جدول شماره  -1مواد امتحاني آزمون استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني کشور در سال 1399
رديف

عنوان شغل

1

كارشناس تحليلگر سيستم
(كد شغلی )10178

2

كارشناس امور فرهنگی
(كد شغلی )10181

3

كارشناس امور اموزش
(كد شغلی )11274

4

كتابدار
(كد شغلی )11287

5

دندانپزشک
(كد شغلی )12439

6

پرستار
(كد شغلی )12462

7

بهيار
(كد شغلی )12466

8

ماما
(كد شغلی )12467

مواد آزمون
1ـ برنامهنویسی پيشرفته C++

2ـ مهندسی نرمافزار
3ـ شبکههای كامپيوتری و امنيت شبکه
4ـ پایگاه دادهها
1ـ مبانی و نظریههای فرهنگی
2ـ مدیریت سازمانهای فرهنگی
3ـ مبانی سياستگذاری و برنامهریزی فرهنگی
4ـ انسجام ملّی و تنوع فرهنگی
1ـ مدیریت و برنامهریزی آموزشی
2ـ روش تحقيق و آمار
3ـ تئوریهای مدیریت (اصول مدیریت ،رفتار سازمانی ،منابع انسانی)
4ـ نيازسنجی و ارزشيابی آموزشی
1ـ مبانی علم اطالعات و دانششناسی
2ـ آمار ،روش تحقيق و آیين نگارش
3ـ سازماندهی اطالعات (فهرستنویسی توصيفی ،تحليلی و رایانهای ،ردهبندی ،نمایهسازی
و چکيدهنویسی)
 4ـ منابع و خدمات مرجع (منابع مرجع عمومی و تخصصی ،اصول خدمات مرجع)
5ـ فنّاوری اطالعات و ارتباطات (مبانی رایانه ،فنّاوریهای وب ،پایگاه داده ،طراحی و
مدیریت وبگاه ،كتابخانه دیجيتال ،نرمافزارهای كتابخانهای)
6ـ مدیریت اطالعات و دانش (مدیریت كتابخانهها و مراكز اطالعاتی ،مدیریت مجموعه،
مدیریت دانش ،علمسنجی ،سواد اطالعاتی ،بازاریابی خدمات اطالعاتی)
 1ـ بيماریهای دهان ،فک و صورت
2ـ جراحی دهان ،فک و صورت
3ـ رادیولوژی دهان ،فک و صورت
4ـ سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
5ـ پریو
6ـ دندانپزشکی كودكان
1ـ مادران و نوزادان ـ كودكان
2ـ روانپرستاری
3ـ بهداشت جامعه
4ـ بخشهای ویژه
5ـ مدیریت
6ـ داخلی جراحی
1ـ مراقبتهای بيماری (سيستمهای گوارشی ،توليدمثل ،عضالنی ،اسکلتی ،پوست ،قلب و
عروق و )...
2ـ بهداشت عمومی
3ـ فن بهياری
4ـ اخالق و مقررات بهياری
1ـ بارداری و زایمان  1و 2
2ـ بارداری و زایمان  3و 4
3ـ بيماریهای زنان و ناباروری
4ـ بهداشت مادر و كودک
5ـ نوزادان
6ـ جنينشناسی
صفحه 12
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ادامه جدول شماره  -1مواد امتحاني آزمون استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني کشور در سال 1399
رديف

