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نام آزمون راهنمای ثبت دفترچهمربوط به  سری سوم اصالحات   دربارهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطالعيه 

 1399دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال  استخدامی
 

، 22/10/99و اطالعيه اصالحيه مورخ  21/10/99 مورخ ، اطالعيه اصالحيه16/10/99 مورخدفترچه راهنمای ثبت نام پيرو انتشار  
اعالم به شرح ذیل  چه راهنمای مذکور،راصالحات جدید مربوط به دفت پزشکی ظظوزارت بهداشت، درمان و آموزشاعالم  با توجه به

پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای (، 25/10/99) مهلت در نظر گرفته شده در صورت تمایل تا متقاضيان، ضرورت دارد .گرددمی
و ، مراجعه www.sanjesh.orgاین سازمان به نشانی به درگاه اطالع رسانی  اطالعيه، اطالعيه های فوق و اینثبت نام و مندرجات 

 اقدام نمایند.ویرایش  نسبت به
لذا ضرورت دارد متقاضيان در زمان تعيين شده نسبت به  .الزم به تاکيد است مهلت اعالم شده به هيچ وجه قابل تمدید نمی باشد

 ثبت نام و یا ویرایش اقدام نمایند.

 شغل محل ها: و شرایط اختصاصی اصالحات مربوط به شرایط احراز -الف
-28885-28884های شغل محلکدبه شرایط احراز با مقطع تحصيلی ليسانس  (31651رشته تحصيلی علوم آزمایشگاه )کد -

)کارشناس آزمایشگاه تشخيص طبی دانشگاه علوم پزشکی قزوین(  28891و 28886-28887-28888-28889-28890
 اضافه می گردد.

 20427به شرایط احراز کد شغل محل  با مقطع تحصيلی ليسانس (31280رشته تحصيلی مهندسی فناوری اطالعات)کد -
 اضافه می گردد. )کارشناس تحليلگر سيستم دانشکده تربت جام(

( با مقطع 30435با مقطع تحصيلی ليسانس و فوق ليسانس، حقوق قضائی )کد (30417رشته های تحصيلی حقوق )کد -
شرایط احراز شغل محلهای به  ( با مقطع تحصيلی ليسانس و فوق ليسانس31686تحصيلی فوق ليسانس و حقوق عمومی )کد

 می گردد. اضافه( شکی و خدمات بهداشتی درمانی ایراندانشگاه علوم پز)کارشناس حقوقی  11506و11505

کارشناس ) 27050به شرایط احراز شغل محل با مقطع تحصيلی فوق ليسانس  (30132رشته تحصيلی ایمنی شناسی )کد -
 اضافه می گردد.( سمناندانشگاه علوم پزشکی  امور پژوهشی

 اسفراین(علوم پزشکی پرستار دانشکده ) 20276 و 20275به شرایط احراز شغل محل های مقطع تحصيلی فوق ليسانس  -
پذیرش مدرك تحصيلی کارشناسی ارشد اعالم شده همچنين به شرایط اختصاصی شغل محل های فوق عبارت و اضافه شده 

 گردد.اضافه می نيز رستاری می باشدپ رشته رمدرك کارشناسی دمشروط به دارا بودن 

کارشناس آمار ) 27045به شرایط احراز شغل محل  با مقطع تحصيلی فوق ليسانس (30022رشته تحصيلی آمار ریاضی )کد -
 اضافه می گردد.( موضوعی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

اقتصاد  (،30068)کد اقتصاد بهداشت با مقطع تحصيلی دکتری، (30643)کد سياست گذاری سالمتتحصيلی  های رشته -
 27541به شرایط احراز شغل محل  ( با مقطع تحصيلی فوق ليسانس،30043)کد اپيدميولوژی و (30074)کدسالمت

 اضافه می گردد.( کارشناس امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یزد)

 با مقطع تحصيلی ليسانس  (31330)کدسیاالت  گرایش مکانیک  مهندسیو  (31974)کد تاسیسات مهندسیتحصيلی  های رشته -
 اضافه می گردد.( مهندس تاسیسات دانشگاه علوم پزشکی مازندران) 31370به شرایط احراز شغل محل 

با مقطع  (32078)کد برودتی و حرارتی تاسیسات گرایش مکانیک مهندسیو  (31974)کد تاسیسات مهندسیتحصيلی های رشته  -
اضافه ( پزشکی مازندرانمهندس تاسیسات دانشگاه علوم ) 31372به شرایط احراز شغل محل تحصيلی ليسانس و فوق ليسانس 

 می گردد.

