
کدرشته 
شغلی

مفاد آزمون تخصصیجنسیتتعدادمدرك تحصیلیرشته شغلی

روابط عمومی1010
روابط عمومی، علوم ارتباطات 

اجتماعی،روزنامه نگاري، عکاسی، مدیریت 
دولتی(کارشناسی/کارشناسی ارشد)

اصول روابط عمومی، مبانی ارتباطات اجتماعی، مبانی سازمان و مرد/زن7
مدیریت،آیین نگارش در روزنامه نگاري و روابط عمومی

گروه مدیریت و اداري1011
مدیریت گرایش دولتی/بازرگانی/صنعتی/ 
اجرایی/مالی/ خدمات بهداشتی درمانی، 

(کارشناس/ کارشناس ارشد)
مرد/زن25

روش تحقیق، آمار و کاربرد آن در مدیریت، مدیریت عمومی، مدیریت 
منابع انسانی و رفتار سازمانی، حقوق اداري، قانون کار و تامین 

اجتماعی

آمار کلیه گرایشها(کارشناسی/کارشناسی کارشناس آمار و اطالعات1012
ریاضی عمومی 1 و2 ، آمار کاربردي(روش هاي آماري،رگرسیون و نمونه مرد/زن1ارشد)

گیري)، آمار نظري(احتمال و کاربرد آن)، آمار ریاضی 1 و2

گروه حسابداري و مالی1014
حسابداري، مالی، مدیریت کلیه 

گرایشها(کارشناسی/کارشناسی ارشد/ 
دکترا)

حسابداري مالی، حسابداري بهاء تمام شده، اقتصاد خرد و کالن، مرد/زن28
حسابداري دولتی و بودجه، حسابداري مالیاتی

مرد/زن74پرستار(کارشناسی/کارشناس ارشد/دکترا)پرستار1015

کاربرد تجهیزات پزشکی ، کاربرد تجهیزات پزشکی اتاق عمل ،گزارش 
و ثبت پرستاري و ریکاوري، کنترل عفونت پرستاري، فرآیند و مهارت 

هاي پرستاري ، داروهاي شایع ، مفاهیم اعتباربخشی ، محاسبات 
دارویی ، ایمنی بیمار ، آشنایی با بیماریهاي داخلی و جراحی ، آشنایی 

با پرستاري بیماري هاي سرطان

مدیریت اطالعات بهداشتی و درمانی، فناوري اطالعات و ارتباطات، 
کدگذاري بیماري ها، اصطالحات و کلیات پزشکی 1013

فناوري اطالعات سالمت 
(مدارك پزشکی)

فناوري اطالعات سالمت یا مدارك 
پزشکی(کارشناسی/ کارشناسی ارشد/ 

دکترا)
مرد/زن 33



کدرشته 
شغلی

مفاد آزمون تخصصیجنسیتتعدادمدرك تحصیلیرشته شغلی

مرد/زن1هوشبري(کارشناسی/ کارشناسی ارشد)کارشناس هوشبري1016

کاربردتجهیزات پزشکی ، ثبت گزارش پرستاري ریکاوري، کنترل 
عفونت پرستاري، احیاي قلبی ریوي مغزي ، ترالی اورژانس و تجهیزات 
آن،مفاهیم اعتبار بخشی، داروهاي بیهوشی و مخدر ،مانیتورینگ بیمار 

حین بیهوشی

1017
کارشناس فناوري 

اطالعات و ارتباطات

فناوري اطالعات، مدیریت فناوري اطالعات، 
نرم افزار، سخت افزار 

(کارشناسی/کارشناسی ارشد/ دکترا)
ساختمان داده ها، امنیت شبکه، سیستم هاي عامل، طراحی الگوریتم، مرد/زن8

معماري کامپیوتر، شبکه هاي رایانه اي

علوم آزمایشگاهی (کارشناسی/کارشناسی کارشناس آزمایشگاه1018
مرد/زن19ارشد)

بیوشیمی و بیوشیمی بالینی، میکروبیولوژي(ویروس،باکتري،قارچ، 
انگل)، خون شناسی و بانک خون، نمونه برداري و مدیریت ازمایشگاه، 

