
شتی ردمانی زاهدا  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا ن دانش

دفترچه راهنمای ثبت انم 
آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 1401درمانی زاهدان سال 

 این دفترچه را با دقت مطالعه نمایند گرددبه داوطلبان توصیه می
1401زمستان 

براى تهیه بسته کامل سواالت استخدامى دانشگاه هاى علوم پزشکى کشور، اینجا کلیک نمایید.
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مقدمه 
استخدامی   مجوز  محل  از  خود   نیاز   مورد   نیروهای  تامین   برای  ددار  نظر  در   زاهدان  درمانی  بهداشتی  خدمات   و  پزشکی  علوم   دانشگاه 

نامه   آئین   33  ماده   استناد  به  را   شرایط   واجد   منابع انسانی وزارت متبوع افراد  مدیر کل  03/08/1401/د مورخ  6990/209پیمانی شماره  

بهداشت   وزارت  به  وابسته  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  های  دانشکده   دانشگاه   علمی  هیات  غیر  کارکنان  استخدامی  اداری

طریق   از  139۷  سال  امنا  هیات   دوم  دور  مصوب  استخدامی  آزمونهای  برگزاری  اجرایی  دستورالعمل  و  پزشکی  آموزش  و  درمان

استخدام   ذیل  ضوابط   و  شرایط  با  پیمانی  صورت  به  استخدامی  مصاحبه  مورد  حسب  و  تخصصی  و  عمومی  های  حیطه  در  کتبی  آزمون

.نمایند

تعاریف  :اول بخش
:است زیر شرح به دفترچه  این در رفته بکار اصطالحات از برخی مفاهیم

درمان  بهداشت  وزارت  تابعه  موسسات  سایر و  درمانی بهداشتی خدمات و  پزشکی علوم  دانشکدههای یا دانشگاهها  به   موسسه: .1

بهداشتی    مراکز  انسانی  نیروی  نیازهای   رفع  به  نسبت  خود  آتی  برنامه های  و  اهداف  به   توجه  با  که   میشود  اطالق  پزشکی  آموزش  و

 محلها(  شغل فهرست )مطابق جدول  می نمایند استخدام به   اقدام تابعه واحدهای  سایر و  بیمارستانها و درمانی مراکز

دستگاه   کلیه   و   دولتی  شرکتهای   دولتی   غیر  عمومی   نهادهای  یا  مؤسسات   دولتی  مؤسسات   ها  وزارتخانه   کلیه  اجرایی:  دستگاه .2

صنایع  نوسازی و گسترش سازمان ایران  نفت ملی شرکت قبیل  از است  نام تصریح یا و ذکر مستلزم آنها   بر قانون شمول که هایی

 دستگاه   (کشوری  خدمات  مدیریت  قانون(  ۵)  ماده   موضوع  دستگاههای  کلیه)  ،دولتی  بیمه های  و  بانکها  ،مرکزی  بانک  ،ایران

 .میشوند اجرایی نامیده 

های   دانشگاه   امناء  هیات  مصوب  علمی  هیات  غیر  کارکنان  استخدامی  اداری  نامه  آیین  منظور  استخدامی:  اداری  نامه  آیین .3

گردیده  تدوین کشور توسعه دائمی احکام قانون یک ماده  استناد به که باشدمی کشور درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم

 .است

کشور   پزشکی  علوم  دانشگاههای   از  یکی  در  قانونی  صورت  به  که  میشود   اطالق  شخصی  به   معین:    کار  قراردادی  داوطلب .4

 31  ماده   ۵  تبصره   موضوع)  معین  کار  انجام  قرارداد  قالب  در  پزشکی  آموزش  و   درمان  بهداشت  وزارت  تابعه  موسسات  سایر  یا

 .باشد  داشته  اشتغال( کشور پزشکی علوم دانشگاههای  علمی هیات  غیر کارکنان استخدامی اداری  نامه  آیین

پزشک   طرح  قرارداد  طریق   از   و  نامه  آیین  31  ماده   6  تبصره   مفاد  اساس  بر  که  فردی  خانواده:    پزشک  قراردادی  داوطلب .5

 .باشد می دانشگاه  تابعه  بهداشت مراکز در وظیفه  انجام  حال در خانواده 

پزشکی  علوم های دانشگاه  از یکی در قانونی صورت به که  میشود اطالق  شخصی به  کارگری: مشاغل قرارداد  داوطلب .6

آیین   32  ماده   موضوع)  کارگری  مشاغل  قرارداد  قالب  در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت  تابعه  موسسات  سایر  یا  کشور

 .باشد  داشته  اشتغال( مذکور نامه

قرارداد  طرف  نیرو   تامین  های   شرکت  از  یکی  طریق  از  قانونی  صورت  به   که   میشود  اطالق  شخصی  به   داوطلب شرکتی: .7

از   خدمت   خرید   صورت  به  پزشکی  آموزش   و   درمان   ،بهداشت وزارت  تابعه  موسسات  سایر  یا  کشور  پزشکی   علوم   های  دانشگاه 

.باشد  داشته اشتغال  (مذکور نامه  آیین 22 ماده  تبصره   موضوع)  بخش خصوصی

براى تهیه بسته کامل سواالت استخدامى دانشگاه هاى علوم پزشکى کشور، اینجا کلیک نمایید.
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 :هستند زیر موارد شامل ایثارگران ایثارگر:  داوطلب .8

شامل: درصد( 2۵) پنج  و  بیست سهمیه ایثارگران( الف

جانبازان 

آزادگان

شهدا  فرزندان و همسر

باالتر  و درصد  پنج و بیست جانبازان فرزندان و همسر

اسارت  سال یک باالی و سال یک دارای آزادگان فرزندان و همسر

شهید برادر و خواهر مادر، پدر،

:شامل درصد( ۵) پنج  سهمیه ایثارگران ب(

ها  جبهه  در داوطلبانه  حضور  ماه  شش حداقل  سابقه  با رزمندگان

ها  جبهه  در  داوطلبانه  حضور  ماه  شش حداقل  سابقه  با رزمندگان فرزندان و همسر

درصد  پنج و بیست زیر جانبازان  فرزندان

اسارت سال  یک از کمتر  آزادگان فرزندان

 :از عبارتند ها  جبهه در  داوطلبانه  حضور مدت تأیید  مراجع تذکر:

خود  متبوع  رزمندگان مورد در مسلح نیروهای  های رده   از  یک هر انسانی   نیروی معاونت 1

از مستخدمین   اعم  مردمی  نیروهای   و   بسیجیان   مورد   در  اسالمی  انقالب   پاسداران   سپاه   مستضعفان   بسیج  سازمان  انسانی   نیروی   معاونت 2

. جهادگران  مورد  در  کشاورزی  جهاد  وزارت   انسانی   منابع  و  توسعه  معاونت   شغل  فاقد  افراد   و   آزاد  صنوف   و   مشاغل  صاحبان   دولت و 

سهمیه    درصد   3  از  استفاده   مشمول  بهزیستی   سازمان  از   نامه   معرفی  ارائه  با  که   شود  می  اطالق  معلولی   به   معلول:  داوطلب  .  ۹

.باشد می معلوالن  حقوق از  حمایت قانون استخدامی

 .نباشد  معلولین سهمیه  و  ایثارگران سهمیه  مشمول ،نام  ثبت   زمان در که شود  می اطالق شخصی  به آزاد:  داوطلب .1۰

استخدام اختصاصی و  عمومی شرایط   دوم: بخش
داوطلبان  عمومی .  شرایط 1

ایران  تابعیت   داشتن 1-1

ایران اسالمی جمهوری اساسی  قانون در  شده  شناخته   ادیان از یکی یا  اسالم  مبین دین  به اعتقاد 1-2

ایران  اسالمی جمهوری اساسی قانون  به   التزام 1-3

( تا آخرین روز ثبت نام مردان ) برای  قانونی معافیت یا  ضرورت  دوره  خدمت  انجام 1-4

خدمت  جایگزین  تحقیقاتی  پروژه   که  نخبگان   ملی  بنیاد  تخصصی  وظیفه   نظام  خدمت  تسهیالت   مشمول  برتر  آموختگان  دانش  :تبصره

توانند   می  باشند،  کرده   طی  را  خود  نظامی  آموزش  دوره   و  نموده   شروع  را  مسلح  نیروهای   برتر  استعدادهای  و  نخبگان  مرکز  تایید  مورد

یکسال  تا  حداکثر آزمون  در شدن  پذیرفته  صورت   در افراد  از  دسته  این.  نمایند  نام  ثبت  آزمون  در  خدمت  پایان  کارت صدور از  قبل

مقرر،  زمان  در  مربوطه   گواهی  ارائه   عدم  صورت  در  باشند   می  خود   خدمت   پایان  گواهی  ارائه  به   موظف  آزمون   برگزاری  از   پس

.شود تلقی می  یکن  لم  کان آنها   کارگیری به   و  استخدام  نهایی قبولی  صورت  در  حتی و  گردیده   متوقف آنها  استخدامی  فرایند ادامه 

براى تهیه بسته کامل سواالت استخدامى دانشگاه هاى علوم پزشکى کشور، اینجا کلیک نمایید.
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کمیسیون   یا کار طب شورای تشخیص  به )  شوند  می استخدام که  کاری انجام برای  توانایی و روانی و  جسمانی سالمت  داشتن 1-۵

( دانشگاه  پزشکی

مخدر  مواد  و  دخانیات به اعتیاد  عدم 1-6

موثر جزایی محکومیت  سابقه  نداشتن 1-۷

 صالح ذی  و قضایی مراجع آراء  توسط اجرایی دستگاههای  در استخدام  ممنوعیت  هرگونه  وجود  ، عدم1-8

استخدام:  اختصاصی شرایط -2

داوطلبان سنی شرایط( الف

 40 حداکثر و سال 20 حداقل داشتن( و برای سایر مشاغل 01/12/1383سال سن )متولدین قبل  18برای شغل بهیاری داشتن حداقل 

ارشد  کارشناسی و  کارشناسی کاردانی تحصیلی  مدرک  دارندگان برای ( 01/12/1361 تا 01/12/1381 از  شدگان  ) متولد  تمام  سال

روز   اولین   تا (  بعد به  13۵6/ 01/12  از   شدگان   متولد   باالتر  و   دکتری  تحصیلی  مدارک  دارندگان  برای   تمام   سال   4۵  حداکثر  داشتن   و

نام  ثبت 

.شد  خواهد اضافه  مقرر سن حداکثر به معتبر تأییدیه های  ارائه شرط  به  ذیل مواردتبصره: 

معاف   سن  حداکثر  شرط  از  ،باالتر  و  اسارت  سال  یک  آزادگان  فرزندان  و  جانبازان  فرزندان  ،  فرزندان شهدا  ،جانبازان، آزادگان -1

 باشند  می

 در  شده   اعالم  های  سن  حداکثر  رعایت  به  مکلف  ،آزمون  در  نام  ثبت  صورت  در  درصد  ۵  و  درصد  2۵  سهمیه  مشمولین  سایر  -  2

.شد خواهند  حذف استخدام  فرایند ادامه  از  صورت این  غیر در ، باشند می ذیل

 سال  پنج  میزان به شهید  خواهر و  برادر و  همسر  و مادر و  پدر

و   شدن   بستری  زمان  مدت  همچنین   و  جبهه  در  حضور  میزان  به   نموده اند  خدمت  داوطلبانه  طور   به   ها  جبهه  در   که  داوطلبانی

 ها   جبهه در مجروحیت  اثر در  داوطلب رزمندگان پزشکی استراحت یا

سال  ۵ میزان  به  حداکثر دولتی وقت تمام  کارمندان خدمت  سابقه -3

 کار   قرارداد  از  اعم)  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  تابعه  موسسات  در  شاغل  قراردادی  داوطلبان  قراردادی  سنوات  -4

قبول(. قابل  بیمه  سابقه )طبق سال 1۵ میزان به  حداکثر مشاغل کارگری( قرارداد و  خانواده  پزشک و معین

عمومی : شرایط خصوص در مهم تذکرات

:از عبارتند نیستند استخدامی آزمون این در شرکت به مجاز که افرادی

اجرایی دستگاههای خدمت بازخرید و بازنشسته . افراد1

  بهداشت وزارت تابعه واحدهای توسط شدگان اخراج یا و خدمت از دائم شدگان انفصال . 2

 باشند شده منع دولتی خدمات از صالح ذی و قضائی مراجع آراء موجب به که . افرادی3

 .دارند اجرایی دستگاههای یا و موسسات سایر به کار انجام تعهد که افرادی -4

.شده آگهی تحصیلی رشته در معادل تحصیلی مدارک دارندگان -۵

 بندی طبقه طرح احراز شرایط با مرتبط غیر یا مرتبط باالتر تحصیلی مقطع دارای استخدام بدو در داوطلب صورتیکه در نکته:

 مدرک اعمال درخواست عدم بر مبنی محضری نامه تعهد ارائه به ملزم باشد آگهی در مندرج تحصیلی مدرک و مشاغل

.بود خواهد استخدامی حکم صدور از پس مربوطه تحصیلی

براى تهیه بسته کامل سواالت استخدامى دانشگاه هاى علوم پزشکى کشور، اینجا کلیک نمایید.
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  تابعه  موسسات  با   قرارداد  طرف  پیمانکاری  شرکتهای  طریق  از   و  مستقیم   غیر  صورت   به   که  شاغل  شرکتی  داوطلبان   شرکتی  سنوات  -۵

 قبول(  قابل بیمه سابقه  )طبق  سال 1۵ میزان به  حداکثر دارند  اشتغال  خدمت به   بهداشت وزارت

  پزشک   و  معین  کار  قرارداد  از   )اعم  وقت  تمام  قرارداد  صورت  به   گذشته  سالهای   در   که  داوطلبانی  شرکتی  یا   قراردادی  سنوات  -6

  اشتغال  خدمت   به   آنها   قرارداد  طرف  پیمانکاری   شرکتهای   یا   و  بهداشت   وزارت   تابعه   موسسات  در   کارگری(   مشاغل  قرارداد   و   خانواده 

 قبول(  قابل بیمه  سابقه )طبق  سال ۵ میزان به  حداکثر اند  نموده  همکاری  قطع موسسه با  در زمان ثبت نام و  اند داشته 

  اشتغال   حالت  به   مربوطه  های  دستورالعمل  براساس  و   بوده   شاغل  قراردادی  یا   شرکتی  حاالت  از  یکی   در  افراد  صورتیکه  در  نکته:

 .  گردند بهرمند سن ارفاق سال 1۵ از حداکثر توانند  می( مستمر بصورت  )اشتغال اند   شده  وضع   تبدیل دیگری

  پزشکان   خدمت  قانون  استناد  به  را  تمدید طرح(   قالب  در  یا  و  اختیاری  یا  )اجباری  موظف  انسانی  نیروی  خدمت  طرح  که  داوطلبانی  -۷

 فوق. خدمت  انجام  میزان به اند داده  انجام پزشکان  پیرا و

  و   تاهل   ازاء   به  اسالمی  شورای  مجلس  19/08/1400  مصوب  جمعیت  جوانی  و   خانواده   از  حمایت  قانون  1۵  ماده   الف  بند  استناد  به  -8

)مشروط به آنکه نرخ باروری شهرستان محل .شود می اضافه  سنی محدودیت سقف به سال ۵ حداکثر تا  یکسال فرزند هر داشتن  نیز

 نباشد(  ۵/2زادگاه پدر یا فرزند باالی 

 .بود نخواهد بیشتر سال 1۵ از حال  هر در  داوطلبان سن به   شده  اضافه  سنوات  مجموع نکته:

 پیراپزشکان  و پزشکان  خدمت قانون مشمولین پذیرش  مقررات و ضوابط ب(

انجام    پایان  گواهی  یا  معافیت  دارای  »اجباری« می بایست  طرح  دارای   رشته های  در  پیراپزشکان  و  پزشکان   خدمت  قانون  مشمولین   -1

 .باشند  مربوطه خدمت طرح

  تابعه  واحدهای  در  قانونی  خدمت  انجام  حین  در  که  اجباری  رشته های  پیراپزشکان  و  پزشکان  خدمت  قانون  مشمولین    -1  تبصره

  استخدامی  ابالغ  صدور قبولی صورت در است  بدیهی نمایند  شرکتآزمون   این در  میتوانند باشند میعلوم پزشکی زاهدان  دانشگاه 

 .بود  خواهد پذیر امکان طرح حین پیمانی بصورت حقوقی وحکم

  گواهی   و  نیست  طرح«  »پایان  گواهی  ارائه  به  نیازی  است  شده   اقدام  آنان  طرح  تمدید  به  نسبت   که  داوطلبانی  خصوص  در  -2  تبصره

   می نماید کفایت  افراد اینگونه  برای  طرح« به  اشتغال» 

  « و... kمشمولین تعهدات » ضریب    متخصص پزشکان و  آموزشی  عدالت برقراری قانون خاص،  تعهد ) دانشگاه خدمت متعهد داوطلبان :نکته

( مجاز به شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه یا منطقه مورد تعهد می باشند، الزم به ذکر است در صورت پذیرش نهایی، تعیین  

 .بود خواهد موسسه شده برعهده  اخذ تعهد سند مفادخدمت این داوطلبان در مدت تعهد با توجه به محل 

  موسسات  سایر  در   را   خود  طرح  که  »اختیاری«   طرح  دارای   رشته های  در   پیراپزشکان   و   پزشکان   خدمت   قانون   مشمولین   -3تبصره  

  در   طرح  از  انصراف   با  موافقت  گواهی  ارائه   به   ملزم  قبولی   صورت  در  می گذرانند   پزشکی  آموزش  و   درمان   بهداشت  وزارت  تابعه