)بازرس  23524به شرایط احراز کد شغل محل  در رشته تحصيلی مدیریت خدمات بهداشتی درمانیمقطع تحصيلی ليسانس  -
 اضافه می گردد.دانشگاه علوم پزشکی بم( 

 23578ل محل به شرایط احراز کد شغ( با مقطع تحصيلی فوق ليسانس 30839رشته تحصيلی علوم و صنایع غذایی)کد -
 .)کارشناس آزمایشگاه غذا دارو و بهداشتی علوم پزشکی بم( اضافه می گردد

به شرایط احراز  ( با مقطع تحصيلی فوق ليسانس30043)کد اپيدميولوژی و (30023رشته های تحصيلی آمار زیستی )کد -
 گردد.اضافه می )کارشناس امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر(  23752کد شغل محل 
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-30666-30665های به شرایط احراز کد شغل محلرشته تحصيلی روان شناسی بالينی مقطع تحصيلی فوق ليسانس در  -
)کارشناس  30678و 30671-30672-30673-30674-30675-30676-30677—30667-30668-30669-30670

پذیرش همچنين به شرایط اختصاصی شغل محل های فوق عبارت اضافه شده و ( سالمت روان دانشگاه علوم پزشکی لرستان
اضافه  می باشد روان شناسی رشته رمدرك کارشناسی دمدرك تحصيلی کارشناسی ارشد اعالم شده مشروط به دارا بودن 

 می گردد.

-30858-30857های به شرایط احراز کد شغل محل در رشته تحصيلی بهداشت محيطمقطع تحصيلی فوق ليسانس  -
30859-30860-30861-30862—30863-30864-30865-30866-30867-30868-30869-15328-15329-
)کارشناس بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشکی لرستان(  15330-15331-15332-15333-15334-15335-15336

د اعالم شده پذیرش مدرك تحصيلی کارشناسی ارشهمچنين به شرایط اختصاصی شغل محل های فوق عبارت  واضافه شده 
 اضافه می گردد. می باشد بهداشت محيط رشته رمدرك کارشناسی دمشروط به دارا بودن 

-30956-30955-30954های به شرایط احراز کد شغل محل در رشته تحصيلی ماماییمقطع تحصيلی فوق ليسانس  -
30957-30958-30959—30960-30961-30962-30963-30964-30965-30966-30967-30968-30969-
30970-30971-30972-30973-30974-30975-30976-30977-30978-30979-30980-30981-30982-
30983-30984-30985-30986-30987-30988-30989-30990-30991-30992-30993-30994-30995-
30996-30997-30998-30999-31000-31001-31002-15360-15361-15362-15363-15364-15365-
دانشگاه علوم پزشکی لرستان(  مامایی)کارشناس  15373و  15366-15367-15368-15369-115370-15371-15372

پذیرش مدرك تحصيلی کارشناسی ارشد اعالم شده همچنين به شرایط اختصاصی شغل محل های فوق عبارت  واضافه شده 
 اضافه می گردد. می باشد مامایی رشته رمدرك کارشناسی دمشروط به دارا بودن 

)کارشناس  30923به شرایط احراز کد شغل محل به رشته تحصيلی فناوری اطالعات سالمت مقطع تحصيلی  ليسانس  -
 اضافه می گردد.فناوری اطالعات سالمت دانشگاه علوم پزشکی لرستان( 

 27376به شرایط احراز کد شغل محل ( با مقطع تحصيلی فوق ليسانس 30124رشته تحصيلی انگل شناسی پزشکی)کد -
 )کارازمای آزمایشگاه تحقيقات سالمت دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی یزد( اضافه می گردد.

به شرایط احراز کد شغل محل ( با مقطع تحصيلی ليسانس و فوق ليسانس 22851رشته تحصيلی علوم و صنایع غذایی)کد -
 می گردد. )کارشناس مواد خوراکی و آشاميدنی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان( اضافه 26542

 28820به شرایط احراز کد شغل محل ( با مقطع تحصيلی فوق ليسانس 31838رشته تحصيلی پژوهشگری علوم اجتماعی)کد -
 )کارشناس امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی فسا( اضافه می گردد.

حصيلی فوق ( با مقطع ت31873مهندسی فن آوری اطالعات گرایش مدیریت سيستم های اطالعاتی)کدتحصيلی  رشته -
اضافه  (فساه علوم پزشکی کارشناس تحليلگر سيستم دانشگا) 28835 و 28834به شرایط احراز شغل محل های  ليسانس

 می گردد.

با   (32973کد ،مدیریت امور مالی و مالياتی) (31074کد ، مدیریت مالی) (30410)کد حسابرسی تحصيلی  رشته های -
ه مسئول خدمات مالی دانشگا) 28857 و 28856-28855-28854به شرایط احراز شغل محل های  مقطع تحصيلی ليسانس

 اضافه می گردد.( فساعلوم پزشکی 

 به شرح ذیل می باشد: 32306شغل محل  شرایط اختصاصی -

شناسی پذیرش مدارك تحصيلی دکتری اعالم شده مشروط به دارا بودن مدارك کارشناسی ارشد رشته های تحصيلی ویروس  -
پزشکی و ایمنی شناسی پزشکی بيوشيمی بالينی، بافت شناسی، ميکروب شناسی پزشکی، سم شناسی، قارچ شناسی پزشکی، 

)هماتولوژی(، ژنتيک انسانی، انگل شناسی پزشکی، زیست فناوری پزشکی و کارشناس  خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون
 علوم آزمایشگاهی می باشد.

