشناس فناوری اطالعات 

سالمت / کارشناس 

 افزارنرمطراحی و تحلیل 

   کارشناس

نگهبان / متصدی خدمات  داریسرا و نگهبان

 عمومی

   کاردان

ماما/  -سالمت مراقب ارشناسک

 کارشناس ماما مراقب

 

   کارشناس ماما



محیطی ی واحدهایهاپستعناوین مشاغل و   

10 

 

یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

کارشناس بهداشت  سالمت مراقب ارشناسک

 /پرستارخانواده

شغل کارشناس بهداشت  ترجیحا  کارشناس

 خانواده

   کاردان کاردان بهداشت خانواده سالمت مراقب اردانک

   کاردان بهورز زن/ مرد بهورز

 روزیشبانهروستایی / شهری سالمت خدمات جامع مرکز
پزشک عمومی / *پزشک  ز(کمر سیرئ) خانواده کپزش

 متخصص

پزشک  نیمتخصص صرفاً* پایه کارشناس

 خانواده

/  یپزشک عموم* خانواده کپزش

 پزشک متخصص**

*مشروط به طی دوره آموزشی   کارشناس

موردتایید معاونت بهداشت 

 وزارت متبوع

متخصصین پزشک  صرفاً**

 خانواده

   کارشناس پزشکدندان پزشکدندان

   کارشناس ماما ماما



محیطی ی واحدهایهاپستعناوین مشاغل و   

11 

 

یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

   کارشناس کارشناس بهداشت محیط طیمح بهداشت ارشناسک

کارشناس بهداشت  یاحرفه بهداشت ارشناسک

 یاحرفه

   کارشناس

   کارشناس کارشناس تغذیه هیتغذ ارشناسک

   کارشناس کارشناس سالمت روان روان سالمت ارشناسک

 شگاهیآزما کارشناس شگاهیآزما ارشناسک

 یطب صیتشخ

   کارشناس

 شگاهیکاردان آزما شگاهیآزما اردانک

 یطب صیتشخ

   کاردان

   کارشناس پرستار پرستار

 اطالعات یفناور ارشناسک

 سالمت/کارشناس فناوری اطالعات

کارشناس فناوری اطالعات 

سالمت / کارشناس 

 افزارنرمطراحی و تحلیل 

   کارشناس

 کمدار و آمار رش،یپذ اردانک

 / کاردان فناوری اطالعاتکیپزش

کاردان فناوری اطالعات 

 اپراتور/ سالمت

   کاردان



محیطی ی واحدهایهاپستعناوین مشاغل و   

11 

 

یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

نگهبان/ متصدی خدمات  داریسرا و نگهبان

 عمومی

   کاردان

 پایگاه ضمیمه و غیر ضمیمه

 مسئول) سالمت مراقب ارشناسک

 گاه(یپا

   کارشناس ماما

   کاردان کاردان بهداشت خانواده سالمت مراقب اردانک

کارشناس بهداشت  سالمت مراقب ارشناسک

 /پرستارخانواده

ترجیحا شغل کارشناس بهداشت   کارشناس

 خانواده

 

  



محیطی ی واحدهایهاپستعناوین مشاغل و   

11 

 

 

 

 

 

 

  سومفصل 

 
 غیر آموزشی یهامارستانیب

 

  



محیطی یهاپستعناوین مشاغل و   

 

35 

 

یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

 بیمارستان

مارستانیس بیرئ *پزشک متخصص/  

 پزشک عمومی

*الویت با شغل پزشک متخصص  میانی کارشناس

 است

مارستانیر بیمد کارشناس امور اجرایی  

 سالمت

  میانی کارشناس

یمسئول دفتر و روابط عموم کارشناس امور دفتری /  

 کارشناس روابط عمومی

   کارشناس

 اطالعات سالمت یفناورواحد 
اطالعات سالمت یکارشناس فناور اطالعات  یکارشناس فناور 

 سالمت

   کارشناس

رشیکاردان پذ اطالعات  یفناور کاردان 

 سالمت

   کاردان



محیطی یهاپستعناوین مشاغل و   

 

36 

 

یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

اطالعات  یکارشناس فناور منشی بخش

 یفناور کاردان /سالمت

 اطالعات سالمت

   کارشناس / کاردان

 هیتغذواحد 

درمانیو رژیمه یارشناس تغذک    کارشناس کارشناس تغذیه 

 حراستواحد 

   کارشناس کارشناس حراست مسئول حراست

   کاردان نگهبان نگهبان

 واحد یزات پزشکیتجه

کیزات پزشیارشناس تجهک زات یارشناس تجهک 

 کیپزش

   کارشناس



محیطی یهاپستعناوین مشاغل و   

 

37 

 

یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

 یبانیخدمات پشتواحد 

یبانیارشناس مسئول خدمات پشتک    کارشناس کارشناس امور پشتیبانی 

یارشناس نظارت بر خدمات عمومک    کارشناس کارشناس امور پشتیبانی 

   کارشناس تأسیساتکارشناس  تأسیساتارشناس ک

دارندگان مدرک تحصیلی  صرفاً  کارشناس کارشناس خرید ارپردازک

کارشناسی و باالتر مندرج در 

 شرایط احراز.

