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  :مقدمه

  
 

  ش از سوي مدیران ارشد نظام سالمت درجهت نیل به ارائه خدمات تامین و ارتقاء سالمت فردفرد جامعه هدفی است که از سالها پی
  

  این برنامه با بکارگیري افرادي به نام بهورز که منادیان بهتر زیستن در روستاها می . در دورترین نقاط کشور طراحی شده است 
  

  با توجه به  تغییر رویکرد بیماریها و نیز  تغییر نیازهاي سالمت. باشند موجب افزایش امید به زندگی اقشار جامعه روستایی گردید 
  

  افزایش آگاهی و تقاضاي گیرندگان  خدمات موجب شد تا در راستاي تحقق عدالت اجتماعی که از اهداف نظام مقدس جمهوري 
  

  جامعه اسالمی ایران  است تحولی اساسی در نظام سالمت کشور رخ دهد ، اجراي طرح پزشک خانواده به منظور افزایش دسترسی 
  

  بدیهی است ارتقاء سطح . و ارائه خدمات توسط نیروهاي متخصص با تحصیالت دانشگاهی از پیامدهاي این تحول اساسی بود 
  

  تحصیالت فراگیران بهورزي نیز می تواند از یک سو باعث بهبود کیفیت ارائه خدمات و از سوي دیگر باعث جایگزینی سریع تر 
  

  .ها خدمت در خط مقدم ارائه خدمات سالمت ، در سالهاي آتی به افتخار بازنشستگی نائل می گردند بهورزانی گردد که پس از سال
  
  
  

  سالمت ءرئيس مركز توسعه شبكه و ارتقا
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  :فصل اول 

  آموزش اداري  ساختار
  
 

  فهد : 1ماده 
با هدف بهره مند کردن خانه هاي بهداشت از بهورزي در راستاي تحقق اهداف نظام سالمت در کشور مراکز آموزش       

  .ه انددیهاي کافی تاسیس گرد بهورزان داراي مهارت
  .یابد  تحقق می آنان بازآموزي دام و تدوین برنامهاین هدف از طریق آموزش و تربیت بهورزان قبل از استخ

 
ها و  شهرستان هاي مراکز آموزش بهورزي کارشناس مسوول بهورزي استان مسوول نظارت بر فعالیت:  1هتبصر

  .ارزشیابی عملکرد آنهاست 
  
 

  بهورزي  وظایف مرکز آموزش: 2 ماده 
 کاردان بهورز پذیرش

ئول کارشناس مس –مرکز آموزش بهورزيمدیر : با حضور و شهرستان بهورز پذیرش تشکیل کمیته از طریق  •
مرکز بهداشت  مسئول کارگزینی –رئیس مرکز بهداشت شهرستان  –شهرستان  مرکز بهداشت گسترش
 :به منظور شهرستان

 کاردانجذب و پذیرش بهورز  داراي اولویت از نظر يروستاهاتعیین  -  1
  استان  کارشناس مسئول بهورزى با حضور  بهورزي بررسی پستهاي بالتصدي  -  2
 ا به مرکز بهداشت استان و پیگیري کسب مجوز با همکاري حوزه معاونت بهداشتیاعالم نیاز و اولویت ه– 3
نه هاي بهداشت و جلب همکاري مردم ، شوراي اسالمی ، معتمدان خا توجیه برنامه در روستاهاي اصلی و قمر -4

  اناز طریق مراجعه مستقیم مدیر ،مربیان و کارشناسان واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستمحلی و غیره 
بر قراري ارتباط با خانواده ها و جستجوي نفرات واجد شرایط براي ارائه خدمات بهداشتی درمانی و توجیه ارزش -5

 این خدمات 
از طریق نشر آگهی در مساجد ،خانه  پذیرش بهورز بومی در روستاهاي مورد نظر اطالع رسانی در خصوص -6

 غیرهبهداشت ،مراکز بهداشتی درمانی ، اماکن عمومی و 
   و صدور کارت شرکت در جلسه آزمون تنظیم پرونده ،داوطلبانجهت ثبت نام جمع آوري مدارك مورد نیاز -7
  محل سکونت داوطلبان  بومی بودن و  تائید -8
برگزاري آزمون کتبی و مصاحبه براي انتخاب نفرات برتر از بین داوطلبان بومی هر محل و معرفی آنان به هسته - 9

 گزینش
 بهورزي  م اسامی پذیرفته شدگان براي ثبت نام و تکمیل پرونده در مرکز آموزشاعال- 10
    .صورت می گیردبه مرکز   ان در بدو ورودمهارت آموزفراهم نمودن تسهیالت الزم براي سنجش سالمت - 11

  سایر وظایف مرکز آمو زش بهورزي 
  ) آیین نامه طبق ( ان مهارت آموزتامین امکانات رفاهی  •
کلیه مراحل حضور فعال و مستمر مربیان در بیتتر عملی و کار آموزي و –برنامه هاي آموزش نظري اجراي  •

  آموزشی 
  نهایی برگزاري آزمونهاي پایان هر پایه و مشارکت در آزمون •
 )  روستا آیین نامه ماما طبق (روستا  ماما آموزشبرنامه آموزشی دوره  برگزاري •
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  )طبق  آیین نامه بهورز ماما(  ماما موزش بهورزآبرگزاري برنامه آموزشی دوره  •
  تدوین طرح درس روزانه و کلی و چک لیست هاي آموزشی  •
  امتحانات هر پایه در طول دوره آموزش  برگزاري •
  ان در حال تحصیل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان مهارت آموزتامین محیط سالم اجتماعی براي  •
  بهورز در معیت مربیان   انمهارت آموزتفریحی  بر پایی اردوهاي علمی ، فرهنگی ، •
مرکز آموزش مسئولین ستادي بر حسب مورد ، مدیر , رئیس مرکز بهداشت شهرستان از  تشکیل کمیته آموزش •

 :صورت می گیرد  به منظور اجراي وظایف زیر)بهورزي 
  

و با همکاري بهورزان برگزار شده پس از  شش ماه جهت   ت ماندگار از دوره هايسی اطالعابه صورت متمرکز و برر نیازسنجی آموزشی -1
 واحدهاي ستادي 

 اعالم نتایج نیاز سنجی ها به واحد هاي ستادي  -2
 از واحدهاي مختلف مرکز بهداشت شهرستان  بهورزان دریافت نیازهاي آموزشی  -3
 و شرایط موجود  بهورزان  تطبیق نیازهاي  واحدها با نیاز واقعی -4
 یزي جهت اجراي دوره هاي آموزشی با همکاري واحدهاي ستادي برنامه ر-5
, نحوه تهیه سئواالت , تهیه طرح درس ، پیش آزمون و پس آزمون ( هاي برگزار شده بر اساس چک لیست  نظارت و ارزشیابی کالسها و کارگاه-6

 ... ) انتخاب مربی و  
ن دوره به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل پیشنهاد ها و تعیین نارساییها و ارائه فرمهاي درحین اجرا و بعد از پایاارزشیابی دوره هاي آموزش    -7

 الزم جهت رفع نارسائیها و بهبود آموزش 
 مجالت و مقاالت علمی , ترجمه کتب , تدوین منابع آموزشی از طریق تالیف   -8
و انعکاس آن به  شرکت کنندگان نها و تجزیه و تحلیل نظرات و پیشنهاداتارزشیابی آ, نارهاي آموزشی یمزي و برگزاري سمشارکت در برنامه ری -9

  مسئولین اجرایی 
 بررسی سیاستها و خط مشی هاي نظام اداري کشور در زمینه آموزش کارکنان دولت   -10
 استراتژیها و جهت گیریها ي آموزشی  شناسایی  -11
 ی و ارائه طرحهاي اجرایی مناسب بررسی و اظهار نظر نسبت به مسائل و مشکالت آموزش-12
 انجام مطالعات و پژوهش در زمینه برنامه هاي آموزشی اجرا شده در سطح آموزش و اجرا -13
 بررسی و شناخت نیازهاي آموزشی تخصصی مدیریت و ارائه طرحها و برنامه هاي مناسب  با همکاري واحدهاي مرتبط مرکز بهداشت -14
 ا هماهنگی واحدهاي ستاديتعیین روش و شیوه آموزش ب-15
  تامین و پیگیري ایجاد فضا و وسایل کمک آموزشی مناسب -16
  
  .بهورزي می باشد  مرکز آموزش دبیر کمیته آموزش مدیر: تذکر*
توانمند در امر تدریس استفاده  از مربیان  با هماهنگی مدیرمرکز ها  هر چه بهتر آموزشالزم است جهت برگزاري : توجه *

  .گردد 
  ها به سایر رده ها  انتقال آموزش همکاري و مشارکت در اجراي برنامه ها وکت در جلسات ادغام برنامه هاي جدید وشر- 
 جهت ارتقا مستمر آموزش بهورزان با استفاده از نظرات اصالحی ،تجزیه و تحلیل کار گاه هاي بر گزار شده برنامه ریزي- 
 بیمارستان در هاي اولیه کمک و کارآموزيلی مع آموزشاجراي  - 
م هاي نیاز سنجی از طریق تکمیل فرجمع آوري و استخراج نیازهاي آموزشی بهورزان شاغل  ,همکاري با فصلنامه بهورز - 

 فصلنامه دفتر جهت  ارسال بهکارکنان 
 فصلنامه  دفتر زشی مناسب از پرسنل جهت ارسال بهتهیه و جمع آوري مطالب آمو- 
  آزمون فصلنامه بهورز  و  بهورزان) از راه دور ( برنامه هاي آموزشی غیر حضوري طراحی و برنامه ریزي و اجراي - 
  .این زمینه نیاز به آموزش دارند عملی و مهارت آموزي جهت پرسنلی که در  هاي کالسبر گزاري - 
رمانی دوره هاي کارورزي ، کارآموزي دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی به مراکز بهداشتی د گزاري برمشارکت در - 

  شهري و روستایی



10 

  
 مشارکت در آموزش دانشجویان دوره هاي پزشکی اجتماعی و جامعه نگر  •
 مشارکت در ارتقاء برنامه هاي آموزشی و کارآموزي دانشجویان با همکاري دانشکده ها  •

 
اکز مردوره کار آموزي دانشجویان در موجود  انتقال مشکالت مشارکت درجلسات هماهنگی دانشکده ها جهت •

  هداشتی درمانی به آن هاب
 سایر واحد هاي ستاديمراسم  بزرگداشت روز بهورز با همکاري گزاري بر •
  انتخاب بهورز و مربی نمونه •
 تشکیل شوراي بهورزي  •
 شهرستان و استان   ت آموزشی و بازآموزي مرکز بهداشتحضور فعال در جلسا •
 مراکز بهداشتی درمانی  کنانکار عملکردمشارکت در نظارت بر •
 مدیر مرکز مربوطه  به دبازخوري ومهارت آموزخانه هاي بهداشت آموزشی و  کارکناننظارت مستمر بر فعالیت  •
 کارکنانارسال نتایج نظارت ها و پیشنهاد تشویق و تنبیه  •
 مشارکت در کمیته هاي آموزشی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان  •
 اشت دانش آموزي و مراکز بهداشتی درمانی جدید همکاري با مرکز بهداشت در راه اندازي خانه هاي بهد •
 دانش بهورزان تمهید مقدمات دریافت دیپلم کار •
 ...)ارزشیابی سالیانه ، ارتقاء شغلی بهورزان  ،تغییر عنوان و ( بهورزان  اداريمشارکت در امور  •
 پژوهش در عرصه هاي بهداشتی درمانی  •
 ي تامین امور رفاهی بهورزان با همکاري امور ادار •
 )به ویژه بهورزان ( در کمیته نقل و انتقاالت  مشارکت •

  
 

  بهورزي شرایط تاسیس و ادامه فعالیت مرکز آموزش:  3 ماده
 

مجوز کتبی  بابر اساس طرح توسعه گسترش شبکه هاي بهداشتی درمانی و بهورزي  تاسیس و راه اندازي مرکز آموزش
 .پزشکی خواهد بود  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش سالمت از معاونت 

  
 

    :  4 ماده
  

بهورزان بازآموزي  وبا توجه به نیاز سیستم به یک مرکز آموزشی توانمند و وجود برنامه هاي آموزش بدو خدمت نیروها 
هاي آموزشی را کماکان ادامه دهند  بهورزي نیز هستند باید سایر فعالیت مهارت آموزمراکز آموزش بهورزي که فاقد  ....و
 .  
  