عنوان شغل

9

كارشناس اتاق عمل
(كد شغلی )12468

10

كاردان اتاق عمل
(كد شغلی )12469

11

كاردان هوشبری
(كد شغلی )12470

12

كاردان بهداشت محيط
(كد شغلی )12474

13

كارشناس بهداشت محيط
(كد شغلی )12476

14

كارشناس بهداشت حرفهای
(كد شغلی )12478

15

كاردان پيشگيری و مبارزه با بيماریها
(كد شغلی )12479

16

كارشناس پيشگيری و مبارزه با بيماری ها
(كد شغلی )12480

مواد آزمون
1ـ تکنيک و اصول كار در اتاق عمل
2ـ تکنولوژی جراحی در موارد تخصصی و فوقِتخصصی
3ـ بيماریهای داخلی و جراحی
4ـ بيهوشی و احيای قلبی ریوی
5ـ مدیریت در اتاق عمل (قبل ،حين عمل و بعد از عمل)
1ـ تکنيک و اصول كار در اتاق عمل
2ـ تکنولوژی جراحی در موارد تخصصی و فوقِتخصصی
3ـ بيماریهای داخلی و جراحی ،بيهوشی و احيای قلبی ـ ریوی
1ـ اصول بيهوشی
2ـ روشهای بيهوشی
3ـ داروشناسی بيهوشی
4ـ بيماریهای داخلی و جراحی
5ـ مراقبتهای پس از بيهوشی
1ـ آب و فاضالب (شيمی ،ميکروبيولوژی و تصفيه)
2ـ آلودگی هوا
3ـ مواد زائد جامد
 4ـ كليات بهداشت محيط (بهداشت مواد غذایی ،بهداشت مسکن و اماكن عمومی ،پرتوها،
گندزداها ،حشرهشناسی پزشکی و مبارزه با ناقلين)
1ـ آب و فاضالب (شيمی ،ميکروبيولوژی و تصفيه)
2ـ آلودگی هوا
3ـ مواد زائد جامد
4ـ كليات بهداشت محيط (بهداشت مواد غذایی ،بهداشت مسکن و اماكن عمومی ،پرتوها،
گندزداها ،حشرهشناسی پزشکی و مبارزه با ناقلين)
1ـ شناسایی عوامل فيزیکی زیانآور محيط كار
2ـ شناسایی عوامل شيميایی زیانآور محيط كار و نمونهبرداری از آالیندههای محيطی و
تجزیه نمونهها
3ـ مهندسی فاكتورهای انسانی
4ـ سمشناسی شغلی و بيماریهای ناشی از كار
5ـ ایمنی در محيط كار و مدیریت ریسک
1ـ اصول و كليات خدمات بهداشتی (بهداشت محيط ،بهداشت دهان و دندان ،بهداشت
سالمندان ،بهداشت روان ،حشرهشناسی پزشکی و مبارزه با ناقلين ،نظام عرضه خدمات)
2ـ اصول تغذیه و بهداشت مواد غذایی
3ـ ایمنسازی (جدیدترین برنامه ایمنسازی كشوری)
4ـ آموزش بهداشت ،ارتباطات و تکنولوژی
5ـ آمار زیستی و اصول كليات اپيدميولوژی
6ـ اپيدميولوژی و كنترل بيماریهای واگير و غيرواگير ـ اپيدميولوژی بيماریهای شایع در
ایران
1ـ اصول و كليات خدمات بهداشتی (ایمنسازی ،بهداشت محيط ،بهداشت حرفهای،
بهداشت سالمندان ،بهداشت روان ،تغذیه و بهداشت مواد غذایی ،نظام عرضه خدمات)
2ـ آموزش بهداشت ،ارتباطات و تکنولوژی
3ـ آمار زیستی ،اصول اپيدميولوژی و روش تحقيق
4ـ اصول مدیریت و برنامهریزی بهداشتی و كليات پزشکی
5ـ اپيدميولوژی و كنترل بيماریهای واگير و غيرواگير ـ اپيدميولوژی بيماریهای شایع در
ایران
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ادامه جدول شماره  -1مواد امتحاني آزمون استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني کشور در سال 1399
رديف

مواد آزمون

عنوان شغل

1ـ اصول و كليات خدمات بهداشتی (ایمنسازی ،بهداشت محيط ،بهداشت حرفهای،
بهداشت دهان و دندان ،بهداشت سالمندان ،بهداشت مدارس ،نظام عرضه خدمات)
17

كارشناس بهداشت خانواده
(كد شغلی )12482

2ـ بهداشت مادر و كودک و باروری
3ـ اصول مدیریت و برنامهریزی بهداشتی
4ـ آموزش بهداشت ،ارتباطات و تکنولوژی
5ـ آمار زیستی ،اصول اپيدميولوژی و روش تحقيق
1ـ فيزیک رادیولوژی تشخيصی

18

كارشناس پرتوشناسی (رادیولوژی)
(كد شغلی )12485

2ـ فيزیک پرتوها
3ـ رادیوبيولوژی و حفاظت
4ـ تکنيکهای رادیوگرافی
5ـ مواد حاجب و ثبت و نمایش تصویر
1ـ بيوشيمی و بيوشيمی بالينی

19

كارشناس ازمایشگاه تشخيص طبی
(كد شغلی )12487

2ـ خونشناسی و بانک خون
3ـ ميکروبيولوژی (باكتری ،انگل ،قارچ و ویروس)
4ـ ایمونولوژی و سرولوژی
5ـ كنترل كيفی ،نمونهبرداری و ایمنی در آزمایشگاه
1ـ اصول و مبانی مدیریت ،برنامهریزی و رفتار سازمانی

20

كارشناس امور اجرایی سالمت
(كد شغلی )12490

2ـ سازمان و مدیریت نظام سالمت ایران و بيمارستان
3ـ مدیریت مالی ،حسابداری و اقتصاد سالمت
4ـ كليات خدمات بهداشتی

1ـ آنومالی دید دوچشمی
2ـ كليات اپتومتری
21

كارشناس بينایی سنجی
(كد شغلی )12497

3ـ بيماریهای چشمی
4ـ عدسی تماسی
5ـ اپتومتری كودكان
6ـ عينک طبی
1ـ زبان تخصصی مهندسی پزشکی
2ـ مقدمهای بر مهندسی پزشکی زیستی و فيزیک پزشکی

22

كارشناس تجهيزات پزشکی
(كد شغلی )12502

3ـ حفاظت ،ایمنی و استانداردهای عمومی بيمارستانی
4ـ تجهيزات عمومی بيمارستانی و كلينيکهای پزشکی و اصول نگهداری آنها
5ـ اصول سيستمهای رادیولوژی ،تصویرگری پزشکی و حسگرهای زیستی
6ـ فنّاوری اطالعات پزشکی
1ـ بيماریهای داخلی ،عفونی ،روانپزشکی