در خصوص شاغلین با مدرک  

, از شغل ترنییپاتحصیلی 

مسئول خدمات مالی با سطح 

 شغل کاردان استفاده گردد

  کارشناس کارشناس خرید انباردار

 کیپزشواحد 

   کارشناس پزشک متخصص یمتخصص پاتولوژ



محیطی یهاپستعناوین مشاغل و   

 

38 

 

یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

   کارشناس پزشک متخصص بخشیتوانمتخصص 

   کارشناس پزشک متخصص اطفال یفوق تخصص نفرولوژ

   کارشناس پزشک متخصص متخصص چشم

   کارشناس پزشک متخصص ینیمتخصص گوش و حلق و ب

   کارشناس پزشک متخصص اطفال یفوق تخصص نورولوژ

   کارشناس پزشک متخصص یهوشیمتخصص ب

   کارشناس پزشک متخصص یولوژیمتخصص راد

   کارشناس پزشک متخصص فوق تخصص کبد و گوارش

   کارشناس پزشک متخصص یفوق تخصص روماتولوژ

   کارشناس پزشک متخصص متخصص اطفال

   کارشناس پزشک متخصص مانیمتخصص زنان و زا

   کارشناس پزشک متخصص یمتخصص عفون
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

فوق تخصص  -متخصص اطفال

 اطفال ینفرولوژ

   کارشناس پزشک متخصص

   کارشناس پزشک متخصص مغز و اعصاب یمتخصص جراح

   کارشناس پزشک متخصص یمتخصص ارتوپد

   کارشناس پزشک متخصص یمتخصص داخل

   کارشناس پزشک متخصص متخصص قلب

   کارشناس متخصصپزشک  فوق تخصص نوزادان

   کارشناس پزشک متخصص یعموم یمتخصص جراح

   کارشناس پزشک متخصص یمتخصص ارولوژ

   کارشناس پزشک متخصص یمتخصص نورولوژ
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

 یص طبیشگاه تشخیآزما

شگاهیارشناس آزماک کارشناس آزمایشگاه  

 تشخیص طبی

 

   کارشناس

شگاهیاردان آزماک کاردان آزمایشگاه  

 تشخیص طبی

 کاردان

 

  

بخشیتوانواحد   

بخشیتوانارشناس مسئول امور ک کارشناس فیزیوتراپی /  

 کارشناس کاردرمانی

   کارشناس

یوتراپیزیکارشناس ف    کارشناس کارشناس فیزیوتراپی 

شناسیشنواییکارشناس     کارشناس سنجیشنواییکارشناس  

یاردرمانکارشناس ک    کارشناس کارشناس کاردرمانی 
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

سنجیبیناییارشناس ک    کارشناس سنجیبیناییکارشناس  

 (IT) اطالعات یفناورواحد 

انهیارشناس راک کارشناس طراحی و تحلیل  

 افزارنرم

   کارشناس

 یارکمددواحد 

  پایه کارشناس مددکار بهداشتی و درمانی یارکمددخدمات  رئیس اداره

   کارشناس مددکار بهداشتی و درمانی مددکار

 ()داروخانه ییداروواحد 

(تر داروساز )سرپرست داروخانهکد   پایه کارشناس داروساز 

ییکارشناس امور دارو    کارشناس داروساز 

/ متصدی داروخانهاریدارو    کاردان متصدی خدمات عمومی 
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

 