و نیز هزینه تربیت هر دوره آموزشی برابر مجوز دریافتی در رزي بهو مرکز آموزشتامین بودجه راه اندازي :  1 صرهتب

در  بعدسال اول بر عهده معاونت سالمت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است و کلیه هزینه تربیت در سال 
  .گرددمی بودجه جاري دانشگاه پیش بینی 

نفر 20ظرفیت هر دوره نباید از . بهورزي حداکثر دو دوره در سال می تواند پذیرش داشته باشد  موزشمرکز آ: 2 تبصره
  .بیشتر باشد

  
  
  



11 

   
 

  شرایط تاسیس مرکز آموزش بهورزي:  5ماده 
  

مسئولیت تجهیز و تامین امکانات مورد نیاز دوره هاي آموزشی بر عهده معاونت بهداشتی دانشگاه و ریاست 
  .اشد دانشگاه می ب

بهورزي در مرکز هر شهرستان و حتی االمکان در جوار مرکز بهداشت شهرستان و داراي  مرکز آموزشمحل استقرار 
 :مشخصات زیر باشد

 آموزشی -بخش اداري –الف 
 اتاق 4  کالس درس نظري
 اتاق 1   کالس درس عملی

  ق اتا 1نمونه خانه بهداشت 
 اتاق2اتاق کار گروهی       

 اتاق 3مربیان زن و مرد   اتاق  مدیر و
 اتاق 1و ماشین نویسی  اتاق امور دفتري

 نمازخانه 
 آبدارخانه 
 کتابخانه 

 سرویس بهداشتی 
 سالن اجتماعات 

  بخش رفاهی -ب
 ) براي ناظم زن و یک اتاق براي ناظم مرد اتاقیک  (   اتاق ناظم 

  ) مهارت آموزمترمربع براي هر  4تا  3 (ان مهارت آموزاتاق خواب 
 آشپز خانه

 سالن غذاخوري
 )به تعداد مورد نیاز( حمام و سرویس بهداشتی

 
 :تجهیزات مرکز شامل

 رياتجهیزات اد
 تجهیزات آموزشی
 زیستی   -تجهزات رفاهی

  .می باشد  1لیست تجهیزات در پیوست  شماره  :  الف-1تبصره 
  هیل نقلیوسا

 ظور انجام امور جاري و برنامه کار آموزي  و آموزش عملی منه خودرو ب 2هر مرکز باید حداقل داراي : ب-1تبصره 
زمان کار آموزي پایه اول  وقت در اختیار داشته باشد و  بصورت تمام  تیم سالمتو نظارت بر فعالیت  مهارت آموزان

 موزشمرکز آان بهورزي یک دستگاه مینی بوس از طرف مرکز بهداشت شهرستان در اختیار مهارت آموزبراي رفت و آمد 
 . بهورزي قرار داده شود
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که شهرستان گسترده و داراي روستاهاي پراکنده باشد و مردم به دلیل باورهاي قومی و فرهنگی  در صورتی:  2 تبصره

بهورزي بفرستند الزم است با دریافت مجوز از  مرکز آموزشحاضر نشوند فرزندان خود را به صورت شبانه روزي به 
مرکز آموزش در مرکز بخش یا دهستان مستقر گردد تا امکان دسترسی براي روستائیان  ،تخانهوزار معاونت سالمت

فراهم شود و بهورزان بتوانند هر روز پس از پایان کالس به منازل خود مراجعت نمایند و مربیان نیز براي بازدید از خانه 
 .ي فرصت کافی داشته باشند مهارت آموزهاي بهداشت 

  
 

  هاي آموزش عملی ، کار آموزيعرصه  :6اده م
 
  

  خانه هاي بهداشت آموزشی
ان پایه اول و هم چنین مهارت آموزخانه بهداشت آموزشی براي کار آموزي  5تا  2بهورزي  مرکز آموزشالزم است هر 

  .در اختیار داشته باشد بدو خدمت و کار آموزي دانشجویان  آشنا نمودن کارکنان
  :هنگی مرکز بهداشت شهرستان انتخاب می شود باید داراي مشخصات زیر باشد خانه بهداشت آموزشی که با هما

 .داشته باشد  بهورزي  ترین فاصله را با مرکز آموزش حتی االمکان نزدیک-1
داراي بهورزان و پرسنل شاغل آگاه ،مطلع و با تجربه بوده که مدت یک هفته در مرکز نکات الزم را در ارتباط با حضور -2

 .ان و نحوه کار آنان فرا گرفته باشندمهارت آموزمربیان و 
 .داراي تجهیزات و سایل استاندارد باشد -3
 .روستاي قمر باشد   یک  نفر و داراي حداقل1000جمعیت باالي  -4
  .تحت پوشش یک مرکز بهداشتی درمانی فعال باشد -5

 38هفته و  3کار آموزي خود را به مدت  ،لعملی پایه او-ان بهورزي پس از آموزش نظريمهارت آموز: الف  -1 تبصره
زیر نظر مستقیم  مربیان در خانه هاي بهداشت آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی شهري و روستایی آموزشی  ساعت

  . طی می کنند
ان  بهورزي در پایه اول برحسب ضرورت و امکانات می توان از دو مهارت آموزبراي انجام کارآموزي : ب  - 1 تبصره
درصورت اقامت .  در خانه بهداشت آموزشی و یا تردد بین خانه بهداشت و مرکز آموزش استفاده نمود  بیتوته روش

  .تامین گردداز طریق مرکز بهداشت شهرستان ان تجهیزات زیستی و مواد غذایی مورد نیاز باید مهارت آموز
  

   يمهارت آموزخانه بهداشت :  2 تبصره
ان است  که ممکن است قبالٌ راه اندازي شده و داراي بهورز مهارت آموز آموزيل کاري محمهارت آموزخانه بهداشت  

مرکز  توسط، خانه بهداشت  مهارت آموزفارغ التحصیل باشد در غیر اینصورت الزم است قبل از شروع کار آموزي 
  .بهداشت شهرستان تجهیز و راه اندازي گردد

  
  آموزشیمراکز بهداشتی درمانی روستایی :   3 تبصره

براي آشنایی با وظایف مرکز بهداشتی درمانی و روند کاردر آنها ،بویژه نظام ارجاع و برنامه هاي پزشک خانواده   
تجهیزات این مرکز . ان طبق برنامه و بر اساس نیاز درپایه اول  دریک مرکز کارآموزي نمایندمهارت آموزضرورت دارد 

راي پزشک خانواده فعال و نیروي انسانی با تجربه و آشنا با نظام شبکه هاي باید حتی االمکان کامل و استاندارد و دا
  .زنجیره ارجاع بین خانه هاي بهداشت تابعه و این مرکز برقرار شده باشدباید . بهداشتی باشد 
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  مراکز بهداشتی درمانی شهري آموزشی:  4 تبصره

  
الزم .... ) تزریقات،پانسمان،کنترل عالیم حیاتی و  غیره ( ه در زمینه ایمن سازي و کمک هاي اولی کارعملیمنظور ه ب 

  .درس ایمنسازي و کمک هاي اولیه را دراین مراکز طی نمایند کار عملیان مدت یک هفته درپایه اول ،مهارت آموزاست 
ا حضور هاي اولیه،مراقبت اطفال،مراقبت دوران بارداري، ایمن سازي درپایه دوم ب کمکارائه ساعات عملی دروس 

  .صورت می گیردمربیان 
از  می توان درصورتی که بار مراجعات در مراکز بهداشتی درمانی شهري  براي ارائه خدمات کمک هاي اولیه کم باشد

  . هاي اولیه استفاده شود بخش اورژانس بیمارستان نیز براي آموزش کمک
  

  مارستان یمان بیبخش زا - مانییالت زایتسه:  5 تبصره
  
ان زن درپایه دوم آموزشی در زمینه کمک به زایمان طبیعی باید امکان مهارت آموزکارآموزي وزش عملی و براي آم  

  .آموزش صحیح آنان در بخش زایمان و یا مرکز تسهیالت زایمانی فراهم گردد
  .زایمان طبیعی به ماما کمک کند 4-6در حد اقل زن باید مهارت آموزدر طول دوره کار آموزي هر 

مطابق ( .می گیرد انجامهادراین مکان  نیز با حضور مربی ماماییو ماما روستا ساعات عملی و کارآموزي بهورزماما ارائه  
  ).و ماما روستاآئین نامه بهورز ماما

  هاي بهداشت محیط و حرفه اي  کارگاه:  6 تبصره
د بهداشت محیط و اهنگی  واحان بهورزي الزم است با هممهارت آموزبراي آموزش عملی بهداشت محیط و حرفه اي  

امکانات الزم براي آموزش در مراکز تهیه و توزیع سایر واحد هاي ارایه خدمت به تشخیص مربی ، و حرفه اي شهرستان
  . هاي کار با حضور مربی فراهم گردد مواد غذایی ،اماکن عمومی ،تاسیسات بهداشتی آب و فاضالب و کارگاه

  
  بیمارستان  بهداشت شهرستان ومر کز ستاد شبکه و:  7تبصره   
آموزان به اتفاق مربیا ن به  مهارتمنظور انجام کار عملی آشنایی با نظام ارائه  خدمات بهداشتی درمانی الزم است ه ب 

  . بازدید از این فضاها بپردازند
  
  



14 

  
  : فصل دوم 

  
  کادر آموزشی : 7ماده
ترجیحاٌ در ( سال تجربه کار آموزشی  3ی ، اخالقی،علمی و بهورزي با در نظر گرفتن شرایط اجتماع مرکز آموزشمدیر 
به عنوان شده از بین دارندگان درجات تحصیلی لیسانس و باالتر و رشته هاي تحصیلی ) آموزش بهورزي آموزش  مرکز

  .شود ترتیب اولویت انتخاب می
  )ها گرایش بهداشت خانواده ، پیشگیري و مراقبت بیماري( کارشناس بهداشت عمومی 
  کارشناس پرستاري یا مامایی
  کارشناس بهداشت محیط