23

پزشک عمومی
(كد شغلی )12504

2ـ جراحی عمومی و زنان و زایمان
3ـ بيماریهای كودكان
4ـ آمار حياتی و اصول اپيدميولوژی
5ـ اپيدميولوژی و كنترل بيماریهای واگير و غيرواگير
1ـ اقتصاد خرد و كالن

24

كارازمای اقتصاد سالمت
(كد شغلی )12533

2ـ آمار حياتی و اپيدميولوژی
3ـ اقتصاد سالمت
4ـ اصول خدمات بهداشتی
5ـ سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در ایران
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ادامه جدول شماره  -1مواد امتحاني آزمون استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني کشور در سال 1399
رديف

مواد آزمون

عنوان شغل

1ـ اصول و مبانی كيفيت ،تعالی و اعتباربخشی در نظام سالمت
25

كارشناس تعالی سازمانی سالمت
(كد شغلی )12535

2ـ اصول و مبانی مدیریت ،برنامهریزی و رفتار سازمانی
3ـ سازمان و مدیریت نظام سالمت و بيمارستان
4ـ اقتصاد سالمت
5ـ كليات خدمات بهداشتی و شاخصهای ارتقای سالمت
1ـ مبانی و نظریههای جامعهشناسی

26

مددكار بهداشتی و درمانی
(كد شغلی )12537

2ـ مبانی توانبخشی
3ـ مددكاری اجتماعی
4ـ آسيبشناسی اجتماعی
1ـ مبانی تربيتبدنی

27

كارشناس امور ورزشی
(كد شغلی )12605

2ـ مبانی فيزیولوژی ورزشی
3ـ مبانی رشد و یادگيری حركتی
4ـ سنجش و اندازهگيری در تربيت بدنی
5ـ آشنایی با سازمانهای ورزشی ملّی و بينالمللی

28

پزشک متخصص (قلب و عروق)
(كد شغلی )13003

مجموعه دروس (اخالق پزشکی
)Heart Disease / Braunwald/ W.B. Saunders/ 11th Edition / 2018

مجموعه دروس (اخالق پزشکی
ارتوپدی بالغين و تکنيکهای جراحی و ستون فقرات:
Campbelle's Operative Orthopedics/ S. Terry Canale/ Mosby/ 2017

ارتوپدی اطفال:
Tachdjian's Pediatric Orthopaedics/ J.A. Herring/ Sunders/ 2015

29

پزشک متخصص (جراح ارتوپدی)

شکستگیهای اطفال و بالغين:
Rockwood & Green Fractures in Adults/ R. Bucholz./ 2015
Rockwood & Green Fractures in children/ J. Beaty,
J.Kasser/ Lippincott/ 15th edition/ 2015

(كد شغلی )13006

آكادمی آمریکا 8

2
Ortho's & Prosthosis/ AAOS
آخرین چاپ Gray's Anatomy/

مباحث مربوط به اندامها و ستون فقرات)
مجموعه دروس (اخالق پزشکی

30

پزشک متخصص (اطفال)
(كد شغلی )13007

Nelson Textbook of Pediatrics / Behrman / Kiegman / W.B.
Saunders / 2020
مراقبتهای ادغامیافته ناخوشیهای اطفال (Mana Notebook) 1395

دفترچه راهنمای واكسيناسيون كشوری1394 ،
درسنامه مراقبتهای حياتی و احيای پيشرفته كودكان ـ تأليف وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ـ اداره سالمت كودكان ـ سال 1394
مجموعه دروس (اخالق پزشکی

31

Fanaroff 2020 neonatal perinatal medicine
cloherty manual of neonatology/ 2017
Nelson Textbook of Pediatrics / Behrman / Kiegman / W.B.
فقط بخش نوزادانSaunders / 2020 /

پزشک متخصص (اطفال  -فوق تخصص نوزادان)
(كد شغلی )13008

Handbook of Breastfeeding for Physicians / American Academy of
Pediatrics / 2016

دفترچه راهنمای واكسيناسيون كشوری ـ 1394
درسنامه احيای نوزاد ـ ) Textbook (NRPـ انجمن پزشکان نوزادان ایران با همکاری
اداره سالمت نوزادان ـ تابستان )1398
صفحه 15
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1399  مواد امتحاني آزمون استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني کشور در سال-1 ادامه جدول شماره
مواد آزمون

عنوان شغل
مجموعه دروس (اخالق پزشکی

th

Anesthesia/ R.D Miller/ 8 / Churchill Livingstone/2015
Anesthesia and Co-existing Disease/ Robert K. Stoelting et al/ 2018
Text book of Critical Care/ Fink/ 2017)

)پزشک متخصص (بيهوشی
)13012 (كد شغلی

رديف
32

مجموعه دروس (اخالق پزشکی
Pathologic Basis of Disease / Robbins & Cotran / Elsevier
Saunders/2018
Ackerman’s Surgical Pathology/ Rasai & Ackerman / Mosby/2018
Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory
Methods/ Richard Mcpherson Matthew. Pincus / Elsevier
Saunders / 2017)

)پزشک متخصص (پاتولوژی
)13014 (كد شغلی

33

مجموعه دروس (اخالق پزشکی
)پزشک متخصص (جراحی عمومی

Schwartz Principles of Surgery / McGraw-Hill / 2019
Maingot / 2019
Sabiston Textbook of Surgery / Saunders / 2017
Zollinger’s Atlas of Surgical Operations / 2016)