اس آزمایشگاه تشخيص طبی پذیرش مدرك دکتری آسيب شناسی تشریحی و بالينی بدون پيش در رشته شغلی کارشن -
 شرط می باشد.
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 :به شرح ذیل اصالح می گردد عنوان محل خدمت شغل محل ها -ب

 محل خدمت شغل کد شغل محل

 بابلسر-مازندران کاردان بالينی فوریتهای پزشکی 15375

 بهشهر-مازندران پزشکیکاردان بالينی فوریتهای  15376

 چالوس-مازندران کاردان بالينی فوریتهای پزشکی 15379

 ساری-مازندران کاردان بالينی فوریتهای پزشکی 15381

 عباس اباد-مازندران کاردان بالينی فوریتهای پزشکی 15382

 قایم شهر-مازندران کاردان بالينی فوریتهای پزشکی 15383

 نور-مازندران فوریتهای پزشکیکاردان بالينی  15387

 امل-مازندران پرستار 15412

 بهشهر-مازندران پرستار 15415

 چالوس-مازندران پرستار 15416

 عباس اباد-مازندران پرستار 15417

 عباس اباد-مازندران پرستار 15418

 کالردشت-مازندران پرستار 15420

 محموداباد-مازندران پرستار 15421

 مياندورود-مازندران پرستار 15422

 نور-مازندران پرستار 15423

 ساری-مازندران کارشناس ازمایشگاه تشخيص طبی 15448

 مياندورود-مازندران کارشناس ازمایشگاه تشخيص طبی 15451

 نور-مازندران کارشناس ازمایشگاه تشخيص طبی 15452

 بابلسر-مازندران کارشناس بالينی فوریت های پزشکی 15456

 بهشهر-مازندران کارشناس بالينی فوریت های پزشکی 15458

 بهشهر-مازندران کارشناس بالينی فوریت های پزشکی 15459

 تنکابن-مازندران کارشناس بالينی فوریت های پزشکی 15461

 تنکابن-مازندران کارشناس بالينی فوریت های پزشکی 15460

 چالوس-مازندران کارشناس بالينی فوریت های پزشکی 15462

 ساری-مازندران کارشناس بالينی فوریت های پزشکی 15464

 ساری-مازندران کارشناس بالينی فوریت های پزشکی 15465

 فریدونکنار-مازندران کارشناس بالينی فوریت های پزشکی 15469

 قایم شهر-مازندران کارشناس بالينی فوریت های پزشکی 15470

 قایم شهر-مازندران فوریت های پزشکیکارشناس بالينی  15471

 محموداباد-مازندران کارشناس بالينی فوریت های پزشکی 15474

 محموداباد-مازندران کارشناس بالينی فوریت های پزشکی 15473

 نکا-مازندران کارشناس بالينی فوریت های پزشکی 15476

 نور-مازندران کارشناس بالينی فوریت های پزشکی 15477

 نور-مازندران کارشناس بالينی فوریت های پزشکی 15478
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 محل خدمت شغل کد شغل محل

 نوشهر-مازندران کارشناس بالينی فوریت های پزشکی 15479

 نور-مازندران ماما 15520

 نور -مازندران ماما 15521

 ساری-مازندران مهندس تاسيسات 31370

 ساری-مازندران مهندس تاسيسات 31372

 ساری-مازندران مهندس تاسيسات 31371

  بهمئی -کهگيلویه و بویراحمد کارشناس بالينی فوریتهای پزشکی   14989

  بویراحمد   کارشناس بالينی فوریت های پزشکی 29992

 گناباد -رضوی خراسان محيط بهداشت کارشناس 30347

فوق )پزشک متخصص و ( 13607شغلی  )کدپزشک متخصص )فوق تخصص گوارش(  های مواد امتحانی شغل -پ

 :می باشد ذیلجدول به شرح ( 13608شغلی کدبيماریهای ریه( )تخصص 
 مواد آزمون عنوان شغل

 پزشک متخصص )فوق تخصص گوارش(

 (13607)کد شغلی 

 مجموعه دروس )اخالق پزشکی 

 Up To Date 2020ارش بالغين گو)مبحث 

 پزشک متخصص)فوق تخصص بيماریهای ریه(

 (13608)کد شغلی 

 اخالق پزشکی ) مجموعه دروس

Murray & Madel's textbook of respiratory medicine/ 2016 

Mariono's the ICU book/2014) 
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