 .باشند می مدارک بررسی  هنگام در خود  طرح انجام  محل دانشگاه  از نهایی پذیرش صورت

 پزشکی  فوریتهای حیطه  به  مربوط مشاغل پذیرش ضوابط و اختصاصی شرایط )پ

  تایید   با   روانی  و   جسمانی  کامل  سالمت   داشتن  الذکر  فوق  شرایط  بر  عالوه   بیمارستانی  پیش  پزشکی  فوریت های  مشاغل  خصوص  در

 .باشد می الزامی  نیز پزشکی آموزش و  درمان بهداشت وزارت تائید مورد کار طب

 می باشد  الزامی نیز ذیل شرایط  از برخورداری قبلی بندهای  در  مندرج شرایط  بر عالوه    مذکور مشاغل خصوص در 

 باالتر  و متر سانتی 16۵ قد  دارای -1

ww 19 از  بیشتر و 30 از کمتر BMI (Body Mass Index) بدنی  توده  شاخص  دارای 2-
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  مربوطه   اجرایی  دستورالعمل  طبق  باشند   معترض  موضوع   به   نسبت  و   نبوده   شده   تعیین  محدوده   در  آنها  "BMI" که  افرادی  :تبصره

  صورت  مربوطه   تست  نتایج  براساس  آنها  خصوص  در  نهایی  گیری   تصمیم  و  میشوند  معرفی  امپدانس  الکتریک  بیو  تست  انجام  برای

 . میگیرد

  شرایط این از یک هر داوطلب که صورتی در و  گرفت خواهد انجام مدارک بررسی زمان در "BMI" و "قد" گیری اندازه : تذکر

 .داشت نخواهد اعتراض حق و  شد  خواهد  حذف مصاحبه  جمله از  استخدام مراحل سایر از ننماید  احراز را

 )دوم پایه  یا 2ب ( آمبوالنس  با  رانندگی گواهینامه بودن دارا -3

  یا (  2ب)  گواهینامه   اصل  ارائه   بر  مبنی  محضری  تعهد   بایستی  آزمون   در  قبولی  صورت  در(  1ب)  گواهینامه  دارای  داوطلبان  :تبصره

  گواهینامه   اصل   ارائه   عدم   صورت   در   است   بدیهی .  نمایند  ارائه  استخدامی  آزمون  برگزاری   تاریخ  از   پس   سال   یک  پایان   تا   را   دوم   پایه

  باشند،   مربوطه   گواهینامه  فاقد  چنانچه  سال  24  زیر  افراد  است  ذکر  به  )الزم.  شد  خواهد  یکن  لم  کان  فرد  استخدام  شده   تعیین  مدت  در

  ارائه   عدم   صورت   در  و   نمایند  ارائه   سالگی  24  پایان  تا  2  ب  گواهینامه  اخذ  بر  مبنی  محضری  تعهد  بایستی  آزمون  در  قبولی  صورت  در

 شد(   خواهد یکن لم کان  آنها  قبولی مقرر زمان در گواهینامه

  آمادگی   آزمون  شرایط   واجد  داوطلبان   از  منظور  )بدین   صحیح  و   سریع  امدادرسانی  برای   بدنی   مهارتهای  و   جسمانی  آمادگی  داشتن   -4

 آمد(.  خواهد  عمل به جسمانی

 .است گردیده  درج دانشگاه  هر شغلی های رشته جداول در ضرورت به بنا مختلف مشاغل اختصاصی شرایط سایر :نکته

 آزمون مواد :سوم بخش

 .شد خواهد داده  اختصاصی سوال دفترچه  یک و عمومی سوال  دفترچه یک داوطلبان، از یک هر  به

(  2)  دو ضریب  و عمومی حیطه سواالت  برای(  1) یک ضریب  با  ای  چهارگزینه صورت  به اختصاصی  و عمومی آزمون دروس کلیه

 .شد خواهد حذف صحیح پاسخ یک پاسخ، غلط سه  هر ازای  به   ضمنا شد  خواهد  طراحی تخصصی  حیطه سواالت  برای

 عمومی:  آزمون مواد ( الف

 ( ICDL گانه   هفت  مهارتهای)  اطالعات فناوری -

 مقدماتی آمار و  ریاضی -

 فارسی ادبیات و  زبان -

 *اسالمی معارف -

 عمومی - انگلیسی زبان-

 اساسی حقوق و اجتماعی دانش  عمومی، اطالعات  -

 ذهنی  های  توانمندی و  هوش -

  و   بوده   معاف  اسالمی  معارف  سؤاالت   به  پاسخگویی  از  ایران اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  در  مصرح  دینی  های  اقلیت اقلیتهای  *

  سؤاالت  به   دینی  اقلیت  داوطلب  چنانچه  ولی  شد  نخواهد  لحاظ  درس  این  میشود  نامیده   عمومی  حیطه  که  عمومی  کل  نمره   محاسبه  در

 یک   عمومی  کل  نمره  دو   واقع  در .  شد  خواهد   لحاظ   عمومی  کل  نمره   محاسبه   در  مثبت   تأثیر  با   درس  این دهد   پاسخ  اسالمی  معارف

 قرار  مالک  باالتر  کل  نمره   و  محاسبه  مذکور  درس  خام  نمره   لحاظ   بدون  کل  نمره   یک  و  مذکور  درس  خام  نمره   لحاظ  با  کل  نمره 

 .گرفت خواهد 

 تخصصی: آزمون مواد  ب(

آزمون    مواد   اساس  بر  شغلی،  های   رشته  با   متناسب   تخصصی  مهارتهای   و   دانش   به   توجه   با   آزمون  تخصصی  های   حیطه   سوال های 

ww .است همین دفترچه مشخص شده  در مندرج
w.
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 قانونی  های سهمیه و  امتیازات :چهارم بخش

 :بود خواهد  ذیل ترتیب به آزمون  نتایج استخراج

 ایثارگران: سهمیه الف(

  طریق   از  استخدامی  سهمیه های   محل  از  ایثارگران  جذب  ایثارگران  امور   و   شهید   بنیاد   با   آمده   عمل  به   های   هماهنگی   اساس   بر      

  اساس  بر  درصد   ۵  و  درصد  2۵  سهمیه های  از  یک  هر  در  ایثارگر  داوطلبان   کلیه   بین   رقابت   ،این دانشگاه استخدامی    آزمون   در  شرکت

 مصاحبه   به  معرفی  جهت  مصاحبه  دارای  محل های  شغل  در  ظرفیت  برابر  سه  حداکثر  میزان  به  استخدامی  آزمون  در  مکتسبه  نمره 

 .پذیرد می صورت ذیل کارهای  و ساز رعایت با  مصاحبه بدون   های محل شغل  در ظرفیت  برابر  یک و استخدامی

  هماهنگی   با   و  جاری  مقررات  و  ضوابط   مطابق   آنان   استخدام   ایثارگران،  درصد   2۵  سهمیه   مشمولین   استخدام   و  جذب   فرآیند   در   -1

 .پذیرد می صورت ایثارگران  امور و  شهید  بنیاد

  در  ایثارگران   درصد   2۵  سهمیه  مشمولین   به  مربوط   استخدامی  سهمیه  ایثارگران  امور  و   شهید  بنیاد  با   آمده   عمل  به   هماهنگی های   با   -2

  سهمیه،   این   مشمول   شده   تأیید   ایثارگر  داوطلبان   و   است   گردیده   مجزا  داوطلبان   سایر  سهمیه   از  و  مشخص   استخدامی  آزمون   دفترچه

 .  نمایند انتخاب  را درصد  2۵ ایثارگران  سهمیه در  شده   مشخص محل های شغل باید صرفاً  مذکور سهمیه اعمال برای

  ایثارگران به  رسانی  خدمات  جامع  قانون (  21)  ماده   موضوع   درصد  2۵  حداقل  استخدامی  سهمیه   از   مندی   بهره   متقاضی   ایثارگران  -3

  یکپارچه   اطالعات  جامع  سیستم)  سجایا  سیستم  در  را  خود  اطالعات   ابتدا  است   الزم  مزبور  سهمیه  از  مندی  بهره   و  نام  ثبت  برای

  شغل   انتخاب  به  مجاز  مذکور  بنیاد  تایید  عدم  صورت  در  و  گردد  تایید  ایثارگران  امور  و  شهید   بنیاد  توسط  و  نموده   ثبت(  ایثارگران

 نمی باشند.  شده   یاد سهمیه برای  شده   مشخص های محل

  عبارت   به.  نمی باشند  ایثارگران  سایر  درصد  ۵  استخدامی  سهمیه  از  مندی  بهره   به  مجاز  ایثارگران،  درصد  2۵  سهمیه  مشمولین   -4

  مربوطه،   ضوابط  اساس  بر  شده   مشخص  سهمیه های  از  یکی  از  صرفاً  بودن   مشمول  صورت  در  میتواند  ایثارگر  داوطلب  هر  دیگر

  شده  مشخص مشاغل  باید  صرفاً خود  اختصاصی سهمیه  از استفاده  جهت  ایثارگران درصد  2۵ سهمیه مشمولین  بنابراین . نماید استفاده 

 .نمایند  انتخاب دفترچه در را  آنان برای

  حداکثر  و   معدل  حداقل   شرط  از  باالتر  و   اسارت  سال   یک  آزادگان  فرزندان   و   جانبازان  فرزندان  شهدا  فرزندان   جانبازان، آزادگان    -۵

 .می باشند سن معاف

.  نمی باشد  الزامی(  درصد  2۵)  سهمیه  سقف  تا  ایثارگران  درصد  2۵  سهمیه  مشمولین  برای  استخدامی  آزمون  نمره   نصاب   حد  کسب  -6

  امتحان   نمره   نصاب  حد   کسب  نمایند   شرکت   آزاد   سهمیه   محل های  شغل  در   سهمیه   این   موضوع   ایثارگران  که  صورتی   در  است   بدیهی 

 .است الزامی مربوط شغل در

  قبولی   نصاب حد  کسب  با که  آنان   فرزندان  و  کلی  افتاده   کار از  آزادگان  کلی  افتاده   کار  از  جانبازان  فرزندان، شاهد  از  دسته   آن  -۷

  جانبازان   شاهد،   فرزندان  سایر  همانند  می توانند  می شوند  پذیرفته  استخدامی  آزمون  آزاد   سهمیه  در  مکتسبه  نمرات  ترتیب   رعایت  و

 .گردند مند  بهره  سن حداکثر و معدل  حداقل معافیت شرط  از آزادگان  و

  داوطلبان   سایر  سهمیه   از  و  مشخص  استخدامی  آزمون  دفترچه در  درصد  ۵  استخدامی سهمیه  مشمول  ایثارگران به مربوط  سهمیه    -8

  در   شده   مشخص   های  محل  شغل  باید   صرفاً  مذکور  سهمیه   اعمال  برای   سهمیه  این  مشمول  ایثارگر  داوطلبان  و   است  گردیده   مجزا

  داوطلب  نگردد،  تایید   اشاره   مورد  سهمیه   مدارک  بررسی  زمان  در  چنانچه  است   بدیهی  نمایند   انتخاب  را   درصد  ۵  ایثارگران   سهمیه

 .شد  خواهد حذف استخدامی  فرایند ادامه  از مذکور

ww .باشد  نمی  الزامی(  درصد   )پنج  سهمیه  سقف  تا   ایثارگران   درصد  ۵  سهمیه  مشمولین  برای  استخدامی  آزمون  نمره   نصاب   حد   کسب  -9
w.
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مربوط   امتحان در شغل حد نصاب نمره  ر صورتی که ایثارگران موضوع این سهمیه در شغل های سهمیه آزاد شرکت نمایند کسبد

 الزامی است.

 معلولین: سهمیه ب(

  معلوالن  از  حمایت جامع قانون درصد 3 استخدامی  سهمیه محل از  استان بهزیستی کل اداره   از نامه معرفی ارائه با  معلولین جذب      

  مکتسبه   نمره   اساس  بر  معلول  داوطلبان  کلیه   بین  رقابت  و  الزم  نمره   نصاب  حد  کسب  ،  استخدامی  آزمون   در  شرکت  طریق  از  صرفاً

 :پذیرد می صورت  ذیل  کارهای و ساز رعایت  با  و  موسسات استخدامی آزمون در

  داوطلبان   سایر سهمیه  از  و  مشخص   استخدامی  آزمون  دفترچه  در  درصد  3  استخدامی  سهمیه  مشمول  معلولین  به  مربوط  سهمیه   -1

  در   شده   مشخص  محل های  شغل  باید  صرفاً  مذکور  سهمیه  اعمال  برای  سهمیه،  این  مشمول  معلول  داوطلبان  و  است  گردیده   مجزا

  از   مذکور  داوطلب   نگردد،  تایید   اشاره   مورد   سهمیه   مدارک  بررسی  زمان  در   چنانچه   است   بدیهی.  نمایند  انتخاب   را  مذکور  سهمیه

  جامعه  بین رقابت طریق از شده  یاد سهمیه از استفاده  جهت برتر افراد انتخاب است بدیهی. شد خواهد حذف استخدامی فرایند ادامه

 .پذیرفت خواهد صورت  معلولین

 .باشند  داشته را می شوند  استخدام آن جهت که کاری انجام برای  الزم  توانایی باید معلولین -2

  دولت   و  اجتماعی  امور  کمیسیون  عضو  وزیران  1389/ 22/04  مورخ  441۷8/88384  شماره   نامه   آیین(  ۵)  ماده   اساس  بر   -3

  نباشد،   آنها  کاری  مأموریت  از  مانع   آنان  معلولیت  کشور،  بهزیستی  سازمان  تشخیص  به  آنکه  شرط  به  استخدام معلوالن  الکترونیک،

 سازمان بهزیستی شهرستان حاضر باشد. بر این اساس الزم است در جلسات طب کار و کمیسیون پزشکی مربوطه نماینده   .باشد می بالمانع 

 ها:  سهمیه سایر پ(

  بند  در   مندرج) عادی  معلولین   و( الف  بند  در   )مندرج  ایثارگران  استخدامی  سهمیه های  کسر  از  پس  دانشگاه   استخدامی  سهمیه  کلیه 

 بشرح  فضلی،  نمره   ترتیب  به  نمره،  حدنصاب   کسب  و  آگهی  در  مندرج  مفاد  از  برخورداری  صورت  در  آزاد   داوطلبان  سایر  به(  ب

 :یافت خواهد  اختصاص ذیل

  قانون   44  ماده   اصالح  قانون  استناد   به  و   کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان  2۷/09/99  مورخ  369488  شماره   بخشنامه  به  توجه   با-1

  مراکز استانها   و  تهران  شهرستان  بجز  بومی  داوطلبان  مکتسبه  نمره   اسالمی  شورای  مجلس  16/06/99  مصوب  کشوری  خدمات  مدیریت

 .گیرد می قرار عمل مالک  و  ( محاسبه4/1) چهاردهم و  یک ضریب  با ذیل تعاریف با

 .باشد یکی تقاضا  مورد شهرستان با  داوطلب شناسنامه در  مندرج تولد محل شهرستان - الف

 یا   )پاسگاه   انتظامی  نیروی مهر  به  ممهور  پیوست)  فرم  براساس  محلی  استشهاد  ارائه  با  سال  ده   حداقل  مدت  به  داوطلب  سکونت  -ب 

 .گردد احراز محل( کالنتری

  شهرستان   پرورش  و  آموزش  اداره   تایید  با  تقاضا  مورد  شهرستان  در  دبیرستان  یا  راهنمایی  ابتدایی،  مقاطع  در  تحصیلی  سوابق   داشتن   -ج

 قرار  عمل  مالک  بودن  ساکن  تایید  بر  مبنی  محلی  استشهاد  شرط به  سکونت  سال  ده   سابقه  از  قسمتی  یا  تمام  عنوان  به میتواند  مربوطه

 .گیرد

 .بود خواهد   عمل مالک  استان احوال   ثبت کل  اداره   نظر تولد  محل شهرستان خصوص در  ابهام وجود  صورت  در -د

  تعیین  برای عمل مالک نام  ثبت روز اولین  در داوطلب(  شناسنامه  در شده  ذکر روستای یا بخش شهر   از )اعم  کشوری تقسیمات  - و

 .بود  خواهد بودن  بومی

  در   مستقیما  محوله  ماموریتهای  و وظایف  راستای  در  که  متعهدین  و  شرکتی  کارگری  معین  کار  قرارداد  کارکنان  مکتسبه  نمره   به -2

  وزارت   مجموعه   زیر  بهداشتی  و  درمانی  مراکز  در  1/12/98تاریخ    از (  19)کروناکووید  بیماری  درمان  و   کرونا   ویروس  با  مقابله

اند  خدمت  پزشکی  فوریتهای   و  پاستور  انستیتو   پزشکی   آموزش  و   درمان  بهداشت  ww  شرایط   از   برخورداری  صورت  در  صرفاً  نموده 
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  فرد  مکتسبه  نمره   به  آزمون  کل  نمره   درصد(  20)  بیست  تا  حداکثر  و  درصد(  2)  دو  خدمت  سابقه  ماه   هر  ازاء  به  آگهی،  در  مندرج

 روز امتیازی تعلق نمی گیرد (  1۵روز یک امتیاز و کمتر از  1۵امتیاز ،  2  ،ازاء هر ماه ) به     .خواهد شد اضافه

 
 نام  ثبت مراحل پنجم: بخش

  .پذیرفت خواهد انجام  0۷/12/1401رخمو روز یکشنبه لغایت   01/12/1401دوشنبه  مورخ روز   از اینترنتی صورت به نام ثبت

 وجه قابل تمدید نخواهد بود. نام به هیچ مدت ثبت 

  را   دفترچه  این   در  مندرج  اختصاصی  و   عمومی  شرایط   نام،  ثبت   زمان  در  باید   استخدامی  آزمون  در  استخدام   متقاضی  داوطلب 

محترم قبل از هر گونه اقدام بر روی سامانه شرایط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزینه و ثبت    داوطلبین   .باشد  داشته

 نام در آزمون اقدام نمایند .  