ایمنی در آزمایشگاه،ایمونولوژي و سرولوژي

مرد/زن1اتاق عمل(کارشناسی)کارشناس اتاق عمل1019

کاربردتجهیزات پزشکی ، ثبت گزارش پرستاري ریکاوري، کنترل 
عفونت پرستاري، احیاي قلبی ریوي مغزي ، فرآیندهاي و مهارت هاي 

اتاق عمل، ترالی اورژانس و تجهیزات آن،مفاهیم اعتبار بخشی، 
داروهاي حیاتی-ضروري

1020
کارشناس بهداشت حرفه 

اي
بهداشت حرفه اي(کارشناسی/کارشناسی 

مرد/زن1ارشد)

ایمنی در محیط کار و مدیریت ریسک، مهندسی فاکتورهاي انسانی، 
شناسایی عوامل شیمیایی و زیان آور محیط کار و نمونه برداري از 

آالینده هاي محیطی و تجزیه نمونه ها، شناسایی عوامل فیزیکی زیان 
آور محیط کار، سم شناسی شغلی و بیماري هاي ناشی از کار

بهداشت محیط(کارشناسی/ کارشناسی کارشناس بهداشت محیط1021
مرد/زن1ارشد)

تکنولوژي آب(شیمی و میکروبیولوژي،توزیع،انتقال و تصفیه) و 
فاضالب(شیمی و میکروبیولوژي،جمع آوري و تصفیه)،کلیات بهداشت 

محیط،آلودگی هوا و کنترل آن و مواد زائد جامد
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شغلی

مفاد آزمون تخصصیجنسیتتعدادمدرك تحصیلیرشته شغلی

مرد/زن37پرتو درمانی(کارشناسی/ کارشناسی ارشد)کارشناس پرتو درمانی1022
فیزیک اشعه و مواد رادیواکتیو، دوزیمتري، پرتوهاي یونیزان، 

رادیوبیولوژي و حفاظت در برابر پرتوها، اصول محاسبات طراحی درمان 
در رادیوتراپی، اصول دستگاههاي رادیوتراپی، تکنیکهاي رادیوتراپی

مرد/زن2فیزیوتراپی(کارشناسی)کارشناس توانبخشی1023
فیزیوتراپی در بیمارهاي(اعصاب، داخلی، قلبی ریوي، روماتیسمی و 

ارتوپدي)، تمرین درمانی عمومی و تخصصی، آرتز و پروتز، ارزشیابی و 
اندازه گیري، الکتروتراپی، بیومکانیک

مرد/زن2روانشناسی بالینی(کارشناسی ارشد)کارشناس روانشناسی1024
نظریه هاي شخصیت و نظریه هاي رواندرمانی، روانشناسی

فیزیولوژیک، روانشناسی عمومی
و رشد، آسیب شناسی، روانشناسی بالینی

برق کلیه گرایشها(کارشناسی/کارشناسی کارشناس برق1025
ماشین هاي الکتریکی، مدارهاي الکتریکی، سیستم هاي کنترل مرد7ارشد)

خطی،الکترومغناطیس، بررسی سیستم هاي قدرت

مکانیک کلیه گرایشها کارشناس مکانیک1026
استاتیک، مقاومت مصالح و طراحی اجراي ماشین، ترمودینامیک، مرد7(کارشناسی/کارشناسی ارشد)

سیاالت و انتقال حرارت، دینامیک، ارتعاشات و کنترل

تاسیسات کلیه کارشناس تاسیسات1027
مرد9گرایشها(کارشناسی/کارشناسی ارشد)

تهویه مطبوع تابستانی، تاسیسات حرارت مرکزي، تاسیسات بهداشتی 
ساختمان، تاسیسات الکتریکی ساختمان، تعمیر و نگهداري تاسیسات 

ساختمان

عمران کلیه گرایشها، معماري کارشناس عمران1028
مرد/زن3(کارشناسی/کارشناسی ارشد)

استاتیک و مقاومت مصالح، طراحی اجراي ساختمان هاي فلزي و بتنی، 
اصول نقشه کشی و رسم آن به کمک کامپیوتر، تکنولوژي کارگاه قالب 

بندي و آرماتور، نقشه برداري ساختمان

1029
کارشناس تجهیزات 

پزشکی
تجهیزات پزشکی کلیه گرایشها(کارشناسی 

مکانیک سیاالت، مکانیک آماري، سیستم هاي بیمارستان، تجهیزات مرد/زن2/کارشناسی ارشد)
تخصصی بیمارستان



