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 مقدمه:

صه، در كارآموزی دوره شنایی برای عر شجویان آ سایل و عملی كارهای با نزدیك از دان سوب می اجرایی م  به تنها نه كه شود،مح

صت این كارآموزان شند، آنها فعر در و درك را احتمالی و نواقص كمبودها تطبيق، عمل با را خود های آموخته تا دهد می را فر  بکو

 .گردد می آینده نيز در اشتغال برای آنان های قابليت افزایش باعث بلکه

 كه آورد می فراهم عرصه فرصتی این. است شده گرفته نظر در دانشجویان كاربردی علمی سطح ارتقاء هدف با عرصه در كارآموزی

 وظایف وانندبت و شده آشنا درمان و بهداشت مجموعه شبکه در خود نقش و جایگاه عملکرد، و دانش سطح ارتقاء ضمن دانشجویان

 كنند. تجربه عملی طور به را خود آینده

 برخی نکات مهم كه بایستی دانشجویان مورد توجه قرار دهند عبارتند از:

 كامل انضباط و نظم رعایت •

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

 كنندگان مراجعه و بهداشتی كاركنان مربی، با ارتباط در برخوردی خوش و نزاكت احترام •

 دانشکده آموزشی مقررات و قوانين رعایت •

 محوله امور موقع به و صحيح انجام و فعال حضور •

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

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

 جزوات چارت و بوكلت كتابها، از نگهداری و مراقبت و محوله امور قبال در پذیری مسئوليت •

 برنامه طبق شده اعالم ساعات به توجه با كارآموزی اتمام و شروع ساعات به توجه •

 كارآموزی محل از خروج جهت مربی از مجوز كسب •

 باشد. می غيرمجاز كارآموزی مسئول با هماهنگی بدون كارآموزی زمان و مکان افراد، در جابجایی •

 ساعات کارآموزی در عرصه-1

ریزی مطابق برنامه آموزشی دوره كارشناسی پيوسته رشته بهداشت عمومی مصوب شده در چهل و دومين جلسه شورای عالی برنامه

 ساعت خواهد بود. 816و ساعات كارآموزی  1واحد 16تعداد واحدهای كارآموزی  9/3/1389علوم پزشکی مورخ 

 های کارآموزی در عرصهسرفصل-2

 (1های ترم هفتم )كارآموزی در عرصه سرفصل 2-1

 آشنایی با ساختار نظام سالمت واحد  •

 واكسيناسيون •

 آمد(ی آموزشی و ارتباط كارارزشيابی برنامههای )شامل موضوعات طراحی برنامه آموزشی، روش آموزش بهداشت •

 مشاوره قبل از ازدواج و باروری سالم، تنطيم خانواده(شامل موضوعات بهداشت باروری ) •

                                                           
  دو واحد پروژه  1
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 مراقبت های دوران بارداری،  مراقبت پس از زایمان( ،مراقبت قبل از بارداریشامل موضوعات سالمت مادران ) •

 )شامل موضوعات ( سالمت كودكان •

 )شامل موضوعات ( روانبهداشت  •

 )شامل موضوعات ( تغذیه •

 های اوليه در شرایط اضطراریو كمك تزریقات و پانسمان •

 ، آشنایی با سامانه سيب و پنل مدیریتیزیج حياتی •

 
 

 : تفکيك واحدهای ترم هفتم1جدول 

 تعداد واحد واحد كارآموزی ردیف

 5/0 مدیریت نظام سالمتساختار و  1

 0.75 واكسيناسيون 2

 5/0 های اوليهكمك 3

 1 كودكان 4

 1.5 مادران و بهداشت باروری 5

 5/0 بهداشت روان 6

 25/0 تغذیه 7

 1 آموزش بهداشت 8

 2 پروژه 9

 8 جمع

 

 

 

 (2های ترم هشتم )كارآموزی در عرصه سرفصل 2-2

 واكسيناسيون •

)شامل موضوعات معاینات كودكان زیر شش سال، فيشور سيالنت، وارنيش  و بهداشت دهان و دندان بهداشت مدارس •

 سال، معاینات دهان و دندان زنان شيرده و رنان باردار( 6-11فلوراید، معاینات كودكان 

 خلط در موارد مشکوك سل ریوی و ....( )از جمله روش های نمونه گيری مبارزه با بيماریهای واگير •

