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 عرصهقوانین و مقررات آموزشی در دوره کارآموزی در 
 

 دانشگاه و محل کار پوشش مناسب ظاهر و سادگی و آراستگی رعایت •

 الزامی بودن استفاده از روپوش سفید و اتیکت در محل کار •

 کنندگان مراجعه و بهداشتی کارکنان مربی، با ارتباط در برخوردی خوش و نزاکت ،احترام •

 محوله امور موقع به و صحیح انجام و فعال حضور •

 کارآموزی دوره در انعطاف داشتن و بودن انتقادپذیر مندی، عالقه ابراز •

 هامشاوره در پزشکی اخالق اصول رعایت و رجوع ارباب اسرار حفظ •

 جزوات چارت و بوکلت کتابها، از نگهداری و مراقبت و محوله امور قبال در پذیری مسئولیت •

 کارآموزی محل از خروج جهت مربی از مجوز کسب •

 باشد. می غیرمجاز کارآموزی مسئول با هماهنگی بدون کارآموزی زمان و مکان افراد، در جابجایی •

 شود.اضافه می کارآموزی روز سه غیرموجه غیبت روز هر و روز یك مربی نظر با غیبت روز هر •

 خواهد شد. محاسبه روز یك ساعت پنج هر ازای به و ثبت مربی توسط خروج در تعجیل یا ورود در تاخیر •
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 (1)کارآموزی در عرصه  های ترم هفتمسرفصل

 تعداد واحد واحد کارآموزی ردیف

 5/0 ساختار و مدیریت نظام سالمت 1

 1 واکسیناسیون 2

 5/0 های اولیهکمك 3

 1 کودکانسالمت  4

 25/1 مادران و بهداشت باروریسالمت  5

 5/0 بهداشت روان 6

 25/0 تغذیه 7

 1 آموزش بهداشت 8

 2 پروژه 9

 8 جمع
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 کارآموز شیوه ارزشیابی

 حداکثر نمره نمره کسب شده عنوان ردیف

 نمره( 2)   مشارکت عملی در عرصه  1

 نمره(3)   ارزشیابی از طریق الگ بوک 2

 نمره( 2)  گزارش موردی  3

 نمره(3)  کنفرانس دستورالعمل 4

 نمره( 5)  امتحان کتبی 5

 نمره( 3)  اخالق حرفه ای 6

 نمره( 2)  نمره مسئول پایگاه 7

 



7 
 
 

 آشنایی با ساختار و مدیریت نظام سالمتهدف دوره:  /نظام سالمت

 طیف نحوه انجام فعالیت فعالیت مورد انتظار ردیف

 

 مالحظات و تایید

خیلی  خوب متوسط ضعیف

 خوب

بهداشتی شبکه  ساختار میترس 1

 شهرستان درمانی

     

از  طراحی برنامه ارتقاء یکی 2

 فرآیندهای اصلی پایگاه

     

تکمیل، تحلیل و تفسیر زیج  3

  حیاتی

     

تکمیل، تحلیل و تفسیر پنل  4

 مدیریتی مراقب سالمت
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هدف دوره: آشنایی با بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن، کسب مهارت در نحوه انجام /واکسیناسیون

 مراجعین و ارائه آموزشواکسیناسیون و برقراری ارتباط صحیح با 

 طیف نحوه انجام فعالیت فعالیت مورد انتظار ردیف

 

 مالحظات و تایید

خیلی  خوب متوسط ضعیف

 خوب

تزریق واکسیناسیون براساس  1

 آخرین دستورالعمل کشوری

     

تزریق  موارد منعتشخیص  2

 واکسیناسیون

     

واکسیناسیون ویژه انجام صحیح  3

 بیماریهای خاصافراد دارای 

     

واکسیناسیون ویژه انجام صحیح  4

افرادی که در زمان مقرر مراجعه 

 نده انکرد

     

 تستانجام و تفسیر صحیح  5
 توبرکولین 

     