)13015 (كد شغلی

34

مجموعه دروس (اخالق پزشکی
Fundamentals of Diagnostic Radiology/ Brant and Helms/ 2012
Diagnostic ultrasound/CM Rumack/2018
Whole Body CT and M.R.I/ John Haaga/ 2017
Musculos keletal Imaging, The Requisites / Manaster, May and
Disler / 2013
Sectional Anatomy for Imaging Professionals / Kelley and Petersen /
2013
The essential Physics of medical imaging Jerrold T.Bushberg 2012)

)پزشک متخصص (رادیولوژی
)13020 (كد شغلی

35

)پزشک متخصص (روانپزشک
)13021 (كد شغلی

36

)پزشک متخصص (زنان و زایمان
)13022 (كد شغلی

37

مجموعه دروس (اخالق پزشکی
Comprehensive Textbook of Psychiatry / Sadock Benjamin J,
Virginia A . Sadock , and Ruiz P. Kaplan & Sadock / 10 th edition /
2017
Synopsis of Psychiatry, behavioral sciences/clinical psychiatry,
eleventh edition, 2015
Textbook of Descriptive Psychopatology, fifth edition, Femi Oyebode,
2015 (Sims’ Symptoms in the Mind).

» مصوب مجمععمومی انجمن1394  ویراست اول ـ،«منشور اخالق حرفه ای روانپزشکی در ایران
.علمی روانپزشکان ایران كه در سایت انجمن در دسترس میباشد
 چاپ، تأليف دكتر سيدمهدی صابری، از كتاب قانون و روانپزشکی5  و4 ،3 ،2 ،1 فصول
) از انتشارات سازمان پزشکی قانونی كشور،1394
مجموعه دروس (اخالق پزشکی
Williams Obstetrics/ 23th edition/ MC. Graw Hill/ 2018
Telinde’s (operative gynecology)/ 12th edition/ Williams and Wilkins/
2020
Clinical Gynecology Endocrinology and Infertility (Sperrof)/
Williams & Wilkins/ 2020
Berek & Novak’s Gynecology/ 15th edition/ Williams and Wilkins/
2019)

2  و1 ـ اصول حسابداری1
ـ حسابداری ميانه و پيشرفته2
ـ حسابداری دولتی و بخش عمومی3
 قانون محاسبات عمومی و قانون مناقصات،ـ بودجه4

حسابدار
)13029 (كد شغلی

38

ـ مدیریت مالی5
ـ داروشناسی و سمشناسی1
ـ فارماسيوتيکس2

داروساز

ـ فارماكوگنوزی3

)13035 (كد شغلی

ـ دارودرمانی بيماریها4
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16 صفحه

39

ادامه جدول شماره  -1مواد امتحاني آزمون استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني کشور در سال 1399
رديف

عنوان شغل

40

كارشناس ازمایشگاه غذا ،دارو و بهداشتی
(كد شغلی )13104

41

كارشناس امور اداری
(كد شغلی )13111

42

كارشناس برنامه و بودجه
(كد شغلی )13145

43

كارشناس تغذیه
(كد شغلی )13154

44

كارشناس روابط عمومی
(كد شغلی )13170

45

كارشناس شبکه
(كد شغلی )13175

46

كارگزین
(كد شغلی )13190

47

متصدی امور دفتری
(كد شغلی )13209

48

مسئول دفتر
(كد شغلی )13215

مواد آزمون
1ـ شيمی و بيوشيمی
2ـ ميکروبيولوژی اختصاصی (باكتری ،انگل ،قارچ و ویروس)
3ـ كلينيکال پاتولوژی
4ـ مدیریت و كنترل كيفی غذا ،دارو و فراوردههای بيولوژی
5ـ نمونهبرداری و ایمنی در آزمایشگاه
1ـ تئوریهای مدیریت و تجزیهوتحليل سيستمها
2ـ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
3ـ تئوریهای مدیریت دولتی
4ـ حقوق اداری و قانون مدیریت خدمات كشوری
1ـ اقتصاد كالن و ماليه عمومی
2ـ اصول حسابداری  1و 2
3ـ تئوریهای مدیریت
4ـ بودجهریزی و حسابداری دولتی
1ـ تغذیه اساسی
2ـ رژیمدرمانی (با تأكيد بر رژیمدرمانی در بخش مراقبتهـای ویـژه ،بيماریهـای كليـوی،
دیاليز ،پيوند ،سوختگی و بيماریهای متابوليک)
3ـ تغذیه در دورانهای مختلف زندگی و بيماریهای ناشی از سوءتغذیه
4ـ بررسی وضعيت تغذیه
5ـ فرایندهای مدیریت خدمات غذایی در بيمارستانها
1ـ اصول روابطعمومی
2ـ مبانی ارتباطات جمعی
3ـ مبانی سازمان و مدیریت
4ـ آیين نگارش در روزنامهنگاری و روابطعمومی
1ـ شبکههای كامپيوتری
2ـ امنيت شبکه
3ـ سيستمعامل
4ـ مدارهای منطقی و الکترونيکی
5ـ معماری كامپيوتر
1ـ تئوریهای مدیریت و تجزیهوتحليل سيستمها
2ـ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
3ـ تئوریهای مدیریت دولتی
4ـ حقوق اداری و قانون مدیریت خدمات كشوری
1ـ مبانی علم اقتصاد
2ـ مبانی رفتار سازمانی
3ـ مدیریت منابع انسانی
4ـ ماليه عمومی و بودجهریزی
5ـ مبانی روانشناسی
6ـ مبانی جامعهشناسی
1ـ آیين نگارش و اصول مکاتبات اداری
2ـ تئوریهای مدیریت (اصول ،رفتار و منابع انسانی)
3ـ آمار و روش تحقيق
4ـ مبانی جامعهشناسی
5ـ مبانی روانشناسی
6ـ مبانی علم اقتصاد
صفحه 17