 )از جمله روش های نمونه گيری مانند كم كاری تيروئيد( واگير مبارزه با بيماریهای غير •

 بهداشت سالمندان •

 )مدیریت فرآیند، تهيه برنامه استراتژیك، اعتبارسنجی( در مراكز بهداشتی درمانی پایش و ارزشيابی برنامه ریزی، •

 بهداشت محيط •
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 : تفکيك واحدهای ترم هشتم2جدول 

 تعداد واحد واحد كارآموزی ردیف

 1 واكسيناسيون 1

 0.75 بهداشت مدارس  2

 0.5 بهداشت دهان و دندان 3

 75/1 های واگيرمبارزه با بيماری 4

 75/1 های غيرواگيرمبارزه با بيماری 5

 1 سالمندان 6

 75/0 ریزی، پایش و ارزشيابی در مراكز بهداشتیبرنامه 7

 5/0 بهداشت محيط 8

 8 جمع

 

 

 شیوه ارزشیابی دانشجو -3

 شيوه ارزشيابی كارآموز -1-3

 حداکثر نمره نمره کسب شده عنوان ردیف

 نمره( 2)   مشاركت عملی در عرصه  1

 نمره(3)   ارزشيابی از طریق الگ بوك 2

 نمره( 2)  گزارش موردی  3

 نمره(3)  كنفرانس دستورالعمل 4

 نمره( 5)  امتحان كتبی 5

 نمره( 3)  اخالق حرفه ای 6

 نمره( 2)  مسئول پایگاهنمره  7

 

 های ارزشیابی دانشجوچک لیست 2-3

 )ضميمه الگ بوك(چك ليست ارزشيابی دانشجویان كارآموزی 

 ایچك ليست اخالق حرفه-

 منابع آزمون پایان ترم 3-3

  راهنمای ملی خود مراقبتی-
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 آخرین ویرایش دستورالعمل واكسيناسيون-

 (2واگير )ایراپندستورالعمل بيماریهای واگير و غير -

 باتوجه به صالحدید اساتيد كارآموزی سایر دستورالعمل های مرتبط با واحدهای كارآموزی

 

 های مورد نیاز دانشجویانمهارت -3

 ساختار نظام سالمت

 شد.. قادر به طراحی برنامه ارتقاء یکی از فرآیندهای اصلی پایگاه )مركز خدمات جامع سالمت( محل كارآموزی با1

 قادر به تکميل، تحليل و تفسير زیج حياتی باشد.. 2

 . قادر به تکميل، تحليل و تفسير پنل مدیریتی مراقب سالمت باشد.3

 بهداشت مدارس

 .آموزان را براساس شناسنامه سالمت ارزیابی نماید. دانش1

 .كند محاسبه را BMI و كند گيری اندازه را آموزاندانش وزن و . قد2

 ند.ك ثبت سالمت شناسنامه در و دهد انجام را آموزاندانش سنجی شنوایی و بينایی غربالگری های. آزمون3

 كند. ثبت سالمت شناسنامه در را آن و دهد انجام درستی به را آموزاندانش عضالنی و اسلکتی . معاینات4

ياری ادراری، مانند  ناخن جویدن، بی اختروانی )افسررردگی، اضررطراب، وسررواس، اسررترس، پانيك، بيش فعالی(  عالیم اختالالت  .5

 دهد. ارجاع باالتر سطوح به و موارد مشکوك را كرده شناسایی را آموزاندر بين دانش تيك عصبی و ...

آموزان مانند  لکنت زبان، گوشرره گيری و عقب ماندگی نهنی و معرفی به مراكز . تشررصيص اختالالت نهنی و جسررمی در دانش6

 مربوطه

 بيان و اولياء ارائه دهد.آموزان، معلمان و مرهای الزم بهداشتی را به دانش. آموزش 7

 .كند معاینه پدیکلوزیس نظر از خصوصاً مو و پوست سالمت لحاظ از را آموزان . دانش8

 دهد. ارجاع باالتر سطوح به و شناسایی را آموزان دانش در سوءتغذیه و خونی كم های . نشانه9

 .نماید محاسبه را  DMFTشاخص و دهد انجام را آموزان دانش دندان و دهان معاینه .10

 . استانداردهای بهداشت محيط در مدارس را برا اساس آخرین چك ليست ارزیابی كند.11

شهای اطفاء حریق( در مدارس آموزش12 سوانح و حوادث )انواع رو شگيری از  صورت اتفاق . برای پي های الزم را بدهد و بتواند در 

 افتادن سوانح و حوادث كمك های اوليه الزم را انجام دهد.