 یربرداریتصوواحد 

یولوژیارشناس مسئول رادک    کارشناس کارشناس پرتوشناسی 

یولوژیارشناس رادک    کارشناس کارشناس پرتوشناسی 

 ییدانشجو – یخدمات آموزشواحد 

تابدارک کارشناس علم اطالعات و  

 دانش شناسی

   کارشناس

 کنترل عفونتواحد 

سوپروایزر پیشگیری و کنترل 

بیمارستانی یهاعفونت  

*با رعایت مفاد بخشنامه شماره   کارشناس *پزشک عمومی / پرستار

 01/08/0911 /د مورخ8002/808

نترل کو  یریشگیپکارشناس مسئول 

یمارستانیب هایعفونت  

*با رعایت مفاد بخشنامه شماره   کارشناس *پرستار

 01/08/0911/د مورخ 8002/808
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

نترل کو  یریشگیارشناس پک

یمارستانیب هایعفونت  

   کارشناس پرستار

 اداره ایمنی بیمار و بهبود کیفیت

کارشناس امور پرستار /  رئیس اداره

 اجرایی سالمت

 

  پایه کارشناس

ماریب یمنیت و ایفیبهبود ککارشناس  پرستار / کارشناس امور  

 اجرایی سالمت

   کارشناس

یت و اعتباربخشیفکیارشناس بهبود ک کارشناس امور اجرایی  

 سالمت

   کارشناس

ماریب یمنیکارشناس ا    کارشناس پرستار 

 اورژانس 

 تخصص طب اورژانس صرفاً*  کارشناس *پزشک متخصص متخصص طب اورژانس
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

   کارشناس پزشک عمومی یعموم کپزش

 اورژانس ونقلحملواحد 

یپزشک یهاتیفورکارشناس  پزشکی پیش  یهاتیفور* 

 بیمارستانی

دارندگان مدرک  صرفاً*  کارشناس

 تحصیلی کارشناسی و باالتر

 مندرج در شرایط احراز

پزشکی یهاتیفورکاردان   شیپ یپزشک یهاتیفور* 

 یمارستانیب

دارندگان مدرک  صرفاً*  کاردان

مندرج در کاردانی  یلیتحص

 احراز طیشرا

 واحد اتاق عمل

ارشناس اتاق عملک  ارشناسک ارشناس اتاق عملک     

اق عملتاردان اک    کاردان اتاق عمل کاردان 

یارشناس هوشبرک یارشناس هوشبرک  ارشناسک     

یهوشبرکاردان  یهوشبر کاردان     کاردان 
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

 یروانشناسواحد 

   کارشناس کارشناس سالمت روان روانشناس

ینیارشناس روانشناس بالک    کارشناس کارشناس سالمت روان 

 یاحرفهط و یبهداشت محواحد 

طیارشناس بهداشت محک    کارشناس کارشناس بهداشت محیط 

یاحرفهارشناس بهداشت ک کارشناس بهداشت  

 یاحرفه

   کارشناس

 یخدمات پرستارواحد 

یر خدمات پرستاریمد تک تخصصی زنان و  یهامارستانیبدر  میانی کارشناس پرستار 

که دارای  ییهامارستانیبهمچنین 

, با رعایت باشندیمبخش زنان و زایمان 

/د 0910/808رونوشت نامه شماره مفاد 

 88/2/0911مورخ 
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

پرستاریرئیس خدمات  ی تتتتتتتی ت   تتتتتت    هتتتتتتا مارستتتتتت ا یبدر  پایه کارشناس پرستار 

ی  هتتتتتتتتامارستتتتتتتت ا یبزنتتتتتتتتا    هم  تتتتتتتتی  

کتتتتتتتتب د ر ی ب تتتتتتتت  زنتتتتتتتتا    ز یمتتتتتتتتا   

, بتتتتتتتتتتا ر ایتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتاد  باشتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتت

ر نوشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  نامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمار   

/د متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور  1691/212

22/8/1397 

یزر آموزشیسوپروا    کارشناس پرستار 

زر آموزش سالمتیسوپروا    کارشناس پرستار 

زر در گردشیسوپروا    کارشناس پرستار 

 یو س یاوریکسرپرستار )اتاق عمل، ر

آر(اس   

پرستار/ کارشناس اتاق 

 عمل/ کارشناس هوشبری

   کارشناس

   کارشناس پرستار سرپرستار

   کارشناس پرستار پرستار

   سایر کمک پرستار کمک پرستار

   کارشناس ماما ماما مسئول

   کارشناس ماما ماما
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

 یمالاداره 

یاداره امور مال رئیس   پایه کارشناس کارشناس امور مالی 

یارشناس امور مالک    کارشناس کارشناس امور مالی 

   کارشناس کارشناس امور مالی حسابدار مسئول

/ کارشناس امور مالی حسابدار

 *حسابدار

کاردان /*کارشناس    

*دارندگان مدرک پائئین تر از 

ن اموالیحسابدار و ام کارشناسی / کارشناس امور مالی 

 *حسابدار

  کاردان کارشناس/*

صندوقدارحسابدار و  / * کارشناس خرید 

 حسابدار

  کاردان کارشناس/*

 یمنابع انساناداره 

س ادارهیرئ   پایه  کارشناس کارشناس منابع انسانی 
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