های الزم جهت مشاوره و آموزش 6

 های پس از تزریق واکسنمراقبت

     

 تشخیص صحیح عوارض 7
واکسیناسیون و انجام  اقدامات 

 در این زمینهالزم 

     

های برآورد و درخواست واکسن 8

 مورد نیاز پایگاه سالمت

     

کنترل و ثبت درجه حرارت  9

 یخچال  دو نوبت صبح و عصر 

     

ها  در نگهداری صحیح  واکسن 10

 کلدباکس 

     

تشخیص و اقدام مناسب در مورد  11

های یخ زده و تاریخ واکسن

 مصرف گذشته 

     

رعایت زنجیره سرد در ساعات  12

 اداری و هنگام تزریق واکسن 
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  کمکهای اولیههدف دوره: آشنایی با اصول  /کمکهای اولیه

 طیف نحوه انجام فعالیت فعالیت مورد انتظار ردیف

 

 مالحظات و تایید

خیلی  خوب متوسط ضعیف

 خوب

 و رایج و ساده داروهای شناسایی 1
 سرم انواع

     

      انجام صحیح تزریقات 2

      گرفتن عالئم حیاتی 3

      انجام  پانسمان 4

 و انجام اقدامات الزم درخونریزی 5
 شوک

     

 براساس CPR انجام صحیح  6
 آن جدید پروتکل
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ارتباط هدف دوره: آشنایی و کسب مهارت در ارائه مراقبت های اولیه سالمت کودکان، برقراری /سالمت کودکان

 صحیح با مراجعین و ارائه آموزش

 طیف نحوه انجام فعالیت فعالیت مورد انتظار ردیف

 

 مالحظات و تایید

خیلی  خوب متوسط ضعیف

 خوب

 یبرا یپرونده بهداشت لیتشک 1

سال و ثبت در  8 ریکودکان ز

 سامانه سیب

     

های  و مشاوره آموزشارزیابی،  2

 عمومی الزم در مورد وضعیت
کودک ) شامل  یا شیرخوار

 گوش، های ناراحتی اسهال،
 و ...(زردی  گلودرد،

     

های  و مشاوره آموزشارزیابی،  3

 در خطر هایالزم در مورد نشانه
 کودکان

     

های  و مشاوره آموزشارزیابی،  4

 و دهان الزم در مورد وضعیت
 کودکان در دندان

     

گیری وزن و توانایی تفسیر اندازه 5

 آن براساس سن کودک 

     

گیری قدو توانایی تفسیر آن اندازه 6

 براساس سن کودک

     

گیری دور سر و توانایی اندازه 7

 تفسیر آن براساس سن کودک

     

های  و مشاوره ارزیابی و آموزش 8

کودکان زیر  الزم در مورد تغذیه

 سال 6

     

های و مشاوره آموزشارزیابی و  9

 تکاملی الزم در مورد وضعیت
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کودکان بر اساس پرسشنامه 

 (1ASQمراحل تکامل )

 رسم و تفسیر نمودار رشد 10
های و مشاوره کودکان و آموزش

 الزم براساس آن

     

آموزش و مشاوره الزم در مورد  11

 و سوانح از پیشگیری های روش
 درکودکان حوادث

     

 

  

                                                           
 

1 Ages and Stages Questionnaire 
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برقراری ارتباط  ،هدف دوره: آشنایی و کسب مهارت در ارائه مراقبت های اولیه سالمت ماردان /سالمت مادران

 صحیح با مراجعین و ارائه آموزش

 طیف نحوه انجام فعالیت فعالیت مورد انتظار ردیف

 

 مالحظات و تایید

خیلی  خوب متوسط ضعیف

 خوب

 آشنایی با نشانه ها و عالیم 1

حاملگی )آشنایی با  تشخیص

و ثبت آنها  تست های تشخیص(

 در سامانه سیب

     

و انجام  یپرونده بهداشت لیتکم 2

 تعیین ،یدوران باردار یمراقبتها

و ثبت در  فواصل مراقبت ها

 سیب سامانه

     