عنوان مدیر ه سال با پست سازمانی ب 5مدت   حداقل هاي بهداشتی که قبل از تصویب آئین نامه ادامه اشتغال کاردان :1تبصره
  .بهورزي انجام و ظیفه نموده اند و خدمت آنان مورد رضایت باشد بالمانع است  مرکز آموزش
  .از بین بانوان متعهد واجد شرایط انتخاب گردداست که مدیر مرکز ارجح : 2تبصره
  .استان استدر  مرکز بهداشت شهرستان و کارشناس مسئول بهورزيرئیس ارزشیابی و نظارت بر فعالیت مدیر با : 3تبصره

  

  مرکز مدیر شرح وظایف  :8ماده 
  سرپرستی امور فنی و اداري مرکز •
  رکز آموزش بهورزي با همکاري مربیان تهیه برنامه عملیاتی سالیانه م •
  هزینه آن  همکاري در تهیه و تنظیم بودجه مرکز و نظارت بر •
 کارکنانبه ابالغ شرح وظایف  •
 :به منظور بهورز  پذیرش تشکیل کمیته •
  پیگیري دریافت مجوز پذیرش بهورز-1
  مشارکت و نظارت در انتخاب و نحوه پذیرش مهارت آموزان-2
  داوطلبان بهورزي تایید محل سکونت -3
 برنامه ریزي جهت انجام برنامه هاي سنجش سالمت مهارت آموزان جدید بهورزي -4
 برنامه ریزي و نظارت بر نحوه اطالع رسانی در خصوص پذیرش بهورز بومی -5
  برنامه ریزي آموزشی با همکاري مربیان در هر پایه آموزشی و نظارت بر اجراي آن  •
  چک لیست آموزشی , کلی ,  یان و کنترل طرح درس روزانهنظارت  بر نحوه تدریس مرب •
  کار آموزي  ,عملی  ,مشارکت در آموزشهاي نظري  •
 ثبت کارنامه و معدل گیري  نظارت بر نظارت بر طرح سواالت امتحانی و تصحیح اوراق و •
شناس کار مربوط به هر دوره تحصیلی با نظارت زمونامتحانات پذیرش و آبرگزاري  تنظیم صورت جلسه •

  مسئول بهورزى استان
  فراهم نمودن تسهیالت الزم براي آموزش نظري عملی و کار آموزي با همکاري مرکز بهداشت شهرستان •
   بهورزي  انمهارت آموزامور رفاهی  پیگیري •
 تشکیل شوراي مربیان و تنظیم برنامه مدون براي برگزاري جلسات آن حداقل ماهی یک بار  •
 نهایی  امتحان و هر پایهحوه اجراي برنامه هاي امتحانی پایان برنامه ریزي و نظارت بر ن •
  با همکاري مربیان ان در محیط مرکز و عرصه هاي کار آموزي مهارت آموزنظارت بر رفتار و انضباط  •
 آموزش بدو خدمت کارکنان با مشارکت واحدهاي ستادي  هاي اجراي برنامه  برنامه ریزي جهت •
 و برنامه هاي ارتقاء شغلی  ارزشیابی ساالنه آنان ,بیان و کارکنان نظارت برحسن انجام وظیفه مر •
 شهرستان اجراي آموزش پزشکی جامعه نگر با مرکز بهداشت  برنامه ریزي و مشارکت در •
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انتقال مسائل و مشکالت واحدهاي ستادي و مراکز روستایی و شهري در ارتباط با آموزش دانشجویان پزشکی  •

   از طریق مر کز بهداشت  هاي مر بوطهجامعه نگر به دانشکده 
ارزشیابی برنامه هاي باز آموزي بهورزان با هماهنگی و مشارکت ماندگاري اطالعات جهت برگزاري آزمونهاي  •

 کارشناسان ستادي مرکز بهداشت شهرستان
 ارتقاء برنامه هاي آموزشیبه منظور آموزشی طرحهاي مداخله اي  تحلیل نتایج و ارائه  •
زشیابی دوره هاي آموزشی در حین اجرا و بعد از پایان دوره به منظور تجزیه و تحلیل و رفع نظارت و ار •

 نارسائیها و بهبود روند برنامه هاي آموزشی 
 و ارائه  نظرات تخصصی مشارکت در جلسات  •
 نوآموزي و بدوخدمت تیم سالمت , اجراي برنامه هاي باز آموزي دربا کارشناسان ستادي همکاري  •
در جهت مدیریت برنامه هاي آموزش تیم  مرکز بهداشت شهرستان واحد هاي فنی و تخصصی  با  مشارکت •

 سالمت
 تعیین نیازهاي آموزشی ه منظور همکاري با مجله  بهورز از طریق انجام  نیاز سنجی بهورزان و سایر کارکنان ب •
 رابط استانی  ارائه به جهت هورزانجمع آوري مقاالت و مطالب کارکنان ،مربیان و ب, مشارکت در تهیه مقاالت  •

 بهورزفصلنامه 
فصلنامه  رابط استانی  ارائه به جهتنظرسنجی در مورد موضوعات مجله بهورز  هاي فرمجمع آوري و جمع بندي  •

  و توزیع مجله آموزشی بهورز  بهورز 
بیان نمونه و اعالم مر, انتخاب بهورزان , برنامه ریزي و نظارت جهت برگزاري مراسم بزرگداشت روز بهورز  •

  نتایج به مرکز بهداشت استان 
  مهارت آموزي بهورزي  گواهینامهصدور •
  ها  برنامه پیشرفت  شرکت در جلسات کارشناسان  مرکز بهداشت شهرستان و ارائه گزارش •
پیگیري تشکیل شوراي بهورزي و انتقال مسائل و مشکالت بهورزان به رئیس مرکز بهداشت شهرستان و  •

 ها جهت حل مشکالت آنتالش در 
 بر نحوه عملکرد پرسنل مراکز بهداشتی درمانی به اتفاق تیم کارشناسی  برنامه ریزي و نظارت •
 ي و آموزشی مهارت آموزبر نحوه عملکرد خانه هاي بهداشت مستمر برنامه ریزي و نظارت  •
 کارکنانتنبیه  و پیشنهاد تشویق و ید مربیان به مرکز بهداشت شهرستانارسال نتایج گزارش بازد •
 همکاري با مرکز بهداشت در راه اندازي خانه هاي بهداشت دانش آموزي و مراکز بهداشتی درمانی جدید •
 مرکز بهداشت شهرستان علمی و اجرایی  کمیته هايمشارکت فعال در  •
 ... )و  ،انتقالعنوان ،تغییرارتقاء شغلیارزشیابی سالیانه ، (  شاغل امور فنی بهورزان ارزیابیمشارکت در •
 برنامه ریزي جهت انجام تحقیق و پژوهش در عرصه هاي بهداشتی درمانی  •
 امور اداري يبا همکار شاغل  بهورزان رفاهی  پیگیري تامین امو ر •
 )به ویژه بهورزان ( حضور فعال در کمیته نقل و انتقاالت  •
 عالم نتایج به واحدهاي ستاديو ا بهورزانبرنامه ریزي جهت انجام نیاز سنجی آموزشی به صورت متمرکز از  •
 هاي آموزشی برگزار شده و اعالم نتایج به واحدها نظارت و ارزشیابی مستمر کالس •
 همکاري مربیان و واحدهاي ستادي  تجزیه و تحلیل کالس هاي آموزشی با •
 هاي آموزشی تامین فضا و وسایل کمک آموزشی جهت کالس يپیگیر •
 هاي آموزشی غیر حضوري بهورزان و آزمون فصلنامه طراحی و برنامه ریزي و اجراي برنامه •
  یگیري دریافت مجوز دوره هاي آموزشی بهورزان از معاونت پشتیبانی پ •
نظارت بر نحوه اجراي برنامه آموزش بدو خدمت نیروها  تجزیه و تحلیل برنامه ها و ارائه نتایج به واحدهاي  •

 ستادي
و امور با همکاري مربیان  و بهورزان شاغل انمهارت آموزبراي تنظیم برنامه هاي علمی ، فرهنگی ، اجتماعی  •

  مرکز بهداشترفاهی 
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 به رئیس مرکز بهداشت شهرستان و ارائه راهکارهاي مناسب جهت حل مشکالت آنان  مربیانگزارش مشکالت  •
  علمی مجالت و مقاالت , ترجمه کتب , مطالعه و بررسی به منظور تدوین منابع آموزشی از طریق تالیف  •
 بهورزانش مستمر زآمو برنامه ریزي جهت ارتقاء برنامه هاي  •
 و یا نظارت بر عملکرد رابط فصلنامه بهورزرابط فصلنامه بهورز و انجام شرح وظایف مربوطه  •
 پیگیري تامین اعتبار جهت خرید اقالم مورد نیاز مرکز  •
 در نظام شبکه شرکت فعال در برنامه هاي ادغام یافته  •
 زي و اجراي برنامه آموزش بهورز مامابرنامه ری •
 برنامه ریزي و اجراي برنامه آموزش ماما روستا •
 انجام سایر امور محوله زیر نظر مسئول مافوق  •

 
  

  : 9ماده 
یا الزم است مربیان از افراد توانمند و عالقه مند به امر آموزش و از نیروهاي رسمی , با توجه به اهمیت آموزش پرسنل 

همچنین به دلیل کسب تجارب حرفه اي . تم انتخاب شوند و حضور فعال و ثابت در مرکز داشته باشند در سیسپیمانی 
بایستی در جابجایی مربیان و انتخاب مربیان جدید طبق نظارت کارشناس مسئول آموزش بهورزي نهایت دقت به عمل 

  . آید 
  

سه  حداقل حیت ها ي اجتماعی ، اخالقی و علمی با داشتنمربیان از بین افراد معتمد و مورد تایید از نظر صال - 1 تبصره
افراد  .شوند  انتخاب مینظر کارشناس مسئول بهورزي استان  با وسال سابقه خدمت در واحدهاي بهداشتی درمانی 

ت آموزي مربیان کتاب مهار( به صورت تئوري  را مهارت آموزي مربی گري دورهابتداي کار انتخاب شده موظف هستند 
   .بهورزي طی نمایند مرکز آموزشماه  در  بمدت  یک) ید از واحدهاي بهداشتی درمانی بازد(و عملی)رت غیرحضوري بصو

  
   :چارت تشکیالت آموزشی مرکز 

  

 تعداد كاركنان عناوین شغلي  ردیف
 آموزشي

 نفر زن  1 کارشناس بهداشت خانواده  ١
   حا مردترجینفر 1  کارشناس بهداشت عمومی  ٢
  نفر  1  شناس بهداشت محیط و حرفه ايکار ٣
  نفر زن  1  کارشناس مامایی  ٤
  نفر زن  1  کارشناس پرستاري  ٥

 
 
  

ادامه اشتغال مربیانی که با درجات تحصیــلی و رشته هاي متفاوت قبل از ابالغ این آئین نامه  در پست : 2تبصره
  . خدمت آنان بالمانع استسازمانی مربی انجام وظیفه می نمود ه اند در صورت رضایت از 
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  بهورزي مرکز آموزشوظایف مربیان  :  10ماده  
 
o  ان  بهورزيمهارت آموزمشارکت در مراحل  پذیرش  
o همکاري با مدیر مرکز در برنامه ریزي آموزش تحصیلی 
o مشارکت در اجراي برنامه هاي آموزشی کارکنان تیم سالمت 
o هاي خروجی فراگیران ارزشیابی مهارت تهیه طرح درس و چک لیست آموزشی و چک لیست 
o ایجاد هماهنگی و فراهم نمودن رسانه هاي آموزشی مناسب براي اجراي یک برنامه آموزشی موثر 
o  ان و اقدام براي برطرف کردن مشکالت آموزشی آنانمهارت آموزارزشیابی مستمر پیشرفت آموزشی  
o  انمهارت آموزار آموزي عملی و ارزشیابی ک،طرح سئوال و برگزاري امتحانات نظري  
o  و معدل گیري مهارت آموزهمکاري در ثبت نمرات در کارنامه هر , تصحیح اوراق امتحانات 
o  ان در برنامه هاي بازدید منازل و مهارت آموزحضور فعال در روستاهاي اصلی و اقماري به همراه

