داًطگاُ علَم پشضکی ٍ خذهات بْذاضت درهاًی فسا
داًطکذُ بْذاضت
گزٍُ بْذاضت عوَهی

کًریکًلًم آمًزشی
کارآمًزی در عرصٍ
کارشىاسی پیًستٍ بُداشت عمًمی

عىًان :کارآموزی در عرصه
گريٌ َدف :دانطجویان کارضناسی پیوسته بهداضت عمومی

اَداف:
دٚر ٜوبرآٔٛسی در ػزف ٝدا٘ؾزٛیبٖ ثٟذاؽت ػٕٔٛی ثٙٔ ٝظٛر:
 -1وغت تززثٟٔٚ ٝبرتٟبی ػّٕی السْ در رٟت آٔبدٌی فزد ثزای ٚرٚد ث ٝثخؼ ثٟذاؽت
 -2ؽٙبخت عیغتٓ ػزض ٝخذٔبت ٚآؽٙبیی ثب فزآیٙذٞبی ربری عیغتٓ
 -3آؽٙبیی ثب ٚظبئف آیٙذ ٚ ٜحزف ٝای در عیغتٓ ارائ ٝخذٔبت
ثب ٘ظز اعبتیذ ٔ ٚتخققبٖ ثٟذاؽتی ثزاعبط اٞذاف دٚر ، ٜپیؼ ثیٙی  ٚارزا ٔی ٌزدد

ٍظایف داًطکذُ:

 -تؼییٗ ٌزٞ ٜٚبی آٔٛسؽی و ٝدر ٘یٓ عبَ ٔزثٛع ٝدر ٔزاوش ثٟذاؽتی درٔب٘ی وبرآٔٛسی دار٘ذ.

ٕٞ -بٍٙٞی ثب وبرؽٙبط ٔزوش ثٟذاؽت ؽٟزعتبٖ ثٙٔ ٝظٛر تمغیٓ دا٘ؾزٛیبٖ در ٔزاوش ثٟذاؽتی درٔب٘ی

 -ارعبَ اعبٔی دا٘ؾزٛیبٖ ثٔ ٝزاوش ٔزثٛع«ٝدٞ ٚفت ٝلجُ اس ؽزٚع ٘یٕغبَ»

 ارعبَ ثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی دا٘ؾزٛیبٖ ثٔ ٝزوشٞبی تؼییٗ ؽذ ٜثغزیمی و ٝدر ثز٘بٔٔ ٝذوٛر اٞذاف آٔٛسؽی ٚ،ظبیف دا٘ؾزٛیبٖ ِ،یغت وٙفزا٘غٟب ٔ ٚذت سٔبٖ وبرآٔٛسیٔؾخـ ؽذ ٜثبؽذ«دٞ ٚفت ٝلجُ اس ؽزٚع ٘یٕغبَ»

 -ارعبَ آییٗ ٘بٔٞ ٝبی آٔٛسؽی ث ٝدرٔبٍ٘بٟٞب ثغزیمی رؤعبی ٔزاوش لبدر ثٔ ٝحبعج ٝدلیك ٔیشاٖ غیجت دا٘ؾزٛیبٖ ثبؽٙذ.

 تؾىیُ رّغ ٝثب ٔغئِٛیت ٚاحذٞبیی ؤ ٝغئِٛیت آٔٛسػ دا٘ؾزٛیبٖ را ث ٝػٟذ ٜخٛاٙٞذ داؽت ثٙٔ ٝظٛر تٛری ٝآٟ٘ب در خقٛؿ چٍٍ٘ٛی ارزای ثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی  ٚثحج ٚتجبدَ ٘ظز رٟت تذٚیٗ ثز٘بٔٞ ٝبیی ؤ ٝحتٛای ػّٕی پزثبرتزی ثزخٛردار ثبؽٙذ.

 ارعبَ فزٟٔبی ارسؽیبثی دا٘ؾزٛیبٖ ثٔ ٝزاوش  ٚتٛریح ٔغئِٛیٗ ٚاحذٞب در خقٛؿ چٍٍ٘ٛی تىٕیُ  ٚارعبَ فزٟٔب -وٙتزَ ٘ ٚظبرت ثز حغٗ ارزای ثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی دا٘ؾزٛیبٖ  ٚثزرعی ٔغبئُ ٔ ٚؾىالت آٔٛسؽی آٟ٘ب

ٕٞ-بٍٙٞی ثب ٔغئِٛیٗ ٚاحذٞب ثٙٔ ٝظٛر ٔزتفغ ٕ٘ٛدٖ ٔؾىالت آٔٛسؽی

ٍظایف هزاکش بْذاضتی ٍ درهاًی:

-

تمغیٓ دا٘ؾزٛیبٖ در ٚاحذٞبی ٔزثٛع ٝثب تٛر ٝث ٝثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی ارعبِی اس دا٘ؾىذٜ

-

تٟی ٝدفتز حضٛر ٚغیبة ثٙٔ ٝظٛر حجت دلیك سٔبٖ ٚرٚد  ٚخزٚد دا٘ؾزٛیبٖ

-

تؼییٗ یىی اس پشؽىبٖ ٔزوش ثؼٛٙاٖ ٔغئ َٛآٔٛسػ تٛعظ رئیظ ٔزوش

-

وٙتزَ ٘ ٚظبرت ثز ثز٘بٔٞ ٝبی آٔٛسؽی دا٘ؾزٛیبٖ تٛعظ ٔغئ َٛآٔٛسػ ٔزاوش

-

تؾىیُ رّغبت دٚر ٜای ث ٝحضٛر ٔغئِٛیٗ ٚاحذٞبٔ،غئ َٛآٔٛسػ،رئیظ ٔزوش ثٙٔ ٝظٛر ثزرعی پیؾزفت تحقیّی دا٘ؾزٛیبٖ  ٚتؼییٗ ٔؾىالت آٟ٘ب

-

تذٚیٗ ثز٘بٔ ٝارزایی تٛعظ ٔغئِٛیٗ ٚاحذٞب ثغزیمی وٚ ٝظبیف دا٘ؾز ٛدر ٞز ٚاحذ وبٔال ٔؾخـ ثبؽذ

-

ارسیبثی حیٗ دٚر ٜدا٘ؾزٛیبٖ  ٚدادٖ ثبس خٛرد ث ٝآٟ٘ب رٟت رفغ ٘مبیـ ػّٕىزدی آٟ٘ب

-

ثزٌشاری وٙفزا٘غٟبی ػّٕی ٔتٙبعت ثب ٌزٟٞٚبی دا٘ؾزٛیی ثز اعبط ِیغت پیؾٟٙبدی اس عزف دا٘ؾىذٜ

-

وٙتزَ دلیك حضٛر  ٚغیبة دا٘ؾزٛیبٖ

-

ٔىبتج ٝثب دا٘ؾىذ ٜدر خقٛؿ دا٘ؾزٛیب٘ی و ٝثیؼ اس حذ غیجت ٕ٘ٛد ٜا٘ذ

-

ارسؽیبثی پبیبٖ دٚر ٜدا٘ؾزٛیبٖ ثز اعبط فزٟٔبی ارعبِی اس دا٘ؾىذ ٚ ٜأتحبٖ ػّٕی ٚآسٔ ٖٛوتجی تٛعظ
ٔغئِٛیٗ ٚاحذٞب  ٚرئیظ ٔزوش

-

ارعبَ فزٟٔب ٕ٘ٚز ٜدا٘ؾزٛیبٖ ث ٝدا٘ؾىذ ٜدر پبیبٖ دٚرٜ

راٌّوای داًطجَ
ٔزارؼ ٝث ٝآٔٛسػ دا٘ؾىذ ٜرٟت تؼییٗ ٔزوش آٔٛسؽی
ثٟذاؽتی  ٚدرٔب٘ی ٔزثٛعٔ«ٝحُ وبرآٔٛسی»

ٔزارؼ ٝث ٝریبعت ٔزوش ثٟذاؽتی درٔب٘ی ٔزثٛعٝ
در تبریخ تؼییٗ ؽذٜ

تمغیٓ دا٘ؾزٛیبٖ ثب ضٛاثظ  ٚلٛا٘یٗ حبوٓ در ٔزاوش تٛعظ ریبعت ٔحتزْ ٔزوش

آؽٙبیی دا٘ؾزٛیبٖ ثب ضٛاثظ  ٚلٛا٘یٗ حبوٓ در ٔزوش
تٛعظ ریبعت ٔحتزْ

آؽٙبیی دا٘ؾزٛیبٖ ثب وبرٞب ٚٚظبیفی و ٝدر ٞز ٚاحذ ثبیذ ا٘زبْ دٙٞذ ٘ٚح ٜٛارسؽیبثی پبیبٖ دٚر ٜتٛعظ ٔغئَٛ
ٚاحذ
ؽزوت دا٘ؾزٛیبٖ در وٙفزا٘غٟبی تؼییٗ ؽذ ٜتٛعظ ٔغئِٛیٗ ٚاحذ