 شده: اسکن عکس فایل تهیه( الف

  نام   ثبت  برنامه  طریق  از  ارسال  برای   را  آن  فایل  و  نموده   اسکن  زیر،  مشخصات  با  را  خود  پرستلی  عکس  قطعه  یک  باید  داوطلب     

 :آماده نماید اینترنتی

 شده  اسکن باشد. حجم عکس JPG فرمت  با  باید  فقط(  رخ  تمام  )عکس  باشد  شده   گرفته  جاری  سال  در  که  3×4  عکس     

  ذخیره   فایل  حجم.  باشد  لکه   هرگونه   و   منگنه   مهر،  اثر   فاقد   و  مشخص  ،واضح  باید  داوطلب  تصویر   کیلوبایت کمتر باشد.   100از   باید

 رنگی   عکس  االمکان  حتی. باشد.  شده   حذف   باید  شده   اسکن  عکس  زاید  حاشیه های  باشد   بیشتر  کیلوبایت   ۷0  از  نباید   عکس  شده 

 .  باشد  سفید زمینه  دارای  و

  اصل   از  است   الزم  داوطلبان  و  باشد  نمی  قبول  قابل  (...  و  شناسنامه  ملی  )کارت  شناسایی  های  کارت  روی  از  عکس  اسکن  :(1تذکر)

 .نمایند اسکن  به  اقدام  توضیحات، فوق با  مطابق  و عکس

 .باشد مشخص آنان کامل صورت و حجاب  با  باید  خواهران  عکس :(2) تذکر

  موضوع  این  که داوطلبان،   عکس ارسال در  اشتباه  خصوص در قبلی، آزمون های  در  آمده  وجود  به  مشکالت به توجه  با  :(3) تذکر

  اطالعات   کنترل  بر  عالوه   که  می گردد  تاکید  است.  داده   رخ  می شود   انجام  دیگران  توسط   آنان  نام  ثبت  که  داوطلبانی  برای  اکثراً

  بدیهی .  نگردد  الصاق  شما  عکس  جای  به   دیگری  داوطلب   عکس  اشتباهاً   تا   نمایید   دقت   ارسالی  عکس  کنترل  به   نسبت  حتما  نامی،  ثبت 

 . شد  خواهد رفتار وی  با  مقررات مطابق و  تلقی متخلف عنوان به  فرد متقاضی  طرف از  اشتباهی عکس ارسال  صورت  در که است

 نامی: ثبت  اطالعات تغییر  خصوص در مهم  بسیار تذکر

  داوطلبان ( )خوداظهاری نامی  ثبت اطالعات  اساس بر  مدارک( بررسی برای افراد )معرفی اولیه   نتیجه  اعالم اینکه  به   توجه با

  در  تغییر  هرگونه   مدارک  بررسی  هنگام  در  اینکه  دلیل  به  می گیرد  صورت  آنان  توسط  شده   انتخاب  قانونی  هایسهمیه    و

  با   را نتیجه اعالم  فرایند کل گردد، مربوطه امتیاز یا اولویت از  داوطلب مندی بهره  به منجر که  نحوی  به شده  وارد اطالعات

 نت  کافی در اگر خصوص )به  نام ثبت   تقاضانامه فرم  در مذکور اطالعات   ورود الزمست لذا   سازد، می مواجه اختالل

  اصالح   قبلی   آزمون های  در   آمده   وجود   به   مشکالت  به  توجه   با  چراکه  گیرد   صورت  صداقت  و   دقت   با  گیرد(  می  صورت

  نخواهد   اعتراضی  گونه  هیچ  حق  داوطلب  و  باشد  نمی  امکانپذیر  وجه  هیچ  به  مدارک  بررسی   هنگام  در  مذکور  اطالعات

  کارت  پرینت   زمان  در  انتخابی   محل   شغل  جز  به   افراد  نامی  ثبت  مشخصات  ویرایش   فرصت   آخرین   است   ذکر  به   الزم   داشت 

  و   امتیازات  مدارک بررسی زمان  در الزم  مستندات  و  مدارک  ارائه  عدم  صورت   در است بدیهی .  بود خواهد  جلسه  به   ورود

 .گردید خواهد  سلب آنان   داوطلبان از توسط  شده   انتخاب سهمیه های
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 وجه: پرداخت ب(

مورخ  روز   از  اینترنتی صورت به نام  ثبت        مورخ لغایت   01/12/1401دوشنبه   یکشنبه   خواهد انجام   1401/ 0۷/12روز 

 نخواهد بود.   وجه قابل تمدیدنام به هیچ مدت ثبت  .پذیرفت

  صورت   به  ریال  هزار   1/۵00/000  مبلغ  پرداخت  از   پس  و  مراجعه   Est.zaums.ac.irسایت  به   باید   شرایط   واجد  متقاضیان

 .  نمایند اقدام   نیاز مورد اطالعات ارائه  و  نام  ثبت  فرم تکمیل به   نسبت شتاب  ی  شبکه به  متصل بانکی کارتهای  با  و  الکترونیکی

  نام   ثبت   به  نسبت   فوق  زمان  مدت   در  باید   متقاضیان  و  گردد  نمی  تمدید  نام   ثبت   برای   شده   تعیین  زمان   مدت  میگردد  تاکید   موکداً

  پایان   از  پس  باید  فراگیر  مشترک  امتحان  در  شرکت  متقاضیان  نمایند،  خودداری  پایانی  روزهای  به  آن  نمودن  موکول  از  و   نموده   اقدام

  اثر  ترتیب  ناقص  های   نام   ثبت به. نمایند  نگهداری   خود   نزد  استخدام  مراحل  پایان  تا   و  نموده  یادداشت  را  خود   رهگیری  کد   نام ثبت

 .نمی گردد  مسترد وجه  هیچ به پرداختی وجوه  و  شد  نخواهد  داده 

 : اطالعات پ( ویراش

اطالعات داوطلبان باز می باشد ، داوطلبان می توانند با مراجعه به پروفایل کاربری خود اقدام   در زمانی که سامانه در جهت وایریش

 به وایریش اطالعات ثبت شده نمایند .  

 آزمون:   برگزاری زمان د(

  سایت  روی  بر  پرینت  و  مشاهده   برای  16/12/1401و سه شنبه    1۵/12/1401  دوشنبه  هایروزدر    مذکور  امتحان  در  شرکت  کارت

Est.zaums.ac.ir     شروع   ساعت  شد.   خواهد   برگزار  زاهدان  در  1401/ 18/12پنج شنبه    روز  در  مذکور  آزمون  گرفت  خواهدقرار  

  به   الزم.  رسید  خواهد  داوطلبان  آگاهی  به  کارت  پرینت  هنگام  به  و  درج  آزمون  در  شرکت  کارت  روی  بر  برگزاری آزمون  محل  و

  اجرای   از  پس  داوطلبان   مدارک  و   نبوده   داوطلبان   سوی   از  ارسالی  اطالعات   تایید   منزله   به   آزمون  در  شرکت   کارت  صدور  است  ذکر

 .گرفت خواهد  قرار بررسی مورد آزمون

 نتیجه  اعالم   و داوطلبان  پذیرش نحوه   ششم: بخش

  می  صورت   زیر  ترتیب   به   دانشگاه   استخدامی  آزمون  محل های   شغل کد  از   یک  هر در  افراد  انتخاب  و   نصاب   حد   تعیین نتیجه اعالم

 پذیرد:

  .مالک تعیین حدنصاب خواهد بود ( اختصاصینمره کل ) محاسبه شده بر اساس ضرایب دروس عمومی و  -1

  منظور   به  دانشگاه   به  معرفی  جهت  آزاد  داوطلبان   و  معلولین  برای   کافی(  نه  )و  الزم  شرط  الزم:  علمی  نمره   حدنصاب  تعیین -2

  اعمال   با   کتبی  آزمون  تخصصی  و   عمومی  نمره   )مجموع  امتیاز   میانگین   درصد   ۵0  حداقل  کسب   مبنای   بر   مدارک  بررسی

  تعیین   زیر  روش  به  که  می باشد   دانشگاه   مشاغل  از  یک  هر  در  کتبی  آزمون  امتیاز  باالترین  دارای  اول  نفر  سه (  مربوطه  ضرایب

 :می گردد

 
  آزمون   کارگروه   عهده   به  شغلی  رشته   هر  در  نیاز   مورد   نیروهای  تامین   عدم   صورت  در  آزمون  نمره   نصاب  حد   کاهش  -تبصره

 .بود  خواهد دانشگاه 

  بررسی  برای  دانشگاه   به  معرفی  عدم   یا  معرفی  و  ها  نمره   وضعیت   از  اطالع   جهت   صرفا  داوطلبان   کلیه   به  اولیه   کارنامه  ارائه -3

 افراد خوداظهاری با  شرایط  تطبیق و  مدارک

  مرحله  شدگان   معرفی  فهرست  اعالم   و  نهایی  کل  نمره   محاسبه  و   دانشگاه   توسط   قانونی  سهمیه های  اعمال   و  مدارک  بررسی  -4

 دانشگاه  سایت وب طریق  از فضلی نمره  اساس بر  اول

 ذیل:  موارد رعایت با انتخابی   محل شغل کد در پذیرش ظرفیت  به توجه  با  اولیه  نتیجه  اعالم   -5

 شغل هر در امتیاز باالترین  دارای نفر سه اولیه کل نمره میانگین ×% ۵۰ نصاب= حد
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  شیوه   به   دانشگاه   توسط   مقرر  زمان  در   استخدامی  مستندات  و   مدارک  بررسی  جهت  صفحه   همین  4  بند  مشمولین   از  دعوت(  الف

 :ذیل

  جهت   صرفا)  ظرفیت  برابر   سه  میزان  به  نهایی  کل  نمره   اساس  بر  صرفا  است  «مصاحبه  انجام  »بدون  آنها  پذیرش  که  مشاغلی  برای  .1

 مدارک( بررسی

 بررسی  جهت   صرفا)   ظرفیت   برابر   پنج   میزان   به  است  « مصاحبه  »انجام  با   آنها   پذیرش  شیوه   که   شغلی  های   رشته   برای .2

 مدارک((مدارک

 انگشت(  اثر  و  )امضا  تایید به   که نام  ثبت   تقاضانامه در  داوطلب اظهاری خود  با شده  ارائه مستندات و  مدارک  و  سوابق انطباق ب(

 دانشگاه  سوی  از  آن  تایید  و  باشد رسیده  داوطلب 

 نتیجه  اعالم   و دانشگاه  توسط  مستندات مثبته(  و  مدارک )براساس شده   تایید سهمیه های  و  تغییرات اعمال -6

  گزینش   هسته  به  ذخیره   و  اصلی  تفکیک  به  نهایی  کل  نمره   ترتیب  به  پذیرش،  ظرفیت  برابر  نیم  و  یک  تعداد  به  افراد  معرفی -7

 دانشگاه 

 شغلی:  مصاحبه

  اول   مرحله  شده   پذیرفته  داوطلبان  از  درمانی  بهداشتی  مددکار  بیمارستانی،  پیش  پزشکی  فوریتهای  حیطه  به  مربوط  مشاغل  در   -1

  کاردانی   تحصیلی  مدرک  بودن   دارا   به   مشروط   مددکاری  ناپیوسته   کارشناسی  تحصیلی  مدارک  پذیرش  آمد.  خواهد   بعمل  مصاحبه

 .باشد می مددکاری

درصد نمره   30درصد نمره کل به آزمون کتبی و سایر عوامل امتیازی و    ۷0تبصره : نمره کل نهایی این داوطلبان بر اساس وزن    -

 کل به مصاحبه محاسبه خواهد شد . 

  به   محل  شغل  هر  ظرفیت  برابر  پنج  میزان  به   کتبی،  آزمون  اولیه  نتایج  اعالم  از  پس   مصاحبه  دارای  محل های   شغل  داوطلبان   از   -2

  مدارک   تایید  صورت  در  و   آمد  خواهد  عمل  به  دعوت  مدارک  بررسی  برای  سهمیه های قانونی(  اعمال  از  )پس  فضلی  نمره   ترتیب

 .شد خواهد  اقدام مصاحبه انجام   برای  برابر، ظرفیت سه از

 بود  خواهد  زیر شرح  به بیمارستانی  پیش پزشکی فوریت های حیطه  به   مربوط مشاغل برای  مصاحبه -3

 بیمارستانی پیش پزشکی فوریتهای شغلی رشته( الف

 مدارک بررسی زمان در  وزن و  قد  تناسب  و  قد لحاظ  از افراد فیزیکی شرایط  ارزیابی بدنی(:  توده   )شاخص BMI و  قد سنجش -1

 داوطلبان زمان مدیریت توانایی، و  چابکی و  بدنی قدرت ارزیابی جسمانی: آمادگی وضعیت سنجش -2

 کلی:  های توصیه و تذکرات

  آنان  توسط شده  ارائه( تحصیلی گرایش و  رشته )مقطع تحصیلی مدرک  که نمایند نام ثبت می توانند  صورتی در صرفاً  داوطلبان -1

  یکسان  استخدامی  آگهی  در  شده   قید  مشاغل  احراز  شرایط  در  مندرج   تحصیلی  گرایش  و   رشته  مقطع  تحصیلی  مدرک  عناوین  با  مطابق

  وی دانشنامه یا موقت  گواهینامه متن در داوطلب تحصیلی( گرایش و رشته  )مقطع نامی  ثبت تحصیلی مدرک عنوان همچنین  و بوده 

 .باشد گردیده  درج

  فارغ  صرفاً  باشد،  شده   ذکر  خاصی   گرایش  منتشره،  استخدامی  آگهی  در  تحصیلی   های   رشته  از   برخی  برای   که   صورتی  در  -2

  بدون   تحصیلی  های  رشته  از  یک  هر  که  صورتی  در  اما  نمایند  نام  ثبت  آزمون  در  می توانند   تحصیلی  گرایش  و  رشته  همان  التحصیالن 

  در   توانند  می  نظر،  مورد  مقطع  در  تحصیلی  رشته  آن  گرایش های  کلیه  التحصیالن  فارغ  باشد،  شده   درج  آگهی  در  گرایش  ذکر

 .نمایند نام   ثبت استخدامی آزمون

  عنوان   تحصیلی  گرایشهای  یا  رشته   با   تحصیلی  گرایش های   یا   و   ها   رشته   تطابق   بر  مبنی  مختلف  مراجع   از  گواهی  گونه   هر  ارائه   -3

ww  مندرج   تحصیلی   گرایش های   یا   و   ها   رشته  عنوان   عین   صرفاً  و   نداشته   موضوعیت  استخدام   فرایند   ادامه  جهت   استخدامی  آگهی  در   شده 
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   در  شده   اعالم   احراز  شرایط  لحاظ   از  ،مدارک  بررسی  مرحله در   که  داوطلبانی  رو  این  از   باشد،می  عمل  مالک  استخدامی  آگهی  در

  لم   کان   مرحله  این   در   آنان  معرفی  و   حذف   استخدام   فرایند   ادامه  از   شوند   داده   تشخیص   شرایط  واجد  غیر   منتشره،  استخدامی  آگهی

 .ندارد اعتراضی گونه  هیچ حق  متقاضی و نکرده   ایجاد داوطلب  برای  امتیازی  و  حق  هیچگونه و  گردیده  تلقی یکن

  اختصاصی و عمومی مشاغل بندی  طبقه طرح  رعایت به  منوط  مشاغل در  شده   اعالم دکتری  و  ارشد کارشناسی مدارک پذیرش  -4

 آدرس   به  مراجعه  با   هستند   موظف   داوطلبان   می باشد   تر(  پایین  مقطع  بودن   مرتبط   شرط )  پزشکی  آموزش   و   درمان   بهداشت  وزارت

https://mrd.behdasht.gov.ir/icgmdar    و   مطالعه   را   1400  سال  کتاب  مشاغل،  مهندسی  کتاب  مقررات  و  قوانین   قسمت  

 .شوند مطلع نظر  مورد شغل اختصاصی  شرایط از

  در.  باشند  داشته  را  می شوند  استخدام  که  کاری  انجام  برای  توانایی   و  روانی  و  جسمانی  سالمت  می بایست   استخدام  داوطلبان   -۵

به   مرجع  پزشکی،  معاینه  و  استخدامی  مصاحبه  مرحله  در  دانشگاه   توسط  استخدام  داوطلبان  توانایی  تأیید  عدم  صورت   رسیدگی 

 .و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان می باشد پزشکی علوم  دانشگاه  پزشکی شورای  داوطلبان  اعتراض

  تعیین  زمان  در  ناقص  صورت  به  مدارک  ارائه   یا  و  آگهی  متن  در  شده   اعالم  شرایط  و  ضوابط  دقیق  رعایت  عدم  از  ناشی  مسئولیت    -6

  مستنداتی   با   می نماید   اعالم  سنجش   سازمان  به  نام   ثبت  تقاضانامه   تکمیل  زمان  در  داوطلب   که  اطالعاتی  بین  مغایرت  گونه   هر   یا   و   شده 

  جمله   از  داوطلبان  مدارک که  صورتی  در  و بود خواهد  داوطلب  برعهده   شد   خواهد  ارائه  مدارک  بررسی و  اولیه  نتیجه اعالم  در  که

دستگاه    در  رسمی  غیر  اشتغال  سابقه  و  معلولیت  کرونا،  ویژه   امتیاز   دائم، سن، ایثارگری،  معافیت  یا  خدمت  پایان  تحصیلی،  مدارک

  مندرج   شرایط  با  مغایر  نامی، ثبت  تقاضانامه  در  داوطلب  اظهاری  خود  اطالعات  همچنین و  سن(  حداکثر  محاسبه  )برای  اجرایی  های

  )اعالم   موسسات  استخدامی  آزمون  از  مرحله  هر  در  و   کرد  نخواهد  ایجاد  متقاضی   برای  امتیازی  و  حقی   گونه  هیچ   باشد،   آگهی  این  در