ینیارگزکمسئول     کارشناس کارشناس منابع انسانی 

نیارگزک کارشناس منابع انسانی /  

 *کارگزین 

*دارندگان مدرک پائئین تر از   کارشناس/* کاردان

 کارشناسی

یگانیو با یامور دفتر یمتصد و  یامور دفتر یمتصد 

 یگانیبا

   کاردانی

کارشناس منابع  رئیس اداره امور عمومی 

انسانی/کارشناس خرید/ 

کارشناس امور پشتیبانی/ 

 کارشناس امور مالی

  پایه 
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  چهارمفصل 

 
 مراکز آموزشی و درمانی
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

 ریاست

مارستانیس بیرئ   میانی  هیات علمی *

یعلم اتیه *معاون درمان    میانی  

یعلم اتیه *معاون آموزشی و پژوهشی    میانی  

  میانی کارشناس امور اجرایی سالمت کارشناس معاون توسعه مدیریت و منابع

/ کارشناس  یکارشناس امور دفتر مسئول دفتر و روابط عمومی

یروابط عموم  

   کارشناس

   کارشناس کارشناس امور حقوقی کارشناس امور حقوقی

 ییدانشجو – یآموزش خدمات واحد

کارشناس امور آموزشی/  رئیس اداره

 کارشناس امور دانشجویان

  پایه کارشناس

   کارشناس کارشناس امور آموزشی کارشناس خدمات آموزشی
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

   کارشناس کارشناس امور دانشجویان کارشناس خدمات دانشجویی

کارشناس علم اطالعات و دانش  کتابدار

 شناسی

   کارشناس

   کارشناس کارشناس سمعی و بصری کارشناس سمعی و بصری

 امور خدمات پژوهشی

   کارشناس کارشناس امور پژوهشی خدمات پژوهشیکارشناس 

سوپروایزر پیشگیری و کنترل 

بیمارستانی یهاعفونت  

  

 کارشناس *پزشک عمومی / پرستار

 

  

/د 8002/808*با رعایت مفاد بخشنامه شماره 

01/08/0911مورخ   

و  یریشگیکارشناس مسئول پ 

یمارستانیب هایعفونتنترل ک  

پرستار*   کارشناس 

 یهاعفونتکارشناس کنترل 

(پرستار)بیمارستانی   

   کارشناس پرستار
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

 بهبود کیفیت و ایمنی بیمار

رئیس اداره بهبود کیفیت و  

 ایمنی بیمار

پرستار / کارشناس امور اجرایی 

 سالمت

  پایه کارشناس

کارشناس مسئول بهبود کیفیت 

 و ایمنی بیمار

پرستار / کارشناس امور اجرایی 

 سالمت

   کارشناس

 و تیفکی بهبود ارشناسک

یاعتباربخش  

   کارشناس کارشناس امور اجرایی سالمت

   کارشناس پرستار کارشناس ایمنی بیمار

کارشناس اقتصاد سالمت و 

 وریبهره

   کارشناس کارشناس امور اجرایی سالمت

 امور حراست

   کارشناس کارشناس حراست مسئول حراست

   کاردان نگهبان نگهبان
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

 بخش اورژانس
 تخصص طب اورژانس صرفاً*  کارشناس متخصص پزشک* متخصص طب اورژانس

   کارشناس عمومی پزشک پزشک عمومی

 اورژانس ونقلحملامور 
 پیش پزشکی یهاتیفور* پزشکی یهاتیفورکارشناس 

 بیمارستانی

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و  صرفاً*  کارشناس

 باالتر مندرج در شرایط احراز

 شیپ یپزشک یهاتیفور* یپزشک یهاتیفورکاردان 

یمارستانیب  

مندرج  کاردانی یلیدارندگان مدرک تحص صرفاً*  کاردان

 احراز طیدر شرا

 خدمات پرستاری
ی تک تخصصی زنان و همچنین هامارستانیبدر  میانی کارشناس پرستار مدیر خدمات پرستاری

, با باشندیمیی که دارای بخش زنان و زایمان هامارستانیب

/د مورخ 0910/808رعایت مفاد رونوشت نامه شماره 

88/2/0911  
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

یآموزش زریسوپروا    کارشناس پرستار 

   کارشناس پرستار سوپروایزر آموزش سالمت

   کارشناس پرستار سوپروایزر در گردش

   کارشناس پرستار سرپرستار

   کارشناس پرستار پرستار

   کارشناس ماما ماما مسئول

   کارشناس ماما ماما

   سایر کمک پرستار کمک پرستار

اطالعات  یکارشناس فناور منشی بخش

اطالعات  یفناور سالمت/ کاردان

 سالمت

 