س13 سل،  سم آلرژی،  سمی، آ صرع، دیابت، بيماریهای قلبی و عروقی، هموفيلی وتاال رطان( را انجام . مراقبت از بيماریهای خاص )

 دهد.

                                                           

2 Iran Package of Essential NCD (Nonommunicable diseases) 
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 آموزش بهداشت و ارت اطات

 د كند.طراحی و تولي.ی آموزشی از جمله پوستر، پمفلت، تاشو و.... حداقل یك رسانه1

 .اجرا كند اتكارآمد و اثربصش با رعایت تمام اصول آموزشی و ارتباط تحداقل یك آموزش چهره به چهره به صور 2.

 درمانی انجام دهد.-. یك نياز سنجی آموزشی در مراكز بهداشتی3

 ی با توجه به نياز سنجی آموزشی انجام شده، طراحی و اجرا كند.برنامه مداخله .4

 های آموزشی ارزشيابی كند.های ارزشيابی برنامهی آموزشی اجرا شده در مراكز را با توجه به فرمبرنامه مداخله .5

 

 بهداشت سالمندان

 سالمندان انجام دهد یافته ادغام مراقبت سالمندان را بر اساس آخرین دستورالعمل مراقبتهای -1

 سالمندان را از نظر ابتال پر فشاری خون غربالگری كند.  -2

 سالمندان را از نظر ابتال به دیابت غربالگری كند.  -3

 سالمندان را از نظر ابتال به پوكی استصوان غربالگری كند.  -4

 سالمندان را از نظر اختالت بينایی و شنوایی غربالگری كند. -5

 ای، دمانس، آلزایمر و ... غربالگری و در صورت وجود مشکل به سطح باالتر ارجاع دهد.حافظهسالمندان را از لحاظ اختالت  -7

 های الزم را بدهد.برای پيشگيری از اختالالت گوارشی مانند یبوست و ... در سالمندان مشاوره -8

 تست تعادل را برای سالمندان انجام دهد. -9

 های الزم را به سالمندان بدهد.دان آموزشاختالل خواب در سالمن برای پيشگيری از -10

 های پيشگيری از ابتال به بيماریهای مزمن را به سالمندان آموزش دهد.شناسایی عوامل خطر و راه -11

 

 سالمت مادران

در سررامانه  (EDC( و تعيين تاریل احتمالی زایمان)LMP: مصرراحبه و تشررکيل پرونده )تعيين تاریل اولين روز آخرین قاعدگی)1

 برای مادر باردار انجام دهد.

 : معاینه بالينی یك مادر باردار را انجام و در سامانه ثبت نماید. 2

 : شنيدن صدای قلب جنين2-1

 :بررسی ميزان تغييرات وزن و فشار خون، ادم و معاینات پوست و چشم2-2

 : كنترل عالئم حياتی )نبض ، درجه حرارت، تنفس، فشارخون(2-3

 انجام مانورهای لئوپولد  و اندازه گيری ارتفاع فوندوس رحم: 2-4

: آموزش بهداشرررت فردی  به مادران باردار، تغذیه و اهميت آن در بارداری ، ورزش، مسرررافرت، لباس پوشررريدن، محل زایمان، 3

 انجام دهد. های دندانپزشکیشيردهی، تنظيم خانواده، شغل و استراحت، مراقبت

 را تشصيص دهد.: تغييرات فيزیولوژیك دوران بارداری 4

های و مراقبت تشصيص ای(پر خطر) مادران مبتال به دیابت ، فشارخون، لوپوس و سایر بيماریهای زمينه ،: مادران در معرض خطر5

  را انجام دهد.ویژه آنها 

 . مایدارائه ن: به مادر باردار آموزش و مشاوره الزم در دوران بارداری را 6
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 بارداری)تهوع، استفراغ، یبوست( را تشصيص بدهد و به مادران باردار آموزش های الزم را بدهد. دوران در شایع : شکایات7

 های روتين بارداری: ارجاع مادر باردار برای انجام آزمایشات و سونوگرافی8

 .ای الزم را ارائه نمایدهای تغذیهاردار توصيهزن ب BMI: نمودار وزن گيری مادر باردار را تفسير نماید و با توجه به 9