ا٘زبْ تىّیف ٚ ٚظبیفی ؤ ٝغئِٛیٗ ٚاحذٞب ثزای آٟ٘ب تؼییٗ ٔی ٕ٘بیٙذ

ؽزوت در آسٔ ٖٛپبیبٖ دٚرٜ

قًاویه ي مقررات آمًزشی
 -1رػبیت ٘ظٓ  ٚا٘ضجبط وبُٔ
 -2رػبیت آراعتٍی  ٚعبدٌی ظبٞز ،حزبة اعالٔی ثبپٛؽؼ ٔٙبعت
 -3احتزاْ ٘شاوت  ٚخٛػ ثزخٛردی در ارتجبط ثب ٔزثی ،وبرٔٙذاٖ ٔ ٚزارؼ ٝوٙٙذٌبٖ
 -4رػبیت لٛا٘یٗ ٔ ٚمزرات آٔٛسؽی دا٘ؾىذٜ
 -5حضٛر فؼبَ  ٚا٘زبْ فحیح  ٚثٛٔ ٝلغ أٛر ٔحِٝٛ
 -6اثزاس ػاللٙٔ ٝذی ،ا٘تمبدپذیز ثٛدٖ  ٚداؽتٗ ا٘ؼغبف در دٚر ٜوبرآٔٛسی
 -7تٛر ٝث ٝعبػبت ؽزٚع  ٚاتٕبْ وبرآٔٛسی ثب تٛر ٝث ٝعبػبت اػالْ ؽذ ٜدر ثز٘بٔٝ
 -8خزٚد اس وبرآٔٛسی  ٚغیجت در آٖ ثب ٕٞبٍٙٞی ٔزثی ٔزثٛع ٝفٛرت ٌیزد.
 - -9حضور و ترک بو موقع محل کارآموزی،دانشجو می بایست بین ساعت  7/03-7/54صبح در محل کارآموزی حاضر باشد حضور
دانشجو در ساعات  7/54الی  8صبح تاخیر محسوب شده و ثبت می گردد.چنانچو دانشجو پس از ساعت 8صبح در محل کارآموزی حاضر
شود مجاز بو انجام کارآموزی نبوده و غیبت محسوب می شود

 -11لٛا٘یٗ ٔزثٛط ث ٝغیجت:
اِف -در فٛرتی ؤ ٝزٕٛع غیجت ( ٔٛر ٚ ٝغیز ٔٛر) ٝدر ٞز تزْ تحقیّی() 8 ٚ 7ثیؼ اس یه د ٓٞوُ آٖ دٚر ٜثبؽذ ٕ٘ز ٜوُ وبرآٔٛسی آٖ تزْ ففز
ٔٙظٛر خٛاٞذ ؽذ
ة -در فٛرتی ؤ ٝزٕٛع غیجت ( ٔٛر)ٝدر ٞز تزْ تحقیّی() 8 ٚ 7وٕتز اس یه د ٓٞوُ آٖ دٚر ٜثبؽذ ثب تبییذ ٔزثی رٟت ادأ ٝوبر آٔٛسػ ٔؾىّی ٚرٛد
٘ذارد
د -در فٛرتی ؤ ٝزٕٛع غیجت ( غیز ٔٛر)ٝدر ٞز تزْ تحقیّی()8 ٚ 7وٕتز اس یه د ٓٞوُ آٖ دٚر ٜثبؽذ ثب تبییذ ٔزثی ث ٝاسای ٞز رٚس غیجت د ٚرٚس
رجزا٘ی ٔٙظٛر خٛاٞذ ؽذ
د -در فٛرتی و 51 ٝدرفذ غیجت ٞب در ٞز تزْ تحقیّی ٔزثٛط ث ٝیه درط ثبؽذ ثبیذ وُ آٖ درط ثب تبییذ ٔزثی ٔزذدا تٛعظ دا٘ؾزٌ ٛذار٘ذ ٜؽٛد
ٞ -11ز ٌ ٝ٘ٛربثزبیی در افزادٔ ،ىبٖ  ٚسٔبٖ وبرآٔٛسی ثذٕٞ ٖٚبٍٙٞی ثب ٔذیز ٌز ٜٚغیز ٔزبس ٔی ثبؽذ.
ٞ -12ز ٌ ٝ٘ٛاعتفبد ٜاس تّفٗ ٕٞزا ٜدر عبػبت وبرآٔٛسی ٕٔٛٙع ٔی ثبؽذ.
 -13پٛؽیذٖ رٚپٛػ در دٚرٞ ٜبی آسٔبیؾٍبٞی  ،ثیٕبرعتبٖ ٚ،اوغیٙبعی، ٖٛثٟذاؽت ٔبدر  ٚوٛدن ،تٙظیٓ خب٘ٛاد، ٜثیٕبریٟب ٚپزاتیه اِشأی  ٚدر دیٍز دٚرٜ
ٞبی وبرآٔٛسی ثب ٘ظز ٔزثی ٔزثٛع ٝلبثُ ارزا ٔی ثبؽذ.
 -14أتحبٖ فبیٙبَ وبرآٔٛسی در پبیبٖ آٖ دٚر ٜدر ٔحُ دا٘ؾىذ ٜثزٌشار خٛاٞذ ؽذ .عؤاالت ثقٛرت چٙذ ٌشی ٝٙای ٔی ثبؽٙذ  ٚسٔبٖ  ٚعبػت دلیك أتحبٖ
ٔتؼبلجبً اػالْ ٔی ٌزدد.
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ردیف

سرفصل

1

وبرآٔٛسی وبٔپیٛتز  ٚرٚػ تحمیك

2

آٔبر  ٚسیذ حیبتی

3

٘ظبْ ػزض ٝخذٔبت ثٟذاؽتی  ٚدرٔب٘ی

4

حؾز ٜؽٙبعی پشؽىی ٔ ٚجبرس ٜثب ٘بلّیٗ

5

ثٟذاؽت دٞبٖ  ٚد٘ذاٖ

6

ثٟذاؽت وٛدن

7

ثٟذاؽت ٔبدر

8

ٚاوغیٙبعیٖٛ

9

الذأبت درٔب٘ی ٔزبس  ٚوٕه ٞبی اِٚیٝ

مًضًعات ديرٌ کار آمًزی در عرصٍ ترم 8

ردیف

سرفصل

1

آٔٛسػ ثٟذاؽت  ٚارتجبعبت

2

ثٟذاؽت ٔذارط

3

ثٟذاؽت ٔحیظ

4

ثٟذاؽت حزف ٝای

5

تغذی ٝوبرثزدی

6

ثٟذاؽت ٔٛاد غذایی

7

ثٟذاؽت عبِٕٙذاٖ

8

ثٟذاؽت رٚاٖ  ٚاػتیبد

9

ثیٕبریٟبی ٚاٌیز  ٚغیز ٚاٌیز

11

ٔذیزیت در ٔزاوش ثٟذاؽتی  ٚدرٔب٘ی

11

تٛا٘جخؾی

12

ػٛأُ ارتٕبػی ثز عالٔت

13

پزٚص ٜتحمیمبتی(پبیبٖ ٘بٔ)ٝ

سرفصل َای ديرٌ کار آمًزی در عرصٍ
کارگاُ آهَسضی آضٌایی با دٍرُ کارآهَسی  ،رٍش تحقیق(جْت ضزٍع پایاى ًاهِ) ٍکارآهَسی کاهپیَتز:

ردیف

1

٘ٛع فؼبِیت

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11

آؽٙبیی ثب ٔمزرات  ٚلٛا٘یٗ آٔٛسؽی دٚر ٜوبر آٔٛسی
آؽٙبیی ثب اٞذاف ٛٔ ،ضٛػبت  ٚعزفقُ ٞبی دٚر ٜوبرآٔٛسی
آؽٙبیی ثب ٘ح ٜٛارسؽیبثی دٚر ٜوبرآٔٛسی
آؽٙبیی ثب ٘ح ٜٛتىٕیُ دفتزچ ٝآٔٛسؽی()log bog
آؽٙبیی ثب ٔٙبثغ لبثُ اعتفبد ٜرٟت دٚر ٜوبرآٔٛسی
آؽٙبیی ثب ٘ح ٜٛتذٚیٗ پزٚپٛساَ(وبرٌب ٜپزٚپٛساَ ٘ٛیغی)
آؽٙبیی ثب ٘زْ افشار ٔٙجغ ٘ٛیغی End Note
آؽٙبیی ثب ٘ح ٜٛتذٚیٗ پبیبٖ ٘بٔ ٚ ٝدفبع
آؽٙبیی ثب ٔمبِٛ٘ ٝیغی
وبرآٔٛسی وبٔپیٛتز٘ :زْ افشارٞبی Excel ،Power Point ،Word