   کارشناس/کاردان
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

 امور اتاق عمل
عمل اتاق کارشناس کارشناس اتاق عمل    کارشناس 

   کاردان کاردان اتاق عمل کاردان اتاق عمل

هوشبری کارشناس کارشناس هوشبری    کارشناس 

یهوشبر کاردان یهوشبر کاردان    کاردان 

 (داروخانه)امور دارویی 

   کارشناس داروساز کارشناس مسئول امور دارویی

   کارشناس داروساز کارشناس امور دارویی

   کاردان متصدی خدمات عمومی داروخانهدارویار/ متصدی 
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

 آزمایشگاه تشخیص طبی
کارشناس آزمایشگاه تشخیص  کارشناس مسئول آزمایشگاه

 طبی

   کارشناس

کارشناس آزمایشگاه تشخیص  کارشناس آزمایشگاه

 طبی

   کارشناس

   کاردان  کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی شگاهیکاردان آزما

 امور تصویربرداری
   کارشناس کارشناس پرتوشناسی کارشناس مسئول رادیولوژی

   کارشناس کارشناس پرتوشناسی کارشناس رادیولوژی

پرتوشناسی کاردان یولوژیراد کاردان    کاردان 
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

 یاهستهامور پزشکی 
کارشناس مسئول پزشکی 

 یاهسته

   کارشناس یاهستهکارشناس پزشکی 

   کارشناس یاهستهکارشناس پزشکی  یاهستهکارشناس پزشکی 

 پرتودرمانیامور 
   کارشناس کارشناس پرتودرمانی پرتودرمانیکارشناس مسئول 

   کارشناس کارشناس پرتودرمانی پرتودرمانیکارشناس 

 بخشیتوانامور 
کارشناس مسئول امور 

 بخشیتوان

 کارشناس/  فیزیوتراپی کارشناس

 کاردرمانی

   کارشناس

فیزیوتراپی کارشناس فیزیوتراپی کارشناس    کارشناس 
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

سنجیشنوایی کارشناس سنجیشنواییکارشناس     کارشناس 

کاردرمانی کارشناس کارشناس کاردرمانی    کارشناس 

سنجیبینایی کارشناس سنجیبیناییکارشناس     کارشناس 

گفتاردرمانیکارشناس  گفتاردرمانیکارشناس     کارشناس 

 امور روانشناسی

کارشناس مسئول روانشناسی 

 بالینی

   کارشناس کارشناس سالمت روان

   کارشناس کارشناس سالمت روان روانشناس

   کارشناس کارشناس سالمت روان کارشناس روانشناسی بالینی

 فناوری اطالعات

کارشناس طراحی و تحلیل  رئیس اداره فناوری اطالعات

افزارنرم  

  پایه کارشناس
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

 یمسئول فناورکارشناس 

 اطالعات

 لیو تحل یکارشناس طراح

افزارنرم  

   کارشناس

کارشناس طراحی و تحلیل  کارشناس رایانه

افزارنرم  

   کارشناس

 امور مددکاری
  پایه کارشناس مددکار بهداشتی و درمانی رئیس اداره مددکاری

یو درمان یمددکار بهداشت یکارشناس مسئول مددکار    کارشناس 

   کارشناس مددکار بهداشتی و درمانی مددکار

 (فناوری اطالعات سالمت )آمار و مدارک پزشکی
رئیس اداره فناوری اطالعات 

 سالمت

سالمت اطالعات یفناور کارشناس   پایه کارشناس 

 یکارشناس مسئول فناور

 اطالعات سالمت

اطالعات سالمت یکارشناس فناور    کارشناس 
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

اطالعات کارشناس فناوری 

 سالمت

سالمت اطالعات یفناور کارشناس    کارشناس 

کارشناس پذیرش و مدارک 

 پزشکی

سالمت اطالعات یفناور کارشناس    کارشناس 

و مدارک  رشیکاردان پذ

 پزشکی

اطالعات سالمت یکاردان فناور    کاردان  

 امور تغذیه
   کارشناس کارشناس تغذیه کارشناس مسئول تغذیه

   کارشناس کارشناس تغذیه درمانیرژیمکارشناس تغذیه و 

 یاحرفهبهداشت محیط و 
کارشناس مسئول بهداشت 

 محیط

   کارشناس کارشناس بهداشت محیط

   کارشناس کارشناس بهداشت محیط کارشناس بهداشت محیط
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