  .....هاي بهداشتی و غیره مراقبت
o مه هاي باز آموزي تیم سالمت با پیشنهاد مدیر مرکزهمکاري و مشارکت درتنظیم و اجراي برنا 
o منظور توجیه و جلب مشارکت مردم در ه شرکت در اجتماعات روستایی و جلسات شوراي بهداشت ب

 برنامه هاي بهداشتی
o نظارت بر فعالیت بهورزان فارغ التحصیل همراه با تیم هاي کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان 
o  هاي دانشجویان پزشکی اجتماعی و جامعه نگر ریزي آموزشمشارکت در اجرا و برنامه 
o  ان و اوراق امتحانی و اسنادمهارت آموزتنظیم مدارك آموزشی همکاري در  
o مشارکت در برنامه آموزش بدو خدمت کارکنان تیم سالمت  
o  برنامه هاي آموزش نظري،عملی و بازدید از عرصهاجراي مشارکت در 
o ده از مطالب مجله بهورز در جلسات باز آموزيهمکاري با مجله  بهورز و استفا 
o همکاري با مدیر مرکز در برنامه هاي ادامه تحصیل بهورزان  
o برنامه ریزي جهت آموزش بدو خدمت نیروها با هماهنگی واحدهاي مختلف مرکز بهداشت  
o ن بهورزيهمکاري در ثبت نام داوطلبا 
o ي شهرستانفعال در جلسات بازآموزي و نوآموز حضور 
o انمهارت آموزدر تنظیم برنامه هاي علمی ، فرهنگی ، اجتماعی براي مرکز ي با مدیر همکار 
o  مهارت مشارکت فعال در جلسات شوراي مربیان و ارائه راه حل در مورد مشکالت فردي و آموزشی

 بهورزي مرکز آموزشو اداري  ان  و حل مشکالت فنی آموز
o  ي و آموزشیآموز مهارتبرنامه ریزي و نظارت بر خانه هاي بهداشت 
o کوشش در جهت کسب اطالعات علمی و ارتقاء کیفیت روش تدریس 
o تجزیه و تحلیل کالس هاي آموزشی برگزار شده ، ارائه نتایج به مدیر مرکز 
o  جدیددرمانی ي و مراکز  بهداشتی مهارت آموزدر راه اندازي خانه هاي بهداشت  مدیر مرکزهمکاري با 
o اي برگزار شده و بایگانی آنهاه تهیه بسته هاي آموزشی کالس 
o همکاري در برگزاري جشن بهورزي و انتخاب بهورز نمونه 

 
o راهکارهاي  و ارائه جی آموزشی جهت کارکنان تیم سالمتبرنامه ریزي و مشارکت در برگزاري نیاز سن

 اصالحی در این زمینه 
o همکاري با واحدها در برگزاري سمینارها و کارگاه هاي مختلف آموزشی 
o امه ریزي و مشارکت در اجراي برنامه هاي آموزش تیم سالمتبرن 
o  ان و اقدام براي برطرف کردن مشکالت آموزشی آنانمهارت آموزارزشیابی مستمر پیشرفت آموزشی 
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o به منظور روز آمد کردن مواد آموزشی پیشرفت هاي علمی بررسی و مطالعه 
o درمانی بهداشتیمسایل  تدوین و تالیف مطالب آموزشی در  زمینه 
o  تنظیم گزارش بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و ارائه به مدیر مرکز و پیگیري در جهت رفع مشکالت

 آنها
o  کار ودانش  همکاري در اجراي برنامه ادامه تحصیل بهورزان در رشته 
o مهارت آموزدر تامین امور رفاهی بهورزان شاغل و  مرکز همکاري با مدیر 
o هت اعزام دانشجویان به مراکز بهداشتی درمانیمشارکت در برنامه ریزي ج 
o همکاري در تامین وسایل کمک آموزشی جهت اجراي کالس هاي آموزشی 
o شرکت فعال در برنامه هاي ادغام در سیستم طبق پیشنهاد مدیر مرکز  
o  انمهارت آموزنظارت بر اخالق و انضباط 
o  ا با همکاري پزشک خانوادهان پایه دوم به مردم و شوراي اسالمی  روستمهارت آموزمعرفی 
o مشارکت در اجراي برنامه هاي ادغام یافته در سیستم 
o هاي اجرا شده و تجزیه و تحلیل اطالعات آن با همکاري  ها و کارگاه استخراج نتایج برگزاري کالس

 واحدهاي مرکز بهداشت و ارائه به مدیر مرکز
o همکاري در اجراي برنامه آموزش بهورز ماما 
o اي برنامه آموزش ماما روستاهمکاري در اجر 
o انجام سایر امور به پیشنهاد مدیر مرکز  

  

  شوراي مربیان :11  ماده
  

  .است شوراي مربیان  یک  هر مرکز آموزش بهورزي داراي
  :عبارتند از اعضاي شوراي مربیان  -الف        

o رئیس شورا( مدیر مرکز(  
o  اعضاء ثابت( مربیان ثابت و شاغل(  
o نیز سایر افرادي که حضور آنان در جلسه ضرورت داشته باشد بنا به مورد می توانند  مربیان غیر ثابت و

  .در جلسات شوراي مربیان بدون داشتن حق راي شرکت نمایند
  .شود عنوان منشی شورا انتخاب میه یکی از اعضاي ثابت ب: 1تبصره  

جلسه فوق العاده  لزوم بنا به پیشنهاد اعضاءجلسات شوراي مربیان حداقل هر ماه یک بار تشکیل ودر موارد : 2 تبصره
  .جلسات ضروري است حضور حد اقل دو سوم اعضا و رییس شورابراي تشکیل.شود  برگزار می

تصمیمات اتخاذ شده در جلسات شورا پس ازتنظیم صورت جلسه و امضاءکلیه اعضاء و ثبت شماره و تاریخ : 3تبصره 
و در صورت نیاز به تشخیص شورا به مهارت آموزان بهورزي  ت شهرستان در دفتر توسط مدیر مرکز به مرکز بهداش

  . عهده رئیس شورا خواهدبوده پیگیري اجراي مفاد صورت جلسات ب .شود  اعالم می
  
  

  وظایف شوراي مربیان : 12ماده  
 

  ...محل کارآموزي و  تغییر, ان بهورزي مهارت آموزاخراج و نحوه ادامه تحصیل , تصمیم گیري در مورد تشویق ، تنبیه  •
  ان بهورزيمهارت آموزتصمیم گیري بمنظور راهنمایی در مورد حل مشکالت فردي و اجتماعی  •
 تصمیم گیري در مورد حل مشکالت فنی و اداري مرکز •
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  تصمیم گیري در مورد انتخاب بهورز نمونه •
 مه ریزي براي ارتقاء عملکرد مرکزارزیابی عملکرد مرکز با توجه به مهارت بهورزان در خانه هاي بهداشت و برنا •
  ها هاي آموزشی و بازدید از سایر استان برنامه ریزي  براي ارتقاء عملکرد مربیان با تشکیل کارگاه •
  ان بهورزيمهارت آموزتنظیم برنامه هاي علمی ،فرهنگی ،اجتماعی براي  •
  ئیس یا اعضاء شورابررسی سایر مسایلی که نیاز به طرح در شورا داشته باشد بنا به پیشنهاد ر •
 و نحوه مهارت آموزي آنان  شاغل تصمیم گیري در مورد نحوه آموزش بهورزان  •

  
  کارکنان اداري : 13ماده 

  :کارکنان اداري مرکز آموزش بهورزي بشرح زیر است 
  یک نفر              متصدي امور دفتري و بایگانی       - 1
  یک نفر            اقامتگاه دختران                  ناظم  - 2
  ناظم  اقامتگاه پسران                            یک نفر -- 3
  نفر نگهبان 3سرایدارمقیم یک نفر در غیر اینصورت                                  نگهبان    / سرایدار - 4
  یک نفر                                 ماشین نویس                - 5
  دو نفر                                      ه                     رانند - 6
  یک نفر                       آبدارچی و تمیزکار                - 7
  یک نفر                        متصدي سمعی و بصري          - 8
  

      .شود  از طریق شرکت هاي خدماتی تامین می 8-7-6-5ردیف هاي : 1تبصره
                                        

  بهورزي مرکز آموزشوظایف ناظم : 14ماده 
مهارت ورزشی و ،اجتماعی نامه هاي عبادي ، رفاهی ، فرهنگیهمکاري با مدیر مرکز آموزش بهورزي در تهیه و تنظیم بر-

  انآموز
  نظارت و رسیدگی به امور داخلی- 
روزانه ، نظارت بر استفاده از وسایل کمک آموزشی و اتاق درس عملی ،نمونه خانه تنظیم ساعات مطالعه ،مرور دروس - 

  ....بهداشت و
رسیدگی به وضعیت ، رعایت شئون اسالمی و موازین بهداشتی ،ان با مقررات مرکز آموزشیمهارت آموزآشنا نمودن - 

  فات احتمالی آنان ان و حل اختالمهارت آموزروحی 
  دماتی در ساعات غیر ادارينظارت بر عملکرد کادر خ- 
  به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی و یا مرکز اورژانس و بیمارستان در مواقع بروز حادثه یا بیماري مهارت آموزانتقال - 
   غیر اداريان در ساعات مهارت آموزنظارت بر حضور و غیاب - 
  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق- 

  .شود براساس نیاز مرکز توسط مدیر تنظیم می اظم برنامه کار ن:  تبصره
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  بهورزپذیرش 
  

  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  

  دومبخش 
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    عمل پذیرش بهورزدستور: فصل اول
ه عمل در اجراي فصل سوم آئین نامه اداري و استخدامی و تشکیالتی کارمندان غیرهیات علمی به منظور پذیرش و باین دستور

هاي عمومی  سنجش توانمنديوگزینی  ورد نیاز دانشگاه در یک فضاي رقابتی و رعایت عدالت استخدامی، شایستهکارگیري بهورز م
  . و تخصصی داوطلبان استخدام تدوین گردیده است

  
ه عمل شامل بهورزانی خواهد بود که پس از طی دوره آموزش هاي الزم به صورت رسمی و پیمانی در دانشگاه باین دستور: 1ماده 
بدیهی است پذیرش دانش آموزان یا کارآموزان بهورزي منوط به وجود مجوز استخدام، ردیف بالتصدي و . ار گرفته خواهند شدک

  .اعتبار مورد نیاز می باشد
پس از طی دوره دو ساله آموزش بهورزي و احراز ) دارندگان مدرك تحصیلی پایین تر از فوق دیپلم(دانش آموزان بهورزي : 1تبصره
  .خدمت پذیرفته می شونده ت بموفقی

هاي بهورزي و احراز  پس از طی دوره آموزشی تطبیقی مهارت) دارندگان مدرك تحصیلی فوق دیپلم(بهورزي  انزوکار آم: 2تبصره 
  .خدمت پذیرفته می شونده موفقیت ب