www.iranestekhdam.ir
www.iranestekhdam.ir

ادامه جدول شماره  -1مواد امتحاني آزمون استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني کشور در سال 1399
رديف

عنوان شغل

49

مهندس برق
(كد شغلی )13217

50

مهندس تاسيسات
(كد شغلی )13223

51

كارشناس حقوقی
(كد شغلی )13347

52

پزشک متخصص (طب اورژانس)
(كد شغلی )13356

53

كارشناس امور دانشجویان
(كد شغلی )13358

54

كارشناس پزشکی هسته ای
(كد شغلی )13363

55

پزشک متخصص (جراحی مجاری ادراری و تناسلی
(اورولوژی))
(كد شغلی )13365

56

كاردان بهداشت حرفه ای
(كد شغلی )13368

57

كاردان بهداشت خانواده
(كد شغلی )13370

مواد آزمون
1ـ مدار الکتریکی  Iو II

2ـ ماشينهای الکتریکی  Iو II
3ـ الکترونيک  Iو II
4ـ بررسی سيستمهای قدرت I

1ـ تهویه مطبوع تابستانی
2ـ تأسيسات حرارتی مركزی
3ـ تأسيسات بهداشتی ساختمان
4ـ تأسيسات الکتریکی ساختمان
5ـ تعمير و نگهداری تأسيسات ساختمان
1ـ حقوق خصوصی (مدنی ،تجارت و آیين دادرسی مدنی)
 2ـ حقوق جزا (جزای عمومی ،جزای اختصاصی (به استثنای جرایم عليه اشخاص) و آیـين
دادرسی كيفری)
3ـ حقوق عمومی (اداری و اساسی)
مجموعه دروس (اخالق پزشکی

Rosen’s Emergency medicine concepts and clinical practice 9 th
)edition

1ـ آسيبشناسی اجتماعی
2ـ روش تحقيق
3ـ اصول و مبانی مدیریت
4ـ مبانی روانشناسی
5ـ مدیریت رفتار سازمانی
6ـ روابط عمومی
1ـ فيزیک پرتوشناسی تشخيصی و رادیواكتيویته
2ـ روشهای اختصاصی پزشکی هستهای
3ـ شناخت دستگاههای پزشکی هستهای
4ـ رادیوبيولوژی و حفاظت در برابر پرتوها و دزیمتری پرتوها
5ـ داروسازی هستهای (رادیوفارماسی)
6ـ اصول و مبانی رادیولوژی تشخيصی و تصویربرداری مقطعی در پزشکی هستهای
مجموعه دروس (اخالق پزشکی ـ
كتاب جامع اورولوژی ایران /مؤلفين :دكتر ناصر سيمفروش ،دكتـر اكبـر نـورعليزاده ،دكتـر
محمدحسين سلطانی /انتشارات تيمورزاده ـ نشر طبيب /ویراست سوم ـ 1396
شــماره فصــول،26 ،25 ،24 ،23 ،21 ،20 ،19 ،16 ،15 ،14 ،10 ،9 ،8 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 :
 47 ،44 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28 ،27ضميمه،
 85 ،83 ،81 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،70 ،69 ،66 ،63 ،61 ،56 ،55 ،54 ،52 ،49 ،48و
)86
1ـ كليات خدمات بهداشت حرفهای
2ـ سمشناسی و بيماریهای ناشی از كار
3ـ شناسایی عوامل فيزیکی محيط كار
4ـ شناسایی عوامل شيميایی و بيولوژیکی
5ـ ایمنی و حوادث ناشی از كار
6ـ عوامل ارگونومی و روانی
1ـ اصول و كليات خدمات بهداشـتی ( 1نظـام عرضـه خـدمات بهداشـت مـادر و كـودک،
بهداشت دهان و دندان)
2ـ اصول و كليات خدمات بهداشتی ( 2بهداشت مدارس ،بهداشت محيط و بهداشت روان)
3ـ آمار زیستی و اصول كليات اپيدميولوژی
4ـ آموزش بهداشت ،ارتباطات و تکنولوژی
5ـ ایمنسازی (جدیدترین برنامه ایمنسازی كشوری)
6ـ اصول تغذیه
7ـ اپيدميولوژی بيماریهای شایع در ایران
صفحه 18
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رديف

