
  پزشکی آزمایشگاههای وضعیت نیروی انسانی اطالعات تکمیل راهنمای

 

: برای توضیح وضعیت فعلی آزمایشگاه، یکی از گزینه های موجود در خانه مربوطه را انتخاب نمائید. این ستون وضعیت فعلی آزمایشگاه

 است. "تعطیل موقت "و یا  "تعطیل"، "فعال "گزینه ها شامل 

 در این ستون تعداد کل پرسنل فنی شاغل در آزمایشگاه را درج نمایید. ستون تعداد کل کارکنان فنی آزمایشگاه: 

* توجه* منظور از کارکنان فنی پرسنلی است که در بخش فنی مشغول به فعالیت هستند. پرسنل اداری و نیروی خدمات مشمول کارکنان 

 فنی نیستند.

 دراین ستون تعداد کل کارکنان فنی مرد شاغل در آزمایشگاه مربوطه را درج نمایید. د: ستون تعداد کارکنان فنی مر

 دراین ستون تعداد کل کارکنان فنی زن شاغل در آزمایشگاه مربوطه را درج نمایید. ستون تعداد کارکنان فنی زن: 

 سال، بر اساس سابقه بیمه. 5کار کمتر از  درج تعداد کارکنان با سابقه سال: 5ستون تعداد کارکنان فنی با سابقه کمتر از 

 سال، بر اساس سابقه بیمه. 01تا 5 باسابقه کاربین فنی درج تعدادکارکنان سال: 01تا 5ستون تعداد کارکنان فنی با سابقه بین 

 بر اساس سابقه بیمه.سال،  05 تا 01 باسابقه کاربین فنی درج تعدادکارکنانسال:  05تا  01ستون تعداد کارکنان فنی با سابقه بین 

 سال، بر اساس سابقه بیمه. 01 تا 05 باسابقه کاربین فنی درج تعدادکارکنانسال:  01تا  05ستون تعداد کارکنان فنی با سابقه بین 

 بیمه.سال، بر اساس سابقه  05 تا 01 باسابقه کاربین فنی درج تعدادکارکنان سال: 05تا  01ستون تعداد کارکنان فنی با سابقه بین 

 سال، بر اساس سابقه بیمه. 05از باسابقه کاربیش فنی درج تعدادکارکنانسال:  05ستون تعداد کارکنان فنی با سابقه بیش از

که مدرک تحصیلی آنها  بخش فنی در این ستون تعداد کارکنان شاغلستون تعداد کارکنان پائین تر از کاردان علوم آزمایشگاهی:  

 آزمایشگاهی است درج شود.کمتر از فوق دیپلم علوم 

در این ستون تعداد کارکنان کاردان و کارشناس رشته علوم آزمایشگاهی شاغل در  ستون تعداد  کاردان یا کارشناس علوم آزمایشگاهی:

 بخش فنی آزمایشگاه را درج نمایید.

دان و کارشناس غیر رشته علوم آزمایشگاهی : در این ستون تعداد کارکنان کارستون تعداد  کاردان یا کارشناس غیر علوم آزمایشگاهی

 شاغل در بخش فنی آزمایشگاه را درج نمایید)نظیر کلیه گرایشهای زیست شناسی شامل میکروبشناسی، عمومی، گیاهی،...(.

: در این ستون تعداد کارکنان دانش آموخته رشته های کارشناسی ارشد علوم ستون تعداد کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی

میکروب ایمنی شناسی پزشکی، ایشگاهی)منظور افرادی است که در مقطع کارشناسی ارشد در یکی از رشته های باکتری شناسی پزشکی، آزم

انگل شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی،  هماتولوژی پزشکی، بانک خون و ایمنو هماتولوژی، ویروس شناسی پزشکی، شناسی پزشکی،

ی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس فارغ التحصیل شده اند( شاغل ژنتیک انسانی و بیوشیمی بالین

 در بخش فنی آزمایشگاه مربوطه را درج نمایید.