  از  مربوطه   اولویت   یا  امتیاز(  استخدامی  حکم  صدور  یا   و  نهایی  پذیرش  صورت   در   حتی  و   گزینش  استخدامی،  مصاحبه  اولیه،   نتایج

 .ندارد اعتراضی گونه  هیچ حق و  سلب داوطلب 

 رسید.  خواهد داوطلبان   اطالع  ه بهگاسایت دانش طریق  از تأیید از  پس شدگانپذیرفته اسامی-۷

  تاریخ  برای  عمل  مالک  است   ذکر  به  الزم.  باشند  داشته  کافی  توجه  آگهی  در  شده   اشاره   تاریخ های  مبنای  به  بایستی  داوطلبان  -8

  اجباری طرح دوران در که  افرادی  )جهت طرح به شروع تاریخ  وظیفه، نظام  خدمت پایان و دائم  معافیت تحصیل،  از فراغت گواهی

 . باشد می نام  ثبت  روز  اولین سن، محاسبه مالک  و  نام  ثبت   روز آخرین.... و  سکونت سال ده  محاسبه  تاریخ می باشند(، 

  داوطلبان   اطالع   برای  صرفا  اولیه   نتیجه   اعالم  بود   خواهد   اولیه   کل  نمره   اساس  بر  صرفاً  حدنصاب  دارای   افراد  فهرست  استخراج-9

می    استخدام  جمله   از  دیگری  قانونی  ارزش  هرگونه   فاقد  و   می باشد   آنان   مکتسبه(   )نمرات  علمی  وضعیت  از   آزمون  در  کننده   شرکت

 باشد 

  الزم   مستندات  و   مدارک   ارائه   به   نسبت   مدارک  بررسی  برای  برای   دانشگاه   توسط   شده   مشخص  زمان های  در  که   داوطلبانی  -10

 سایر  از   موارد   اینگونه   در  دانشگاه   است   بدیهی .  داشت  نخواهند  اعتراضی   هیچگونه   حق   و   محروم بعدی   مراحل  انجام   از   ننمایند   اقدام 

 .نمود خواهند  دعوت فضلی نمره  ترتیب   به کنندگان شرکت

دانشگاه    سایت  طریق  از  متعاقباً  شده  اعالم  مشاغل  در  استخدامی  مصاحبه  مکان  و  زمان  نحوه   خصوص  در  رسانی  اطالع گونه  هر-11

  به   مرتب  طور  به  بایست  می  داوطلبان   بنابراین.  کرد  خواهند  دریافت  طریق   این  از  را   خود  نیاز  مورد  اطالعات  داوطلبان  و  بود   خواهد

 .نمایند مراجعه سایت
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 محل جغرافیایی خدمت  عنوان شغل  ردیف 

 جنسیت  سهمیه ها 

 شرایط احراز  توضیحات
 آزاد 

 ایثارگران 

 5% 

 ایثارگران 

25% 
 آقا خانم 

 بهیار  1
مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

 گشت شهرستان سراوان 
 دارندگان مدرک دیپلم بهیاری   به شرط بیتوته در مرکز * * 1    

 بهیار  2
مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

 شبانه روزی سیرکان شهرستان سراوان
 دارندگان مدرک دیپلم بهیاری   به شرط بیتوته در مرکز * *     1

 بهیار  3
مرکز خدمات جامع سالمت روستایی 

 کشتگان شهرستان سراوان 
 دارندگان مدرک دیپلم بهیاری   به شرط بیتوته در مرکز * *     1

 بهیار  4
مرکز خدمات جامع سالمت  روستایی شبانه  

 روزی اسفندک شهرستان سراوان 
 دارندگان مدرک دیپلم بهیاری   در مرکز به شرط بیتوته * *     1

 بهیار  ۵
مرکز خدمات جامع سالمت روستایی مک 

 سوخته شهرستان گلشن 
 دارندگان مدرک دیپلم بهیاری   به شرط بیتوته در مرکز * *     1

 بهیار   6
مرکز خدمات جامع سالمت  روستایی شبانه  

 روزی ایرندگان شهرستان خاش 
 دارندگان مدرک دیپلم بهیاری   بیتوته در مرکزبه شرط  * *     1

 بهیار  7
مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

 شبانه روزی نوک آباد شهرستان تفتان  
 دارندگان مدرک دیپلم بهیاری   به شرط بیتوته در مرکز *       1

 بهیار  8
مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

 شبانه روزی هیدوچ شهرستان سیب و سوران
 دارندگان مدرک دیپلم بهیاری   به شرط بیتوته در مرکز * *     1

 بهیار  ۹
مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

 شبانه روزی سوران شهرستان سیب و سوران
 دارندگان مدرک دیپلم بهیاری   به شرط بیتوته در مرکز   *     1

 بهیار  1۰
مرکز خدمات جامع سالمت روستایی شبانه  

 روزی پسکوه شهرستان سیب و سوران 
 دارندگان مدرک دیپلم بهیاری   به شرط بیتوته در مرکز * *     1

 بهیار  11
مرکز خدمات جامع سالمت روستایی شبانه  

 روزی سرجنگل شهرستان زاهدان 
 دارندگان مدرک دیپلم بهیاری   به شرط بیتوته در مرکز * * 1   
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 پرستار  12
مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

 شبانه روزی جالق گلشن 
 کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری    * *     1

 پرستار  13
مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

 شبانه روزی نوک آباد شهرستان تفتان  
 کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری    * *     1

 پرستار  14
مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

 شبانه روزی نصرت آباد شهرستان زاهدان 
 کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری    * * 1    

   * * 1   30 بیمارستان ایرانمهر سراوان  پرستار  1۵

   پرستاری کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا: الف

 پرستاری   تحصیلی  رشته  گرایشهای  در  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک   بودن  دارا:  ب

 پرستاری  تحصیلی رشته کارشناسی  بودن دارا به مشروط

 تحصیلی  رشته   گرایشهای  در  (PhD)تخصصی  دکتری  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ج 

  رشته از دریکی ارشد  کارشناسی و پرستاری کارشناسی بودن دارا به مشروط پرستاری

 . ب دربند ذکرشده تحصیلی های

   * * 1   2 بیمارستان سیب سوران پرستار  16

 پرستاری کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا: الف

 پرستاری   تحصیلی  رشته  گرایشهای  در  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک   بودن  دارا:  ب

 پرستاری  تحصیلی رشته کارشناسی  بودن دارا به مشروط

 تحصیلی  رشته   گرایشهای  در  (PhD)تخصصی  دکتری  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ج 

  رشته از دریکی ارشد  کارشناسی و پرستاری کارشناسی بودن دارا به مشروط پرستاری

 . ب دربند ذکرشده تحصیلی های

   * * 2   9 بیمارستان امام خمینی )ره( خاش  پرستار  17

 پرستاری کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا: الف

 پرستاری   تحصیلی  رشته  گرایشهای  در  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک   بودن  دارا:  ب

 پرستاری  تحصیلی رشته کارشناسی  بودن دارا به مشروط

 تحصیلی  رشته   گرایشهای  در  (PhD)تخصصی  دکتری  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ج 

  رشته از دریکی ارشد  کارشناسی و پرستاری کارشناسی بودن دارا به مشروط پرستاری

 . ب دربند ذکرشده تحصیلی های

ww   پرستاری کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا: الف   * * 3   1 بیمارستان بوعلی زاهدان  پرستار  18
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 پرستاری   تحصیلی  رشته  گرایشهای  در  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک   بودن  دارا:  ب

 پرستاری  تحصیلی رشته کارشناسی  بودن دارا به مشروط

 تحصیلی  رشته   گرایشهای  در  (PhD)تخصصی  دکتری  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ج 

  رشته از دریکی ارشد  کارشناسی و پرستاری کارشناسی بودن دارا به مشروط پرستاری

 . ب دربند ذکرشده تحصیلی های

 پزشک عمومی  1۹
  3مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره  

 شهرستان سراوان  /
 عمومی  پزشک رشته  در ای حرفه دکتری   * * 1    

 پزشک عمومی  2۰
مرکز خدمات جامع سالمت شهری شهید  

 مطهری/ شهرستان خاش 
 عمومی  پزشک رشته  در ای حرفه دکتری   * *     1

 * * 1     مرکز بهداشت/ شهرستان سیب سوران  خرید  کارشناس 21
این شغل جهت تصدی  

 باشد پست کارپرداز می 

 مدیریت :  تحصیلی  های  رشته  از  دریکی  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا  -  الف

 و  صنایع  مهندسی  صنایع،  مهندسی  بازرگانی،  مدیریت  صنعتی،  مدیریت  دولتی،

 .مالی مدیریت اقتصاد، حسابداری، مدیریت، سیستمهای 

: تحصیلی   های   رشته   از   دریکی  ارشد  کارشناسی  تحصیلی   مدرک   بودن  دارا  -  ب

 کسب   مدیریت  ،(گرایشها  کلیه   با )  بازرگانی  مدیریت  ،(گرایشها  کلیه  با)  دولتی  مدیریت

 مطالبات،  وصول   مدیریت  حسابداری،  سالمت،  اقتصاد  ،(گرایشها  کلیه)  اقتصاد  وکار،

 مالی  مهندسی) مالی  وکار،  کسب  مدیریت  وری،  بهره   و  کیفیت  مدیریت  پروژه   مدیریت

 (. گرایشها کلیه با) صنعتی مدیریت بیمه، مالی، حقوق ،(ریسک مدیریت و

 * * 1     بیمارستان ایرانمهر / شهرستان سراوان  کارشناس خرید  22
این شغل جهت تصدی  

 باشد میصندوقدار پست 

 مدیریت :تحصیلی  های   رشته   از  دریکی  کارشناسی  تحصیلی   مدرک   بودن  دارا  -  الف

  صنایع  مهندسی   صنایع،  مهندسی   بازرگانی،  مدیریت  صنعتی،   مدیریت  دولتی،

 .مالی مدیریت  اقتصاد، حسابداری، مدیریت، وسیستمهای 

 های   رشته  از  دریکی  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا  -  ب

 ، (گرایشها  کلیه  با)  بازرگانی  مدیریت  ،(گرایشها  کلیه  با)  دولتی  مدیریت:تحصیلی

 مدیریت   حسابداری،   سالمت،  اقتصاد  ،(گرایشها  کلیه)  اقتصاد  وکار،  کسب  مدیریت

 وکار،  کسب  مدیریت  وری،  بهره   و  کیفیت  مدیریت  پروژه   مدیریت  مطالبات،  وصول 

  کلیه   با)  صنعتی  مدیریت  بیمه،  مالی،  حقوق  ،(ریسک  مدیریت  و  مالی  مهندسی)مالی
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 * *     1 شبکه بهداشت سیب سوران  خرید  کارشناس 23
این شغل جهت تصدی  

 باشد پست انباردار می

 مدیریت :تحصیلی  های   رشته   از  دریکی  کارشناسی  تحصیلی   مدرک   بودن  دارا  -  الف

  صنایع  مهندسی   صنایع،  مهندسی   بازرگانی،  مدیریت  صنعتی،   مدیریت  دولتی،

 .مالی مدیریت  اقتصاد، حسابداری، مدیریت، وسیستمهای 

 های   رشته  از  دریکی  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا  -  ب

 ، (گرایشها  کلیه  با)  بازرگانی  مدیریت  ،(گرایشها  کلیه  با)  دولتی  مدیریت:تحصیلی

 مدیریت   حسابداری،   سالمت،  اقتصاد  ،(گرایشها  کلیه)  اقتصاد  وکار،  کسب  مدیریت

 وکار،  کسب  مدیریت  وری،  بهره   و  کیفیت  مدیریت  پروژه   مدیریت  مطالبات،  وصول 

  کلیه   با)  صنعتی  مدیریت  بیمه،  مالی،  حقوق  ،(ریسک  مدیریت  و  مالی  مهندسی)مالی

 (. گرایشها

 * * 1     بیمارستان ایرانمهر / شهرستان سراوان  کارشناس خرید  24
این شغل جهت تصدی  

 باشد پست کارپرداز می 

 مدیریت :  تحصیلی  های  رشته  از  دریکی  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا  -  الف

 و  صنایع  مهندسی  صنایع،  مهندسی  بازرگانی،  مدیریت  صنعتی،  مدیریت  دولتی،

 .مالی مدیریت اقتصاد، حسابداری، مدیریت، سیستمهای 

: تحصیلی   های   رشته   از   دریکی  ارشد  کارشناسی  تحصیلی   مدرک   بودن  دارا  -  ب

 کسب   مدیریت  ،(گرایشها  کلیه   با )  بازرگانی  مدیریت  ،(گرایشها  کلیه  با)  دولتی  مدیریت

 مطالبات،  وصول   مدیریت  حسابداری،  سالمت،  اقتصاد  ،(گرایشها  کلیه)  اقتصاد  وکار،

 مالی  مهندسی) مالی  وکار،  کسب  مدیریت  وری،  بهره   و  کیفیت  مدیریت  پروژه   مدیریت

 (. گرایشها کلیه با) صنعتی مدیریت بیمه، مالی، حقوق ،(ریسک مدیریت و

2۵ 
کاردان بالینی فوریت  

 های پزشکی 
   *   3   2 / شهرستان زاهدان  13منطقه 

 پزشکی،  فوریتهای   های  رشته   از   دریکی  کاردانی  تحصیلی   مدرک  بودن  دارا:  الف

 .                               عمل اتاق و هوشبری  پرستاری،

 . باشد می الزامی شغل این جهت  رانندگی گواهینامه  داشتن* 

26 
کاردان بالینی فوریت  

 های پزشکی 
   *   2   2 / شهرستان زاهدان  14منطقه 

 پزشکی،  فوریتهای   های  رشته   از   دریکی  کاردانی  تحصیلی   مدرک  بودن  دارا:  الف

 .                               عمل اتاق و هوشبری  پرستاری،

 . باشد می الزامی شغل این جهت  رانندگی گواهینامه  داشتن* 

27 
کاردان بالینی فوریت  

 های پزشکی 
   *   1   3 لولکدان / شهرستان میرجاوه

 پزشکی،  فوریتهای   های  رشته   از   دریکی  کاردانی  تحصیلی   مدرک  بودن  دارا:  الف

 .                               عمل اتاق و هوشبری  پرستاری،

ww . باشد می الزامی شغل این جهت  رانندگی گواهینامه  داشتن* 
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28 
کاردان بالینی فوریت  

 های پزشکی 
  *    1 الدیز/ شهرستان میرجاوه

 پزشکی،  فوریتهای   های  رشته   از   دریکی  کاردانی  تحصیلی   مدرک  بودن  دارا:  الف

 .                               عمل اتاق و هوشبری  پرستاری،

 . باشد می الزامی شغل این جهت  رانندگی گواهینامه  داشتن* 

2۹ 
کاردان بالینی فوریت  

 های پزشکی 
   *   1   3 پیگل / شهرستان خاش 

 پزشکی،  فوریتهای   های  رشته   از   دریکی  کاردانی  تحصیلی   مدرک  بودن  دارا:  الف

 .                               عمل اتاق و هوشبری  پرستاری،

 . باشد می الزامی شغل این جهت  رانندگی گواهینامه  داشتن* 

3۰ 
کاردان بالینی فوریت  

 های پزشکی 
  *    1 کارواندر/  شهرستان خاش 

 پزشکی،  فوریتهای   های  رشته   از   دریکی  کاردانی  تحصیلی   مدرک  بودن  دارا:  الف

 .                               عمل اتاق و هوشبری  پرستاری،

 . باشد می الزامی شغل این جهت  رانندگی گواهینامه  داشتن* 

31 
کاردان بالینی فوریت  

 های پزشکی 
   *       4 چاه شاهی / شهرستان سراوان

 پزشکی،  فوریتهای   های  رشته   از   دریکی  کاردانی  تحصیلی   مدرک  بودن  دارا:  الف

 .                               عمل اتاق و هوشبری  پرستاری،

 . باشد می الزامی شغل این جهت  رانندگی گواهینامه  داشتن* 

32 
کاردان بالینی فوریت  

 های پزشکی 
   *       2 رحمت آباد / شهرستان سوران 

 پزشکی،  فوریتهای   های  رشته   از   دریکی  کاردانی  تحصیلی   مدرک  بودن  دارا:  الف

 .                               عمل اتاق و هوشبری  پرستاری،

 . باشد می الزامی شغل این جهت  رانندگی گواهینامه  داشتن* 

33 
کارشناس توانبخشی  

 فیزیکی )کاردرمان( 

بیمارستان علی ابن ابیطالب )ع( / شهرستان 

 زاهدان 
1     * *   

 .کاردرمانی کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا: الف

  علوم  اعصاب،  علوم  کاردرمانی،  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ب

 و   ورزشی   آسیبهای  روانشناسی،  شناختی،  نبخشی   توا  نبخشی،  توا  مدیریت  شناختی،

. کاردرمانی  کارشناسی  مدرک  بودن  دارا  به   مشروط  ارگونومی  اصالحی،  حرکات

 (PhD) تخصصی  دکترای  تحصیلی   مدرک   بودن   دارا :  ج   اعصاب،  علوم   کاردرمانی،

 ورزشی  آسیبهای  روانشناسی،   شناختی،   نبخشی  توا  نبخشی،  توا   مدیریت  شناختی،  علوم 

 و  کارشناسی  تحصیلی  مدرک   بودن   دارا   به  مشروط  ارگونومی  اصالحی،  حرکات  و

 . ب و  الف دربند ذکرشده  تحصیلی های رشته از یکی  در ارشد کارشناسی

34 
  آزمایشگاه کارشناس

 طبی  تشخیص 

مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

 شبانه روزی سیرکان/ شهرستان سراوان 
 کارشناس علوم آزمایشگاهی     * *     1
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3۵ 
  آزمایشگاه کارشناس