  
و سنجش گزینی  امی شایستهآگهی پذیرش بهورز مورد نیاز دانشگاه در یک فضاي رقابتی و با رعایت عدالت استخد: 2ماده 

هاي عمومی و تخصصی از طریق آزمون یا مسابقه عمومی، تخصصی، مصاحبه و یا ترکیبی از آنها و احراز صالحیت هاي  توانمندي
ها و  وزارتخانه ها و سازمان رعمومی براساس قانون تسري قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارمندان سای

  .مجلس شوراي اسالمی خواهد بود 9/2/1375تی مصوب لرکت هاي دورموسسات و ش
  .رعایت قانون تسهیالت استخدامی ایثارگران الزامی است: 1تبصره

  
  شرایط عمومی : 3ماده 
  تابعیت ایران ) الف
  ا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران اعتقاد به دین مبین اسالم ی) ب
  ام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران التز) ج
سال  22سال و دانش آموزان بهورزي  24سال و حداکثر سن براي دار ندگان مدرك تحصیلی فوق دیپلم  18داشتن حداقل سن ) د

خ تاری. سال در موارد استثناء بالمانع خواهد بود 16پذیرش دانش آموزان بهورزي داراي مدرك تحصیلی دیپلم با حداقل سن 
  .برگزاري آزمون مبدا محاسبه حداکثر سن قرار خواهد گرفت

  افیت قانونی براي مردان عانجام خدمت دوره ضرورت و یا م) ه
  عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر) و
  سابقه محکومیت جزائی موثر عدم داشتن)ز
شوند توضیحاً در بدو پذیرش این امر با داشتن صالحیت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که استخدام می ) ط

تشخیص پزشک معتمد شبکه بهداشت و درمان شهرستان صورت می پذیرد و حسب نیاز موضوع به شوراي پزشکی دانشگاه 
  .ارجاع می گردد و نظریه آن شورا مالك عمل قرار خواهد گرفت

  نداشتن سابقه اخراج از آموزشگاه بهورزي ) ظ
  )1387/ 29/3الف مورخ/  108398/4طبق اصالحیه شماره(عملبر مفاد این دستورشرایط بومی براداشتن )م

  .موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه می گردد: 4ماده 
سر، فرزند، پدر، مادر، هم(افراد خانواده معظم شهدا، مفقود االثرها، جانبازان از کارافتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند ) الف

  سال 5به میزان ) برادر، خواهر
جام اند به میزان ان شکان انجام دادهداوطلبانی که طرح خدمت نیروي انسانی موظف را باستناد قانون خدمت  پزشکان و پیراپز) ب

  ).اضافه خدمت قابل محاسبه نخواهد بود(خدمت فوق بدون محاسبه ضریب منطقه 
  ره ضرورت آقایان مدت انجام خدمت دو) ج

تاریخ برگزاري آزمو ن مبداء محاسبه (با احتساب موارد فوق مجموع سن دانش آموزان یا کارآموزان بهورزي در بدو ورود : 1تبصره
  .سال تجاوز نماید 29نباید از حداکثر ) می باشد
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بموجب آراء مراجع قضائی و ذیصالح از خدمت داوطلبان استخدام و دانش آموزان بهورزي نباید از جمله افرادي باشند که : 5ماده 
  .دولتی منع شده باشند

  
  .داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی و پیمانی و بازخرید شده دستگاه هاي دولتی باشند: 6ماده 

  
  .هاي پذیرش بهورز توسط کمیته پذیرش بهورز صورت می گیرد آزمون: 7ماده 

  
  :اعضاء این کمیته عبارتند از

 )رئیس کمیته(بهداشتی دانشگاه یا نماینده تام االختیار نامبرده ترجیحاً معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه  معاون-١
 مدیر هسته گزینش دانشگاه یا عناوین مشابه- 2
 مدیر امور نیروي انسانی یا عناوین مشابه- 3
 کارشناس مسئول آموزش بهورزي استان- 4
 مدیر گروه گسترش- 5
 موزشگاه بهورزي دانشگاه به انتخاب معاون بهداشتییکی از مدیران آ- 6

  
  :شرح وظایف کمیته پذیرش بهورز: 8ماده 

 بررسی و کنترل  پست هاي بالتصدي تشکیالت مصوب- 1
 بررسی و تطبیق مدارك داوطلبان با اصل مدارك- 2
  مدیریت، برنامه ریزي، هدایت و پایش کلیه مراحل آزمون- 3
 اجراي آزمون و موارد پیش بینی نشدهتصمیم گیري در مورد چگونگی - 4
 انجام مصاحبه برابر فرم مربوطه و تعیین امتیاز هر داوطلب- 5
 اعالم نتایج آزمون- 6

  
  .ه به طرق ذیل انتشار می یابدا آگهی پذیرش بهورز پس از تائید معاونت بهداشتی دانشگ: 9ماده 

طریق بخشداري، دهداري، شوراي اسالمی و سایر  اطالع رسانی مرکز بهداشت شهرستان در محل هاي مورد نیاز از- 
 اماکن عمومی، نصب اطالعیه در مراکز بهداشتی و درمانی 

 )شبکه محلی(اطالع رسانی در صداي جمهوري اسالمی - 
  

پذیرش داوطلبان داراي مدرك تحصیلی فوق دیپلم در صورت کسب حدنصاب نمره نسبت به سایر مقاطع تحصیلی اولویت : 10ماده 
  .ددارن

  
  .مراحل آزمون، زمان و مکان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون یا مسابقه در آگهی درج گردد: 11ماده 

  
شرکت داوطلبان داراي مدرك تحصیلی باالتر از مقطع فوق دیپلم و همچنین دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف در آزمون : 12ماده 

  .ممنوع می باشد
  .یلی فوق دیپلم غیرمرتبط که حائز شرایط احراز مندرج نیستند مجاز نخواهد بودپذیرش دارندگان مدرك تحص: 1تبصره

  
  خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طی شده ش رنانچه در هر یک از مراحل پذیچ: 13ماده 

  .کن لم یکن تلقی خواهد شد و در صورت صدور حکم استخدامی حکم صادره لغو و بالاثر می گردد
  
  

خصوص تهیه سئواالت با در هسته گزینش می تواند . مسئولیت تهیه سئواالت با هسته گزینش دانشگاه خواهد بود: 14ماده 
  .رکز بهداشت استان استفاده نمایدهماهنگی معاونت بهداشتی از کارشناسان ذیربط م
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  .عمل خواهد آمده از داوطلبان ب هایی به شرح ذیل هاي عمومی و تخصصی آزمون به منظور سنجش توانمندي: 15ماده 

  
دیپلم و پایین  عمومی معلومات پایه و استعدادهاي ذهنی امتحان کتبی در دو سطح فوقهاي  ت و توانمنديابراي سنجش اطالع) الف
  .عمل خواهد آمده تر ب

درصد نمره کل  60ن تر درصد نمره کل آزمون و دارندگان مدرك تحصیلی پایی 40دارندگان مدرك تحصیلی فوق دیپلم : 1تبصره
  .هاي عمومی را به خود اختصاص خواهند داد بعنوان آزمون توانمندي

  .عمل خواهد آمده هاي تخصصی و بهگزینی افراد آزمون تخصصی و مصاحبه ب براي سنجش توانمندي) ب
مصاحبه به خود اختصاص  عنوان آزمون تخصصی وه درصد کل نمره آزمون را ب 60دارندگان مدرك تحصیلی فوق دیپلم : 1تبصره 

  .درصد به مصاحبه اختصاص می یابد 30درصد به آزمون کتبی تخصصی و  30خواهند داد که 
  .عنوان مصاحبه به خود اختصاص خواهند داده درصد از کل نمره آزمون را ب 40دارندگان مدرك تحصیلی دیپلم و پایین تر : 2تبصره 

  
داد و نوع سئواالت آزمون عمومی و تخصصی توسط کمیته پذیرش بهورز تعیین می چگونگی اجراي آزمون، ترکیب، تع: 16ماده 
   .گردد
مسئولیت نظارت بر امر طراحی، تایپ وتکثیر سئواالت آزمون کتبی و برگزاري آزمون شفاهی و حفظ امنیت آزمون از ابتدا : 17ماده 

  )16/10/87م مورخ/  6245ه طبق اصالحی(باشد  تااعالم نتیجه نهایی  به عهده حراست دانشگاه می
  .عهده کمیته پذیرش بهورز می باشده مسئولیت تصحیح و استخراج نتایج آزمون ب: 18ماده 
نمره کل آزمون است و در موارد خاص بنابر درخواست کمیته پذیرش بهورز ازهیات % 60حد نصاب قبولی در آزمون کسب : 19ماده 

  .نمره کل آزمون تعیین و به رئیس کمیته ابالغ نمایند% 40تا میزان  رئیسه دانشگاه می تواند حد نصاب دیگري را
  .ایثارگران در سقف سهمیه مصوب از کسب حدنصاب نمره معاف می باشند: 1تبصره

  
  .ها در آزمون به ترتیب ذیل می باشد اعمال اولویت: 20ماده 
ایثارگران و اصالحات بعدي آن همچنین یکی از فرزندان  ایثارگران به میزان سهمیه تعیین شده در قانون تسهیالت استخدامی) الف

  و باالتر آزاده دانشگاه اعم از شاغل و فوت شده بازنشسته یا از کار افتاده % 25کارکنان شهید، جانباز 
ه بسیجیان که حداقل چهار سال سابقه خدمت عضویت فعال و مستمر در گردان عاشورا را داشته باشند و همچنین بسیجیان ک) ب

امتیاز کسب کرده اند با ارائه گواهی مربوطه به شرط دارا بودن شرایط مساوي با سایر داوطلبان غیرایثارگر در اولویت  100حداقل 
  .هستند

 متقاضیان بومی ) ج
  

ل دو انتخاب داوطلبان در هر یک از اولویت ها به ترتیب نمره کل مأخوذه در آزمون می باشد و در مواردي که نمره ک: 21ماده 
 .داوطلب یکسان باشد نمره آزمون اختصاصی و مصاحبه مالك عمل خواهد بود

  
ز و دانش آموزان بهورزي چنانچه داراي یکی از شرایط ذیل باشند بومی تلقی می رهاي استخدامی بهو داوطلبان آزمون: 22ماده 
  . شوند
یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب در روستاي  محل تولد داوطلب با روستاي محل تقاضاي پذیرش دانش آموز بهورزي) الف

  .اصلی مورد نظر محرز گردد
را در روستاي اصلی مورد تقاضاي پذیرش دانش ) ابتدائی، راهنمائی، دبیرستان( از مقاطع تحصیلی حداقل دو مقطع تحصیلی) ب

  .ددآموز بهورزي طی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب در روستاي اصلی مورد نظر محرز گر
درج در بندهاي الف و ب می نم) از تاریخ انتشار  آگهی به قبل(سال سکونت مستمر در روستاهاي اصلی  احراز حداقل یک: 1تبصره 

  .باید مورد تائید شوراي اسالمی روستا و مرکز بهداشتی و درمانی مربوطه قرار گیرد
  

دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یا انجام دوران خدمت چنانچه تا قبل از ثبت نام به  داوطلبان پذیرش بهورزي: 2تبصره 
ضرورت سربازي در خارج از محل روستا سکونت داشته است مشروط به آنکه شوراي اسالمی بومی بودن فرد و اقامت وي را قبل از 