عنوان شغل

58

كارشناس بررسی اسناد و مدارک
(كد شغلی )13372

59

كارشناس امار موضوعی
(كد شغلی )13373

60

كاردان ازمایشگاه تشخيص طبی
(كد شغلی )13375

61

كاردان بهداشت دهان
(كد شغلی )13381

62

پزشک متخصص (بيماریهای عفونی)
(كد شغلی )13382

63

پزشک متخصص (بيماریهای مغز و اعصاب)
(كد شغلی )13384

64

پزشک متخصص (جراح مغز و اعصاب)
(كد شغلی )13387

65

پزشک متخصص (بيماریهای داخلی)
(كد شغلی )13388

66

كارشناس بالينی فوریتهای پزشکی
(كد شغلی )13394

67

كاردان بالينی فوریتهای پزشکی
(كد شغلی )13395

مواد آزمون
1ـ مبانی سازمان و مدیریت
2ـ مدیریت اسناد و گزارشنویسی
3ـ ارتباطات سازمانی
4ـ روش تحقيق
1ـ مفاهيم و روشهای آماری
2ـ احتمال و كاربرد آن
3ـ رگرسيون
4ـ روشهای نمونهگيری
1ـ بيوشيمی و بيوشيمی بالينی
2ـ خونشناسی و بانک خون
3ـ ميکروبيولوژی (باكتری ،انگل ،قارچ و ویروس)
4ـ ایمونولوژی و سرولوژی
5ـ نمونهبرداری و اصول ایمنی در آزمایشگاه
1ـ سالمت دهان و جامعه
2ـ تشخيص بيماریهای دهان
3ـ رادیولوژی
4ـ پریو
5ـ دندانپزشکی كودكان
6ـ جراحی دهان
مجموعه دروس (اخالق پزشکی

Mandell’s Principles and Practice of Infectious Diseases/ Churchill
)livingstone / 2019

مجموعه دروس (اخالق پزشکی

Adam’s and Victor’s Principles of Neurology /10 th edition /2019
Merritt’s Neurology /13th edition /2016
DeMyer’s The neurologic examination, A Programmed text/ /7th
Edition /2017

مجموعه دروس (اخالق پزشکی
Youmans Neurological Surgery / Richard Winn / W.B. Saunders/7th
Edition / 2017
Merritt’s Textbook of Neurology / 12 th Edition / Rowland LP. /
Williams & Wilkins / 2016
Textbook of Medical Physiology / Guyton AC./ W.B. Saunders/13th
Edition/ 2016
(فصلهاي  2تا  16و Gray’s Clinical Neuro Anatomy / 2011)21

مجموعه دروس (اخالق پزشکی
Harrison's Principles of Internal Medicine/ Braunwald, Eugene/ Mc Graw
)Hill/ 2020

1ـ فارماكولوژی و داروهای موجود در اورژانس ،آمبوالنس و داروهای تجویزی از راه ورید
2ـ اورژانسهای ترومایی و برخورد با عوارض ناشی از آن
3ـ اورژانسهای داخلی و برخورد با عوارض ناشی از آن
4ـ موارد ویژه (اطفال ،سالمندان ،زنان و اورژانس محيطی)
5ـ احيای مقدماتی و پيشرفته ،تجویز داروها و استفاده از دستگاه شوک و سایر دستگاههای
مورد لزوم
1ـ آناتومی و فيزیولوژی
2ـ فارماكولوژی
3ـ فرایند عمليات ،ارزیابی بيمار ،تروما و آشنایی با حرارت ترومایی ،تصادفات ،حوادث
غيرمترقبه و اورژانس محيطی
4ـ اورژانسهای پزشکی شامل بيماری قلبی ،مغزی و ریوی ،كاهش هوشياری و دیابت سایر
اورژانسها
5ـ اقدامات حياتی پایه و پيشرفته و دستگاه شوک خودكار و سایر دستگاههای مورد لزوم
صفحه 19
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رديف

مواد آزمون

عنوان شغل

1ـ شکایات شایع اورژانس و نحوه برخورد با آنها
68

كارشناس تریاژ تلفنی

2ـ كاهش هوشياری و بررسی عوامل ایجاد آن

(كد شغلی )13402

3ـ برخورد با بيمار ترومایی و نيمهترومایی ،گروههای خاص و اورژانسهای محيطی
4ـ آشنایی با احيای مقدماتی و نحوه آموزش احيا از طریق تلفن
1ـ ارتودنسی (فصول  10و  7كتاب )profit 2013

69

كاردان پروتز دندانی
(كد شغلی )13406

2ـ پروتز پارسيل (فصل  19كتاب )MacCraken 2016
3ـ پروتز ثابت (فصول  25 ،24 ،23 ،20 ،19 ،18و  26كتاب )Shilingburg 2012
4ـ پروتز كامل (فصول  7و  10كتاب )Zarb 2013
5ـ مواد دندانی (فصول  23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،5 ،4 ،3و  24كتاب )Van Noort
1ـ روانشناسی عمومی

70

كارشناس سالمت روان
(كد شغلی )13407

2ـ روانشناسی بالينی
3ـ ارزیابی و تشخيص
4ـ آسيبشناسی روانی
5ـ نظریههای شخصيت و رواندرمانی
1ـ آشنایی با انواع مواد و اپيدميولوژی اعتياد