 : ایمن سازی و تجویز مکمل های تغذیه ای برای مادر باردار را انجام دهد.10

 :  مشاوره و آموزش برای تشویق مادران باردار به روش زایمان طبيعی 11

 های پس از زایمانی مراقبت: مصاحبه و تشکيل پرونده برای مادر تازه زایمان كرده و آموزش اهميت ادامه12

 : بررسی وضعيت مادر تازه زایمان كرده و ثبت وضعيت مراقبت. 15

 : معاینه بالينی مادر تازه زایمان كرده را انجام و نتایج آن را در سامانه ثبت نماید.16

 :  آموزش و مشاوره مادر تازه زایمان كرده و آن را در سامانه ثبت نمایيد.17

 

 واکسیناسیون

 انجام دهد. به نحو صحيح واكسيناسيون را براساس آخرین دستورالعمل كشوریتزریق  -1

 .دهدتزریق واكسيناسيون را تشصيص  موارد منع -2

 بيماریهای خاص را به طور صحيح انجام دهد. دارایواكسيناسيون ویژه افراد  -4

 واكسيناسيون ویژه افرادی كه در زمان مقرر مراجعه نکردند را به طور صحيح انجام دهد.  -5

 توبركولين را انجام دهد. تست -4

 .ارائه دهدرا به خدمت گيرنده  های پس از تزریق واكسنجهت مراقبت های الزممشاوره و آموزش -5

 این زمينه را ارائه نماید.دهد و اقدامات الزم در واكسيناسيون را تشصيص  عوارض -6

  و درخواست نماید. برآوردهای مورد نياز پایگاه سالمت را بتواند واكسن -7

 .كنترل و ثبت نمایددرجه حرارت یصچال  را در دو نوبت صبح و عصر  -8

 نگهداری نماید.به طور صحيح در كلدباكس  را هاواكسن -9

 گذشته را تشصيص بدهد.های یل زده و تاریل مصرف واكسنبتواند  -10

 تزریق واكسن رعایت نماید.هنگام در ساعات اداری و را زنجيره سرد  -11

 

 دندان بهداشت دهان و

 آموزش دهان و دندان را برای كودكان، مادران باردار و شيرده و دانش آموزان انجام دهد. -6

 و در سامانه ثبت نماید. دهد ساله را انجام 6-11 دندان كودكان زیر شش سال و معاینات دهان و -1

 و در سامانه ثبت نماید. دهد معاینات دهان و دندان زنان شيرده و زنان  باردار را انجام -2

 وارنيش فلوراید را به نحو صحيح انجام دهد. -3

 نياز به انجام فيشور سيالنت را تشصيص و در صورت نياز ارجاع دهد.-4

 تشصيص دهد. را و...( های دهان و دندانپيوره، زخم ،ویتیژنژپوسيدگی، مانند بيماریهای دهان و دندان ) -2

 ( را تشصيص دهد.و ... آبسه و تروماهاهای دهان و دندان )خونریزی، انسژاور -3

 دهانشویه را به افراد خدمت گيرنده آموزش دهد.نحوه استفاده از درمانهای پيشگيرانه و  -4

 

 سالمت کودکان

 دهد. پرونده تشکيلپرونده بهداشتی را  سيب سامانه در كودكان برای -1



9 
 

سهال،شامل كودك )  یا شيرخوار عمومی وضعيت -2 و  وزشو آمرا ارزیابی  (... و گلودرد،زردی، گوش، های ناراحتی ا

 .های الزم را ارائه نمایدمشاوره

 نماید.های الزم را ارائه كودكان را تشصيص دهد و مشاوره در خطر هاینشانه -3 

 های الزم را ارائه نماید.گيری نماید و مشاورهاندازهسركودكان را  دور و وزن قد، -4

 های الزم را ارائه نماید.و مشاوره ارزیابی و آموزش كودكان را تغذیه وضعيت -5

 های الزم را ارائه نماید.و مشاوره و آموزشارزیابی  را كودكان در دندان و دهان وضعيت -6

های الزم را و مشاوره ارزیابی كند و آموزش (3ASQپرسشنامه سنين و مراحل تکامل ) بر اساس كودكان را تکاملی وضعيت -7

 ارائه نماید.