ٔحُ وبر آٔٛسی

دا٘ؾىذ ٜثٟذاؽت

هَضَعات ارائِ ضذُ تَسط هزبی در سهیٌِ آضٌایی با فعا لیت ّای بخص آهار ٍ ًحَُ تکویل سیج حیاتی:
ردیف

2

٘ٛع فؼبِیت

ٔحُ وبر آٔٛسی

 - 1آؽٙبیی ثب٘ح ٜٛتىٕیُ سیذ حیبتی

 - 1خب٘ ٝثٟذاؽت

 - 2آؽٙبیی ثب ؽبخـ ٞبی رٕؼیتی ٔ ٚحبعج ٝؽبخـ ٞب اس سیذ حیبتی

ٔ - 2زوش ثٟذاؽتی درٔب٘ی

 - 3پبیؼ  ٚوٙتزَ آٔبرٞبی سیذ حیبتی

رٚعتبیی

٘ - 4حٌ ٜٛشارػ دٞی آٔبر ثٚ ٝاحذٞب  ٚثخؼ ٞبی ٔختّف عیغتٓ ثٟذاؽت  ٚدرٔبٖ

ٔ - 3زوش ثٟذاؽت ؽٟزعتبٖ

 - 5ثزٚس رعب٘ی اعالػبت سیذ حیبتی در ثز٘بٔ٘ ٝزْ افشاری عزح ٞبی ٌغتزػ ؽجىٝ

ٔ - 4ؼب٘ٚت ثٟذاؽتی

 - 6ثزٚس رعب٘ی اعالػبت رٕؼیتی در ثز٘بٔ٘ ٝزْ افشاری عزح ٞبی ٌغتزػ ؽجىٝ
 - 7آؽٙبیی ثب رٚػ عزؽٕبری رٕؼیت
- 8آؽٙبیی ثب ؽزح ٚظبیف ٚاحذ آٔبر  ٚفزْ ٞب ی ٔزثٛعٝ

هَضَعات ارائِ ضذُ تَسط هزبی در سهیٌِ آضٌایی با ًظام عزضِ خذهات بْذاضتی:
ردیف

ٔحُ وبر آٔٛسی

٘ٛع فؼبِیت
 - 1آؽٙبیی ثب ٚاحذٞبی ٔختّف ٔؼب٘ٚت ثٟذاؽتی
 - 2آؽٙبیی ثب ٔذیزیت ؽجى ٝثٟذاؽت  ٚدرٔبٖ  ٚؽزح ٚظبیف

ٔ - 1ؼب٘ٚت ثٟذاؽتی

 - 3آؽٙبیی ثب ٚاحذٞبی ٔختّف ٔزوش ثٟذاؽت ؽٟزعتبٖ  ٚؽزح ٚظبیف

ٔ - 2زوش ثٟذاؽت ؽٟزعتبٖ

 - 4آؽٙبیی ثب ٔزوش ثٟذاؽتی  ٚدرٔب٘ی ؽٟزی  ٚؽزح ٚظبیف

ٔ - 3زوش ثٟذاؽتی درٔب٘ی
ؽٟزی
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 - 5آؽٙبیی ثب ٔزوش ثٟذاؽتی  ٚدرٔب٘ی رٚعتبیی  ٚؽزح ٚظبیف

 - 4پبیٍب ٜثٟذاؽت ؽٟزی

 - 6آؽٙبیی ثب پبیٍب ٜثٟذاؽت ؽٟزعتبٖ  ٚؽزح ٚظبیف

ٔ - 5زوش ثٟذاؽتی درٔب٘ی

 - 7آؽٙبیی ثب خب٘ ٝثٟذاؽت  ٚؽزح ٚظبیف

رٚعتبیی

 - 8آؽٙبیی ثب تیٓ عیبری  ٚدٍٞزدؽی

 - 6خب٘ ٝثٟذاؽت

 - 9آؽٙبیی ثب عزح پشؽه خب٘ٛادٜ

- 7تیٓ دٍٞزدؽی

 -11آؽٙبیی ثب عیغتٓ ارربع
 -11آؽٙبیی ثب ٔزوشٔؾبٚر ٜاسدٚاد ٘ٚح ٜٛارای ٝخذٔبت

هَضَعات ارائِ ضذُ تَسط هزبی در سهیٌِ آضٌایی با بْذاضت هادر ٍ ارائِ خذهات:

نوع فعالیت

ردیف

 - 1آؽٙبیی ٚارائ ٝخذٔبت ٔزالجتٟبی پیؼ اس ثبرداری
 - 2آؽٙبیی ثب رٚػ ٞبی تؾخیـ ثبرداری
 - 3آؽٙبیی ثب تغییزات ثذٖ در ثبرداری
 - 4آؽٙبیی ثب إٞیت ٔزالجتٟب – ٔاللبت ٞب ٔ ٚزالجتٟبی ثبرداری
 - 5آؽٙبیی ثب ؽىبیبت ؽبیغ در دٚراٖ ثبرداری
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 - 6آؽٙبیی ثب حبٍّٔی ٞبی در ٔؼزك خغز

ٔ - 1زوش ثٟذاؽتی ؽٟزی

 -7آؽٙبیی ثب ػالئٓ خغز در ثبرداری

 - 2پبیٍب ٜثٟذاؽت

 - 8آؽٙبیی ثب ٔزالجت ٞبی دٚراٖ ثبرداری

 - 3تغٟیالت سایٕب٘ی

 - 9آؽٙبیی ثب ٔزالجت ٞبی پظ اس دٚراٖ ثبرداری

 - 4خب٘ ٝثٟذاؽت

 -11آؽٙبیی ثب ٘ح ٜٛتىٕیُ فزْ ٞبی ٔزتجظ ثب ایٗ ثخؼ
ٚ-11احذٞبی تغٟیالت سایٕب٘ی
ٔ-12زالجت ٞبی ادغبْ یبفتٔ ٝبدراٖ
-13ؽزح ٚظبئف ٔبٔب رٚعتبٞب  ٚثٟٛرس ٔبٔبٞب –٘ح ٜٛػّٕىزد  ٚارسیبثی فؼبِیت ٞبی آٟ٘ب
٘-14ظبْ ٔزالجت ٔزي ٔبدر
-15سایٕبٖ عجیؼی  ٚعشاریٗ
-16وٕیتٞ ٝبی سایٕبٖ ایٕٗ
ٔ-17زالجت ٞبی پزی ٘بتبَ  ٚتٙظیٓ ثز٘بٔ ٝػّٕیبتی در سٔی ٝٙخذٔبت ثٟذاؽت

هَضَعات ارائِ ضذُ تَسط هزبی در سهیٌِ آضٌایی با حطزُ ضٌاسی پشضکی ٍ هبارسُ با ًاقلیي:
نوع فعالیت

ردیف

محل کار آموزی

تعداد روزها

 - 1آؽٙبیی ثب ٔحیظ سیغت  ٚرٚػ ٞبی فیذ حؾزات ٔ ٟٓپشؽىی
 - 2آؽٙبیی ثب تزٟیشات فیذ حؾزات
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ٔزوش ثٟذاؽت

 - 3فیذ ػٙىجٛتیبٖ  ٚر٘ٛذٌبٖ
 - 4آؽٙبیی ثب رٚػ ٞبی ٔختّف ٔجبرس ٜثب ثٙذپبیبٖ
 - 5ؽٙبعبیی وّی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی فیذ ؽذٜ
- 6آؽٙبیی ثب عٕٔ ْٛختّف رٟت ٔجبرس ٜثب ٘بلّیٗ

هَضَعات ارائِ ضذُ تَسط هزبی در سهیٌِ آضٌایی با ٍاکسیٌاسیَى ٍ ارائِ خذهات:
نوع فعالیت

ردیف

محل کار آموزی

 - 1آؽٙبیی ثب ٚاوغٗ ،عزْ ٘ ٚح ٜٛارزای ٚاوغیٙبعی ٚ ٖٛارائ ٝخذٔبت
 - 2آؽٙبیی ثب س٘زیز ٜعزد ٘ ٚحٍٟ٘ ٜٛذاری ٚاوغٗ در یخچبَ  ٚفزٟٔبی ٔزثٛع ٚ ٝارائٝ
خذٔبت
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 - 3آؽٙبیی ثب آخزیٗ دعتٛراِؼُٕ ٚاوغیٙبعی ٖٛدر وؾٛر