   کارشناس یاحرفهکارشناس بهداشت  یاحرفهکارشناس بهداشت 

 تجهیزات پزشکی
 کارشناس مسئول تجهیزات

 پزشکی

کیزات پزشیارشناس تجهک    کارشناس 

کیزات پزشیارشناس تجهک کارشناس تجهیزات پزشکی    کارشناس 

 امور مالی
  پایه کارشناس کارشناس امور مالی رئیس اداره امور مالی

   کارشناس کارشناس امور مالی کارشناس امور مالی

*حسابدارکارشناس امور مالی/  حسابدار کاردان کارشناس/*   

 

  

 *دارندگان مدرک پائئین تر از کارشناسی

کاردان کارشناس/* کارشناس امور مالی/ *حسابدار حسابدار و امین اموال   
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

*کارشناس خرید/**مسئول  صندوقدار

 خدمات مالی

و باالتر  یدارندگان مدرک کارشناس صرفاً*  کارشناس/کاردان

 احراز طیمندرج در شرا

ز ا ترنییپاشاغلین با مدرک تحصیلی  صرفاً**

 ابندییمکارشناسی در این شغل تخصیص 

 امور منابع انسانی
انسانی منابع کارشناس رئیس اداره منابع انسانی   پایه کارشناس 

/ کارشناس انسانی منابع کارشناس کارشناس امور اداری

 توسعه مدیریت 

   کارشناس

 انسانی /کارشناس منابع  کارگزین

 * کارگزین 

 *دارندگان مدرک پائئین تر از کارشناسی  کارشناس/* کاردان

   کاردان متصدی امور دفتری و بایگانی متصدی امور دفتری و بایگانی
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

 امور خدمات پشتیبانی
  پایه کارشناس کارشناس امور پشتیبانی رئیس اداره خدمات پشتیبانی

کارشناس نظارت بر خدمات 

 بیمارستانعمومی 

   کارشناس یبانیکارشناس امور پشت

کارشناس خرید/* مسئول خدمات  انباردار

 مالی

 از ترنییپا یلیبا مدرک تحص نیشاغل صرفاً*  /کاردانکارشناس

 ابندییم صیشغل تخص نیدر ا یکارشناس

   کارشناس تأسیساتکارشناس  تأسیساتکارشناس 

کارشناس خرید/* مسئول خدمات  کارپرداز

 مالی

 از ترنییپا یلیبا مدرک تحص نیشاغل صرفاً*  /کاردانکارشناس

 ابندییم صیشغل تخص نیدر ا یکارشناس

   کاردان متصدی خدمات عمومی متصدی خدمات عمومی

کارشناس منابع انسانی /  رئیس اداره امور عمومی

/ کارشناس کارشناس امور مالی

 خرید/ کارشناس امور پشتیبانی

  پایه کارشناس
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  پنجمفصل 

 
 آموزشی یهادانشکده
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

 اداری یهاپستمجموعه 

  میانی کارشناس عضو هیات علمی *رئیس دانشکده

  میانی کارشناس عضو هیات علمی *معاون

  پایه کارشناس عضو هیات علمی ی*مدیر گروه آموزش

   کارشناس عضو هیات علمی هیات علمی*عضو 

   کارشناس کارشناس امور دفتری مسئول دفتر

   کارشناس کارشناس روابط عمومی و خبر کارشناس روابط عمومی

   کارشناس المللبینکارشناس روابط  المللبینکارشناس روابط 

  پایه کارشناس کارشناس امور آموزشی رئیس اداره خدمات آموزشی

   کارشناس کارشناس امور آموزشی کارشناس مسئول خدمات آموزشی

   کارشناس کارشناس سمعی و بصری و بصری کارشناس سمعی

   کارشناس کارشناس امور دانشجویان کارشناس خدمات دانشجویی
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

   کارشناس کارشناس امور آموزشی کارشناس خدمات آموزشی

   کارشناس پژوهشیکارشناس امور  کارشناس امور پژوهشی

   کارشناس کارشناس امور فرهنگی کارشناس امور فرهنگی

   کارشناس مترجم مترجم

/ کارشناس امور اجرایی سالمت  هامارستانیبکارشناس هماهنگی امور 

 کارشناس امور آموزشی

کارشناس  حاًیترج  کارشناس

 امور آموزشی

   کارشناس افزارنرمکارشناس طراحی و تحلیل  رایانهامور کارشناس 

در صورت  میانی کارشناس عضو هیات علمی *رئیس کتابخانه مرکزی

بودن  دارشماره

در شغل ، پست

کارشناس علم 

اطالعات و دانش 

 تخصیصشناسی 

 ابدییم

  پایه کارشناس کارشناس علم اطالعات و دانش شناسی رئیس کتابخانه
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