دراین ستون تعداد دانش آموختگان کارشناسی ارشد غیر غیرعلوم آزمایشگاهی)منظور افرادی ستون تعداد کارشناس ارشد غیر مرتبط: 

فارغ التحصیل شده اند( شاغل در بخش فنی  7که در مقطع کارشناسی ارشد در رشته هایی به غیر از رشته های عنوان شده در ردیف  است

 آزمایشگاه مربوطه را درج نمایید.



ی : دراین ستون تعداد کارکنانی که دارنده دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهستون تعداد دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی

 درآزمایشگاه مربوطه هستند را درج نمایید)صرف نظر از اینکه صاحب پروانه های قانونی یا فاقد آن باشند(.

دراین ستون تعداد کارکنانی که دارنده تخصص آسیب شناسی بالینی تشریحی، تشریحی  در  ستون تعداد  متخصصین آسیب شناسی:

 صاحب پروانه های قانونی یا فاقد آن باشند(.مسئول فنی  ز اینکهآزمایشگاه مربوطه هستند را درج نمایید)صرف نظر ا

در این ستون تعداد کارکنانی که دکترای تخصصی علوم  علوم آزمایشگاهی:  PhDستون تعداد کارکنان دکترای تخصصی یا 

آزمایشگاهی )منظور افرادی هستند که در مقطع دکترای تخصصی در یکی از رشته های انگل شناسی پزشکی،  بیوشیمی پزشکی، سم شناسی 

، قارچ شناسی پزشکی ، پزشکی، ایمنی شناسی و سرم شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی، میکروب شناسی و باکتری شناسی پزشکی

ژنتیک پزشکی، سیتوژنتیک پزشکی، خون شناسی پزشکی، ایمنوهماتولوژی و بانک خون وزارت بهداشت فارغ التحصیل شده اند و یا افراد فارغ 

ستند را درج التحصیل خارج از کشور که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت تحت این عناوین تایید شده است.( و شاغل در آزمایشگاه مربوطه ه

 صاحب پروانه های قانونی یا فاقد آن باشند(.مسئول فنی نمایید)صرف نظر از اینکه 

: دراین ستون تعداد کارکنانی که دارای دکترای تخصصی غیر غیر علوم آزمایشگاهی PhDستون تعداد کارکنان دکترای تخصصی یا 

فارغ التحصیل  00ر ردیف ی در رشته هایی به غیر از رشته عنوان شده دعلوم آزمایشگاهی) منظور افرادی است که در مقطع دکترای تخصص

 و شاغل در آزمایشگاه مربوطه هستند را درج نمایید.شده اند(

در این ستون تعداد کارکنانی که در هیچیک از گروههای فوق قرار ندارند اما جزو کارکنان فنی آزمایشگاه ستون تعداد سایر کارکنان فنی:

 درج نمایید. محسوب میشوند

در این ستون تعداد کارکنانی که به صورت پاره وقت  ستون تعداد کارکنان فنی که کمتر از یک نوبت کاری شاغل هستند)پاره وقت(:

 در آن آزمایشگاه فعالیت دارند را درج نمایید)غیر تمام وقت(.

: در این ستون تعداد  کل کارکنان فنی آزمایشگاه که فقط در یک نوبت کاری ستون تعداد کارکنان فنی شاغل در فقط یک نوبت کاری

 در آن آزمایشگاه شاغل هستند را درج نمایید. 

در آن  در این ستون تعداد کارکنانی که در بیش از یک نوبت کاریستون تعداد کارکنان فنی شاغل در بیش از یک نوبت کاری : 

 ایید.آزمایشگاه فعالیت دارند را درج نم

در یک بخش تخصصی  "در این ستون تعداد کارکنانی که صرفا فنی که فقط در یک بخش فنی  فعالیت دارند: ستون تعداد کارکنان

 چرخشی فعالیت ندارند، درج نمایید.همزمان یا فعالیت دارند و در بخش های دیگر به صورت 

در این ستون تعداد کارکنانی که به صورت چرخشی یا بطور همزمان اشتغال دارند:  ارکنانی فنی که  در بیش از یک بخشستون تعداد ک

 در بیش از یک بخش تخصصی فعالیت دارند را درج نمایید.