ٔ - 1زوش ثٟذاؽت ؽٟزی

 - 4اؽٙبیی ثب ٔٛارد ٔٙغ ٚاوغیٙبعی ٚ ٖٛارائ ٝخذٔبت

 - 2پبیٍب ٜثٟذاؽت

 - 5آؽٙبیی ثب ٘ح ٜٛتشریك ٚاوغٗ  ٚارائ ٝخذٔبت

 - 3س٘زیز ٜعزد

 - 6آؽٙبیی ثب ٚعبیُ ٔٛرد ٘یبس ثزای ا٘زبْ ٚاوغیٙبعیٖٛ

 - 4خب٘ ٝثٟذاؽت

 - 7آؽٙبیی ثب چٍٍ٘ٛی درخٛاعت ٚاوغٗ  ٚدریبفت آٖ

ٔ - 5زوش ثٟذاؽت ؽٟزعتبٖ

 - 8آسٔبیؼ تٛثزوِٛیٗ
 - 9آؽٙبیی ثب الذأبت پظ اس ٚاوغیٙبعی ٚ ٖٛارای ٝخذٔبت
 -11آؽٙبیی ثب ٘ح ٜٛتىٕیُ فزْ ٞبی ٔزتجظ

تعداد روزها

هَضَعات ارائِ ضذُ تَسط هزبی در سهیٌِ آضٌایی با اقذاهات درهاًی هجاس :
نوع فعالیت

ردیف

 - 1آؽٙبیی ثب الذأبت اِٚی ٝدرٔب٘ی

 - 1پزاتیه

- 2آؽٙبیی ثب پب٘غٕبٖ  ٚثخیٝ
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محل کار آموزی

تعداد روزها

 -2ثیٕبرعتبٖ

- 3آؽٙبیی ثب ٘ح ٜٛا٘زبْ دادٖ تشریمبت
 - 4آؽٙبیی ثب دارٞٚبی عبد ٚ ٜرایذ  ٚا٘ٛاع عزْ
- 5آؽٙبیی ثب وٕه ٞبی اِٚیٝ

هَضَعات ارائِ ضذُ تَسط هزبی در سهیٌِ آضٌایی با ٍاحذدّاى ٍ دًذاى:
نوع فعالیت

ردیف

محل کار آموزی

- 1معاینه دهان و دندان
- 2بیماری های دهان و دندان
- 3ساختمان دهان و دندان
- 4رعایت بهداضت و ایمنی بیماری ها
- 5درمان های پیطگیری(دهانطویه)
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-6فلوراید تراپی
- 7اصول استریلیساسیون و ضستطوی وسایل
- 8آموزش دهان و دندان
- 9دفترچه سالمت دانص اموزان(بهداضت و دندان)
-11آضنایی با تجهیسات دندانپسضکی
-11نحوه تکمیل فرم های دهان و دندان مراکس بهداضتی

مرکس بهداضتی درمانی
مدارس

تعداد روزها

موضوعات ارائه شده توسط مربی در زمینه آشنایی با مراقبت اطفال و ارائه خدمات:
نوع فعالیت

ردیف

محل کار آموزی

تعداد
روزها

- 1آؽٙبیی ثب ٔبدر ثٕٙظٛر ٌزفتٗ ؽزح حبَ اس ا ٚدر ٔٛرد وٛدوؼ  ٚحجت اعالػبت در فزٟٔبی
ٔزالجت  ٚآٔبری
- 2آؽٙبیی ثب عزیمٔ ٝؼبی ٝٙوٛدن در اِٚیٗ ٔزارؼٝ
- 3آؽٙبیی ثب ا٘ذاسٌ ٜیزی ٚسٖ  ,لذ  ,دٚر عز  ٚحجت آٖ
 - 4آؽٙبیی ثب وبرت رؽذ  ٚتفغیز ٔٙحٙی رؽذ وٛدن  ٚآٔٛسػ ثٔ ٝبدر ٛٔ ٚارد ارربع آٖ
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- 5آؽٙبیی ثب ٘ح ٜٛفحیح تغذی ٝوٛدن ثب ؽیز ٔبدر ٔ ٚشایبی ؽیز ٔبدر ٘ ٚح ٜٛفحیح ؽیزدادٖ ثٝ

ٔ - 1زوش ثٟذاؽتی

٘ٛساد غذای وٕىی

درٔب٘ی ؽٟزی

 - 6آؽٙبیی ثب ٔزالجتٟبی السْ وٛدن

 - 2پبیٍب ٜثٟذاؽت

 - 7آؽٙبیی ثب ثٟذاؽت دٞبٖ  ٚد٘ذاٖ ٔ ٚزالجت وٛدن ٛٔ ٚارد ارربع

 - 3خب٘ ٝثٟذاؽت

- 8آؽٙبیی ثب پیٍیزی  ٚثبسدیذ ٔٙشَ در ٔزالجتٟبی وٛدوبٖ  ٚدادٖ آٔٛسؽٟبی السْ ث ٝخب٘ٛادٜ
ٛ٘ - 9ساد ٘برط
-11آؽٙبیی ثب دفتز ٔزالجت ٕٔتذ وٛدوبٖ سیز  8عبَ
 -11سردی یب یزلبٖ ٘ٛساد
 -12آؽٙبیی ثب عزح ٔب٘ب
-13وٛدوبٖ( عٛء تغذی ٝوٕی ٚسٖ )
ٌ -14فتٍٔ ٚ ٛذاوز ٜثب ٔبدراٖ رارغ ث ٝتغذی ٝوٛدن
 -15آؽٙبیی ثب ٘ح ٜٛتىٕیُ دفبتز  ٚفزْ ٞبی ٔزتجظ
٘-16ظبْ ٔزالجت ٔبدراٖ
-17عٛا٘ح  ٚحٛادث در وٛدوبٖ

هَضَعات ارائِ ضذُ تَسط هزبی در سهیٌِ آضٌایی با تٌظین خاًَادُ ٍ ارائِ خذهات:
نوع فعالیت

ردیف

محل کار آموزی

 - 1آؽٙبیی ثب ؽٙبعبئی ٌزٞ ٜٚذف  ٚتزغیت آٟ٘ب ثزای ٚرٚد ث ٝثز٘بٔ ٝتٙظیٓ خب٘ٛادٜ
 - 2آؽٙبیی ثب ا٘تخبة رٚػ ٞبی ٔٙبعت پیؾٍیزی
 - 3آؽٙبیی ثب ٘ح ٜٛتزٛیش رٚػ ٞبی پیؾٍیزی اس ثبرداری  ٚارائ ٝخذٔبت
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ٔ - 4زالجت اس اعتفبد ٜوٙٙذٌبٖ رٚؽٟبی پیؾٍیزی اس ثبرداری

ٔ- 1زوش ثٟذاؽت ؽٟزی

 - 5آؽٙبیی ثب ٘ح ٜٛفحیح ٔؾبٚر( ٜرٟت ا٘تخبة رٚػ ٔٙبعت)  ٚارائ ٝخذٔبت

- 2پبیٍب ٜثٟذاؽت

- 6آؽٙبیی ثب ٘ح ٜٛدرخٛاعت ٚعبیُ پیؾٍیزی اس ثبرداری

- 3خب٘ ٝثٟذاؽت

 - 7آؽٙبیی ثب ٘ح ٜٛتىٕیُ فزْ ٞبی ٔزثٛعٝ
 - 8آؽٙبیی ثب ٘حٔ ٜٛؾبٚر ٜاسدٚاد  ٚارائ ٝخذٔبت
 - 9دعتٛراِؼُٕ ٞبی رٕیؼت
٘-11حٔ ٜٛحبعج ٝؽبخـ ٞبی رٕیؼتی
 -11آؽٙبیی ثب دعتٛراِؼُٕ ٞبی رٚػ ٞبی پیؼ ٌیزی اس ثبرداری

تعداد روزها

سرفصل َای ديرٌ کار آمًزی در عرصٍ

موضوعات ارائه شده توسط مربی در زمینه آشنایی با واحد آموزش سالمت و ارائه خدمات:

٘ٛع فؼبِیت

ردیف

ٔحُ وبر آٔٛسی

تؼذاد رٚسٞب

- 1آؽٙبیی ثب تىٙیىٟبی آٔٛسؽی ٔب٘ٙذ عخٙزا٘ی ,آٔٛسػ ٔؾبروتی  ,چٟز ٜث ٝچٟز , ٜایفبی ٘مؼ ٚ
غیز ٚ ... ٜوبرثزد ایٗ رٚػ ٞب در ٔحیظ ٔزاوش ثٟذاؽتی  ٚدرٔب٘ی
 - 2اؽٙبیی ثب ٘ح ٜٛاعتفبد ٜاس ٚعبیُ وٕه آٔٛسؽی  ٚوبرثزد آٟ٘ب در آٔٛسػ در ٔحیظ ٔزاوش
ثٟذاؽتی  ٚدرٔب٘ی
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٘- 3یبسعٙزی ثٟذاؽتی