کدرشته 
شغلی

مفاد آزمون تخصصیجنسیتتعدادمدرك تحصیلیرشته شغلی

1030
کارشناس تغذیه و رژیم 

درمانی
تغذیه اساسی، رژیم درمانی، بررسی وضعیت تغذیه، بیماریهاي ناشی از مرد/زن2تغذیه(کارشناسی/کارشناسی ارشد)

سوءتغذیه

1031
کارشناس امور 

بیمارستانی
مدیریت خدمات بهداشتی 

اصول و مبانی مدیریت، اصول و مبانی برنامه ریزي، سازمان و مدیریت مرد/زن4درمانی(کارشناسی/ کارشناسی ارشد/ دکترا)
بهداشت درمان کشور، اصول و مبانی خدمات بهداشتی درمانی

فیزیک هسته اي و اتمی، رادیوبیولوژي و حفاظت، فیزیولوژي، آناتومی، مرد/زن17پرتوشناسی(کارشناسی/ کارشناسی ارشد)کارشناس پرتوشناسی1032
فیزیک پرتوها، تکنیکهاي تخصصی

1033
کارشناس خدمات 

پژوهشی
مدیریت کلیه گرایشها، برنامه ریزي و توسعه 

اصول و مبانی برنامه ریزي و توسعه، اصول و مبانی علم اقتصاد، اصول مرد/زن1آموزشی (کارشناسی/ کارشناسی ارشد)
و مبانی مدیریت و بهره وري

فیزیک پزشکی(کارشناس/ کارشناسی کارشناس فیزیک پزشکی1034
مرد/زن21ارشد)

فیزیک پرتوها، دوزیمتري پرتوهاي یونیزان، رادیوبیولوژي و حفاظت 
در برابر پرتوها، فیزیک رادیوتراپی و طراحی درمان، اصول و فیزیک 
دستگاه رادیوتراپی، تکنیکهاي رادیوتراپی(اکسترنال و براکی تراپی)

مددکاري اجتماعی(کارشناسی/ کارشناسی مددکار اجتماعی1035
مبانی و نظریه هاي جامعه شناسی،روش تحقیق و آمار، مددکاري مرد/زن2ارشد)

اجتماعی،آسیب شناسی اجتماعی

مرد/زن1حقوق(کارشناسی/کارشناسی ارشد)امور حقوقی1036
حقوق خصوصی(مدنی، تجارت و آیین دادرسی مدنی)، حقوق جزا(جزا 
عمومی و جزا اختصاصی،آیین دادرسی(کیفري)، حقوق عمومی(اداري 

و اساسی)

پزشکی هسته اي(کارشناسی/ کارشناسی کارشناس پزشکی هسته اي1037
فیزیک هسته اي و اتمی، رادیوبیولوژي و حفاظت، فیزیولوژي، آناتومی، مرد/زن21ارشد)

فیزیک پرتوها، تکنیک هاي تخصصی
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کتابداري و اطالع رسانی(کاردان/ کتابدار1038
مرد/زن2کارشناسی/ کارشناسی ارشد)

کتابداري و اطالع رسانی، مدیریت و برنامه ریزي کتابخانه ها و مراکز 
اطالع رسانی،آمار و روش تحقیق در کتابداري و اطالع رسانی، فناوري 

اطالعات و نظام ذخیره و بازیابی
فقط تکمیل رزومه جهت بررسی و سیر مراحل جذبمرد/زن20دیپلم با مدرك بیماریاريبیماریار1039
فقط تکمیل رزومه جهت بررسی و سیر مراحل جذبمرد/زن62دیپلمخدمات1040
فقط تکمیل رزومه جهت بررسی و سیر مراحل جذبمرد4دیپلمراننده1041

دیپلم با مدرك داروپیچی و یا سابقه کاري تکنسین دارویی1042
فقط تکمیل رزومه جهت بررسی و سیر مراحل جذبمرد/زن8مرتبط

فقط تکمیل رزومه جهت بررسی و سیر مراحل جذبمرد1دیپلمنامه رسان1043
فقط تکمیل رزومه جهت بررسی و سیر مراحل جذبمرد31دیپلمنگهبان1044