 طبی  تشخیص 

مرکز خدمات جامع سالمت روستایی 

 شهیدنصرت زهی ناهوک/ شهرستان سراوان
 کارشناس علوم آزمایشگاهی     * *     1

36 
  آزمایشگاه کارشناس

 طبی  تشخیص 

مرکز خدمات جامع سالمت  روستایی بیلری 

 شهرستان خاش  /
 کارشناس علوم آزمایشگاهی     * *     1

37 
  آزمایشگاه کارشناس

 طبی  تشخیص 

مرکز خدمات جامع سالمت روستایی شبانه  

 روزی پسکوه /  شهرستان سیب و سوران 
 کارشناس علوم آزمایشگاهی     * *     1

38 
  آزمایشگاه کارشناس

 طبی  تشخیص 
   * * 1    ۵ بیمارستان ایرانمهر / شهرستان سراوان 

 .آزمایشگاهی علوم کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا: الف

 بیوشیمی  های  رشته  از  دریکی  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ب

 بافت   پزشکی،  شناسی  ایمنی  پزشکی،  شناسی  ویروس  پزشکی،  شناسی  بالینی،انگل

 شناسی   خون  پزشکی،  شناسی  قارچ  شناسی،  سم  پزشکی،  شناسی  شناسی،میکروب

 پزشکی؛   فناوری   زیست  انسانی،   ژنتیک   ،( هماتولوژی)  خون   بانک   و  آزمایشگاهی

 .آزمایشگاهی علوم کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا به مشروط

 تحصیلی   های  رشته  در (PHD) تخصصی  دکترای  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ج

 بافت  پزشکی،  شناسی  ایمنی  پزشکی،  شناسی  انگل  بالینی،  بیوشیمی  شناسی،  آسیب

 ویروس   پزشکی،  شناسی  قارچ  پزشکی،  شناسی  باکتری  شناسی،  سم  پزشکی،  شناسی

 پزشکی،   سایتوژنتیک  پزشکی،  ژنتیک  خون،  بانک  و  شناسی  خون  پزشکی،  شناسی

 تحصیلی   مدرک  بودن  دارا  به   مشروط  پزشکی،  فناوری   زیست  مولکولی،  ژنتیک 

 تحصیلی  های  رشته  از  یکی  در  ارشد  کارشناسی  و  آزمایشگاهی  علوم  کارشناسی

 .ب  بند در ذکرشده 

 شناسی  آسیب   تحصیلی  رشته  در   تخصصی  دانشنامه   تحصیلی  مدرک   بودن   دارا:  د

 بالینی  و تشریحی

 آزمایشگاهی  علوم دکترای مدرک  بودن دارا: ه 

3۹ 
  آزمایشگاه کارشناس

 طبی  تشخیص 

بیمارستان سیب سوران/ شهرستان سیب و  

 سوران
1     * *   

 .آزمایشگاهی علوم کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا: الف

 بیوشیمی  های  رشته  از  دریکی  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ب

 بافت   پزشکی،  شناسی  ایمنی  پزشکی،  شناسی  ویروس  پزشکی،  شناسی  بالینی،انگل

ww شناسی   خون  پزشکی،  شناسی  قارچ  شناسی،  سم  پزشکی،  شناسی  شناسی،میکروب
w.
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 پزشکی؛   فناوری   زیست  انسانی،   ژنتیک   ،( هماتولوژی)  خون   بانک   و  آزمایشگاهی

 .آزمایشگاهی علوم کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا به مشروط

 تحصیلی   های  رشته  در (PHD) تخصصی  دکترای  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ج

 بافت  پزشکی،  شناسی  ایمنی  پزشکی،  شناسی  انگل  بالینی،  بیوشیمی  شناسی،  آسیب

 ویروس   پزشکی،  شناسی  قارچ  پزشکی،  شناسی  باکتری  شناسی،  سم  پزشکی،  شناسی

 پزشکی،   سایتوژنتیک  پزشکی،  ژنتیک  خون،  بانک  و  شناسی  خون  پزشکی،  شناسی

 تحصیلی   مدرک  بودن  دارا  به   مشروط  پزشکی،  فناوری   زیست  مولکولی،  ژنتیک 

 تحصیلی  های  رشته  از  یکی  در  ارشد  کارشناسی  و  آزمایشگاهی  علوم  کارشناسی

 .ب  بند در ذکرشده 

 شناسی  آسیب   تحصیلی  رشته  در   تخصصی  دانشنامه   تحصیلی  مدرک   بودن   دارا:  د

 بالینی  و تشریحی

 آزمایشگاهی  علوم دکترای مدرک  بودن دارا: ه 

4۰ 
کاردان آزمایشگاه  

 تشخیص طبی 

مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

 گشت/ شهرستان سراوان 
 کاردان علوم آزمایشگاهی    * *     1

41 
کارشناس بهداشت  

 حرفه ای 

/   4مرکز خدمات جامع سالمت شهری 

 شهرستان سراوان 
1     * *   

  HSEکارشناسی و کارشناسی ارشد  رشته بهداشت حرفه ای و کارشناسی ارشد  

 منوط به کارشناسی بهداشت حرفه ای 

42 
کارشناس بهداشت  

 محیط 

مرکز خدمات جامع سالمت روستایی 

 کارواندر/  شهرستان خاش 
 کارشناسی رشته  بهداشت محیط     * *     1

43 
کارشناس بهداشت  

 محیط 

مرکز خدمات  ۷2پایگاه مراقبت مرزی میل 

جامع سالمت شهری روستایی شبانه روزی 

 علی ابن ابیطالب )ع( / شهرستان میرجاوه

 کارشناسی رشته  بهداشت محیط     *       1

44 
کارشناس بهداشت  

 محیط 

مرکز خدمات جامع سالمت روستایی کنت 

 شهرستان سیب و سوران     /
 کارشناسی رشته  بهداشت محیط     * *     1

4۵ 
کارشناس بهداشت  

 محیط 

مرکز خدمات جامع سالمت روستایی 

 سرسوره /  شهرستان سیب و سوران   
ww کارشناسی رشته  بهداشت محیط     * *     1

w.
ira

na
rz

e.
ir



 

1۹ 

46 
کارشناس بهداشت  

 محیط 

مرکز خدمات جامع سالمت روستایی شبانه  

 روزی  سرجنگل / شهرستان زاهدان 
 کارشناسی رشته  بهداشت محیط     * *     1

47 
کارشناس بهداشت  

 محیط 

مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

شبانه روزی علی ابن ابیطالب )ع( / شهرستان 

 میرجاوه 

 کارشناسی رشته  بهداشت محیط     *       1

48 
کارشناس  تجهیزات  

 پزشکی 
 مهندسی پزشکی )لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(    * *    1  دانشکده دندان پزشکی / شهرستان زاهدان 

 کارشناس تغذیه  4۹
مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

 شماره یک/ شهرستان سراوان 
1     * *   

کارشناسی و  کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه و کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در 

 تغذیه  ، مدیریت تغذیه در بحران منوط به دارابودن کارشناسی علوم تغذیه   

 کارشناس تغذیه  ۵۰

مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

شبانه روزی علی ابن ابیطالب )ع( / شهرستان 

 میرجاوه 
    1 * *   

کارشناسی و  کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه و کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در 

 تغذیه  ، مدیریت تغذیه در بحران منوط به دارابودن کارشناسی علوم تغذیه   

 کارشناس تغذیه  ۵1

مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

شبانه روزی هیدوج /  شهرستان سیب و  

 سوران   

1     * *   
کارشناسی و  کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه و کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در 

 تغذیه  ، مدیریت تغذیه در بحران منوط به دارابودن کارشناسی علوم تغذیه   

 کارشناس تغذیه   ۵2
مرکز خدمات جامع سالمت روستایی شبانه  

 روزی پسکوه /  شهرستان سیب و سوران   
1     * *   

کارشناسی و  کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه و کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در 

 تغذیه  ، مدیریت تغذیه در بحران منوط به دارابودن کارشناسی علوم تغذیه   

   * *     1 بیمارستان ایرانمهر/ شهرستان سراوان کارشناس تغذیه   ۵3

 تغذیه  علوم کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا: الف

 تغذیه،  در بهداشتی علوم تغذیه، علوم ارشد  کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا: ب

  تغذیه  علوم  غذایی،  مواد  کیفی  کنترل   و  بهداشت  غذایی،  صنایع  و  علوم  بالینی،  تغذیه

 مواد ایمنی و  بهداشت بیوشیمی، پزشکی، آموزش غیرمترقبه، حوادث و بحران در

 درمانی،   بهداشتی  خدمات  مدیریت  ورزشی،  تغذیه   گرایش  ورزشی   فیزیولوژی  غذایی،

 آشامیدنی،   و  خوراکی  مواد  کنترل   سالمندی،  سالمت  غذایی،  مواد  شناسی  ب  میکرو

  ازرشته  یکی  در  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا  به  مشروط  کشاورزی  مهندسی

ww . الف دربند ذکرشده تحصیلی های
w.
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  علوم های رشته از یکی در ( PhD)تخصصی دکتری تحصیلی مدرک بودن دارا: ج

 غذایی،  مواد  ایمنی   و   بهداشت   غذایی،  صنایع  و   علوم   تغذیه،  و   غذا   سیاستهای   تغذیه،

 کارشناسی   و  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا  به  مشروط  ورزشی  فیزیولوژی

 . ب  و الف دربند  ذکرشده  تحصیلی های  رشته از دریکی ارشد

   * *     1 بیمارستان امام خمینی )ره(/ شهرستان خاش کارشناس تغذیه   ۵4

 تغذیه  علوم کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا: الف

 تغذیه،  در بهداشتی علوم تغذیه، علوم ارشد  کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا: ب

  تغذیه  علوم  غذایی،  مواد  کیفی  کنترل   و  بهداشت  غذایی،  صنایع  و  علوم  بالینی،  تغذیه

 مواد ایمنی و  بهداشت بیوشیمی، پزشکی، آموزش غیرمترقبه، حوادث و بحران در

 درمانی،   بهداشتی  خدمات  مدیریت  ورزشی،  تغذیه   گرایش  ورزشی   فیزیولوژی  غذایی،

 آشامیدنی،   و  خوراکی  مواد  کنترل   سالمندی،  سالمت  غذایی،  مواد  شناسی  ب  میکرو

  ازرشته  یکی  در  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا  به  مشروط  کشاورزی  مهندسی

 . الف دربند ذکرشده تحصیلی های

  علوم های رشته از یکی در ( PhD)تخصصی دکتری تحصیلی مدرک بودن دارا: ج

 غذایی،  مواد  ایمنی   و   بهداشت   غذایی،  صنایع  و   علوم   تغذیه،  و   غذا   سیاستهای   تغذیه،

 کارشناسی   و  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا  به  مشروط  ورزشی  فیزیولوژی

 . ب  و الف دربند  ذکرشده  تحصیلی های  رشته از دریکی ارشد

 * * 1     شبکه / شهرستان سیب سوران  مالی  امور کارشناس ۵۵

این شغل جهت تصدی   

  امین و حسابدارپست 

 باشد می اموال 

 حسابداری :تحصیلی  های  رشته  از  دریکی  کارشناسی  تحصیلی   مدرک   بودن  دارا  -  الف

 بازرگانی،  صنعتی،مدیریت  مدیریت  دولتی،  مدیریت  مالی،  مدیریت  ،(گرایشها  کلیه)

 مدیریت  اسالمی،  بانکداری   کوچک،  وکار  کسب  مدیریت  بیمه،  مدیریت  اقتصاد،

 .   اقتصاد اسالمی علوم وکار، کسب

 مالی: تحصیلی های  رشته از دریکی ارشد کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا - ب

 مالی،  مدیریت  ،(گرایشها  کلیه)  حسابرسی  ،(گرایشها  کلیه)  حسابداری  ،(گرایشها  کلیه)

 ،(گرایشها کلیه ) بازرگانی مدیریت ،(عمومی مالیه و بودجه گرایش) دولتی مدیریت

 ، (گرایشها  کلیه )  اقتصاد  ،(مالی  مهندسی   گرایش)  صنایع   مهندسی  صنعتی،   مدیریت

ww (.گرایشها  کلیه)  وکار  کسب  مدیریت  ،(گرایشها  کلیه)  اقتصادی  علوم  بهداشت،  اقتصاد
w.
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  کلیه)  مالی:  تحصیلی  های  رشته  از  دریکی  دکترا  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا  -  ج

 کلیه)  بازرگانی  مدیریت  دولتی،  مدیریت  ،(گرایشها  کلیه)  حسابداری  ،(گرایشها

 ،اقتصاد (گرایشها  کلیه )  اقتصاد   ،(مالی  مهندسی  گرایش)  صنایع  مهندسی  ،(گرایشها

 .سالمت

۵6 
          شناسی  پرتو کارشناس

 (  رادیولوژی) 
   * *     6 بیمارستان ایرانمهر / شهرستان سراوان 

پرتوشناسی   رشته  در  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  الف  تکنولوژی 

 (.رادیولوژی)

 پرتوزا،  داروهای  علوم  رشته   در  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ب

 فناوری  پزشکی،  فیزیک  پزشکی،  نانوتکنولوژی  پرتویی،  حفاظت  و  رادیوبیولوژی

 بیوفیزیک،  ،(  اسکن  تی.سی)    پزشکی  تصویربرداری  فناوری  ، (MRI)  تصویربرداری

 دارا  به   مشروط  ،(پزشکی  پرتو )  ای  هسته   مهندسی  و (  تشریح  علم)  آناتومی  پزشکی  ،

 بودن   دارا:  ج.             پرتوشناسی  تکنولوژی   تحصیلی   رشته   در   کارشناسی  مدرک   بودن

 رادیو   پرتوزا،  داروهای  علوم   رشته   در (PhD)  تخصصی   دکترا  تحصیلی   مدرک

 بیوفیزیک،   پزشکی،  فیزیک  پزشکی،  نانوتکنولوژی  پرتویی،  حفاظت  و   بیولوژی

  گرایش)  پزشکی  تصویربرداری  های  فناوری  و  علوم   ،(پزشکی  پرتو)  ای  هسته   مهندسی

  رشته  در   کارشناسی  تحصیلی   مدرک  بودن  دارا  به  مشروط(  عصبی  تصویربرداری

 در   ذکرشده   تحصیلی  های  رشته  از  یکی  در  ارشد   کارشناسی   و  پرتوشناسی   تکنولوژی 

 . ب بند

۵7 
          شناسی  پرتو کارشناس

 (  رادیولوژی) 
   * *     1 بیمارستان رازی / شهرستان سراوان 

 پرتوشناسی   تکنولوژی  رشته  در  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  الف

 (.رادیولوژی)

 پرتوزا،  داروهای  علوم  رشته   در  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ب

 فناوری  پزشکی،  فیزیک  پزشکی،  نانوتکنولوژی  پرتویی،  حفاظت  و  رادیوبیولوژی

 بیوفیزیک،  ،(  اسکن  تی.سی)    پزشکی  تصویربرداری  فناوری  ، (MRI)  تصویربرداری

 دارا  به   مشروط  ،(پزشکی  پرتو )  ای  هسته   مهندسی  و (  تشریح  علم)  آناتومی  پزشکی  ،

 بودن   دارا:  ج.             پرتوشناسی  تکنولوژی   تحصیلی   رشته   در   کارشناسی  مدرک   بودن

 رادیو   پرتوزا،  داروهای  علوم   رشته   در (PhD)  تخصصی   دکترا  تحصیلی   مدرک

ww بیوفیزیک،   پزشکی،  فیزیک  پزشکی،  نانوتکنولوژی  پرتویی،  حفاظت  و   بیولوژی
w.
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  گرایش)  پزشکی  تصویربرداری  های  فناوری  و  علوم   ،(پزشکی  پرتو)  ای  هسته   مهندسی

  رشته  در   کارشناسی  تحصیلی   مدرک  بودن  دارا  به  مشروط(  عصبی  تصویربرداری

 در   ذکرشده   تحصیلی  های  رشته  از  یکی  در  ارشد   کارشناسی   و  پرتوشناسی   تکنولوژی 

 . ب بند

۵8 
          شناسی  پرتو کارشناس

 (  رادیولوژی) 

بیمارستان سیب سوران / شهرستان سیب و  

 سوران
1     * *   

 پرتوشناسی   تکنولوژی  رشته  در  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  الف

 (.رادیولوژی)

 پرتوزا،  داروهای  علوم  رشته   در  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ب

 فناوری  پزشکی،  فیزیک  پزشکی،  نانوتکنولوژی  پرتویی،  حفاظت  و  رادیوبیولوژی

 بیوفیزیک،  ،(  اسکن  تی.سی)    پزشکی  تصویربرداری  فناوری  ، (MRI)  تصویربرداری

 دارا  به   مشروط  ،(پزشکی  پرتو )  ای  هسته   مهندسی  و (  تشریح  علم)  آناتومی  پزشکی  ،

 بودن   دارا:  ج.             پرتوشناسی  تکنولوژی   تحصیلی   رشته   در   کارشناسی  مدرک   بودن

 رادیو   پرتوزا،  داروهای  علوم   رشته   در (PhD)  تخصصی   دکترا  تحصیلی   مدرک

 بیوفیزیک،   پزشکی،  فیزیک  پزشکی،  نانوتکنولوژی  پرتویی،  حفاظت  و   بیولوژی

  گرایش)  پزشکی  تصویربرداری  های  فناوری  و  علوم   ،(پزشکی  پرتو)  ای  هسته   مهندسی

  رشته  در   کارشناسی  تحصیلی   مدرک  بودن  دارا  به  مشروط(  عصبی  تصویربرداری

 در   ذکرشده   تحصیلی  های  رشته  از  یکی  در  ارشد   کارشناسی   و  پرتوشناسی   تکنولوژی 