   کارشناس علم اطالعات و دانش شناسیکارشناس  کتابدار مسئول / مسئول کتابخانه

   کارشناس کارشناس علم اطالعات و دانش شناسی کتابدار

*ترجیحا از شغل  پایه کارشناس /پرستاردندانپزشک * رئیس کلینیک دندانپزشکی 

 پزشک دندان

 استفاده گردد

 

برای  صرفاً

شاغلین کلینیک 

 دندانپزشکی

  کارشناس کارشناس پرتوشناسی کارشناس رادیولوژی

  کاردان کاردان پرتوشناسی کاردان رادیولوژی

  کارشناس اطالعات سالمت کارشناس فناوری کارشناس آمار و مدارک پزشکی

  کارشناس مددکار بهداشتی درمانی مددکار

  کاردان کاردان پروتز دندانی سازیکاردان دندان

  کاردان کاردان بهداشت دهان کار دهان و دندانبهداشت

  کارشناس پرستار پرستار

  کاردان بهیار بهیار

  سایر کمک پرستار کمک بهیار
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

   کارشناس کارشناس پروتز دندانی کارشناس پروتز دندانی

   کارشناس کارشناس علم اطالعات و دانش شناسی رسانی پزشکیکارشناس کتابداری و اطالع

   کارشناس امور اجرایی سالمتکارشناس  هامارستانیبکارشناس امور 

   کارشناس کارشناس تجهیزات پزشکی کارشناس تجهیزات پزشکی

   کارشناس کارشناس بهداشت خانواده کارشناس آموزش بهداشت

کارشناس امور پشتیبانی / کارشناس  رئیس اداره امور عمومی

منابع انسانی/ کارشناس امور مالی/ 

 کارشناس خرید

  پایه کارشناس

  پایه کارشناس کارشناس امور مالی رئیس اداره حسابداری

   کارشناس کارشناس امور مالی حسابدار مسئول

کاردان کارشناس/* کارشناس امور مالی/ *حسابدار حسابدار و امین اموال *دارندگان مدرک   

پائئین تر از 

 کارشناسی
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

کارشناس توسعه مدیریت/ کارشناس  رئیس اداره امور اداری

 منابع انسانی

  پایه کارشناس

کارشناس توسعه مدیریت / کارشناس  اداری امور مسئول کارشناس

 منابع انسانی

   کارشناس

کارشناس توسعه مدیریت / کارشناس  اداری امور کارشناس

 منابع انسانی

   کارشناس

   کارشناس کارشناس منابع انسانی کارشناس منابع انسانی

/ کاردانکارشناس یمسئول خدمات مال* خرید/کارشناس  کارپرداز ا ب نیشاغل صرفاً*  

 یلیمدرک تحص

از  ترنییپا

 نیدر ا یکارشناس

 صیشغل تخص

 ابندییم

/ کاردانکارشناس یمسئول خدمات مال* کارشناس خرید/ انباردار   

 کارشناس منابع انسانی / کارگزین

 * کارگزین 

*دارندگان مدرک   کارشناس/* کاردان

پائئین تر از 

 کارشناسی
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

   کارشناس کارشناس امور پشتیبانی مسئول دبیرخانه

   کاردان متصدی امور دفتری و بایگانی متصدی امور دفتری

   کاردان و بایگانی متصدی امور دفتری نویسماشین

   کاردان نگهبان نگهبان

   کاردان متصدی خدمات عمومی تلفنچی / خدمتگزار/...

   کاردان عمومی خدمات متصدی حیوانات پرورش متصدی

   کاردان متصدی خدمات عمومی متصدی سالن تشریح

 ی آموزشیهاگروهکارشناسی 

کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی /  (کارشناس آزمایشگاه )علوم پایه

کارآزمای آزمایشگاه آموزشی و 

 تحقیقاتی سالمت

   کارشناس

 

دارندگان مدرک 

 تحصیلی
  کارشناس کارآزمای کالبدشناسی کارشناس امور تشریح

  کارشناس کارشناس سالمت روان کارشناس روانشناسی بالینی
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