  دركودكان را به مادران آموزش دهد. حوادث و سوانح از پيشگيری های روش -8

 ع دهد.را ارائه نماید و در صورت نياز ارجاهای الزم و مشاوره نموده و آموزش تفسير را كودكان نمودار رشد  -9

 

 بهداشت باروری )شامل موضوعات مشاوره ق ل از ازدواج و باروری سالم، تنظیم خانواده(

 را ارائه نماید. ط با بيماریهای مزمن مثل دیابت، بيماریهای ژنتيکی و...پيش از بارداری در ارتبا شاورهم -1

را برای زنانی كه قصررد بارداری  و سررایر موارد BMIمعاینات دهان و دندان، تعيين جملهبارداری از  از پيش های مراقبت -2

 .ارجاع نماید های مربوطهو در صورت نياز به واحد دهد دارند، انجام

 .ارجاع نماید های پوسيدهو درصورت نياز به دندانپزشکی جهت ترميم دندان را انجام دهد ی دهان و دندانمعاینه -3

 زوجين قبل از ازدواج برگزار نماید. برای مشاوره آموزشی سهحداقل  -4

زوجين ناقل تاالسمی  گيریپيبرای زوجين توضيح دهد و نحوه صحيح  را مربوطه به بيماری تاالسمی آزمایشات انجام روند -5

  را انجام دهد. اجرا

 های پيشگيری از بارداری را نام ببرد.روشانواع  -6

 بارداری را توضيح دهد. از پيشگيری روشهای از یك هر عوارض -7

 بارداری را نام ببرد. از پيشگيری روشهای مصرف منع موارد -8

 روشهای مناسب پيشگيری از بارداری را با توجه به گروه هدف پيشنهاد نماید.  -9

 ارائه دهد.ز بارداری را اهای مصتلف پيشگيری مشاوره های الزم در ارتباط با مراقبت از روش -10

روری شاور های الزم در ارتباط با پيشگيری از كاهش تك فرزندی، كاهش فواصل بين فرزندان، باروری سالم و افزایش نرخ بام -11

 .را ارائه نماید كلی

  دهد.شناسایی و ارجاع بتواند افراد نيازمند پاپ اسمير را  -12

 

 بهداشت روان

 آشنایی داشته باشد.روان  و اعصاب بيماریهای از گروه پنج های نشانه و عالئمبا  -1

رشناس روانشناسی بيماریهای اعصاب و روان در سامانه سيب تکميل و در صورت  وجود مشکل به كا برای را غربالگری فرم -2

 ارجاع دهد.

  های روانی آشنایی داشته باشد.با نحوه پيگيری مراقبت از بيماری -3

 آشنایی داشته باشد. اعتيادبا نحوه پيشگيری و مراقبت از  -4

 های هدف محاسبه نماید.های روانی را در گروههای مربوط به بيماریبتواند شاخص -5

 .باشد معتادان ومبتال به اختالالت روانی   بيماران به صحيح آموزش و مشاوره نحوهقادر به ارائه  -6

                                                           
3 Ages and Stages Questionnaire 
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 های پيشگيری از آنها آشنایی داشته باشد.آزاری و همسرآزاری و روشهای مانند كودك با پدیده -7

 با اختالالت روانی آشنایی داشته باشد.  مرتبط  هایدستورالعمل اب -8

 

 اقدامات و کمک های اولیه

 باشد. انجام  پانسمانقادر به  -1

 باشد. انجام صحيح تزریقاتقادر به  -2

 باشد. سرم انواع و رایج و ساده داروهای شناساییقادر به  -3

 باشد.عالئم حياتی قادر به گرفتن  -4

 باشد. شوك و انجام اقدامات الزم درخونریزیقادر به  -5

 باشد. آن جدید پروتکل براساس CPR انجام صحيح قادر به  -6

 

 تغذیه

 برگزارنماید. های هدفروهگكارگاه وكالس آموزشی تغذیه ویژه -1

 آموزش و مشاوره های الزم را ارائه نماید. آهن و ...( ید، كمبود ندای )مانتغذیه اختالالت كنترل و در ارتباط با پيشگيری -2

های گروهبه  ها(خوراكی، نمك و مکمل مصرف روغن انندای)مصحيح تغذی های الزم ادر ارتباط با الگویآموزشقادر به ارائه  -3

 هدف باشد.