 . ب بند

۵۹ 
 پرتودرمانیکارشناس 

 )رادیوتراپی(

بیمارستان علی ابن ابیطالب )ع(/ شهرستان  

 زاهدان 
1     * *   

 پرتودرمانی  تکنولوژی   رشته  در   کارشناسی  تحصیلی  مدرک   بودن   دارا:  الف

 (. رادیوتراپی)

رشته    در ((PhD  تخصصی  و دکترا  ارشد  کارشناسی   تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ب

رادیو    فیزیک  های پرتوزا، پزشکی،  داروهای  علوم  پرتویی،  حفاظت  و  بیولوژی 

کارشناسی  مدرک تحصیلی  بودن  دارا  به  مشروط  پزشکی(  )پرتو  ای  هسته  مهندسی 

   تکنولوژی پرتو درمانی

6۰ 
          شناسی  پرتو کارشناس

 (  رادیولوژی) 
   * * 1     بیمارستان دارالشفاء / شهرستان میرجاوه

 پرتوشناسی   تکنولوژی  رشته  در  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  الف

ww (.رادیولوژی)
w.
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 پرتوزا،  داروهای  علوم  رشته   در  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ب

 فناوری  پزشکی،  فیزیک  پزشکی،  نانوتکنولوژی  پرتویی،  حفاظت  و  رادیوبیولوژی

 بیوفیزیک،  ،(  اسکن  تی.سی)    پزشکی  تصویربرداری  فناوری  ، (MRI)  تصویربرداری

 دارا  به   مشروط  ،(پزشکی  پرتو )  ای  هسته   مهندسی  و (  تشریح  علم)  آناتومی  پزشکی  ،

 .             پرتوشناسی تکنولوژی  تحصیلی   رشته در کارشناسی مدرک  بودن

 داروهای  علوم   رشته  در (PhD)  تخصصی  دکترا   تحصیلی  مدرک  بودن   دارا:  ج

 پزشکی،   فیزیک  پزشکی،  نانوتکنولوژی   پرتویی،  حفاظت   و  بیولوژی   رادیو   پرتوزا،

 تصویربرداری  های  فناوری  و  علوم  ،(پزشکی  پرتو )  ای  هسته  مهندسی  بیوفیزیک،

 تحصیلی  مدرک   بودن   دارا   به  مشروط(  عصبی  تصویربرداری  گرایش)  پزشکی

 های   رشته  از   یکی   در  ارشد   کارشناسی   و   پرتوشناسی  تکنولوژی   رشته   در  کارشناسی

 . ب بند در ذکرشده تحصیلی

 کارشناس سالمت روان 61
مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

 شبانه روزی سیرکان/ شهرستان سراوان 
1     * *   

کارشناس روانشناسی بالینی و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی منوط به داشتن  

 کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی یا بالینی  

 کارشناس سالمت روان 62
مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

 شماره یک/ شهرستان سراوان 
1     * *   

کارشناس روانشناسی بالینی و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی منوط به داشتن  

 کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی یا بالینی  

 کارشناس سالمت روان 63
مرکز خدمات جامع سالمت  روستایی شبانه  

 روزی اسفندک/ شهرستان سراوان   
1     * *   

کارشناس روانشناسی بالینی و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی منوط به داشتن  

 کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی یا بالینی  

 کارشناس سالمت روان 64
مرکز خدمات جامع سالمت شهری امام  

 خمینی/  شهرستان خاش   
1     * *   

کارشناس روانشناسی بالینی و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی منوط به داشتن  

 کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی یا بالینی  

 کارشناس سالمت روان 6۵
مرکز خدمات جامع سالمت روستایی 

 اسماعیل آباد/  شهرستان خاش 
1     * *   

کارشناس روانشناسی بالینی و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی منوط به داشتن  

 کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی یا بالینی  

 کارشناس سالمت روان 66
مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

 شبانه روزی نوک آباد/ شهرستان تفتان
    1 * *   

کارشناس روانشناسی بالینی و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی منوط به داشتن  

 کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی یا بالینی  

 کارشناس سالمت روان 67

مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

شبانه روزی هیدوج /  شهرستان سیب و  

 سوران   

1     * *   
کارشناس روانشناسی بالینی و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی منوط به داشتن  

ww کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی یا بالینی  
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 کارشناس سالمت روان 68
مرکز خدمات جامع سالمت روستایی شبانه  

 روزی پسکوه /  شهرستان سیب و سوران   
1     * *   

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی منوط به داشتن  کارشناس روانشناسی بالینی و 

 کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی یا بالینی 

 کارشناس سالمت روان   6۹
مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

 گشت / شهرستان سراوان 
1     * *   

کارشناس روانشناسی بالینی و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی منوط به داشتن  

 کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی یا بالینی 

 کارشناس سالمت روان   7۰
مرکز خدمات جامع سالمت روستایی اسالم  

 آباد حومه / شهرستان خاش 
    1 * *   

کارشناس روانشناسی بالینی و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی منوط به داشتن  

 کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی یا بالینی  

71 
کارشناس بهداشت  

 محیط 
 * *     1 ستاد مرکز بهداشت شهرستان تفتان 

این شغل جهت تصدی  

پست کارشناس سالمت  

 باشد محیط می

 کارشناس بهداشت محیط 

72 
کارشناس فناوری  

 اطالعات سالمت 
   * *     1 بیمارستان ایرانمهر / شهرستان سراوان 

 فناوری   پزشکی،  مدارک  های  رشته  در  کارشناسی  تحصیلی   مدرک  بودن  دارا:  الف

  .پزشکی شاخه در کتابداری سالمت، اطالعات

 فناوری   مدیریت  های  رشته  از  یکی  در  ارشد  کارشناسی   تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ب

 ع   اطال   و  کتابداری  پزشکی،  انفورماتیک  سالمت،  اطالعات   فناوری پزشکی،  اطالعات

 دارا   به   مشروط  درمانی  و   بهداشتی  خدمات  مدیریت  و   پزشکی  مدارک   پزشکی،  رسانی

 .الف دربند ذکرشده تحصیلی های  رشته از یکی  در کارشناسی مدرک  بودن

  مدارک   های  رشته  از  دریکی ((PhDتخصص  دکترا  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ج

 انفورماتیک   درمانی،  و   بهداشتی   اطالعات   مدیریت  سالمت   اطالعات   مدیریت  پزشکی،

 پزشکی  رسانی  ع   اطال  و   کتابداری   درمانی،  و   بهداشتی   خدمات  مدیریت  پزشکی،

  رشته  از  یکی   در  ارشد   کارشناسی   و   کارشناسی  تحصیلی   مدرک   بودن  دارا  به  مشروط

 . ب و  الف دربند ذکرشده تحصیلی های

73 
کارشناس فناوری  

 اطالعات سالمت 
 * * 1    1 بیمارستان امام خمینی )ره(/ شهرستان خاش

این شغل جهت تصدی  

پست منشی بخش  

 باشد می

 فناوری   پزشکی،  مدارک  های  رشته  در  کارشناسی  تحصیلی   مدرک  بودن  دارا:  الف

  .پزشکی شاخه در کتابداری سالمت، اطالعات

 فناوری   مدیریت  های  رشته  از  یکی  در  ارشد  کارشناسی   تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ب

 ع   اطال   و  کتابداری  پزشکی،  انفورماتیک  سالمت،  اطالعات   فناوری پزشکی،  اطالعات

 دارا   به   مشروط  درمانی  و   بهداشتی  خدمات  مدیریت  و   پزشکی  مدارک   پزشکی،  رسانی

ww .الف دربند ذکرشده تحصیلی های  رشته از یکی  در کارشناسی مدرک  بودن
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  مدارک  های  رشته  از  دریکی (PhD)  تخصصی  دکترا  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ج

 انفورماتیک   درمانی،  و   بهداشتی   اطالعات   مدیریت  سالمت   اطالعات   مدیریت  پزشکی،

 پزشکی  رسانی  ع   اطال  و   کتابداری   درمانی،  و   بهداشتی   خدمات  مدیریت  پزشکی،

  رشته  از  یکی   در  ارشد   کارشناسی   و   کارشناسی  تحصیلی   مدرک   بودن  دارا  به  مشروط

 . ب و  الف دربند ذکرشده تحصیلی های

74 
کارشناس فناوری  

 اطالعات سالمت 
 * * 1     بیمارستان ایرانمهر/ شهرستان سراوان

این شغل جهت تصدی  

پست منشی بخش  

 باشد می

 فناوری   پزشکی،  مدارک  های  رشته  در  کارشناسی  تحصیلی   مدرک  بودن  دارا:  الف

  .پزشکی شاخه در کتابداری سالمت، اطالعات

 فناوری   مدیریت  های  رشته  از  یکی  در  ارشد  کارشناسی   تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ب

 ع   اطال   و  کتابداری  پزشکی،  انفورماتیک  سالمت،  اطالعات   فناوری پزشکی،  اطالعات

 دارا   به   مشروط  درمانی  و   بهداشتی  خدمات  مدیریت  و   پزشکی  مدارک   پزشکی،  رسانی

 .الف دربند ذکرشده تحصیلی های  رشته از یکی  در کارشناسی مدرک  بودن

  مدارک  های  رشته  از  دریکی (PhD)  تخصصی  دکترا  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ج

 انفورماتیک   درمانی،  و   بهداشتی   اطالعات   مدیریت  سالمت   اطالعات   مدیریت  پزشکی،

 پزشکی  رسانی  ع   اطال  و   کتابداری   درمانی،  و   بهداشتی   خدمات  مدیریت  پزشکی،

  رشته  از  یکی   در  ارشد   کارشناسی   و   کارشناسی  تحصیلی   مدرک   بودن  دارا  به  مشروط

 . ب و  الف دربند ذکرشده تحصیلی های

7۵ 
فناوری  کارشناس 

 اطالعات سالمت 

مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

 شبانه روزی سیرکان/ شهرستان سراوان 
 کارشناس و کارشناس ارشد فناوری اطالعات سالمت و مدارک پزشکی    * *     1

76 
کارشناس فناوری  

 اطالعات سالمت 

مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

 شبانه روزی جالق/  شهرستان گلشن 
1     * *   

کارشناس و کارشناس ارشد فناوری اطالعات سالمت ، مدارک پزشکی، آمار 

 زیستی 

77 
کارشناس فناوری  

 اطالعات سالمت 

مرکز خدمات جامع سالمت  روستایی شبانه  

 روزی دهپابید/  شهرستان تفتان 
 کارشناس و کارشناس ارشد فناوری اطالعات سالمت و مدارک پزشکی    * *     1

78 
کارشناس فناوری  

 اطالعات سالمت 

مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

شبانه روزی سوران /  شهرستان سیب و  

 سوران   

 کارشناس و کارشناس ارشد فناوری اطالعات سالمت و مدارک پزشکی    * *     1
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7۹ 
کارشناس فناوری  

 اطالعات سالمت 

مرکز خدمات جامع سالمت روستایی شبانه  

 روزی پسکوه /  شهرستان سیب و سوران   
 کارشناس و کارشناس ارشد فناوری اطالعات سالمت و مدارک پزشکی    * *     1

8۰ 
کارشناس فناوری  

 اطالعات سالمت 

مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

 شبانه روزی سرجنگل / شهرستان زاهدان 
 کارشناس و کارشناس ارشد فناوری اطالعات سالمت و مدارک پزشکی    * * 1    

81 
کارشناس فناوری  

 اطالعات سالمت 

مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

شبانه روزی هیدوج / شهرستان سیب و  

 سوران

 کارشناس و کارشناس ارشد فناوری اطالعات سالمت و مدارک پزشکی    * *     1

82 
کارشناس بالینی فوریت  

 های پزشکی 
   *   1     /  شهرستان زاهدان 13منطقه 

 پزشکی،   فوریتهای   های   رشته   از  دریکی  کارشناسی  تحصیلی  مدرک   بودن  دارا:  الف

 . عمل اتاق و هوشبری  پرستاری،

 فوریتهای  های  رشته   از  دریکی  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ب

 درمانی  بهداشتی خدمات ومدیریت عمل اتاق هوشبری، پرستاری، پزشکی،

  دربند ذکرشده  تحصیلی های  رشته از دریکی کارشناسی  مدرک بودن دارا به مشروط

 . الف

 . باشد می الزامی شغل این جهت  رانندگی گواهینامه  داشتن* 

83 
کارشناس بالینی فوریت  

 های پزشکی 
   *   1     /  شهرستان زاهدان 14منطقه 

 پزشکی،   فوریتهای   های   رشته   از  دریکی  کارشناسی  تحصیلی  مدرک   بودن  دارا:  الف

 . عمل اتاق و هوشبری  پرستاری،

 فوریتهای  های  رشته   از  دریکی  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ب

 درمانی  بهداشتی خدمات ومدیریت عمل اتاق هوشبری، پرستاری، پزشکی،

  دربند ذکرشده  تحصیلی های  رشته از دریکی کارشناسی  مدرک بودن دارا به مشروط

 . الف

 . باشد می الزامی شغل این جهت  رانندگی گواهینامه  داشتن* 

84 
کارشناس بالینی فوریت  

 های پزشکی 
  *    1 چاه شاهی / شهرستان سراوان

 پزشکی،   فوریتهای   های   رشته   از  دریکی  کارشناسی  تحصیلی  مدرک   بودن  دارا:  الف

 . عمل اتاق و هوشبری  پرستاری،

 فوریتهای  های  رشته   از  دریکی  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ب

ww درمانی  بهداشتی خدمات ومدیریت عمل اتاق هوشبری، پرستاری، پزشکی،
w.
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  دربند ذکرشده  تحصیلی های  رشته از دریکی کارشناسی  مدرک بودن دارا به مشروط

 . الف

 . باشد می الزامی شغل این جهت  رانندگی گواهینامه  داشتن* 

8۵ 
کارشناس بالینی فوریت  

 های پزشکی 
   *       2 شهری / شهرستان خاش  2شماره  

 پزشکی،   فوریتهای   های   رشته   از  دریکی  کارشناسی  تحصیلی  مدرک   بودن  دارا:  الف

 . عمل اتاق و هوشبری  پرستاری،

 فوریتهای  های  رشته   از  دریکی  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ب

 درمانی  بهداشتی خدمات ومدیریت عمل اتاق هوشبری، پرستاری، پزشکی،

  دربند ذکرشده  تحصیلی های  رشته از دریکی کارشناسی  مدرک بودن دارا به مشروط

 . الف

 . باشد می الزامی شغل این جهت  رانندگی گواهینامه  داشتن* 

 * * 1     شبکه / شهرستان سیب و سوران  کارشناس منابع انسانی  86
  ی شغل جهت تصد ینا

 باشد می  ینپست کارگز

 مدیریت :  تحصیلی  های  رشته  از  دریکی  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا  -  الف

 خدمات  مدیریت  صنایع،   مهندسی  بازرگانی،  مدیریت  صنعتی،   مدیریت  دولتی،

 سیستمهای   و   صنایع  مهندسی  اداری،  حقوق  آموزشی،  مدیریت  درمانی،  و   بهداشتی

 .وکار کسب مدیریت مدیریت،

: تحصیلی   های   رشته   از   دریکی  ارشد  کارشناسی  تحصیلی   مدرک   بودن  دارا  -  ب

 درعملیات،   تحقیق  گرایشهای  با)  صنعتی  مدیریت  ،(گرایشها  کلیه  با)  دولتی  مدیریت

 مدیریت  درمانی،  و  بهداشتی  خدمات  مدیریت  عملکرد،  مدیریت  سیستمها،  مدیریت

 مدیریت   گرایش  با )  بازرگانی  مدیریت  ، (وری  بهره  و  کیفیت  مدیریت  پروژه 

 خدمات   مدیریت  ،(گرایشها  کلیه)  صنایع  مهندسی  ، (کارآفرینی  بازرگانی،  استراتژیک،

 سازمانی،  گرایش با) کارآفرینی اداری، حقوق آموزشی، مدیریت درمانی، و بهداشتی

 مدیریت   انسانی،  منابع  بهسازی  و  آموزش  ،(سالمت  جدید،  وکار  کسب  فناوری،  توسعه،

 انسانی،   منابع  و  رفتارسازمانی)  وکار  کسب  مدیریت(  گرایشها  کلیه  با)  انسانی  منابع

  زنجیره   عملیات  اطالعات،فناوری،  فناوری  و  اطالعاتی  سیستمهای  استراتژی،

 سیستمهای  اطالعات،  فناوری   مدیریت)  گرایشهای  اطالعات   فناوری  مدیریت(.تأمین

 پزشکی  انفورماتیک  ،(اطالعاتی  منابع  مدیریت  دانش،  مدیریت  پیشرفته،  اطالعاتی

.                                                                                            الف  بند  در  ذکرشده   های  رشته  از  دریکی  کارشناسی  مدرک  بودن  دارا  به  مشروط ww
w.
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 دولتی   مدیریت:  تحصیلی  های  رشته  از  دریکی  دکترا  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا  -  ج

 مدیریت  درعملیات،  تحقیق  گرایشهای  با )  صنعتی  مدیریت  ،(گرایشها  کلیه   با)

 ، ( انسانی  منابع  مدیریت  و  سازمانی   رفتار  گرایش   با )  بازرگانی  مدیریت  ،(سیستمها

 مدیریت   درمانی،  و   بهداشتی  خدمات  مدیریت  ،(گرایشها  کلیه )  صنایع  مهندسی

 فناوری   مدیریت)  گرایشهای  اطالعات  فناوری   مدیریت.  کارآفرینی  آموزشی،

 مشروط   پزشکی  انفورماتیک  ،(اطالعات  فناوری  توسعه  و  خدمات  مدیریت  اطالعات،

 تحصیلی  های   رشته  از   دریکی  ارشد   کارشناسی  و   کارشناسی   مدرک  بودن   دارا   به