71

كارشناس پيشگيری ،درمان و كاهش اسيب اعتياد
(كد شغلی )13409

2ـ آشنایی با قوانين و مقررات مربوط به اعتياد و انواع خدمات موجود
3ـ پيشگيری اوليه از اعتياد ،مهارتهای زندگی و فرزندپروری
4ـ شناسایی و مراقبت مصرف و اختالالت مصرف مواد
5ـ كاهش آسيب و پيشگيری از بيشمصرفی
1ـ زیستشناسی عمومی و ميکروبيولوژی

72

كارشناس حشره شناسی و مبارزه با ناقلين
(كد شغلی )13411

2ـ حشرهشناسی عمومی
3ـ بيماریهای منتقله از طریق بندپایان و سایر ناقلين
4ـ روشهای مبارزه با بندپایان و جوندگان
1ـ بيوشيمی و بيوشيمی بالينی
2ـ ميکروبيولوژی (باكتری ،انگل ،قارچ و ویروس)

73

كار آزمای آزمایشگاه تحقيقات سالمت
(كد شغلی )13413

3ـ ایمونولوژی
4ـ ژنتيک سلولی و مولکولی
5ـ آمار و كنترل كيفی
 6ـ آناتومی
1ـ شيمی عمومی و اختصاصی

74

كارشناس فراورده های ارایشی و بهداشتی
(كد شغلی )13415

2ـ شيمی تجزیه
3ـ بيوشيمی
4ـ كنترل كيفی فراوردههای آرایشی و بهداشتی در آزمایشگاه
5ـ آمار و مدیریت
1ـ كنترل كيفيت مواد خوراكی و آشاميدنی

75

كارشناس مواد خوراكی و اشاميدنی
(كد شغلی )13416

2ـ ميکروبشناسی مواد غذایی
3ـ شيمی مواد غذایی
4ـ تغذیه اساسی
5ـ سمشناسی
صفحه 20
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رديف

عنوان شغل

76

كارآزمای سالمت سالمندی
(كد شغلی )13419

77

كارآزمای امور بين المللی سالمت
(كد شغلی )13426

78

كارآزمای سالمت و رسانه
(كد شغلی )13428

79

كارشناس فناوری اطالعات سالمت
(كد شغلی )13430

80

كارشناس پرتودرمانی (رادیوتراپی)
(كد شغلی )13439

81

كارشناس هوشبری
(كد شغلی )13596

82

مسيول خدمات مالی
(كد شغلی )13597

83

كارشناس راه و ساختمان
(كد شغلی )13598

84

كارشناس امور فوق برنامه
(كد شغلی )13599

85

كارشناس امور پژوهشی
(كد شغلی )13601

مواد آزمون
1ـ ارزیابی سالمندی
2ـ بيماریهای شایع و سندرومهای سالمندی
3ـ آسيبهای جسمی ،روانی و اجتماعی در سالمندی
4ـ اپيدميولوژی تغييرات جمعيتی سالمندی در جهان و ایران
5ـ حمایت و مشاركت اجتماعی در سالمندی
6ـ سطوح مختلف ارائه خدمات بهداشتی ـ درمانی به سالمندان
7ـ ساختارهای مختلف ارائه خدمات مراقبتی و نگهداری از سالمندان
8ـ بهداشت روان و اصول تغذیه در سالمندی
1ـ جایگاه و نقش سازمانهای بينالمللی سالمت
2ـ مدلهای تحليل سياست
3ـ عوامل اجتماعی مؤثر در سالمت
4ـ ارزیابی اقتصادی فنّاوریهای سالمت
5ـ رویکردهای اخالقی در سياستگذاری سالمت
 -1كاربرد آمار و روش تحقيق در پژوهشهای سالمت محور
 -2اصول روزنامه نگاری
 -3مبانی ارتباط جمعی
 -4نظریه های ارتباطات
 -5كاربرد اصول روابط عمومی در نظام سالمت
 -6اصول و مبانی مدیریت رسانه در نظام سالمت
1ـ مدیریت و فنّاوری اطالعات سالمت
2ـ كدگذاری دادههای سالمت
3ـ اصطالحات پزشکی
4ـ آمار بيمارستانی و شاخصهای بهداشتی
5ـ بيماریشناسی
1ـ فيزیک تشعشع و مواد رادیواكتيو
2ـ دستگاههای رادیوتراپی
3ـ اصول محاسبات و برنامهریزی در رادیوتراپی
4ـ رادیوبيولوژی و حفاظت در برابر پرتو
5ـ مولدینگ
6ـ تکنيک رادیوتراپی
1ـ اصول و روشهای بيهوشی
2ـ بيماریشناسی
3ـ فارماكولوژی
4ـ مراقبتهای ویژه
1ـ اصول حسابداری
2ـ حسابداری دولتی
3ـ حسابداری مالی
4ـ بودجه
1ـ مقررات ملّی ساختمان (مباحث  19 ،9 ،8 ،6 ،4 ،3 ،2و )21
2ـ ایستایی ،مقاومت مصالح ،روسازی راه و آیيننامه 2800
1ـ روش تحقيق
2ـ مبانی روانشناسی
3ـ روانشناسی اجتماعی
4ـ آسيبشناسی اجتماعی
5ـ اصول و فنون مشاوره
6ـ مدیریت رفتار سازمانی
 -1آمار زیستی و شاخصهای بهداشتی
 -2اپيدميولوژی
 -3روش تحقيق
 -4اخالق در پژوهش
 -5روشهای كنترل كيفی در آزمایشگاه
 -6اصول فنی و نگهداری تجهيزات آزمایشگاهی
 -7اصول و مبانی مدیریت
صفحه 21
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رديف