آشنایی با اهمیت گرفتن شرح  3

حال در دوران بارداری )شرح 

حال قاعدگی، زایمان های قبلی، 

استعمال دخانیات، مصرف دارو، 

 غربالگری روانی اجتماعی و....(

     

قد و وزن  حیصح یریاندازه گ 4

و  BMI مادر باردار و محاسبه

و تعیین محدوده مجاز  تفسیر آن

 افزایش وزن

     

 کنترلآشنایی با نحوه صحیح  5

، درجه عالئم حیاتی )نبض

 حرارت، تنفس، فشارخون(

     

مانورهای لئوپولد  و اندازه انجام  6

 گیری ارتفاع فوندوس رحم

     

و  شنیدن صدای قلب جنین 7

 ت جنینابررسی حرک

     

بررسی میزان تغییرات وزن و  8

، فشار خون و معاینات پوست

، رنگ پریدگی شدید، چشم

 و... ادم ،معاینه دهان و دندان
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آموزش بهداشت فردی  به مادران  9

تغذیه، ورزش، شامل باردار

مسافرت، لباس پوشیدن، محل 

، شیردهی، و روش زایمان زایمان

تنظیم خانواده، شغل و استراحت، 

 و... کیهای دندانپزشمراقبت

     

تعیین تاریخ اولین روز آخرین  10

 خیمحاسبه تار ( وLMPقاعدگی)

 EDC مانیزا یاحتمال

     

دوران  نیروت شاتیآزماآشنایی با  11

و ثبت آنها در سامانه  یباردار

 سیب

     

در  یدوران باردار یسونوگراف ثبت 12

 سامانه سیب

     

 یساز منیاانجام  آموزش و  13

و ثبت آن در  یدوران باردار

 سامانه سیب

     

آموزش و مشاوره های الزم در  14

تغییرات فیزیولوژیك و خصوص 

استفراغ، و  )تهوعشکایات شایع 

دوران  در( و...، کمر درد یبوست

 بارداری

     

آموزش و مشاوره در خصوص  15

در دوران بارداری و تجویز تغذیه 

مکمل های تغذیه ای برای مادر 

 باردار

     

آموزش و بررسی عالیم خطر در  16

هر بار انجام مراقبت مادر 

)سردرد، تغییر بینایی، درد باردار

شکم و پهلوها، خونریزی، 

و...( و ارجاع در آبریزش، دیزوری 

 صورت لزوم

     

آموزش و مشاوره الزم مادران در  17

مانند حاملگی چند  معرض خطر

مادران مبتال به دیابت، قلویی  و 
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و سایر بیماریهای  فشارخون

 و ارجاع در صورت لزوم ایزمینه

و انجام  یپرونده بهداشت لیتکم 18

و ثبت  مانیپس از زا یمراقبتها

 سیب در سامانه
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هدف دوره: آشنایی و کسب مهارت در ارائه مراقبت های اولیه سالمت باروری، برقراری ارتباط  /سالمت باروری

 صحیح با مراجعین و ارائه آموزش

 طیف نحوه انجام فعالیت فعالیت مورد انتظار ردیف

 

 مالحظات و تایید

خیلی  خوب متوسط ضعیف

 خوب

قبل از زوجین  آموزش و مشاوره 1

)مشاوره در زمینه لزوم  ازدواج

ایمن سازی علیه سرخجه قبل از 

اسیون توام، نبارداری و واکسی

، تنظیم STDsمشاوره در زمینه 

و  BSEخانواده، تست پاپ اسمیر، 

)... 