 . ب و الف  بند در ذکرشده 

 * * 1     بیمارستان ایرانمهر / شهرستان سراوان  کارشناس منابع انسانی  87
  ی شغل جهت تصد ینا

 باشد می  ینپست کارگز

 مدیریت :  تحصیلی  های  رشته  از  دریکی  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا  -  الف

 خدمات  مدیریت  صنایع،   مهندسی  بازرگانی،  مدیریت  صنعتی،   مدیریت  دولتی،

 سیستمهای   و   صنایع  مهندسی  اداری،  حقوق  آموزشی،  مدیریت  درمانی،  و   بهداشتی

 .وکار کسب مدیریت مدیریت،

: تحصیلی   های   رشته   از   دریکی  ارشد  کارشناسی  تحصیلی   مدرک   بودن  دارا  -  ب

 درعملیات،   تحقیق  گرایشهای  با)  صنعتی  مدیریت  ،(گرایشها  کلیه  با)  دولتی  مدیریت

 مدیریت  درمانی،  و  بهداشتی  خدمات  مدیریت  عملکرد،  مدیریت  سیستمها،  مدیریت

 مدیریت   گرایش  با )  بازرگانی  مدیریت  ، (وری  بهره  و  کیفیت  مدیریت  پروژه 

 خدمات   مدیریت  ،(گرایشها  کلیه)  صنایع  مهندسی  ، (کارآفرینی  بازرگانی،  استراتژیک،

 سازمانی،  گرایش با) کارآفرینی اداری، حقوق آموزشی، مدیریت درمانی، و بهداشتی

 مدیریت   انسانی،  منابع  بهسازی  و  آموزش  ،(سالمت  جدید،  وکار  کسب  فناوری،  توسعه،

 انسانی،   منابع  و  رفتارسازمانی)  وکار  کسب  مدیریت(  گرایشها  کلیه  با)  انسانی  منابع

  زنجیره   عملیات  اطالعات،فناوری،  فناوری  و  اطالعاتی  سیستمهای  استراتژی،

 سیستمهای  اطالعات،  فناوری   مدیریت)  گرایشهای  اطالعات   فناوری  مدیریت(.تأمین

 پزشکی  انفورماتیک  ،(اطالعاتی  منابع  مدیریت  دانش،  مدیریت  پیشرفته،  اطالعاتی

.                                                                                            الف  بند  در  ذکرشده   های  رشته  از  دریکی  کارشناسی  مدرک  بودن  دارا  به  مشروط

 دولتی   مدیریت:  تحصیلی  های  رشته  از  دریکی  دکترا  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا  -  ج

ww مدیریت  درعملیات،  تحقیق  گرایشهای  با )  صنعتی  مدیریت  ،(گرایشها  کلیه   با)
w.
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 ، ( انسانی  منابع  مدیریت  و  سازمانی   رفتار  گرایش   با )  بازرگانی  مدیریت  ،(سیستمها

 مدیریت   درمانی،  و   بهداشتی  خدمات  مدیریت  ،(گرایشها  کلیه )  صنایع  مهندسی

 فناوری   مدیریت)  گرایشهای  اطالعات  فناوری   مدیریت.  کارآفرینی  آموزشی،

 مشروط   پزشکی  انفورماتیک  ،(اطالعات  فناوری  توسعه  و  خدمات  مدیریت  اطالعات،

 تحصیلی  های   رشته  از   دریکی  ارشد   کارشناسی  و   کارشناسی   مدرک  بودن   دارا   به

 . ب و الف  بند در ذکرشده 

88 
  یکارشناس توانبخش

 )گفتار درمان(  یزیکیف

بیمارستان علی ابن ابیطالب )ع( / شهرستان 

 زاهدان 
1     * *   

 گفتاردرمانی کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا: الف

 (PhD) تخصصی  دکترای   یا  ارشد   کارشناسی  تحصیلی   مدرک   بودن  دارا:  ب

 توانبخشی توانبخشی، مدیریت شناختی، علوم اعصاب، علوم گفتاردرمانی،

 کارشناسی  مدرک  بودن  دارا  به   مشروط  شناسی   زبان   روانشناسی،   شناختی،

 .گفتاردرمانی

 ماما 8۹
مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

 گشت/شهرستان سراوان
 کارشناس  و کارشناس ارشد مامایی به شرط بیتوته در مرکز     * 1    

 ماما ۹۰
مرکز خدمات جامع سالمت  روستایی شبانه  

 روزی اسفندک/ شهرستان سراوان 
 کارشناس  و کارشناس ارشد مامایی به شرط بیتوته در مرکز     *     1

 ماما ۹1
مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

 شبانه روزی جالق/ شهرستان گلشن 
 کارشناس  و کارشناس ارشد مامایی به شرط بیتوته در مرکز     *     2

 ماما ۹2
مرکز خدمات جامع سالمت روستایی کله  

 گان/  جالق شهرستان گلشن 
 کارشناس  و کارشناس ارشد مامایی به شرط بیتوته در مرکز     *     1

 ماما ۹3
مرکز خدمات جامع سالمت  روستایی شبانه  

 روزی ایرندگان/  شهرستان خاش 
 کارشناس  و کارشناس ارشد مامایی به شرط بیتوته در مرکز     *     1

 ماما ۹4
مرکز خدمات جامع سالمت روستایی اسالم  

 آبادگرنچین/  شهرستان خاش 
 کارشناس  و کارشناس ارشد مامایی به شرط بیتوته در مرکز     *     1

 ماما ۹۵
مرکز خدمات جامع سالمت روستایی شیر  

 آباد/  شهرستان تفتان 
 کارشناس  و کارشناس ارشد مامایی به شرط بیتوته در مرکز     *     1

ww
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 ماما ۹6
مرکز خدمات جامع سالمت روستایی چاه  

 احمد / شهرستان تفتان 
 کارشناس  و کارشناس ارشد مامایی به شرط بیتوته در مرکز     *     1

 ماما ۹7

مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

شبانه روزی هیدوج /  شهرستان سیب و  

 سوران

 کارشناس  و کارشناس ارشد مامایی به شرط بیتوته در مرکز     *     1

 ماما ۹8
مرکز خدمات جامع سالمت روستایی 

 ناصرآباد /  شهرستان سیب و سوران   
 کارشناس  و کارشناس ارشد مامایی به شرط بیتوته در مرکز     *     1

 ماما ۹۹
مرکز خدمات جامع سالمت روستایی 

 سرسوره /  شهرستان سیب و سوران 
 کارشناس  و کارشناس ارشد مامایی به شرط بیتوته در مرکز     *     1

 ماما 1۰۰
مرکز خدمات جامع سالمت روستایی شبانه  

 روزی پسکوه /  شهرستان سیب و سوران 
 کارشناس  و کارشناس ارشد مامایی به شرط بیتوته در مرکز     *     1

 ماما 1۰1
مرکز خدمات جامع سالمت روستایی سیب 

 شهرستان سیب و سوران      /
 کارشناس  و کارشناس ارشد مامایی به شرط بیتوته در مرکز     *     1

 ماما 1۰2
مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

 شبانه روزی  نصرت آباد / شهرستان زاهدان
 کارشناس  و کارشناس ارشد مامایی به شرط بیتوته در مرکز     * 1    

 ماما 1۰3
مرکز خدمات جامع سالمت روستایی دهک 

 شهرستان سراوان  /
 کارشناس  و کارشناس ارشد مامایی به شرط بیتوته در مرکز     * 1    

 ماما 1۰4
بیمارستان سیب سوران /  شهرستان سیب و 

 سوران
1     *     

 .مامایی رشته  در کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا: الف

 مامایی،   در  مشاوره   مامایی،  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ب

  مدرک  بودن  دارا  به   مشروط  انسانی   ژنتیک  پزشکی،  آموزش  آناتومی،فیزیولوژی،

 .مامایی کارشناسی تحصیلی

در( PhD  تخصصی  دکتری  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ج  های  رشته  از  یکی  ( 

 بیولوژی  باروری،  بهداشت   پزشکی،  ژنتیک  پزشکی،  اخالق  پزشکی،  آموزش

 تحصیلی  مدرک  بودن  دارا  به   مشروط  سالمت  ارتقا  و   بهداشت  آموزش  تولیدمثل، 

ww . ب  بند در ذکرشده  تحصیلی های رشته  ارشد  کارشناسی و مامایی کارشناسی
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   *   1 بیمارستان ایرانمهر / شهرستان سراوان  ماما 1۰۵

 .مامایی رشته  در کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا: الف

 مامایی،   در  مشاوره   مامایی،  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ب

  مدرک  بودن  دارا  به   مشروط  انسانی   ژنتیک  پزشکی،  آموزش  آناتومی،فیزیولوژی،

 .مامایی کارشناسی تحصیلی

در( PhD  تخصصی  دکتری  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ج  های  رشته  از  یکی  ( 

 بیولوژی  باروری،  بهداشت   پزشکی،  ژنتیک  پزشکی،  اخالق  پزشکی،  آموزش

 تحصیلی  مدرک  بودن  دارا  به   مشروط  سالمت  ارتقا  و   بهداشت  آموزش  تولیدمثل، 

 . ب  بند در ذکرشده  تحصیلی های رشته  ارشد  کارشناسی و مامایی کارشناسی

1۰6 
مدد کار بهداشتی  

 درمانی 
 * *    1  بیمارستان امام خمینی )ره( / شهرستان خاش

این شغل جهت تصدی  

 باشد پست مددکار می 

 مددکاری  تحصیلی   های  رشته  در  پیوسته  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  الف

  اجتماعی؛ خدمات اجتماعی،

 روانشناسی  های  رشته  از  یکی  در  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ب

 شناسی  آسیب   اجتماعی،   رفاه  اجتماعی،  مددکاری   بالینی،   روانشناسی   عمومی،

  رشته  از  یکی  در  کارشناسی  مدرک  بودن  دارا  به  مشروط  خانواده؛  مطالعات  اجتماعی،

 .الف دربند ذکرشده تحصیلی های

 های   رشته  از  یکی   در (PhD)  تخصصی  دکتری   تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ج

 اجتماعی،   رفاه  ریزی  برنامه   اجتماعی،  مددکاری  بالینی،  روانشناسی  عمومی،  روانشناسی

  مدرک  بودن  دارا  به  مشروط  خانواده؛  و  زنان  مطالعات  اجتماعی،  شناسی  آسیب

 و  الف   بند   در  ذکرشده  تحصیلی  های   رشته   از  یکی   در   ارشد  کارشناسی   و   کارشناسی

 .ب

1۰7 
مدد کار بهداشتی  

 درمانی 
 * *    1 بیمارستان دارالشفاء/ شهرستان میرجاوه

این شغل جهت تصدی  

 باشد پست مددکار می 

 مددکاری  تحصیلی   های  رشته  در  پیوسته  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  الف

  اجتماعی؛ خدمات اجتماعی،

 روانشناسی  های  رشته  از  یکی  در  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ب

 شناسی  آسیب   اجتماعی،   رفاه  اجتماعی،  مددکاری   بالینی،   روانشناسی   عمومی،

  رشته  از  یکی  در  کارشناسی  مدرک  بودن  دارا  به  مشروط  خانواده؛  مطالعات  اجتماعی،

ww .الف دربند ذکرشده تحصیلی های
w.

ira
na

rz
e.

ir



 

32 

 های   رشته  از  یکی   در (PhD)  تخصصی  دکتری   تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ج

 اجتماعی،   رفاه  ریزی  برنامه   اجتماعی،  مددکاری  بالینی،  روانشناسی  عمومی،  روانشناسی

  مدرک  بودن  دارا  به  مشروط  خانواده؛  و  زنان  مطالعات  اجتماعی،  شناسی  آسیب

 و  الف   بند   در  ذکرشده  تحصیلی  های   رشته   از  یکی   در   ارشد  کارشناسی   و   کارشناسی

 .ب

1۰8 
مدد کار بهداشتی  

 درمانی 
 * * 1   بیمارستان بهاران زاهدان 

این شغل جهت تصدی  

 باشد پست مددکار می 

 مددکاری  تحصیلی   های  رشته  در  پیوسته  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  الف

  اجتماعی؛ خدمات اجتماعی،

 روانشناسی  های  رشته  از  یکی  در  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ب

 شناسی  آسیب   اجتماعی،   رفاه  اجتماعی،  مددکاری   بالینی،   روانشناسی   عمومی،

  رشته  از  یکی  در  کارشناسی  مدرک  بودن  دارا  به  مشروط  خانواده؛  مطالعات  اجتماعی،

 .الف دربند ذکرشده تحصیلی های

 های   رشته  از  یکی   در (PhD)  تخصصی  دکتری   تحصیلی  مدرک  بودن  دارا:  ج

 اجتماعی،   رفاه  ریزی  برنامه   اجتماعی،  مددکاری  بالینی،  روانشناسی  عمومی،  روانشناسی

  مدرک  بودن  دارا  به  مشروط  خانواده؛  و  زنان  مطالعات  اجتماعی،  شناسی  آسیب

 و  الف   بند   در  ذکرشده  تحصیلی  های   رشته   از  یکی   در   ارشد  کارشناسی   و   کارشناسی

 .ب

1۰۹ 
کارشناس  بهداشت  

 خانواده  
   * 1     ستاد مرکز بهداشت شهرستان تفتان 

این شغل جهت تصدی  

سالمت  پست کارشناس 

  خانواده و جمعیت 

 باشد می

 ، کارشناسی مامایی کارشناسی بهداشت عمومی

11۰ 
کارشناس بهداشت  

 خانواده 

پایگاه سالمت شهری ضمیمه مرکز خدمات 

جامع سالمت شهری روستایی گشت/  

 شهرستان سراوان 

2     *   

این شغل جهت تصدی  

پست کارشناس مراقب  

 باشد سالمت می

 مامایی، کارشناس کارشناس بهداشت عمومی

111 
کارشناس بهداشت  

 خانواده 

پایگاه سالمت روستایی مرکز خدمات جامع  

سالمت روستایی غفورآباد/ شهرستان  

 سراوان

1     *   

این شغل جهت تصدی  

پست کارشناس مراقب  

 باشد سالمت می

ww مامایی، کارشناس کارشناس بهداشت عمومی
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112 
کارشناس بهداشت  

 خانواده 

پایگاه سالمت شهری ضمیمه مرکز خدمات 

جامع سالمت شهری روستایی شبانه روزی 

 جالق/ شهرستان گلشن 

1     *   

این شغل جهت تصدی  

پست کارشناس مراقب  

 باشد سالمت می

 مامایی، کارشناس کارشناس بهداشت عمومی

113 
کارشناس بهداشت  

 خانواده 

پایگاه سالمت  روستایی کهن موالداد مرکز 

خدمات جامع سالمت روستایی کهن موال  

 داد/ شهرستان خاش 

1     *   

این شغل جهت تصدی  

پست کارشناس مراقب  

 باشد سالمت می

 مامایی، کارشناس کارشناس بهداشت عمومی

114 
کارشناس بهداشت  

 خانواده 

پایگاه سالمت  ضمیمه مرکز خدمات جامع  

سالمت شهری روستایی شبانه روزی نوک 

 آباد/ شهرستان تفتان 

1     *   

این شغل جهت تصدی  

پست کارشناس مراقب  

 باشد سالمت می

 مامایی، کارشناس کارشناس بهداشت عمومی

11۵ 
کاردان بهداشت  

 خانواده 

مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

شبانه روزی سوران /  شهرستان سیب و  

 سوران

1     *   

این شغل جهت تصدی  

مراقب  دانپست کار

 باشد سالمت می

 مامایی، کاردان بهداشت عمومی دانکار

116 
کارشناس بهداشت  

 خانواده 

پایگاه سالمت شهید محسن باقری مرکز 

خدمات جامع سالمت شهری روستایی  

 تفتان/ شهرستان خاش 

1     *   

این شغل جهت تصدی  

پست کارشناس مراقب  

 باشد سالمت می

 کارشناس بهداشت عمومی، کارشناس مامایی

117 
کارشناس بهداشت  

 خانواده 

پایگاه سالمت غیر ضمیمه ماما مرکز 

خدمات جامع سالمت شهری روستایی شبانه  

روزی علی ابن ابیطالب )ع( / شهرستان  

 میرجاوه 

    1 *   

این شغل جهت تصدی  

پست کارشناس مراقب  

 باشد سالمت می

 کارشناس بهداشت عمومی، کارشناس مامایی

118 
کارشناس بهداشت  

 خانواده 

ضمیمه مرکز خدمات جامع پایگاه سالمت 

سالمت شهری روستایی شبانه روزی نصرت 

 آباد/ شهرستان زاهدان 
    1 *   

این شغل جهت تصدی  

پست کارشناس مراقب  

 باشد سالمت می

 کارشناس بهداشت عمومی، کارشناس مامایی

11۹ 
کارشناس پیشگیری و  

 مبارزه با بیماریها 

پایگاه مراقب مرزی مرکز خدمات جامع 

سالمت شهری روستایی شبانه روزی  

 کوهک / شهرستان سراوان 

1       * 

این شغل جهت تصدی  

پست کارشناس مراقب  

 باشدسالمت مرد می

 کارشناس بهداشت عمومی و کارشناس ارشد اپیدمیولوژی 
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12۰ 
کارشناس پیشگیری و  