 

 مراکز بهداشتی درمانیبرنامه ریزی، پایش و ارزشیابی در 

 ادر به طراحی برنامه استراتژیك برای پایگاه )مركز خدمات جامع سالمت( محل كارآموزی باشد.ق-1

 ادر به طراحی برنامه عملياتی برای پایگاه )مركز خدمات جامع سالمت( محل كارآموزی باشد.ق-2

 اشد.های مراقبت سالمت باجرای پایش یکی از برنامه قادر به طراحی و-3

 

 بهداشت م یط

 آشنایی داشته باشد. بهداشتی معاینهانجام  وسالمت  كارت صدور نحوهبا -1

 آشنایی داشته باشد. 13 ماده نحوه اجرای قانونبا  -2

 آشنایی داشته باشد.آب   PHسنجشو  كلرسنجی نحوهبا  -3

 باشد. آشنایی داشته جهت انجام ازمایشات ميکروبی و شيمایی آب نمونه برداری با-4

 آشنایی داشته باشد.امکان عمومی  هایبازدید نحوهبا  -5

 آشنایی داشته باشد. غذایی مواد از گيری نمونه آشنایی با نحوهبا نحوه -6

 های سمپاش آشنایی داشته باشد.رز گار پمپبا نحوه عمليات سمپاشی و ط-7

 باشد. دفههای های مورد نياز به گروهو مشاوره قادر به ارائه آموزش-8

 آمادگی خانوار در برابر بالیا( آشنایی داشته باشند. و آموزش )ارزیابیDART 4با نحوه پر كردن فرم -9

 

 م ازه با بیماریهای غیر واگیر

 5بیماریهای موجود در بسته ایراپنالف( 

                                                           
4 Disaster Assessment of Readiness and Training (DART) 

های قلبی عروقی، سرطان و چهار عامل شامل چهار بیماری  فشارخون، دیابت، بیماری  5

 خطر کم تحرکی، تغذیه ناسالم، مصرف الکل و دخانیات
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موزش های آباشد و آشنایی داشته  IraPEN (Package of Essential Noncommunicableایراپن )  كشوری برنامه با-1

 الزم را ارائه نماید.

های بيماری های موجود در بسته ایراپن  آشنایی داشته باشند و افراد در معرض خطر و مبتال به این بيماری ها شانهنبا عالئم و  -2

 را تشصيص دهد.

3 

 ی باشند.ادر به غربالگری گروه هدف بيماری های موجود در بسته ایراپن  طبق دستورالعمل كشورق -3

 قادر به مراقبت از بيماران )مبتال به بيماریهای موجود در بسته ایراپن( طبق دستوراالعمل كشوری باشند. 4

 د.ئه آموزش خود مراقبتی به بيماران )مبتال به بيماریهای موجود در بسته ایراپن(  طبق دستوراالعمل كشوری باشنقادر به ارا -5

 کی، مصرف دخانيات، مواد مصدر و الکل( در گروههای هدف باشند.فعاليت فيزی ژیم غذایی،قادر به ارزیابی عوامل خطر )ر-6

 لعمل كشوری باشند.دستورا ادر به پيگيری و ارجاع بيماران )مبتال به بيماریهای موجود در بسته ایراپن( طبقق-7

 

 :6سایر بیماریهای غیرواگیرب( 

 بیماری تاالسمی:

 باشد. افراد در معرض خطر  و پيگيری ، ارجاعبيماریابیغربالگری، قادر به  -12

 گيری افراد مبتال به تاالسمی باشد.قادر به پي-3

 يماریب درمان و تشصيص ،بيماری )عالئم و نشانه ها ( ادر به ارائه آموزش و مشاوره های الزم به افراد در معرض خطر باشد.ق-2

3 

 ، سيب باشد. سامانهگزارش دهی بيماری و ثبت آن در قادر به  -4

 قادر به تکميل فرم های مربوطه طبق دستورالعمل های كشوری  باشد.-5

 کم کاری تیروئید:

 قادر به غربالگری، بيماریابی، ارجاع و پيگيری افراد در معرض خطر باشد. 