     

آشنایی با عوارض بارداری   2

 ناخواسته بر روی مادر و جنین

     

آشنایی با اهمیت گرفتن شرح  3

مراقبت های پیش از  حال در

بارداری)شامل سابقه تولید مثل، 

بیماریهای طبی یا ژنتیکی، 

مصرف دارو، دخانیات، سن مادر 

 و........(

 

     

 از پیش های مراقبتانجام  4
معاینات دهان و  بارداری )مانند

 و سایر موارد BMIدندان، تعیین

براساس فرم مراقبت پیش از 

( و ارجاع در صورت بارداری

 ضرورت

     

آشنایی با آزمایشات روتین پیش  5

از بارداری، ثبت آنها در سامانه 

 سیب 

     

پیش از  مراقبت هایانجام  6

بارداری در ارتباط با بیماریهای 

مزمن مثل دیابت، بیماریهای 
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، پرفشاری خونی، ژنتیکی

،... و ارجاع در بیماریهای قلبی

 لزومصورت 

در ارتباط با  آموزش و مشاوره 7

پیشنهاد روشهای مناسب 

آشنایی با و  پیشگیری از بارداری

 آنها منع مصرف موارد و  عوارض

     

آموزش و مشاوره های الزم در  8

به مربوط  خصوص آزمایشات

بیماری تاالسمی و پیگیری 

 زوجین ناقل تاالسمی

     

مشاور های الزم در ارتباط با  9

 فرزندیپیشگیری از کاهش تك 

     

مشاوره و پیگیری الزم در  10

 خصوص انجام  تست پاپ اسمیر
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هدف دوره: آشنایی و کسب مهارت در ارائه مراقبت های اولیه سالمت روان، برقراری ارتباط صحیح  /سالمت روان

 با مراجعین و ارائه آموزش

 طیف نحوه انجام فعالیت فعالیت مورد انتظار ردیف

 

 تاییدمالحظات و 

خیلی  خوب متوسط ضعیف

 خوب

 و عالئم اولیهغربالگری ارزیابی و  1
 از  گروه پنج های نشانه

 روان و اعصاب بیماریهای

     

و انجام  یپرونده بهداشت لیتکم 2

و ثبت بهداشت روان  یمراقبتها

 آن در سامانه سیب

     

و انجام مشاوره و آموزش ارزیابی  3

کودک آزاری و های الزم در مورد 

 همسرآزاری

     

های مربوط به محاسبه شاخص 4

 های روانیبیماری

     

های مراقبت از بیماری و  پیگیری 5

 روانی و اعتیاد
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هدف دوره: آشنایی و کسب مهارت در ارائه مراقبت های اولیه سالمت تغذیه، برقراری ارتباط صحیح  /سالمت تغذیه

 آموزشبا مراجعین و ارائه 

 طیف نحوه انجام فعالیت فعالیت مورد انتظار ردیف

 

 مالحظات و تایید

خیلی  خوب متوسط ضعیف

 خوب

آموزشی تغذیه  کالس  برگزاری 1

 های هدفویژه گروه

     

آموزش و مشاوره های الزم در  2

 کنترل و خصوص پیشگیری
 کمبود ای )ماننداختالالت تغذیه

 ید، آهن و ...(

     

در های الزم آموزش و مشاوره  3

ا الگوی صحیح تغذیه ای ارتباط ب

خوراکی،  مصرف روغن )مانند

های ها( به گروهنمك و مکمل

 هدف
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جامع خدمات هدف دوره: آشنایی و کسب مهارت در زمینه فرایند آموزش سالمت در مراکز  /آموزش سالمت

 سالمت

 انجام فعالیتطیف نحوه  فعالیت مورد انتظار ردیف

 

 مالحظات و تایید

خیلی  خوب متوسط ضعیف

 خوب

ی طراحی حداقل یك رسانه 1

آموزشی از جمله پوستر، پمفلت، 

 تاشو و....

     

حداقل یك آموزش چهره انجام  2

 به چهره به صورت کارآمد

     

نیاز سنجی  و طراحی یك برنامه  3

در مراکز مداخله آموزشی  

 سالمتجامع خدمات 

     

اجرا و ارزشیابی برنامه مداخله  4

ی هافرمآموزشی براساس 

 های آموزشیارزشیابی برنامه

     

 

 

 

 

 