 مبارزه با بیماریها 
 *       1 ستاد مرکز بهداشت شهرستان تفتان 

این شغل جهت تصدی   

کارشناس پست 

پیشگیری و مبارزه با  

  بیماری های واگیر

 باشد می

 کارشناس بهداشت عمومی و کارشناس ارشد اپیدمیولوژی  

121 
کارشناس پیشگیری و  

 مبارزه با بیماریها 
 *       1 ستاد مرکز بهداشت شهرستان تفتان 

این شغل جهت تصدی   

کارشناس پست 

پیشگیری و مبارزه با  

  بیماری های غیر واگیر

 باشد می

 کارشناس بهداشت عمومی و کارشناس ارشد اپیدمیولوژی  

122 
کارشناس پیشگیری و  

 مبارزه با بیماریها 

زمینی     3پایگاه مراقبت بهداشتی درجه  

مرکز خدمات جامع سالمت روستایی شبانه  

 روزی اسالم آباد گرنچین / شهرستان خاش

1       * 

این شغل جهت تصدی  

پست کارشناس مراقب  

 باشدسالمت مرد می

 کارشناس بهداشت عمومی و کارشناس ارشد اپیدمیولوژی 

123 
کارشناس پیشگیری و  

 بیماریها مبارزه با 

مرکز خدمات  ۷2پایگاه مراقبت مرزی میل 

جامع سالمت شهری روستایی شبانه روزی 

 علی ابن ابیطالب )ع( / شهرستان میرجاوه

1       * 

این شغل جهت تصدی  

پست کارشناس مراقب  

 باشدسالمت مرد می

 کارشناس بهداشت عمومی و کارشناس ارشد اپیدمیولوژی 

124 
پیشگیری و  کارشناس 

 مبارزه با بیماریها 

پایگاه مراقبت مرزی هوایی درجه یک  

فرودگاه زاهدان مرکز خدمات جامع  

سالمت شهری امام حسن مجتبی)ع( / 

 شهرستان زاهدان 

2       * 

این شغل جهت تصدی  

پست کارشناس مراقب  

 باشدسالمت مرد می

 اپیدمیولوژی کارشناس بهداشت عمومی و کارشناس ارشد 

12۵ 
کارشناس پیشگیری و  

 مبارزه با بیماریها 

مرکز خدمات جامع سالمت روستایی 

 مورتی/ شهرستان سراوان
1     * * 

این شغل جهت تصدی  

پست کارشناس مراقب  

 باشد سالمت ناظر می

 کارشناس بهداشت عمومی و کارشناس ارشد اپیدمیولوژی 

126 
کارشناس پیشگیری و  

 بیماریها مبارزه با 

مرکز خدمات جامع سالمت  روستایی شبانه  

 روزی اسفندک/ شهرستان سراوان  
1     * * 

این شغل جهت تصدی  

پست کارشناس مراقب  

 باشد سالمت ناظر می

ww کارشناس بهداشت عمومی و کارشناس ارشد اپیدمیولوژی 
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127 
کارشناس پیشگیری و  

 مبارزه با بیماریها 

مرکز خدمات جامع سالمت روستایی 

 کارواندر/  شهرستان خاش 
1     * * 

این شغل جهت تصدی  

پست کارشناس مراقب  

 باشد سالمت ناظر می

 کارشناس بهداشت عمومی و کارشناس ارشد اپیدمیولوژی 

128 
کارشناس پیشگیری و  

 مبارزه با بیماریها 

مرکز خدمات جامع سالمت روستایی 

 اسماعیل آباد / شهرستان خاش 
1     * * 

این شغل جهت تصدی  

پست کارشناس مراقب  

 باشد سالمت ناظر می

 کارشناس بهداشت عمومی و کارشناس ارشد اپیدمیولوژی 

12۹ 
کارشناس پیشگیری و  

 مبارزه با بیماریها 

مرکز خدمات جامع سالمت روستایی چاه  

 احمد /  شهرستان تقتان 
1     * * 

این شغل جهت تصدی  

پست کارشناس مراقب  

 باشد سالمت ناظر می

 کارشناس بهداشت عمومی و کارشناس ارشد اپیدمیولوژی 

13۰ 
کارشناس پیشگیری و  

 مبارزه با بیماریها 

مرکز خدمات جامع سالمت روستایی 

 کرشان / شهرستان سیب و سوران
1     * * 

این شغل جهت تصدی  

پست کارشناس مراقب  

 باشد می ناظرسالمت 

 کارشناس بهداشت عمومی و کارشناس ارشد اپیدمیولوژی 

131 
کارشناس پیشگیری و  

 مبارزه با بیماریها 

مرکز خدمات جامع سالمت روستایی سیب 

 شهرستان سیب و سوران     /
1     * * 

این شغل جهت تصدی  

پست کارشناس مراقب  

 باشد میناظر سالمت 

 کارشناس بهداشت عمومی و کارشناس ارشد اپیدمیولوژی 

132 
کاردان پیشگیری و  

 مبارزه با بیماریها 

مرکز خدمات جامع سالمت روستایی 

 سرسوره / شهرستان سیب و سوران  
1     * * 

این شغل جهت تصدی  

کاردان مراقب  پست 

 باشد می سالمت ناظر

 )گرایش مبارزه با بیماری ها یا بهداشت خانواده(  بهداشت عمومیکاردان 

133 
کاردان پیشگیری و  

 مبارزه با بیماریها 

مرکز خدمات جامع سالمت روستایی 

 کشتگان/شهرستان سراوان 
1       * 

این شغل جهت تصدی  

پست کاردان مراقب 

 باشد میناظر  سالمت 

   )گرایش مبارزه با بیماری ها( بهداشت عمومیکاردان 

134 
کاردان پیشگیری و  

 مبارزه با بیماریها 

مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 

 سیرکان/ شهرستان سراوان  شبانه روزی
1      * * 

این شغل جهت تصدی  

پست کاردان مراقب 

 باشد می ناظرسالمت 

 )گرایش مبارزه با بیماری ها یا بهداشت خانواده(  بهداشت عمومیکاردان 
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13۵ 
کاردان پیشگیری و  

 مبارزه با بیماریها 

 مرکز خدمات جامع سالمت روستایی

 میدان/ شهرستان سراوان 
1       * 

این شغل جهت تصدی  

پست کاردان مراقب 

 باشد می ناظرسالمت 

 )گرایش مبارزه با بیماری ها(  بهداشت عمومیکاردان 

136 
کاردان پیشگیری و  

 مبارزه با بیماریها 

مرکز خدمات جامع سالمت روستایی مک 

 سوخته/جالق شهرستان گلشن 
1       * 

این شغل جهت تصدی  

پست کاردان مراقب 

 باشد می ناظرسالمت 

 )گرایش مبارزه با بیماری ها(  بهداشت عمومیکاردان 

137 
کاردان پیشگیری و  

 مبارزه با بیماریها 

مرکز خدمات جامع سالمت روستایی کله  

 گان/  جالق شهرستان گلشن 
1      * * 

این شغل جهت تصدی  

پست کاردان مراقب 

 باشد میناظر سالمت 

 )گرایش مبارزه با بیماری ها یا بهداشت خانواده(  بهداشت عمومیکاردان 

138 
کاردان پیشگیری و  

 مبارزه با بیماریها 

مرکز خدمات جامع سالمت روستایی 

 گروانی باال/ شهرستان سراوان 
1       * 

این شغل جهت تصدی  

مراقب  دانپست کار

 باشد سالمت ناظر می

 )گرایش مبارزه با بیماری ها(  بهداشت عمومیکاردان 

13۹ 
کاردان پیشگیری و  

 مبارزه با بیماریها 

مرکز خدمات جامع سالمت روستایی اسالم  

 آباد گرنچین/شهرستان خاش 
1       * 

این شغل جهت تصدی  

پست کاردان مراقب 

 باشد می ناظر  سالمت 

 )گرایش مبارزه با بیماری ها(  بهداشت عمومیکاردان 

14۰ 
کاردان پیشگیری و  

 مبارزه با بیماریها 

مرکز خدمات جامع سالمت روستایی شیر  

 آباد /  شهرستان تقتان 
1      * * 

این شغل جهت تصدی  

پست کاردان مراقب 

 باشد میناظر سالمت 

 )گرایش مبارزه با بیماری ها یا بهداشت خانواده(  بهداشت عمومیکاردان 
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 مواد آزمون عنوان شغلی 

 ر پرستا

 ـ مادران و نوزادان ـ کودکان  1

 پرستاری   ـ روان2

 ـ بهداشت جامعه  3

 ـ بخشهای ویژه  4

 ـ مدیریت ۵

 ـ داخلی جراحی  6

 پزشک عمومی 

 ـ بیماریهای داخلی، عفونی، روانپزشکی  1

 ـ جراحی عمومی و زنان و زایمان  2

 ـ بیماریهای کودکان 3

 ـ آمار حیاتی و اصول اپیدمیولوژی  4

 غیرواگیر  ـاپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و ۵

 اطالعات فناوری کارشناس

 سالمت 

 سالمت اطالعات فنّاوری و مدیریت -1

 سالمت  داده های کدگذاری-2

 پزشکی اصطالحات-3

 بهداشتی شاخص های و بیمارستانی آمار-4

 بیماری شناسی -۵

آزمایشگاه  کارشناس

 تشخیص طبی 

 ـ بیوشیمی و بیوشیمی بالینی  1

 ـ خونشناسی و بانک خون  2

 ـمیکروبیولوژی )باکتری، انگل، قارچ و ویروس( 3

 ـ ایمونولوژی و سرولوژی  4

 ـکنترل کیفی، نمونهبرداری و ایمنی در آزمایشگاه    ۵

 کارشناس بهداشت محیط 

 ـ آب و فاضالب )شیمی، میکروبیولوژی و تصفیه(  1

 ـ آلودگی هوا  2

 ـ مواد زائد جامد  3

بهداشت مواد غذایی، بهداشت مسکن و اماکن عمومی، پرتوها، گندزداها، حشره شناسی پزشکی و ـ کلیات بهداشت محیط )  4

 مبارزه با ناقلین  

 کارشناس پرتوشناسی 

 )رادیولوژی( 

 ـ فیزیک رادیولوژی تشخیصی  1

 ـ فیزیک پرتوها  2

 ـ رادیوبیولوژی و حفاظت  3

 ـ تکنیکهای رادیوگرافی  4

 ـ مواد حاجب و ثبت و نمایش تصویر  ۵

کارشناس پیشگیری و  

 مبارزه با بیماریها

ـاصول و کلیات خدمات بهداشتی )ایمنسازی، بهداشت محیط، بهداشت حرفهای، بهداشت سالمندان، بهداشت روان، تغذیه و  1

 بهداشت مواد غذایی، نظام عرضه خدمات( 

 ـ آموزش بهداشت، ارتباطات و تکنولوژی 2

 ـ آمار زیستی، اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق  3

 ریزی بهداشتی و کلیات پزشکی   ـ اصول مدیریت و برنامه4

ww ـ اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر ـ اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران ۵
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با مبارزه و  پیشگیری کاردان

 بیماریها

حشره شناسی  روان، سالمندان، بهداشت بهداشت دندان، و بهداشت دهان محیط، بهداشتی)بهداشت خدمات کلیات و اصول  -1

 خدمات( عرضه نظام ناقلین، با مبارزه  و پزشکی

غذایی مواد بهداشت و تغذیه اصول  -2

کشوری( ایمن سازی برنامه )جدیدترین ایمن سازی -3

تکنولوژی و ارتباطات بهداشت، آموزش -4

اپیدمیولوژی  کلیات و اصول  و زیستی آمار -۵

ایران  در شایع بیماری های اپیدمیولوژی  غیرواگیر و واگیر بیماری های کنترل  و اپیدمیولوژی -6

کارشناس تجهیزات  

پزشکی 

ـ زبان تخصصی مهندسی پزشکی  1

زیستی و فیزیک پزشکی ـمقدمهای بر مهندسی پزشکی 2

ـ حفاظت، ایمنی و استانداردهای عمومی بیمارستانی  3

ـ تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیکهای پزشکی و اصول نگهداری آنها  4

ـ اصول سیستمهای رادیولوژی، تصویرگری پزشکی و حسگرهای زیستی  ۵

ـ فنّاوری اطالعات پزشکی6

کارشناس تغذیه

تغذیه اساسی  ـ 1

رژیمدرمانی    ـرژیم2 بر  تأکید  بیماریهای   )با  و  سوختگی  پیوند،  دیالیز  کلیوی،  بیماریهای  ویژه،  مراقبتهای  بخش  در  درمانی 

متابولیک(  

ـتغذیه در دورانهای مختلف زندگی و بیماریهای ناشی از سوءتغذیه  3

ـ بررسی وضعیت تغذیه  4

خدمات غذایی در بیمارستانها   ـ فرایندهای مدیریت۵

کارشناس سالمت روان 

ـ روانشناسی عمومی  1

ـ روانشناسی بالینی  2

ـ ارزیابی و تشخیص  3

شناسی روانی   ـ آسیب4

های شخصیت و رواندرمانی   ـ نظریه ۵

ماما 

  2و   1ـ بارداری و زایمان 1

  4و   3ـ بارداری و زایمان 2

بیماریهای زنان و ناباروری  ـ 3

ـ بهداشت مادر و کودک  4

ـ نوزادان  ۵

شناسی   ـ جنین 6

مددکار بهداشتی  

درمانی 

شناسی   های جامعه  ـ مبانی و نظریه 1

ـ مبانی توانبخشی  2

ـ مددکاری اجتماعی  3

شناسی اجتماعی   ـ آسیب4

بهیار

مراقبت های بیماری )سیستم های گوارشی.تولیدمثل.عضالنی.اسکلتی.پووست.قلب.عروق و ..(-1

بهداشت عمومی-2

فن بهیاری -3

اخالق و مقررات بهیاری -4

حسابدار 
2و 1اصول حسابداری -1

حسابداری میانه و پیشرفته -2

براى تهیه بسته کامل سواالت استخدامى دانشگاه هاى علوم پزشکى کشور، اینجا کلیک نمایید.
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حسابداری دولتی و بخش عمومی -3

محاسبات عمومی و قانون مناقصات  بودجه.قانون -4

کاردان آزمایشگاه تشخیص  

 طبی

بیوشیمی و بیوشیمی بالینی 1

.خون شناسی و بانک خون 2

ویرویس(0میکروبیولوژی))باکتری.انگل.قارچ3

ایمونولژی و سرولوژی  -4

نمونه برداری و اصول ایمنی در آزمایشگاه -۵

کاردان بالینی فوریتهای 

 پزشکی 

آناتومی و فیزیولوژی -1

فارماکولوژی -2

حوادث غیرمترقبه و اورژانس محیطی 0فرایند عملیات. ارزیابی بیمار.تروما و آشنایی با حرارت ترومایی . تصادفات-3

اورژانس های پزشکی شامل بیماری قلبی. مغزی و ریوری. کاهش هوشیاری و دیابت سایر اورژانس ها -4

حیاتی پایه و پیشرفته شوک خودکار و سایر دستگاه های مورد لزوم اقدامات -۵

انسانی  منابع کارشناس

.تئوری های مدیریت و تجزیه و تحلیل سیستم ها 1

.مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی 2

.تئوری های مدیریت دولتی 3

.حقوق اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری4

فوریت های کارشناس بالینی 

 پزشکی 

.فارماکولوژی و داروهای موجود در اورژانس، آمبوالنس و داروهای تجویزی از راه ورید ۵

.اورژانس های ترومایی و برخورد با عوارض ناشی ازآن 6

.اورژانس های داخلی و برخورد با عوارض ناشی از آن ۷

و اورژانس محیطی(  .موارد ویژه)اطفال، سالمندان،زنان8

.احیای مقدماتی و پیشرفته، تجویز داروها و استفاده از دستگاه شوک و سایر دستگاه مورد لزوم 9

کارشناس بهداشت حرفه ای 

.شناسایی عوامل فیزیکی زیان اور محیط کار1

محیطی تجزیه نمونه ها .شناسایی عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار و نمونه برداری از آالینده های 2

.مهندس فاکتورهای انسانی 3

.سم شناسی شغلی و بیماری های ناشی از کار4

.ایمنی در محیط کار و مدیریت ریسک۵

کارشناس توانبخشی فیزیکی 

 )گفتار درمان( 

نابسامانی های گفتار وزبان در دوران کودکی.1

اختالالت خواندن و نوشتن در دوران رشد .2

ناروانی گفتار .3

بان پریشی.4

اختالالت صوت و تشدید .۵

اختالالت واج شناسی و آواشناختی .6

اختالل در بلع .۷

کارشناس امور مالی 

2و   1اصول حسابداری .1

پیشرفته  و میانه حسابداری.2

عمومی  بخش و دولتی حسابداری.3

مناقصات  قانون  و عمومی محاسبات قانون بودجه،.4

مالی  مدیریت.۵

محیط بهداشت کارشناس
)تصفیه و میکروبیولوژی شیمی،( فاضالب و آب-1

هوا  آلودگی -2
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جامد  زائد مواد -3

پزشکی حشره شناسی پرتوها، گندزداها، عمومی، اماکن و مسکن بهداشت غذایی، مواد بهداشت(  محیط بهداشت کلیات -4

 )ناقلین با مبارزه  و

بهداشت خانواده کارشناس

سالمندان،   بهداشت ودندان، دهان بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط، بهداشت )ایمن سازی، بهداشتی خدمات کلیات و اصول  -1

خدمات( عرضه نظام مدارس، بهداشت

باروری  و کودک و مادر بهداشت -2

بهداشتی برنامه ریزی و مدیریت اصول  -3

تکنولوژی و ارتباطات بهداشت، آموزش -4

تحقیق  روش و اپیدمیولوژی اصول  زیستی، آمار -۵

کارشناس پرتو درمانی 

 ( رادیوتراپی )

رادیواکتیو  مواد و  تشعشع فیزیک -1

رادیوتراپی دستگاههای -2

رادیوتراپی در ریزی برنامه و  محاسبات اصول -3

پرتو برابر در حفاظت و  رادیوبیولوژی -4

مولدینگ -۵

رادیوتراپی تکنیک -6

کارشناس خرید

حسابداری  اصول  -1

دولتی  حسابداری -2

مالی  حسابداری -3

بودجه  -4

کارشناس توانبخشی فیزیکی

 )کاردرمان( 

کار درمانی در اختالالت جسمانی ، روانی و ذهنی  -1

آناتومی و کینزیولوژی  -2

روان حرکتی کودکان -3

و روان پزشکی  روان شناسی -4
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