 ادر به پيگيری افراد مبتال به كم كاری تيروئيد باشد.ق-3

 ادر به ارائه آموزش و مشاوره های الزم به افراد در معرض خطر باشد. ق-2

 ادر به گزارش دهی بيماری و ثبت آن در سامانه سيب باشد.ق -4

 ادر به تکميل فرم های مربوطه طبق دستورالعمل های كشوری  باشد.ق-5

 

 

 ، 8، زئونوزها7)سل، هپاتیت، بیماریهای رفتاری م ازه با بیماریهای واگیر

 اهداف رفتاری در بیماری هپاتیت

ای آموزشی افراد در معرض خطر بيماری هپاتيت در منطقه خود را به صورت محرمانه شناسایی و جهت دریافت برنامه ه

 ند.سته های كاهش آسيب جلب همکاری كنو ب

 برا برای سفيران سالمت اجرا نمایند. SHEPآموزش هپاتيت به روش 

 اتيتهای منتقله از راه خون را تکميل كند.فرم بررسی اپيدميولوژیك هپ

                                                           
 کم کاری تیروئید و های تاالسمیشامل بیماری  6
 Bو هپاتیت  HIV شامل بیماریهای 7
 تب کریمه کنگو، ماالریا، تب مالت، حیوان گزیدگی  8
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 اهداف رفتاری در بيماری آنفلوانزا

 آنفلوانزا تکميل سامانه گزارش دهی

 اميوویر در گروههای پرخطردستورالعمل توزیع ومصرف داروی ضد ویروسی اوسلتیادگيری 

 و سامانه سيب سامانه نظام مراقبت سندروميكثبت اطالعات بيماران در  

 ...ی هر گونه تلفات در پرندگان وطيورگزارش ده

 دستورالعمل واكسيناسيون آنفلوانزا

 استفاده از تجهيزات حفاظت فردی بر معدوم سازی طيور

 SHEPآموزش بيماری آنفاوانزا به روش 

 اهداف رفتاری در بیماری ایدز

 معتاد تزریقی، سل مثبت، انجام تست سریع ایدز در جمعيت های زنان  و مردان دارای رفتار پرخطرجنسی، مردان

 ( PMTCT اجرای برنامه پيشگيری از انتقال ایدز از مادر به كودك) 

 توزیع سرنگ و كاندوم در گروههای پرخطر شناسایی شده 

 رابطين و ...(-دوم متوسطه-جهت گروههای هدف)سفيران سالمت SHEP آموزش برنامه ایدز به روش 

 و ارزیابی معتادین در كمپ ها و مراكز متادون تراپی  / ایدز موزش نوین كنترل و پيشگيری اچ ای ویآ

 هماهنگی جهت اجرای برنامه مراقبت زنان آسيب پذیر

 اهداف رفتاری در بیماری های  آمیزشی

 ( در سامانه سيب بارگذاری شود2اتيولوژی)شماره ( و1فرم سندروم ها)شماره 

 كتاب راهنمای كشوری مراقبت ودرمان عفونت های آميزشیآشنایی با        

 آشنایی با نحوه برخورد سندروميك با بيماریهای آميزشی

 اهداف رفتاری در بیماری های  گوارشی

 آشنایی با دستورالعمل های بيماری التور و گوارشی و قارچ های سمی

 آشنایی با نحوه بررسی طغيان بيماریهای گوارشی

 تکميل فرم بررسی گوارشی و مدیریت ارسال نمونه در زمان طغيان آشنایی با نحوه

  حال شرح فرم تکميل و مبتال موارد تك تك بررسی

 روستا مصتلف نقاط و مصزن ، منبع از محيط واحد توسط آب ميکروبی نمونه اخذ

  مستمر سنجی كلر
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 روستا اپيدميولوژیك نقشه رسم

 خانوارها آموزش

 مبتال دموار از استول نمونه اخذ

 مستقيم مشاهده همچنين و شده اخذ های نمونه كشت خصوص در آزمایشگاه واحد همکاری

  هدف جمعيت آگاهی سطح افزایش و خانوارها به مراجعه منظور به سالمت سفيران و رابطين آموزش

 روستایی آب سازمان كارشناسان حضور با جلسه تشکيل           

 شترک انسان وداماهداف رفتاری در بیماری های  م

 تکميل اطالعات بيماران در سامانه سيب و پورتال وزارت بهداشت

 نحوه تکميل و ارسال فرم خالصه اطالعات بيماریهای مشترك انسان ودام 

 SHEPهاری به روش –آموزش بيماری تب مالت 

 اهداف رفتاری در بيماری های  پدیکلوزیس       

 ارس و جامعهمدیریت آلودگی به شپش در مد       

 ثبت آمارپدیکلوزیس در سامانه سيب و پورتال كشوری       

       

 

 

 

 

 

 

 