ٔ - 1زوش ثٟذاؽتی رٚعتبیی

 - 4رّت ٔؾبروت ٔزدْ  ،ؽٙبعبیی ٔؾىالت  ٚارسیبثی  ٚاِٛٚیت ثٙذی

- 2خب٘ ٝثٟذاؽت

 - 5ثز٘بٔ ٝریشی ػّٕیبتی رٟت حُ ٔغئّ ٝیب ٔؾىالت

ٔ - 3ؼب٘ٚت ثٟذاؽتی

 - 6آؽٙبیی ثب رذٌ َٚب٘ت یب فؼبِیت ٞبی ٔذاخّ ٝای
 - 7رّت ٔؾبروت عبسٔبٖ ٞب ،ادارات ٟ٘ ٚبدٞب در ثز٘بٔٞ ٝبی آٔٛسػ ثٟذاؽت
- 8رعب٘ٞ ٝبی آٔٛسؽی ،تذٚیٗ  ٚارسیبثی آٟ٘ب
 - 9پبیؼ  ٚارسؽیبثی ثز٘بٔٞ ٝبی آٔٛسػ ثٟذاؽت
 -11تذٚیٗ فٛرت رّغ ٝآٔٛسؽی

هَضَعات ارائِ ضذُ تَسط هزبی در سهیٌِ آضٌایی با بْذاضت سالوٌذاى:
٘ٛع فؼبِیت

ردیف

ٔحُ وبر آٔٛسی

 - 1آؽٙبیی ثب إٞیت تغذی ٚ ٝثز٘بٔ ٝغذائی ٔٙبعت
 - 2آؽٙبیی ثب ٌزٟٞٚبی افّی غذائی
 - 3آؽٙبیی ثب ا٘ٛاع تٕزیٙبت ٚرسؽی
11

 - 4آؽٙبیی ثب ثیٕبریٟبی عبِٕٙذی

ٔ- 1ؼب٘ٚت ثٟذاؽت

 - 5ثبسدیذ اس خب٘ ٝعبِٕٙذاٖ

- 2خب٘ ٝثٟذاؽت

- 6عجه ؽی ٜٛس٘ذٌی عبِٓ
ٔ- 7زالجت ٞبی الذاْ یبفت ٝعبِٕٙذاٖ

تؼذاد رٚسٞب

هَضَعات ارائِ ضذُ تَسط هزبی در سهیٌِ آضٌایی با ٍاحذ بیواریْا ٍارایِ خذهات :
ردیف

نوع فعالیت

3

1

محل کار آموزی

فّذ اعفبَ
آؽٙبیی ثبثیٕبری آؽٙبیی ثب رٚػ ٞبی غزثبٍِزی  ،ثیٕبریبثی ٚ ،پیٍیزی ثیٕبری-آؽٙبیی ثب ٌشارػ دٞی

خب٘ ٝثٟذاؽت

 آؽٙبیی ثب دعتٛراِؼُٕ ٘ ٚح ٜٛتىٕیُ فزْ ٞب -آؽٙبیی ثبتؾخیـ  ٚدرٔبٖ ثیٕبری

2

ٞپبتیت
آؽٙبیی ثبثیٕبری آؽٙبیی ثب رٚػ ٞبی غزثبٍِزی  ،ثیٕبریبثی ٚ ،پیٍیزی ثیٕبری-آؽٙبیی ثب ٌشارػ دٞی

خب٘ ٝثٟذاؽت

 آؽٙبیی ثب دعتٛراِؼُٕ ٘ ٚح ٜٛتىٕیُ فزْ ٞب -آؽٙبیی ثبتؾخیـ  ٚدرٔبٖ ثیٕبری

3

عزخه – عزخز – ٝاٚری - ٖٛآثّٔ ٝزغبٖ
آؽٙبیی ثبثیٕبری آؽٙبیی ثب رٚػ ٞبی غزثبٍِزی  ،ثیٕبریبثی ٚ ،پیٍیزی ثیٕبری-آؽٙبیی ثب ٌشارػ دٞی

خب٘ ٝثٟذاؽت

 آؽٙبیی ثب دعتٛراِؼُٕ ٘ ٚح ٜٛتىٕیُ فزْ ٞب -آؽٙبیی ثبتؾخیـ  ٚدرٔبٖ ثیٕبری

4

ثیٕبریٟبی اٍّ٘ی(آعىبریظ،وزٔه،تٙیبعبصیٙبتب،فبعیٛال،صیبردیب،وزْ ٞبی لالثذار)
آؽٙبیی ثبثیٕبری آؽٙبیی ثب رٚػ ٞبی غزثبٍِزی  ،ثیٕبریبثی ٚ ،پیٍیزی ثیٕبریآؽٙبیی ثب ٌشارػ دٞی -آؽٙبیی ثب دعتٛراِؼُٕ ٘ ٚح ٜٛتىٕیُ فزْ ٞب

 - 1ثبسدیذ اس وؾتبرٌبٜ
ٔ- 2زوش ثٟذاؽت
ؽٟزعتبٖ

 -آؽٙبیی ثبتؾخیـ  ٚدرٔبٖ ثیٕبری
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ثیٕبریٟبی ٔمبرثتی – ایذس ... ٚ
آؽٙبیی ثبثیٕبری -آؽٙبیی ثب رٚػ ٞبی غزثبٍِزی  ،ثیٕبریبثی ٚ ،پیٍیزی ثیٕبری

ٔزوش ثٟذاؽت ؽٟزعتبٖ

-آؽٙبیی ثب ٌشارػ دٞی

خب٘ ٝثٟذاؽت

 آؽٙبیی ثب دعتٛراِؼُٕ ٘ ٚح ٜٛتىٕیُ فزْ ٞب -آؽٙبیی ثبتؾخیـ  ٚدرٔبٖ ثیٕبری
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ثیٕبراٖ تٙفغی(آ٘فٛال٘شا،عزٔبخٛردٌی،پ٘ٛٔٛٙی،آعٓ)
آؽٙبیی ثبثیٕبری آؽٙبیی ثب رٚػ ٞبی غزثبٍِزی  ،ثیٕبریبثی ٚ ،پیٍیزی ثیٕبریآؽٙبیی ثب ٌشارػ دٞی آؽٙبیی ثب دعتٛراِؼُٕ ٘ ٚح ٜٛتىٕیُ فزْ ٞب -آؽٙبیی ثبتؾخیـ  ٚدرٔبٖ ثیٕبری

خب٘ ٝثٟذاؽت

تعداد جلسات
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ثیٕبری ٔٙٙضیت
آؽٙبیی ثبثیٕبری آؽٙبیی ثب رٚػ ٞبی غزثبٍِزی  ،ثیٕبریبثی ٚ ،پیٍیزی ثیٕبری-آؽٙبیی ثب ٌشارػ دٞی

خب٘ ٝثٟذاؽت

 آؽٙبیی ثب دعتٛراِؼُٕ ٘ ٚح ٜٛتىٕیُ فزْ ٞب -آؽٙبیی ثبتؾخیـ  ٚدرٔبٖ ثیٕبری
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ثیٕبریٟبی اعٟبِی
آؽٙبیی ثبثیٕبری -آؽٙبیی ثب رٚػ ٞبی غزثبٍِزی  ،ثیٕبریبثی ٚ ،پیٍیزی ثیٕبری

خب٘ ٝثٟذاؽت

آؽٙبیی ثب ٌشارػ دٞی آؽٙبیی ثب دعتٛراِؼُٕ ٘ ٚح ٜٛتىٕیُ فزْ ٞب -آؽٙبیی ثبتؾخیـ  ٚدرٔبٖ ثیٕبری
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ثیٕبریٟبی دیفتزی – وشاس – عیب ٜعزفٝ
آؽٙبیی ثبثیٕبری آؽٙبیی ثب رٚػ ٞبی غزثبٍِزی  ،ثیٕبریبثی ٚ ،پیٍیزی ثیٕبری-آؽٙبیی ثب ٌشارػ دٞی

خب٘ ٝثٟذاؽت

 آؽٙبیی ثب دعتٛراِؼُٕ ٘ ٚح ٜٛتىٕیُ فزْ ٞب -آؽٙبیی ثبتؾخیـ  ٚدرٔبٖ ثیٕبری

11

ٞبری
آؽٙبیی ثبثیٕبری آؽٙبیی ثب رٚػ ٞبی غزثبٍِزی  ،ثیٕبریبثی ٚ ،پیٍیزی ثیٕبری-آؽٙبیی ثب ٌشارػ دٞی

