
 شغل محل ها: و شرایط اختصاصی اصالحات مربوط به شرایط احراز -الف
اصالح  "نفر زن 1نفر مرد و  2"به   )کارآزماي اقتصاد سالمت دانشگاه شهید بهشتی( 13709شغل محل  و جنسیت ظرفیت -

 .گرددمی 
مرکز خدمات جامع سالمت  -قروه  -کردستان از  )کارشناس پیشگیري و مبارزه با بیماریها( 29302شغل محل محل خدمت  -

 می گردد.مرکز خدمات جامع سالمت روستایی گنجی اصالح  -قروه  -روستایی محراب به کردستان 

و  24046 هاي ه شرایط احراز کد شغل محلب بهداشت محیطرشته تحصیلی مهندسی  ردمقطع تحصیلی فوق لیسانس  -
هاي همچنین به شرایط اختصاصی شغل محلو اضافه شده ) محیط دانشگاه علوم پزشکی بیرجندبهداشت (کارشناس  12191

بهداشت  رشته رمدرك کارشناسی دپذیرش مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد اعالم شده مشروط به دارا بودن «فوق عبارت 
 اضافه می گردد.  »محیط

 12184 هاي به شرایط احراز کد شغل محلبا مقطع تحصیلی فوق لیسانس  )30028رشته تحصیلی آموزش بهداشت (کد   -
نین به شرایط اختصاصی شغل محل همچو اضافه شده (کارشناس بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند)  24042و 

بهداشت  رشته رمدرك کارشناسی دوط به دارا بودن پذیرش مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد اعالم شده مشرفوق عبارت 
 گردد.عمومی، مامایی اضافه می

هاي شرایط احراز شغل محلبه  با مقطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس )30408 رشته تحصیلی حسابداري (کد -
 گردد.می اضافه ) برنامه و بودجه سازمان انتقال خون(کارشناس  32191،32190،32189،32188،32187

 هايبه شرایط احراز شغل محل هاگرایش همهرشته تحصیلی روان شناسی مقطع تحصیلی فوق لیسانس  -
 شرایط اختصاصی به همچنینو اضافه شده ) بهبهانه علوم پزشکی سالمت روان دانشکدکارشناس ( 10243،10242،10241

 »روان شناسی رشته رمدرك کارشناسی داعالم شده مشروط به دارا بودن  ارشد پذیرش مدرك تحصیلی کارشناسی«عبارت 
 گردد.اضافه می

هاي به شرایط احراز کد شغل محل با مقطع تحصیلی فوق لیسانس )30028رشته تحصیلی آموزش بهداشت (کد  -
همچنین به شرایط و  اضافه شده (کارشناس پیشگیري و مبارزه با بیماري ها دانشگاه علوم پزشکی بیرجند) 24067و24062

ارشد اعالم شده مشروط به دارا بودن مدرك  پذیرش مدرك تحصیلی کارشناسی«هاي فوق عبارت اختصاصی شغل محل
اضافه  »ها یا حشره شناسی پزشکیهاي بهداشت عمومی، بیولوژي و کنترل ناقلین بیماريدر یکی از رشته کارشناسی

 گردد.می

هاي به شرایط احراز کد شغل محل تحصیلی مهندسی بهداشت حرفه ايرشته مقطع تحصیلی فوق لیسانس به  -
 شرایط اختصاصی همچنین و اضافه شده (کارشناس بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشکی بیرجند)  24031و24030
اعالم شده مشروط به دارا بودن مدرك کارشناسی بهداشت حرفه اي،  ارشد پذیرش مدرك تحصیلی کارشناسی«عبارت 

(ایمنی و حفاظت)، ایمنی و بهداشت در واحدهاي صنفی، مهندسی تکنولوژي ایمنی در  مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
 گردد.اضافه می »صنعت و محیط کار

 :داصالح می گرد ذیلجدول به شرح  13020 پزشک متخصص (رادیولوژي) ـ کد شغلی مواد امتحانی شغل -ب
 مواد آزمون عنوان شغل
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 13020کد شغلی 

Fundamentals of Diagnostic Radiology/ Brant and Helms/ ۲۰۱۹  
Diagnostic ultrasound/CM Rumack/۲۰۱۸ 
Whole Body CT and M.R.I/ John Haaga/ ۲۰۱۷   
Sectional Anatomy for Imaging Professionals / Kelley and Petersen /  
     ۲۰۱۸ 
The essential Physics of medical imaging Jerrold T.Bushberg ۲۰۱۲)     

 