عنوان شغل

86

كارشناس امور دینی
(كد شغلی )13605

87

كارشناس روابط بين الملل
(كد شغلی )13606

88

پزشک متخصص (فوق تخصص گوارش)
(كد شغلی )13607

89

پزشک متخصص(فوق تخصص بيماریهای ریه)
(كد شغلی )13608

90

كارشناس راهبری حراست
(كد شغلی )13610

91

بازرس
(كد شغلی )13611

92

كارشناس برنامهریزی
(كد شغلی )13612

93

مترجم
(كد شغلی )13613

94

كارشناس معماری
(كد شغلی )13614

95

كارشناس حراست نيروی انسانی
(كد شغلی )13617

مواد آزمون
1ـ اصول فقه
2ـ فقه
3ـ كالم
4ـ تاریخ اسالم
5ـ ادبيات عرب
6ـ علوم قرآنی (تجوید و تفسير)
1ـ اصول روابط بينالملل
2ـ حقوق بينالملل عمومی
3ـ سازمانهای بينالمللی
4ـ مطالعات منطقهای و مسائل سياسی و اقتصادی جهان سوم
5ـ زبان تخصصی
مواد آزمون اين عنوان شغلي طي اطالعيه اصالحي تا پايان زمان ثبتنام از طريق
درگاه اطالعرساني سازمان سنجش آموزش كشور اطالعرساني خواهد شد.
مواد آزمون اين عنوان شغلي طي اطالعيه اصالحي تا پايان زمان ثبتنام از طريق
درگاه اطالعرساني سازمان سنجش آموزش كشور اطالعرساني خواهد شد.
1ـ حقوق اداری
2ـ اخالق حرفهای و فرهنگ سازمانی
3ـ مبانی سازمان و مدیریت
4ـ مبانی حفاظت
5ـ مبانی پدافند غيرعامل
1ـ منشور حقوق شهروندی مصوب آذر 1395
2ـ نظام اداری در حوزه سالمت ،خروج از خدمت و بازنشستگی
3ـ آیيننامه اداری ،استخدامی و تشکيالتی اعضای هيئت علمی دانشگاهها و مؤسسات
آموزشعالی و پژوهشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مصوب 1391
4ـ آیيننامه اداری ،استخدامی و تشکيالتی كاركنان غيرهيئت علمی دانشگاه /دانشکدههای
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
مصوب 1391
 5ـ آشنایی با حقوق و مزایا و جبران خدمت در قوانين و مقررات اداری و استخدامی
6ـ آیيننامه مالی و معامالتی دانشگاههای علومپزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی كشور ـ
مصوب 1391
7ـ اصول مدیریت ،رفتار سازمانی و منابع انسانی
1ـ برنامهریزی عملياتی و راهبردی
2ـ سازماندهی ،كنترل ،نظارت و ارزشيابی
 -3برنامههای توسعه ملی و روند برنامهریزی
 -4كاركردهای اصلی نظام سالمت
 -5سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی -درمانی در ایران
1ـ دستور زبان
2ـ واژگان
3ـ درک مطلب
1ـ مبانی نظری معماری
2ـ بيان معماری و معماری منظر
3ـ قوانين شهرسازی و معماری و شورایعالی شهرسازی و معماری
4ـ تحليل و طراحی فضاهای معماری و شهری
1ـ حقوق اداری
2ـ اخالق حرفهای و فرهنگ سازمانی
3ـ مبانی سازمان و مدیریت
4ـ مبانی حفاظت
5ـ مبانی پدافند غيرعامل
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رديف

مواد آزمون

عنوان شغل
1ـ الکتروتراپی

2ـ تمریندرمانی (مباحث عمومی و تخصصی)
96

كارشناس توانبخشی فيزیکی (فيزیوتراپ)
(كد شغلی )13618

3ـ بيومکانيک و كينزیولوژی
4ـ فيزیوتراپی در بيماریها (ارتوپدی ،بيماریهای داخلی ،روماتيسمی و اعصاب)
5ـ ارزشيابی و اندازهگيری
6ـ ارتز و پروتز
1ـ كاردرمانی در اختالالت جسمانی ،روانی و ذهنی

97

كارشناس توانبخشی فيزیکی (كار درمان)
(كد شغلی )13619

2ـ آناتومی و كينزیولوژی
3ـ رشد روانحركتی كودكان
4ـ روانشناسی و روانپزشکی
1ـ نابسامانیهای گفتار و زبان در دوران كودكی
2ـ اختالالت خواندن و نوشتن در دوران رشد

98

كارشناس توانبخشی فيزیکی (گفتار درمان)
(كد شغلی )13620

3ـ ناروانیهای گفتار
4ـ زبانپریشی
5ـ اختالالت صوت و تشدید
6ـ اختالالت واجشناختی و آواشناختی
7ـ اختالل در بلع
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