  .سال گواهی نمایند بالمانع است وضعیت هاي فوق االشاره در روستاي محل مورد تقاضا  حداقل بمدت یک
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در صورت عدم حضور فرد و اجد شرایط در بندها و تبصره هاي فوق الذکر می توان از افراد ساکن در روستاهاي قمرخانه : 3تبصره 

عمل آید و در صورت عدم وجود افراد واجد ه ثبت نام ب) احراز بومی بودن در روستاهاي قمر(بهداشت با رعایت شرایط مندرج 
در موارد . است بال مانع کیلومتر  15شرایط از روستاهاي همجوار تا فاصله حداکثر  فرد واجد ددر روستاهاي قمر از وجوشرایط 

کیلومتر با پیشنهاد معاونت بهداشتی دانشگاه و تصویب  15خاص و عدم وجود فرد واجد شرایط فاصله روستاهاي  همجوار بیش از 
  .هیات رئیسه ممکن خواهد شد

  
اولیه به میزان سه برابر تعداد مورد نیاز توسط کمیته پذیرش بهورز جهت انجام مصاحبه اعالم فهرست پذیرفته شدگان : 23ماده 

اعم از نفرات (برابر تعداد مورد نیاز به عنوان نتایج بعدي آزمون   5/1خواهد شد و پس از انجام مصاحبه نسبت به انتخاب و معرفی 
  .به هسته گزینش دانشگاه اعالم خواهد شد) اصلی و ذخیره

  
  .لیست نهایی پذیرفته شدگان پس از تائید صالحیت عمومی توسط هسته گزینش دانشگاه اعالم می گردد: 24ماده 

  
پذیرفته شدگان اصلی پس از ابالغ نتایج نهائی حداکثر یکماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارك و طی مراحل : 25ماده 
  .ش به مرکز بهداشت شهرستان مراجعه نمایندرپذی
شدگان ذخیره  در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان پس از شروع آموزش از  پذیرفته: 1بصرهت

 .عمل خواهد آمده جهت شروع دوره دعوت ب
  

در آن  دانشگاه می باید تعهد محضري از  پذیرفته شدگان براي الزام به ارائه خدمت بمدت حداقل ده سال در محلی که: 26ماده 
  .استخدام می شوند مبادرت نماید

  
وجوه حاصل از حق ثبت نام داوطلبان استخدام که میزان آن توسط کمیته پذیرش بهورز تعیین می گردد به حساب : 27ماده 

  .درآمدهاي اختصاصی دانشگاه واریز خواهد شد
  

  .به به شرح ذیل می باشدشرایط احراز طبقات مختلف رشته شغلی بهورز از نظر تحصیالت و تجر: 28ماده 
، مامائی طی دوره آموزش تطبیقی )بهداشت خانواده(دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت عمومی  - 1

 مهارت هاي فوق دیپلم بهورزي و حصول تجارب الزم طبق جدول شرایط احراز براي پذیرش بهورز زن
  منحصراً و مربی کودك مربی بهداشت مدارس رایش هايگ مدرك تحصیلی فوق دیپلم در رشته کودکیاري: 1تبصره

 )3/10/1387مورخ  الف/ 4/  390528طبق اصالحیه  (.احتساب خواهد بود  جهت ارتقاء بهورزان شاغل قابل
، بهداشت حرفه اي، بهداشت )مبارزه با بیماریها(دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت عمومی  - 2

هاي فوق دیپلم بهورزي و حصول تجارب الزم طبق جدول شرایط احراز  وزش تطبیقی مهارتمحیط و طی دوره آم
 براي پذیرش بهورز مرد

 دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهورزي و حصول تجارب الزم طبق جدول شرایط احراز - 3
 ب الزم طبق جدول شرایط احراز دارا بودن دیپلم کامل متوسطه و طی دوره دو ساله آموزش بهورزي و حصول تجار- 4
پایان دوره راهنمایی و طی دوره هاي آموزش بهورزي براي مناطق محروم و دور افتاده در نقاط روستائی واقع در بخش - 5

 هاي توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته مشروط به عدم وجود بهورز داراي مدرك تحصیلی دیپلم کامل متوسطه 
ه در طول سنوات خدمت موفق به اخذ فوق دیپلم در هر یک رشته هاي مذکور می شوند ب بهورزان دیپلم شاغل که- 6

 .عنوان مدرك تحصیلی مرتبط تلقی خواهد شد
  

  .به تائید هیات امناء دانشگاه رسیده است..................................... تبصره در تاریخ  15ماده و  28عمل شامل این دستور
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  فرایند انتخاب و پذیرش بهورز:فصل دوم                           

  
  

  
  

  
  
  
  

.  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پذیرشتشکیل کمیته 
  شهرستان

  بهورز  پذیرش تعیین اولویت مناطق

  پیگیري درخواست مجوز از استان 

  اطالع رسانی در خصوص جذب بهورز در روستا

جهت  بهورزي ن به مرکز آموزشامراجعه داوطلب
  در آزمون پذیرش بهورز ثبت نام

  

  شکیل پروندهثبت نام و تکمیل مدارك و ت

  اخذ مدارك مورد نیاز از داوطلب و بررسی آنها

   بررسی پست هاي بال تصدي بهورزي 

  تاریخ آزمون کتبی و تحویل کارت  اعالم

  تحویل کارت آزمون

  برگزاري آزمون کتبی        
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  مشخص کردن و تهیه لیست افراد برتر و ممتاز

  امتیاز گزینش بر اساس باالترینمعرفی به هسته 
  

هسته  شدگان نهایی توسط اعالم اسامی پذیرفته
   گزینش 

  دعوت پذیرفته شدگان جهت تکمیل پرونده

  تحصیلی انجام معاینات و تکمیل پرونده           
  

  
 
 
 
  

  فرآیند انتخاب و پذیرش بهورزادامه                             

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
    

  
  
  
  

    
  

  
    

  

  
  
  
  
  

  تایج تصحیح اوراق و  تعیین ن

شرکت  جهت شده پذیرفتهاعالم نتایج و اسامی افراد 
  در مصاحبه

پذیرفته  افراد هاعالم تاریخ و زمان انجام مصاحبه ب
   شده

  همیتک با حضور اعضا مصاحبه انجام
  )انتخاب هیئت( 

  جمع بندي نمرات مصاحبه شوندگان 

  شروع دوره آموزش بهورزي 
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  1فرم شماره 

  
  آگهی پذیرش بهورز با مدرك فوق دیپلم                                                           

  
از بین افراد واجد شرایط جهت ....... .......در سال............................دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان

  .داوطلب  می پذیرد.......................براي روستاي....................بهورزي شهرستان آموزشزمرکیل درتحص
  
   شرایط ثبت نام  

یا مامایی  براي  ) بهداشت خانوادهبا گرایش (دارا  بودن مدرك تحصیلی  فوق دیپلم در رشته  بهداشت عمومی :    تحصیالت
و بهداشت  ، بهداشت محیط)مبارزه با بیماري هابا گرایش (ن زن و مدرك تحصیلی فوق دیپلم در رشته  بهداشت عمومیاداوطلب

 .که مدرك آنان مورد تائید وزارت علوم و تحقیقات باشدن مردابرا ي داوطلبحرفه اي 
و کارکنان رسمی و  در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ن  دانشجویانچنیطلبان داراي مدرك تحصیلی باالتر  و همداو:  تبصره  

بدیهی است پذیرش جهت . بهورزي نمی باشند  مرکز آموزشمجاز به ثبت نام در  باز خرید شده دستگاه هاي دولتی وپیمانی 
تقاضی می بایست فاقد دانشجویان انصرافی دانشگاه ها بایستی بر اساس ضوابط و مقررات آموزش عالی صورت گرفته و فرد م

  .  باشد  باالتر از کاردانی دانشگاهی  صالحیت احراز هر گونه مدرك
 .داوطلبان براي هر خانه بهداشت باید یکی از شرائط ذیل را داشته باشند تا بو می محسوب گردند: بومی بودن 

چنین سکونت داوطلب در روستاي اصلی و هم.محل تولد داوطلب با روستاي محل تقاضاي پذیرش دانش آموز بهورزي یکی باشد
 ) .داراي پرونده خانوار در خانه بهداشت یا تیم سیار باشد. ( مورد نظر به مدت یک سال قبل از تاریخ انتشار آگهی محرز گردد

انش را در روستاي اصلی مورد تقاضاي پذیرش د) ابتدایی ، راهنمایی ، دبیرستان (حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی 
  . و همچنین سکونت داوطلب در روستاي اصلی مورد نظر محرز گردد. آموز بهورزي طی کرده باشد

 ) .سبه سن زمان آزمون کتبی خواهد بود مبناي محا( تمام  24سال تمام و حداکثر سن 18داشتن   حداقل سن :   سن 
  .روز است 29ماه و  11سال و 24سال تمام 24منظور از *

  . شرط ارائه تائیدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه می گرددموارد ذیل به * 
همسر، فرزند، پدر، مادر ، (خانواده معظم شهدا، مفقوداالثر ها، جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند)الف

  سال 5به میزان ) برادر و خواهر 
  مدت انجام خدمت  دوره ضرورت) ب
  رح نیروي انسانی مدت خدمت ط)ج

نباید از حداکثر  )تاریخ برگزاري آزمون مبدا محاسبه می باشد(با احتساب موارد فوق مجموع سن داوطلبان در بدو ورود :  نکته
 .سال تجاوز نماید 29

 داشتن برگ پایان خدمت  دوره ضرورت  یا معافیت  قانونی براي مردان :  نظام وظیفه خدمت وضعیت
ورزي منافات نداشته ر صورتیکه براساس اعالم کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد شبکه  با انجام وظایف بهمعافیت پزشکی د( 

  ).استباشد بالمانع 
  :دارا بودن شرایط عمومی

  تابعیت ایران-1
  اعتقاد به یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران-2
 می ایرانالتزام به قانون اساسی جمهوري اسال-3

  داشتن صالحیت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کار 
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 :شرط شروع به تحصیل

 .عمل خواهد آمد ه ب کمیته پذیرشموفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه که توسط - 
 
  تائید یه هسته  مرکز ي گزینش دانشگاه - 
 
آموزشی تطبیقی  ل مبنی براینکه پس از اتمام دورهسپردن تعهد رسمی به مرکز بهداشت شهرستان قبل از شروع  به تحصی- 

  .یفه نماید خانه بهداشت مورد تعهد انجام و ظ بهورزي در مهارت هاي
  
  ارایه مدارك مورد نیاز- 
بصورت شبانه روزي و بطور متناوب براساس آئین نامه مرکز آموزش بهورزي خواهد ماه  6مدت تحصیل براي پذیرفته شدگان  

  . بود 
  : رد نیازمدارك مو

  تقاضاي کتبی و درخواست ثبت نام و رضایت نامه سر پرست 
که مشخصات داوطلب در پشت  4Í3قطعه عکس  6 –اصل و فتو کپی تمام صفحات شناسنامه  - اصل و فتوکپی مدرك تحصیلی

 .آن نوشته شده باشد 
 فتوکپی پایان طرح یا معافیت دایم از طرح در صورت نیاز

مقبو لیت اجتماعی وي از طرف شوراي اسالمی روستا ومرکز بهداشتی و درمانی , سکونت داوطلب درمحل , بومی بودن تائیدیه  
 بهورزي شهرستان مرکز آموزشروستائی و خانه بهداشت و 