ٔزوش ثٟذاؽت ؽٟزعتبٖ

 آؽٙبیی ثب دعتٛراِؼُٕ ٘ ٚح ٜٛتىٕیُ فزْ ٞب -آؽٙبیی ثبتؾخیـ  ٚدرٔبٖ ثیٕبری

11

دیبثت  ٚفؾبرخ ٖٛثبال:
تٟی ٚ ٝتذٚیٗ ثز٘بٔ ٝػّٕیبتی دیبثت  ٚفؾبرخٖٛآؽٙبیی ثبثیٕبری آؽٙبیی ثب رٚػ ٞبی غزثبٍِزی  ،ثیٕبریبثی ٚ ،پیٍیزی ثیٕبری-آؽٙبیی ثب ٌشارػ دٞی

ٔزوش ثٟذاؽتی  ٚدرٔب٘ی

 آؽٙبیی ثب دعتٛراِؼُٕ ٘ ٚح ٜٛتىٕیُ فزْ ٞب آؽٙبیی ثبتؾخیـ  ٚدرٔبٖ ثیٕبریپبیؼ ٘ٚظبرت ثز ا٘زبْ ثز٘بٔ ٝػّٕیبتی
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تبالعٕی:
 تٟی ٚ ٝتذٚیٗ ثز٘بٔ ٝػّٕیبتی پیؾٍیزی اس ثزٚس ٔٛارد رذیذ تبالعٕی ٔبصٚرآؽٙبیی ثبثیٕبری آؽٙبیی ثب رٚػ ٞبی غزثبٍِزی  ،ثیٕبریبثی ٚ ،پیٍیزی ثیٕبریآؽٙبیی ثب ٌشارػ دٞی آؽٙبیی ثب دعتٛراِؼُٕ ٘ ٚح ٜٛتىٕیُ فزْ ٞب آؽٙبیی ثبتؾخیـ  ٚدرٔبٖ ثیٕبری -تذٚیٗ ثز٘بٔٞ ٝبی آٔٛسؽی ثزای ٌزٞ ٜٚبی ٞذف ثز٘بٔٔ(ٝشدٚریٗ ،دا٘ؼ آٔٛساٖ عْٛ

ٔزوش ثٟذاؽت ؽٟزعتبٖ

دثیزعتبٖ ،خب٘ٛادٔ ٜجتال ث ٝثیٕبری تبالعٕی ٔبصٚر)
 -پبیؼ ٘ٚظبرت ثزا٘زبْ ثز٘بٔ ٝػّٕیبتی
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ٞیپٛتیزٚئیذی:
 تٟی ٚ ٝتذٚیٗ ثز٘بٔ ٝػّٕیبتی پیؾٍیزی اس وٓ وبری ٔبدرسادی تیزٚئیذآؽٙبیی ثبثیٕبری ٚارائ ٝخذٔبت آؽٙبیی ثب رٚػ ٞبی غزثبٍِزی  ،ثیٕبریبثی ٚ ،پیٍیزی ثیٕبریآؽٙبیی ثب ٌشارػ دٞی آؽٙبیی ثب دعتٛراِؼُٕ ٘ ٚح ٜٛتىٕیُ فزْ ٞب -آؽٙبیی ثبتؾخیـ  ٚدرٔبٖ ثیٕبری

ٔزوش ثٟذاؽتی ٚ
درٔب٘ی
ٔزوش ثٟذاؽت ؽٟزعتبٖ

تذٚیٗ ثز٘بٔٞ ٝبی آٔٛسؽی ثزای ٌزٞ ٜٚبی ٞذف ثز٘بٔٔ(ٝبدراٖ ثبردار) رٕغ آٚری  ٚتزشی ٚ ٝتحّیُ فزْ ٞبی آٔبری -ارائ ٝپغخٛرا٘ذ فؼبِیت ٞبی فٛرت ٌزفت ٝؽٟزعتبٖ ٞب
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ربٔؼ ٝایٕٗ  ٚعٛا٘ح  ٚحٛادث:

تذٚیٗ  ٚتٟی ٝثز٘بٔ ٝػّٕیبتی پیؾٍیزی اس عٛا٘ح ٚحٛادث
خبٍ٘ی،تزافیىی ٔٚبرٚػمزة ٌشیذٌی،غزق ؽذٌی

ٔزوش ثٟذاؽت ؽٟزعتبٖ

ا٘زبْ ٕٞبٍٙٞی ٞبی ثز ٖٚثخؾی ثٙٔ ٝظٛر ارزای ثز٘بٔٝ
رٕغ آٚری  ٚتزشی ٚ ٝتحّیُ فزْ ٞبی آٔبری
ارائ ٝپغخٛرا٘ذ فؼبِیت ٞبی فٛرت ٌزفت ٝؽٟزعتبٖ ٞب
تذٚیٗ ثز٘بٔٞ ٝبی آٔٛسػ ث ٝػٕٔ ْٛزدْ
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لّت ٚػزٚق:
تٟی ٚ ٝتذٚیٗ ثز٘بٔ ٝػّٕیبتی افشایؼ تحزن ثذ٘ی در وبروٙبٖ ادارات ٚدا٘ؼ آٔٛساٖ ٚػٕٔ ْٛزدْ
آؽٙبیی ثبثیٕبری آؽٙبیی ثب رٚػ ٞبی غزثبٍِزی  ،ثیٕبریبثی ٚ ،پیٍیزی ثیٕبریآؽٙبیی ثب ٌشارػ دٞی آؽٙبیی ثب دعتٛراِؼُٕ ٘ ٚح ٜٛتىٕیُ فزْ ٞب آؽٙبیی ثبتؾخیـ  ٚدرٔبٖ ثیٕبریا٘زبْ ٕٞبٍٙٞی ٞبی ثز ٖٚثخؾی ثٙٔ ٝظٛر ارزای ثز٘بٔ ٝافشایؼ تحزن ثذ٘ی
ا٘زبْ ثز٘بٔٞ ٝبی تحمیمبتی وبرثزدی

ٔزوش ثٟذاؽت ؽٟزعتبٖ

تٟی ٚ ٝتذٚیٗ ثز٘بٔ ٝربٔغ ػّٕیبتی پیؾٍیزی اس ثیٕبری ٞبی لّجی  ٚػزٚلی

16

عزعبٖ:

ٔزوش ثٟذاؽت ؽٟزعتبٖ

آؽٙبیی ثبثیٕبری آؽٙبیی ثب رٚػ ٞبی غزثبٍِزی  ،ثیٕبریبثی ٚ ،پیٍیزی ثیٕبریآؽٙبیی ثب ٌشارػ دٞی آؽٙبیی ثب دعتٛراِؼُٕ ٘ ٚح ٜٛتىٕیُ فزْ ٞب آؽٙبیی ثبتؾخیـ  ٚدرٔبٖ ثیٕبریثیٕبری عُ  ٚثز٘بٔ– Dots ٝرذاْ :
ارسیبثی ٚضؼیت ٔٛرٛد در ٔحذٚد ٜرغزافیبیی تحت پٛؽؼ در رٟت ؽٙبخت ٔؾىالت،
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تؼییٗ ٘یبسٞب  ٚاِٛٚیتٟب در سٔی ٝٙثز٘بٔ ٝوٙتزَ عُ

ٚ-احذ عُ ٔزوش

-آؽٙبیی ثبثیٕبری ٘ٚح ٜٛارای ٝخذٔبتٔ -زالجت  ،پیؾٍیزی  ٚدرٔبٖ

ثٟذاؽت

 -آؽٙبیی ثب رٚػ ٞبی غزثبٍِزی  ،ثیٕبریبثی ٚ ،پیٍیزی ثیٕبری

 -آسٔبیؾٍب ٜعُ ٔزوش

-آؽٙبیی ثب ٌشارػ دٞی

ثٟذاؽت ٔ ٚزوش

 -آؽٙبیی ثب دعتٛراِؼُٕ ٘ ٚح ٜٛتىٕیُ فزْ ٞب

ثٟذاؽت ؽٟزعتبٖ

 آؽٙبیی ثبتؾخیـ  ٚدرٔبٖ ثیٕبریتؼییٗ  ٚتٙظیٓ ثز٘بٔ ٝربٔغ ػّٕیبتی عبِیب٘ ٝوٙتزَ عُ
حجت اعالػبت آٔبری ثیٕبراٖ ٔجتال ث ٝعُ ؽٟزعتبٖ

ثیٕبری اِتٛر -تیفٛئیذ
آؽٙبیی ثبثیٕبری آؽٙبیی ثب رٚػ ٞبی غزثبٍِزی  ،ثیٕبریبثی ٚ ،پیٍیزی ثیٕبریآؽٙبیی ثب ٌشارػ دٞی -آؽٙبیی ثب دعتٛراِؼُٕ ٘ ٚح ٜٛتىٕیُ فزْ ٞب
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 -آؽٙبیی ثبتؾخیـ  ٚدرٔبٖ ثیٕبری