ارشد  کارشناسی   کارشناس کارشناس بهداشت خانواده کارشناس آموزش سالمت

 و باالتر 
  کارشناس یاحرفهکارشناس بهداشت  کارشناس سالمت کار

ی پزشکی پیش هاتیفورکارشناس  پزشکیی هاتیفورکارشناس 

 بیمارستانی

  کارشناس

 

 

 

دارندگان مدرک 

 یلیتحص

ارشد   یکارشناس

 و باالتر

  کارشناس کارشناس بهداشت محیط کارشناس بهداشت محیط

  کارشناس پرستار کارشناس پرستاری

  کارشناس ماما کارشناس مامایی

  کارشناس کارشناس تغذیه کارشناس تغذیه

  کارشناس کارشناس تغذیه کارشناس مواد غذایی

  کارشناس کارشناس هوشبری کارشناس هوشبری

  کارشناس کارشناس اتاق عمل کارشناس اتاق عمل

  کارشناس کارشناس پرتوشناسی کارشناس رادیولوژی

  کارشناس کارشناس فیزیوتراپی کارشناس فیزیوتراپی
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

  کارشناس کاردرمانیکارشناس  کارشناس کاردرمانی

  کارشناس کارشناس گفتاردرمانی کارشناس گفتاردرمانی

  کارشناس سنجیکارشناس بینایی سنجیکارشناس بینایی

  کارشناس سنجیکارشناس شنوایی سنجیکارشناس شنوایی
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  ششمفصل 

 
 علم و فناوری سالمت یهاپارک
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

 حوزه ریاست

  میانی  هیات علمی *رئیس پارک علم و فناوری سالمت

 مراکز رشد واحدهای فناور
  پایه کارشناس کارشناس امور پژوهشی رئیس مرکز رشد واحدهای فناور

 یکارشناس مسئول مرکز رشد واحدها

 فناور

   کارشناس کارشناس امور پژوهشی

   کارشناس کارشناس امور پژوهشی فناور یمرکز رشد واحدهاکارشناس 

   کارشناس کارشناس امور پژوهشی کارشناس مرکز رشد واحدهای فناور

 حوزه ریاست

    

   کارشناس کارشناس امور دفتری مسئول دفتر
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

کارشناس روابط عمومی و خبر/ کارشناس  المللبین کارشناس روابط عمومی و امور

 المللبینروابط 

   کارشناس

   کارشناس کارشناس حراست مسئول حراست

 معاون توسعه فناوری سالمت
  میانی  هیات علمی *معاون توسعه فناوری سالمت

   کارشناس کارشناس امور پژوهشی کارشناس مدیریت و توسعه فناوری

کارشناس امور پژوهشی/ کارآزمای  کارشناس نوآوری و کارآفرینی

 سالمت کارآفرینی

   کارشناس

کارشناس امور پژوهشی /کارشناس  ارتباط با صنعت() سازیتجاریکارشناس 

 توسعه مدیریت / کارشناس خرید

   کارشناس

 معاون توسعه مدیریت و منابع
 /معاونتوسعه مدیریت و منابع *معاون

 اجرایی

  میانی  هیات علمی
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

توسعه مدیریت /کارشناس کارشناس  امور اداری و ارزیابی عملکرد کارشناس

 منابع انسانی

   کارشناس

   کارشناس کارشناس خرید / کارشناس امور مالی گذاریسرمایهو امور  بازاریابیکارشناس 

ثبت اختراع و ) یحقوقکارشناس امور 

 مالکیت فکری(

   کارشناس کارشناس امور حقوقی

*کارشناس توسعه مدیریت / کارشناس  کارشناس کنترل پروژه

 ساختمان

 حاًیترج*  کارشناس

دارندگان مدرک 

تحصیلی 

 مهندسی صنایع

کارشناس امور پژوهشی /کارشناس  کارشناس پذیرش و ارزیابی

 توسعه مدیریت

   کارشناس

   کارشناس افزارنرمکارشناس طراحی و تحلیل  کارشناس فناوری اطالعات

   کارشناس تأسیساتکارشناس  تأسیساتکارشناس 
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یپست سازمان شغل عنوان  حاتیتوض سطح مدیریتی سطح شغل   

کاردان کارشناس/* کارشناس امور مالی/ *حسابدار امین اموال حسابدار و *دارندگان مدرک   

پائئین تر از 

 کارشناسی

ا ب نیصرفاً شاغل*  / کاردانکارشناس /*مسئول خدمات مالی کارشناس خرید کارپرداز

 یلیمدرک تحص

از  ترنییپا

 نیدر ا یکارشناس

 صیشغل تخص

 ابندییم

  /کاردانکارشناس /*مسئول خدمات مالیکارشناس خرید انباردار

 

 