  گواهی پایان خدمت دوره ضرورت  یا معافیت  قانونی براي مردان
  ی تائیدیه سالمت جسمی و روانی  توسط پزشک مرکز بهداشتی و درمان

 یک برگ پوشه                                                          
 

  : ..............................تلفن تماس ......................... کوچه ........................  خیابان:    بهورزي مرکز آموزش آدرس
  .می باشد ........................ لغایت ..... .......................از تاریخ  :   مهلت ثبت نام

 –خدمات بهداشتی درمانی  ارایه نظام –آمار حیاتی  -معارف اسالمی - زبان انگلیسی –ادبیات فارسی :   مواد درسی آزمون
  آموزش بهداشت  

  .تاریخ و محل  برگزاري آزمون ورودي متعاقباً اعالم خواهد شد
  

  آزمون ورودي: 15ماده 
  
  .ن ورودي از دو بخش تشکیل می شودآزمو

  آزمون کتبی- 1
  مصاحبه- 2

  :آزمون کتبی
  .به منظور تعیین افرادي که می توانند در مصاحبه شرکت نمایند،انجام می شود و مالك قبولی فرد نمی باشد کتبی آزمون 

اقدام نماید و وجوه  به دست آمده بـه   کمیته پذیرش می تواند  نسبت به تعیین و اخذ وجه ثبت نام از داوطلبان بهورزي:1تبصره 
  . حساب درآمدهاي اختصاصی دانشگاه واریز خواهد شد

کمیته پذیرش .در مناطقی که داوطلبان بهورزي بضاعت مالی الزم براي پرداخت هزینه ثبت نام در آزمون را نداشته باشند :2تبصره 
  .شهرستان می تواند در زمینه عدم دریافت هزینه مساعدت نماید

  .سواالت آزمون کتبی توسط کمیته پذیرش بهورز به شرح زیر تهیه می گردد:3تبصره 
 20تهیه می شود و از هر درس )زبان انگلیسی  –ادبیات فارسی –معارف اسالمی (از واحد هاي عمومی دوره کاردانی سواالت آزمون 

  . ثانیه زمان در نظر گرفته می شود30ر سوال براي پاسخگویی به ه.انتخاب می گردد سوال  60جمعا  سوال چهار گزینه اي
  )آموزش بهداشت  –آمار حیاتی  –نظام ارایه خدمات بهداشتی درمانی (سواالت آزمون اختصاصی از واحد هاي درسی دوره کاردانی 
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  . انتخاب می گردد سوال  60جمعا  سوال چهار گزینه اي 20تهیه می شود و از هر درس 

  
  .نمره کل آزمون توانمندي هاي عمومی را به خود اختصاص دهند % 40ستیان بایداوطلب: 4تبصره 

% 60که داو طلبان بایستی . براي سنجش توانمندي هاي تخصصی و بهگزینی افراد آزمون تخصصی و مصاحبه به عمل خواهد آمد
 چگونگی  مسوولیت ).می یابد به مصاحبه اختصاص% 30به آزمون کتبی تخصصی و %30. (را به خود اختصاص دهندآزمون  نمره  کل

  ،تصحیح و استخراج نتایج به عهده کمیته پذیرش بهورز می باشد  آزمون نوع سواالتو  اجراي آزمون ،ترکیب ،تعداد
  
  .نمره کل آزمون است% 60حد نصاب قبولی کسب *

وجود دارد و )کیلومتر  15تا فاصله (در مواردي که فقط یک نفر داوطلب در روستاي اصلی و اقماري و روستاهاي همجوار : 5تبصره 
  .بعد موکول شود دوره داوطلب موفق به کسب نمره حد اقل قبولی نگردد پذیرش بهورز باید به

  
  .به عمل می آیدبه ترتیب نمره علمی جهت انجام مصاحبه دعوت پذیرش برابر ظرفیت  سهاز میان داوطلبان به تعداد :6تبصره 

امتیازات هر خانه بهداشت به هسته گزینش مرکز ي دانشگاه علوم پزشکی معرفی پس از انجام مصاحبه باالترین 
  .گردد

  مصاحبه 16: ماده 
 

  روش انجام مصاحبه 
  :انجام مصاحبه با حضورکمیته اي متشکل از

  مدیر گروه گسترش یا کارشناس گسترش استان    -          
  شهرستان  کارشناس مسول  گسترش   -        
  کارشناس مسوول آموزش بهورزي استان   -        
  کارشناس آموزش بهورزي استان   -        
  مدیر مرکز آموزش بهورزي شهرستان   -        
  یک نفر از مربیان به انتخاب مدیر   -        

  نماینده گزینش استان   -        
مرکز آموزش بهورزي یا مکان در )تان در صورت وجود این کارشناس در شهرس( کارشناس بهداشت روان   -       

  .مناسب دیگري انجام می شود 
  :وظایف کمیته

بررسی و کنترل پست هاي بال تصدي ، بررسی تشکیالت مصوب و اولویت بندي جذب بهورز در خانه هاي بهداشت که -
  )قبل از اجراي آزمون .(  داوطلب دارد

  بررسی و تطبیق مدارك داوطلبان با اصل مدارك- 
  و تعیین امتیاز هر داوطلب  2ام مصاحبه برا بر فرم شماره انج- 

  . قبل از برگزاري مصاحبه وضعیت سالمت روانی و جسمانی به کمیته اعالم شود:1تبصره        
تکمیل شود و هر دو فرم به امضاي تمام اعضاي کمیته رسانده  4و3پس از انجام مصاحبه فرم شماره :2تبصره        
  .شود

 :  کمیل فرم مصاحبهچگونگی ت

 ....)کتب بهورزي –مجالت علمی ( سنجش توانایی بیان داوطلب با قرائت یک متن : فن بیان  •
 بیان و تفسیر مطلب خواند شده: درك مطلب •
مشکل  -ها بیماري –بهداشت خانواده  -موارد بهداشت فردي: داشتن اطالعات بهداشتی، با طرح   سئواالت از •

 ....حل سکونت و غیره بهداشتی روستاي م عمده
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و ظایف -تعهد خدمت–مدت خدمت در خانه بهداشت -تحصیل مدت:سواالت ازباطرح ،اطالعات شغل بهورزي •
 ...شغلی

رعایت بهداشت  -برخورد مناسب -بررسی وضعیت ظاهري از نظر، رعایت شئونات اجتماعی: وضعیت ظاهري •
 پوشش مناسب -فردي 

همسر داوطلب را در روستا افزایش دهد از امتیـاز بـاالتري برخـوردار     مشاغلی که تداوم حضور: شغل همسر  •
 .است

 امتیاز 2و در روستاي قمر 4در روستاي اصلی باالترین امتیاز : سکونت  •
 

  امتیاز2مجرد  –امتیاز  4متاهل : وضعیت تاهل  •
بهداشت محیط ، ها  بیماري مبارزه با ، مامایی  ، دارندگان مدارك ،کاردانی بهداشت خانواده به :دیپلم  فوقنوع  •

 .داده می شود به پایین امتیاز  4به ترتیب از  و بهداشت حرفه اي
  .افراد مصاحبه کننده نباید از میزان نمره آزمون کتبی افراد داوطلب مطلع باشند : الف -3تبصره 

  .در جدول نوشته شودطلبان یک فرم تکمیل  نموده و معدل نمرات براي هریک از داواعضاي کمیته : ب -3تبصره  
پس از جمع بندي نمرات ، افرادي که باالترین امتیاز را کسب نموده اند به هسته گزینش معرفی می :ج - 3تبصره   

  .شوند
نفردوم به عنوان ذخیره انتخاب می شود ودر صورت عدم تائید نفر اول توسط  هسته گزینش نفردوم به : د - 3تبصره   

  .هسته گزینش معرفی می گردد
  .حضور مدیر مرکز ،نماینده گزینش و کارشناس مسوول بهورزي الزامی است: 4تبصره

مشابه فرم ( براي کلیه پذیرفته شدگان باید قبل از شروع کالس با هماهنگی مرکز بهداشت شهرستان :  5تبصره  
ب ،ریه،چشم،گوش و سایر آزمایش کامل خون،ادرار ،اپیوم،معاینه قل( آزمایشات و معاینات الزم ) معاینات استخدامی

همچنین از طریق مقامات قضایی عدم . انجام و گواهی صحت مزاج و عدم اعتیاد براي آنان صادر گردد)اعضاء
  .هر گواهی باید در پرونده دانش آموز نگهداري شود. سوءپیشینه کیفري از آنان استفسارگردد

تائیدیه آن بوده و  مدرك کاردانی محل دریافت دانشگاه  تائید موردمدرك تحصیلی تمامی پذیرفته شدگان باید : 6تبصره
  .درج گردد کارداندر پرونده 

تایید یه مدرك طرح الیحه   نیروي انسانی  که مورد تائید مدیریت نیروي انسانی دانشگاه علوم پزشکی :   : 7 تبصره     
  .قرار گرفته باشد 

رت امهپرونده هد نامه ثبتی دریافت و درتع) 6فرم شماره (رابرازشرکت در کالس درس باید باز پذیرفته شدگان قبل   

  .نگهداري شود آموز
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                                         2فرم شماره                                                                                      
  بهورزان با مدرك فوق دیپلمآموزش لبان دوره مصاحبه داوط                                                

  .....شهرستان بهورزي  مرکز آموزش                                                                 
  :تاریخ 
  :مکان 

  
........................ : شماره شناسنامه  ..................:محل تولد  .......................:تاریخ تولد  .................................: نام و نام خانوادگی
 ...................وضعیت تاهل ............... :پست بالتصدي شماره: .................نام مرکز بهداشتی درمانی: ..................نام خانه بهداشت

    ........................:پدر/ رشغل همس ..........: تعداد فرزند 
              

  ............................ :وضعیت الیحه طرح نیروي انسانی ...........................: و ضعیت خدمت وظیفه عمومی 
                      

  شرایط عمومی  - الف 
  

یف
رد

  

  خیر  بلی  شرح

      برخوردار می باشد؟ )ي نداشته باشده نقص عضو ظاهري آشکارهیچ گون ( ت جسمانیــاز سالم آیا فرد  1

  آیا فرد از سالمت روانی مورد تائید کارشناس بهداشت روان برخوردار می باشد؟  2
  

    

  . نمی گیرد شرط فوق را نداشته باشد حذف شده و مصاحبه با او انجام دوکه داوطلب هر یک از در صورتی
  

   شرایط ویژه - ب              

یف
رد

  شرح  
  امتیاز

4  3  2  1  
          فن بیان   1
          درك مطلب  2
          داشتن اطالعات بهداشتی  3
          اطالعات شغل بهورزي  4
          وضعیت ظاهري  5
          سکونت در روستا  6
          وضعیت تاهل  7
          شغل همسر   8
          نوع  فوق دپیلم   9

            جمع  10
  .............................:  معدل ..........................:نمره کتبی  ............................:نمره مصاحبه                

  
 : امضاء                                                     :عنوان                        :              گاننام و نام خانوادگی مصاحبه کنند      
                                                                                            



32 

  
  
  

  3فرم شماره
  .............استاندانشکده / دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