خب٘ ٝثٟذاؽت

ثز٘بٔ ٝریشی در خقٛؿ تؾىیُ رّغبت آٔٛسؽی در رٟت ارتمبء عغح ػّٕی وبروٙبٖ
ثخؼ ثٟذاؽت ثٍٙٞ ٝبْ ثزٚس اپیذٔی
تٟی ٚ ٝتذارن دارٞٚب  ٚعبیز ّٔشٔٚبت ٔٛرد ٘یبس در ٔٛارد اپیذٔی ٞب
تؼییٗ ٚضؼیت اپیذٔیِٛٛصیه در عغح اعتبٖ
تٟی ٝدعتٛراِؼُٕ ٞب ،پٕفّت ٔ ٚغبِت آٔٛسؽی رٟت ػٕٔ ْٛزدْ
٘ظبرت ثز وّی ٝفؼبِیت ٞبی وٙتزَ اِتٛر در عغح اعتبٖ  ٚپیٍیزی ٞبی السْ
رذاْ
-آؽٙبیی ثبثیٕبری
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 آؽٙبیی ثب رٚػ ٞبی غزثبٍِزی  ،ثیٕبریبثی ٚ ،پیٍیزی ثیٕبریآؽٙبیی ثب ٌشارػ دٞی -آؽٙبیی ثب دعتٛراِؼُٕ ٘ ٚح ٜٛتىٕیُ فزْ ٞب

ٔزوش ثٟذاؽتی  ٚدرٔب٘ی
رٚعتبیی

 آؽٙبیی ثبتؾخیـ  ٚدرٔبٖ ثیٕبریٔبالریب
آؽٙبیی ثبثیٕبری -آؽٙبیی ثب رٚػ ٞبی غزثبٍِزی  ،ثیٕبریبثی ٚ ،پیٍیزی ثیٕبری
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آؽٙبیی ثب ٌشارػ دٞی آؽٙبیی ثب دعتٛراِؼُٕ ٘ ٚح ٜٛتىٕیُ فزْ ٞب آؽٙبیی ثبتؾخیـ  ٚدرٔبٖ ثیٕبری -ثزٌشاری رّغبت  ٚوبرٌبٟٞبی آٔٛسؽی

خب٘ ٝثٟذاؽت

 تٟی ٚ ٝتذارن دار ٚ ٚعبیز ّٔشٔٚبت ٘ظبرت ثز ارزای فؼبِیت در عغح ؽٟزعتبٖ پیؼ ثیٙی ٔ ٚؾخـ ٕ٘ٛدٖ ٔٙبعك دارای آِٛدٌی ٔحّی ثز٘بٔ ٝریشی در خقٛؿ عٕپبؽی  ٚالر ٚوؾی در ٔٙبعك  - -آِٛد ٜدر فٛرت ِشْٚ ثزآٚرد ٘یبسٞبی آسٔبیؾٍبٞی ث ٝالْ  ٚالْ ث ٝؽٟزعتبٟ٘ب تٟی ٝرذ َٚا٘تظبر تٟی ٝالْ ثزای ٞز ٔزوش ثٟذاؽت ؽٟزعتبٖسئٛ٘ٛس(ثیٕبری ٔؾتزن ا٘غبٖ  ٚحیٛاٖ:عبِه-تت ٔبِت ِ -یؾٕب٘یٛس رّذی احؾبیی-تت داً٘ -
ویغت ٞیذاتیه
آؽٙبیی ثبثیٕبری آؽٙبیی ثب رٚػ ٞبی غزثبٍِزی  ،ثیٕبریبثی ٚ ،پیٍیزی ثیٕبری-آؽٙبیی ثب ٌشارػ دٞی
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 آؽٙبیی ثب دعتٛراِؼُٕ ٘ ٚح ٜٛتىٕیُ فزْ ٞب -آؽٙبیی ثبتؾخیـ  ٚدرٔبٖ ثیٕبری

ٔؼب٘ٚت ثٟذاؽتی
ٔزاوش رٕغ آٚری ؽیز

 تٟی ٝثز٘بٔ ٝارزایی وٙتزَ سئٛ٘ٛس در عغح پیؼ ثیٙی  ٚتذارن دارٞٚبی ٔٛرد ٘یبس عبِیب٘ٝ تؾىیُ رّغبت آٔٛسؽی رٟت ٔزاوش ثٟذاؽت ؽٟزعتبٟ٘ب ( وبرٌب ٜآٔٛسؽی ،عٕیٙبر ... ٚ تٟیٔ ٝت ٖٛآٔٛسؽی ( رش ،ٜٚپٕفّت ،تزاوت ) ... ٚ ارعبَ فزْ خالف ٝاعالػبت ثیٕبراٖ ث ٝادار ٜوُ پیؾٍیزیپذیىّٛسیظ
تٟی ٝثز٘بٔ ٝی ارزایی وٙتزَ پذیىّٛس در عغح ؽٟزعتبٖ
آؽٙبیی ثبثیٕبری آؽٙبیی ثب رٚػ ٞبی غزثبٍِزی  ،ثیٕبریبثی ٚ ،پیٍیزی ثیٕبری-آؽٙبیی ثب ٌشارػ دٞی

22

 آؽٙبیی ثب دعتٛراِؼُٕ ٘ ٚح ٜٛتىٕیُ فزْ ٞب -آؽٙبیی ثبتؾخیـ  ٚدرٔبٖ ثیٕبری

ٔزوش ثٟذاؽت ؽٟزعتبٖ

پیؼ ثیٙی  ٚتٟی ٚ ٝتذارن دارٞٚبی ٔٛرد ٘یبس عبِیب٘ٝ
رٕغ آٚری آٔبر ٔجتالیبٖ ث ٝپذیىّٛس در عغح اعتبٖ  ٚا٘زبْ ثز٘بٔ ٝریشی ٔٙبعت
تٟی ٝدعتٛراِؼُٕ درٔبٖ پذیىّٛس  ٚتذارن دارٚی ٔٛرد ٘یبس
آؽٙبیی ثب ٚاحذ ثیٕبری ٞب ٔؼب٘ٚت ثٟذاؽتی  ٚؽزح ٚظبئف ،ٚدعتٛراِؼُٕ ٞب ٘ ٚزْ افشارٞب

هَضَعات ارائِ ضذُ تَسط هزبی در سهیٌِ آضٌایی با ٍاحذ بْذاضت حزفِ ای:

- 1آؽٙبیی ثب لٛا٘یٗ ،آییٗ ٘بٔٞ ٝب  ٚدعتٛراِؼُٕ ٞبی ارزایی ٔزتجظ ثب ثز٘بٔٞ ٝبی ثٟذاؽت حزف ٝای
4

 - 2آٔٛسػ ٔؼبیٙبت ؽغّی

آسٔبیؾٍبٜ

 - 3آٔٛسػ ٚعبیُ  ٚتزٟیشات ارسیبثی

ٔزوشثٟذاؽتی ٚدرٔب٘ی

 - 4آؽٙبیی ثب وٕیت ٝحفبظت فٙی  ٚآییٗ ٘بٔٞ ٝبی ثٟذاؽت حزف ٝای
- 5ثبسدیذ اس وبرٌبٞ ٜب

هَضَعات ارائِ ضذُ تَسط هزبی در سهیٌِ آضٌایی با ٍاحذ بْذاضت هذارس ٍ ارائِ خذهات :
نوع فعالیت

ردیف

محل کارآموزی

- 1آؽٙبیی ثب تؼزیف ثٟذاؽت ٔذارط
- 2آؽٙبیی ثب ٔٛارد ثٟذاؽت فزدی دا٘ؼ آٔٛساٖ
- 3آؽٙبیی ثب ٘ح ٜٛارسیبثی عالٔت دا٘ؼ آٔٛساٖ ثز اعبط ؽٙبعٙبٔ ٝعالٔت
 - 4آؽٙبیی ثب تغذی ٝفحیح دا٘ؼ آٔٛساٖ
- 5آؽٙبیی ثب ٘حٔ ٜٛزالجت  ٚحجت آٖ در فزٟٔبی ٔزثٛع ٚ ٝؽٙبعٙبٔ ٝعالٔت
- 6آؽٙبیی ثب ػالئٓ عٛء تغذی ٚ ٝوٓ خ٘ٛی در دا٘ؼ آٔٛساٖ
 - 7آؽٙبیی ثب ثیٕبریٟبی ؽبیغ در ٔذرع ٚ ٝغزثبٍِزی دا٘ؼ آٔٛساٖ ثیٕبر
- 8اؽٙبیی ثب عٛا٘ح  ٚحٛادث در ٔذرعٝ
- 9آؽٙبیی ثب فزٟٔبی آٔبری
-11آؽٙبیی ثب فزٟٔبی پز٘ٚذ ٜثٟذاؽت ٔذارط
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-11آؽٙبیی ثب دعتٛراِؼُٕ ؽٙبعٙبٔ ٝعالٔت ٘ ٚح ٜٛتىٕیُ آٖ
ٔ-12زٚری ثز ثٟذاؽت دٞبٖ  ٚد٘ذاٖ در ٔذارط
ٔ-13زٚری ثز پذیىّٛس در ٔذارط
ٔ -14ذارط ٔزٚد عالٔت
-15عٙزؼ عالٔت دا٘ؼ آٔٛسی
 -16ثز٘بٔ ٝآ ٗٞیبری
-17وٕیتٞ ٝبی ٚاحذ ثٟذاؽت ٔذارط
 -18ثّٛؽ
-19ثزرعی ٚضؼیت ثٟذاؽت ٔحیظ ٔذرعٝ
 -21ثبسدیذ اس ٔذارط  ٚتىٕیُ ؽٙبعٙبٔ ٝعالٔت ثزای دا٘ؼ آٔٛساٖ
 -21آؽٙبیی ثب ٘ح ٜٛفحیح آٔٛسػ ٔ ٚؾبٚر ٜدر ٔذارط

ٔ - 1ؼب٘ٚت ثٟذاؽت
 - 2خب٘ ٝثٟذاؽت
-3ثبسدیذ اس ٔذارط

تعداد
روزها

هَضَعات ارائِ ضذُ تَسط هزبی در سهیٌِ آضٌایی با ٍاحذ بْذاضت هحیط:

ردیف

محل کار اموزی

نوع فعالیت

تعداد روز

- 1آؽٙبیی ثب فزْ ٞبی ثبسدیذ
 - 2آؽٙبیی ثب ٚظبئف ثٟذاؽت ٔحیظ
- 3آؽٙبیی ثب ٘ح ٜٛفذٚر وبرت ٔ ٚؼبی ٝٙثٟذاؽتی
- 4ثبسدیذ اس ٔحُ دفٗ سثبِٔ(ٝذیزیت ٔٛاد سائذ)
 - 5ثبسدیذ اس چؾٕ ٝیب لٙبت(آؽٙبیی ثب ٔٙبثغ آة  ٚتقفی ٝآة
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- 6ثبسدیذ اس فبضالة ثیٕبرعتبٖ
- 7دفٗ سثبِ ٝثیٕبرعتب٘ی(ثبسدیذ اس دعتٍب ٜسثبِ ٝعٛس)

ثیٕبرعتبٖ
ٔزوش ثٟذاؽت
ٔزوش ثٟذاؽتی  ٚدرٔب٘ی ؽٟزی
ٔحُ دفٗ سثبِٝ

- 8خقٛفیبت آة ؽزة  ٚفضبی عجش...ٚ

ٔٙبثغ آثی

- 9آؽٙبیی ثب ٚظبئف ثٟذاؽت ٔحیظ در ثیٕبرعتبٖ

تقفی ٝخب٘ ٝفبضالة

 - 9ثبسدیذ اس ٔغبسٞ ٜبی عغح ؽٟز

هَضَعات ارائِ ضذُ تَسط هزبی در سهیٌِ آضٌایی با بْذاضت هَاد غذایی :
نوع فعالیت

ردیف

محل کاراموزی

 - 1آؽٙبیی ثب ٘حٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٜٛیزی اس ٔٛاد غذایی
 - 2آؽٙبیی ثب تمّجبت در ٔٛاد غذایی
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 - 3آؽٙبیی ثب آسٔبیؾٍبٛٔ ٜاد غذایی
- 4آؽٙبیی ثب ثٟذاؽت ٌٛؽت ٔ ٚزؽ(ٔزاحُ تِٛیذ  ٚثغت ٝثٙذی ٌٛؽت در وؾتبرٌب)ٜ
 - 5آؽٙبیی ثب ثٟذاؽت ؽیز (ٔزاحُ تِٛیذ ؽیز در وبرخب٘ ٝتِٛیذ ؽیز)

- 2مرکس بهداضت ضهرستان

تعداد روز

هَضَعات ارائِ ضذُ تَسط هزبی در سهیٌِ آضٌایی با ٍاحذ بْذاضت رٍاى ٍ اعتیاد:
ردیف
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نوع فعالیت

 - 1آضنایی با بیماریهای روانی و راههای پیگیری – مراقبت و درمان
 - 2اعتیاد و راهکارهای پطگیری -مراقبت و درمان
 - 3بررسی میسان بیماریهای روانی درضهرستان
 - 4نحوه مطاوره و آموزش صحیح به بیماران و معتادان

محل کارآموزی

تعداد
روزها

- 1معاونت بهداضت
 - 2مرکس بهداضتی و درمانی
- 3کلینیک ترک اعتیاد

هَضَعات ارائِ ضذُ تَسط هزبی در سهیٌِ آضٌایی با هذیزیت در هزاکش بْذاضتی ٍ درهاًی:

ردیف

11

نوع فعالیت
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ا٘ٛاع ثز٘بٔٞ ٝب  ٚتذٚیٗ ثز٘بٔ ٝاعتزاتضیه
چبرت عبسٔب٘ی  ٚؽزح ٚظبیف
ٕٞبٍٙٞی ثیٗ ثخؾی  ٚثز ٖٚثخؾی
وبر ٌزٞٚی
رٞجزی
وٙتزَ پزٚصٞ ٜبی ثٟذاؽتی

محل کار آموزی

ٔ - 1زوش ثٟذاؽت ؽٟزعتبٖ

تعداد
روزها

پروژه تحقیقاتی:

محل کار آموزی

نوع فعالیت

تعداد روزها

ردیف
رٕغ آٚری اعالػبت

1

ٚفؼبِیت ٞبی ٔزثٛط ثٝ
پزٚص ٜتحمیمبتی(پبیبٖ ٘بٔ) ٝ

پبیبٖ ٘بٔٝ
(در اختیبر دا٘ؾز)ٛ

وکاتی در زمیىٍ پريژٌ تحقیقاتی
-1

ثب تٛر ٝثٔ ٝقٛثٌ ٝز ٜٚثٟذاؽت ػٕٔٛی  ٚؽٛرای آٔٛسػ دا٘ؾىذ ٜثٟذاؽت ٚ 2احذ اس ٚ 8احذ تزْ  8وبرآٔٛسی در ػزفٔ ٝزثٛط ث ٝپزٚصٜ
تحمیمبتی(پبیبٖ ٘بٔٔ)ٝی ثبؽذ.

-2

ٌ-2زٞ ٜٚب رٟت ا٘زبْ پزٚص ٜتحمیمبتی ٘ 2فزٔ ٜی ثبؽذ و ٝثبیذ در تزْ  7تحقیّی ٌزٞ ٜٚب ا٘تخبة  ٚتبییذ ٌزد٘ذ

-3

ا٘تخبة اعبتیذ رإٙٞب در ٔزحّ ٝا َٚثز اعبط پیؾٟٙبدات دا٘ؾزٛیبٖ  ٚدر ٔزحّ ٝثؼذی ثز اعبط ٘ظز ٌزٔ ٜٚی ثبؽذ

-4

ٞز پزٚص ٜتحمیمبتی ٔؼبدَ یه ٚاحذ رٟت اعبتیذ ٔی ثبؽذ ٞ ٚز اعتبد فمظ ٔی تٛا٘ذ اعتبد رإٙٞبی  3پزٚص ٜتحمیمبتی ثبؽذ(ٚ 3احذ)

-5

سٔبٖ تبییذ ٟ٘بیی پزٚپٛساَ حذاوخز پبیبٖ تزْ  ٚ 7سٔبٖ دفبع پزٚص ٜتحمیمبتی پظ اس اسٔ ٖٛفبیٙبَ ثٔ ٝذت  15رٚس ٔی ثبؽذ

-6

ا٘تخبة ػٙبٚیٗ تحمیمبتی رٟت پبیبٖ ٘بٔ ٝثز اعبط اِٛٚیت ٞبی پضٞٚؾی دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی خزاعبٖ ؽٕبِی ثب ٔحٛریت ثٟذاؽت ٔی
ثبؽذ  ٚا٘تخبة ػٙبٚیٗ خبرد اس ایٗ ٔحٛرٞب ثز ػٟذ٘ ٜظز ٌز ٜٚثٟذاؽت ػٕٔٛی اعت

-7

تؼییٗ ٌزٞ ٜٚب ،اعتبد رإٙٞب،ػٛٙاٖ پزٚص ٜثز اعبط فزْ ٞبی پیٛعتی حذاوخز تب پبیبٖ تزْ ٔ 7ی ثبؽذ