  ..........سال     بهورزان با مدرك فوق دیپلمآموزش دوره جدول نتایج آزمون کتبی داوطلبان 
  

  : .........................تاریخ  

  
  
  
  

  : امضاء   :                                                                                 اعضاء کمیته    نام و نام خانوادگی
  
  
  
 
 
   

  
  
  
  
  
  
  

 نمره کتبی  شهرستان  شماره پست بالتصدي خانه بهداشت نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
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  4فرم شماره

  .............ناستا دانشکده/دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                                                    
  بهورزان با مدرك فوق دیپلمآموزش  هاي ورودي  دوره جدول نتایج آزمون                                  

  ...................شهرستان بهورزي مرکز آموزش                                                                   

  
  :دوره                                  :                       زمان 

    

  

یف
   رد

نام و نام 
خانوادگی 
 داوطلب

  

در
م پ
 نا

  

امه
سن
شنا

ره 
شما

 
  

ولد
خ ت
اری
 ت

  

ولد
ل ت
مح

 

نی
ردا
 کا
شته
ر

ت  
اش
هد
ه ب
خان

ام 
ن

  

شماره 
پست 

بال 
  تصدي

وضعیت خانه 
نتیجه   نتایج آزمون  بهداشت

  نهایی
دید
ج

لی  
کمی
ت

  

دد
مج

ي 
داز
ه ان
را

  

می
عل

  

صاح
م

  به

دل
مع
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    5فرم شماره                                                                                    

  
  بسمه تعالی                                                                                     

  ...........................استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                                      
  ............................ شهرستان بهورزي مرکز آموزش                                                     

  بهورزان با مدرك فوق دیپلمصورتجلسه پذیرش                                                        
پذیرش و  ........................در تاریخ  وزارت متبوع .............................مورخ  ........................................به استناد مجوز شماره 

با حضور اعضاي کمیته جذب انجام پذیرفت و پس از اخذ امتحان کتبی و  بهورزان با مدرك فوق دیپلم ...................جذب دوره 
فر با کسب باالترین نمره ن ..............دنفر شرکت کننده تعدا ...................از بینبهورزي  رکز آموزشم مصاحبه براساس آئین نامه

  .ش پذیرفته شده اندنقبولی جهت معرفی به هسته گزی
  
  اولویت  پست سازمانی شماره  نام مرکز بهداشتی درمانی  نام خانه بهداشت  نام پدر  نام و نام خانوادگی  ردیف

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

  
  

بهورزي شهرستان  مرکز آموزشن به مدیر لبان پیوست صورت جلسه می باشدوپرونده داوطداوطلبانمرات برگ لیست  ..........ضمناً 
  .شود مربوطه سپرده می

  
  

  امضاء:                                              یته کماعضاي نام و نام خانوادگی 
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       6فرم شماره                                                                                      
  
  

  باسمه تعالی                                                                                        
  

  تعهد نامه رسمی
  
  

ساکن استان  ................صادره از ....................... داراي شناسنامه شماره ........................  فرزند............................... آقاي / خانم 
  ............... پالك.........................کوچه.................روستاي....................خش ب........................شهرستان.........................  

وابسته ................. که در امتحانات مرکز آموزش بهورزي شهرستان...............ان و داراي مذهب تبعه دولت جمهوري اسالمی ایر 
ی پذیرفته شده است با علم و اطالع کامل از مفاد قانون ثبت اسناد و مجموعه ضوابط و درمان و آموزش پزشک, به وزارت بهداشت 

به استخدام  بهورزان با مدرك فوق دیپلمی مقررات آموزش و خدمات بهورزي متعهد و ملزم می شود که پس از پایان دوره آموزش
هایی  عملو بر طبق ضوابط و دستور............................در خانه بهداشت به مدت حد اقل ده سال مرکز بهداشت شهرستان در آید و 

که در مدت تحصیل به هر دلیلی ترك تحصیل نموده یا طبق مقررات و ضوابط همچنین در صورتی . شود خدمت نماید که ابالغ می 
س از اتمام دوره تحصیل به فاصله که پ آموزشی از تحصیل محروم یا به هر عنوان دوره مذکور را به پایان نرساند و نیز در صورتی

محل , ده روز خود را جهت خدمت فوق معرفی ننماید یا به هر عنوان خدمت مورد تعهد خود را انجام ندهد یا پس از شروع به کار 
داختی متعهد و ملتزم می گردد وجه التزام معادل کمک هزینه پر, خدمت خود را ترك کند یا طبق ضوابط اداري از خدمت اخراج شود 

. و هزینه هاي مصروفه را نقداً  و بدون عذر و بهانه پرداخت نماید و حق هر گونه اعتراضی را نسبت به این امر از خود سلب می کند 
میزان خسارت مورد بحث به تناسب مدت باقیمانده از مجموع تعهد , اگر مدتی از خدمت مورد تعهد نامبرده انجام یافته باشد 

  . شد  تعیین و اخذ خواهد
  :ضمن عقد خارج الزم مجدد  

ساکن استان  .……… صادره از  ……………شناسنامه شمارهداراي ……………فرزند ..…………………آقاي / خانم 
  .…………پالك ………کوچه ..……………روستاي..........……بخش ..…………شهرستان .…………

  : که فعالً در نشانی 
  

وجه التزام را به مرکز بهداشت شهرستان , در صورت مطالبه  اشتغال دارد تعهد و تضمین می کند که.....……………به شغل
بنابراین مرکز بهداشت شهرستان در صورت مشاهده هر یک از تخلفات فوق یا عدم اجراي شرایط و مقررات . پرداخت نماید 

د رسمی علیه هر یک از مربوطه براي وصول مبلغ مذکور محق خواهد بود بدون مراجعه به دادگستري از طریق اجراي ثبت دفاتر اسنا
متعهد و ضامن منفرداً  یا هر دوي آنها به طور تضامنی اجراییه صادر و مطالبات خود را وصول نماید و توافق گردیدکه اعالم کتبی 
رییس یا سرپرست مرکز بهداشت شهرستان به متعهدین در مورد تشخیص و احراز تخلف و عدول از اجراي شرایط مذکور در 

باشد و ادعاي هر گونه اعتراضی را نسبت به موارد مذکور از خود سلب  رقم تعیین شده مورد تایید وي و ضامن وي میتعهد نامه و 
نموده و تایید می نماید که حق مطلق اعتراضات متصوره نسبت به مندرجات سند و تشخیص کارگزینی و امور مالی مرکز بهداشت 

  . گردد شرح باال از آن ساقط میه شهرستان ب
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  :سوم فصل 
  بهورزي درخانه بهداشت مها رت آموزان  وظایف: 17ماده   

  :وظایف کاردانانی که براي اشتغال در موقعیت شغلی بهورز گزینش شده اند
به جمعیت خدمات زیر را تحت نظارت مربیان در مدت زمان کارآموزي شغل بهورزي موظف هستند متقاضی هاي کاردان – 1 تبصره

  .کن روستاي اصلی و روستاهاي اقماري ارائه نمایندسا

شناسایی جمعیتی جغرافیایی روستا، سرشماري خانوارها و جمع آوري اطالعات آماري کامل جمعیت تحت پوشش  - 1
  خانه بهداشت و تنظیم زیج حیاتی و پرونده خانوار

 برقراري ارتباط با مردم و جلب مشارکت آنان در زمینه هاي مختلف بهداشتی - 2
 موزش بهداشت در کلیه زمینه هاي بهداشتیآ - 3
 :هاي بهداشتی شامل ارائه مراقبت - 4

v      خدمات بهداشت خانواده 
Ø هاي بهداشتی کودکان زیر هشت سال مراقبت  
Ø اطفالهاي ادغام یافته ناخوشیهاي  مراقبت  
Ø برنامه مراقبت کودك سالم 
Ø  مراقبت هاي ادغام یافته سالمت مادران  
Ø  بهداشت دهان و دندان 
Ø اوره قبل از ازدواج مش  
Ø ارائه خدمات تنظیم خانواده  
Ø  درمعرض خطر افرادمراقبت ویژه  
Ø آموزش تغذیه  
Ø بهداشت سالمندان  
Ø سالمت میان ساالن  

v ها خدمات پیشگیري و مراقبت از بیماري 
Ø وسیله واکسنه هاي قابل پیشگیري ب و اکسیناسیون و مراقبت از بیماري  
Ø  بخشی موارد بیماري ها به بیماران و عموم مردمآموزش چگونگی پیشگیري و درمان و توان  
Ø بیماریابی  
Ø درمان بیمارانی که داراي پروتکل درمانی مشخصی هستند  
Ø اسهال –سل (  هاي واگیر مراقبت از بیماران مبتال به بیماري - (.......  
Ø پی گیري موارد درمان  
Ø سرطان –تاالسمی-آسم –گواتر - روانی –دیابت –تاالسمی- فشارخون: (هاي غیر واگیر یماريب 

  وسوانح و حوادث ....)ها
Ø گزارش بیماري هاي مشمول گزارش تلفنی ، هفتگی ، ماهیانه  

v ان و مشارکت درسنجش سالمت دانش آموز دانش بهداشت مدارس شامل بهداشت محیط، معاینات ساالنه
 کالس اول و بیماریابی آنانآموزان 

 
v بهداشت محیط روستاشامل: 

Ø  کنترل بهداشت مواد غذایی از طریق بازدید اماکن تهیه و توزیع ،نگهداري و فروش مواد غذایی
  در منطقه تحت پوشش

Ø بهداشتی کردن دفع زباله و فضوالت حیوانی 
  
Ø بهسازي محیط و منابع آب و فاضالب 
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Ø کنترل بهداشت آب  
Ø ها و جمع آوري صحیح مدفوع کنترل بهداشت توالت 
Ø بهداشت مواد غذایی  
Ø منظور ارتقاي وضعیت بهداشتی روستاه لب مشارکت  روستائیان و شوراي اسالمی  روستا بج  
Ø تشکیل شوراي بهداشت روستا  
Ø مشارکت در پروژه هاي بهسازي محیط  

v خدمات بهداشت حرفه اي و بهداشت کارگران 
v پیگیري منازل در زمینه هاي مختلف بهداشتی 
v همکاري با پزشک خانواده 
v هاي ادغام شده در نظام شبکه  مشارکت در اجراي طرح 
انجام سایرتزریقات  برابر برنامه اخل جلدي و عضالنی انجام می گیرد و د - تلقیح واکسن که بصورت تزریقات زیر جلدي: 2 تبصره

  .هاي ادغام شده در نظام شبکه بالمانع می باشد
ر پزشک انجام شودو تزریقات بعدي  با دستور پزشک براي  بار او ل با حضوو  تزریقات زیر جلدي و عضالنی مجاز با دستور پزشک

  .بالمانع می باشد 
v  کمک هاي اولیه 
v هاي ساده عالمتی مشخص شده درمان 
v هاي بیمه گري و ارسال به مرکز بهداشتی درمانی  تکمیل فرم 
v جلب همکاري مردم جهت پیشبرد برنامه هاي بهداشتی 
v  اماوم –کاردان  –پزشک ( همکاري با اعضاء تیم سالمت....( 
v دولتی و غیر دولتی جهت پیشبرد برنامه بهداشتی  ي جلب همکاري سایر بخش ها 
v جمع آوري و ثبت آمار، تنظیم و ارسال گزارش فعالیت ها به مرکز بهداشتی درمانی 
v  سایر امور محوله  

  بهورزان با مدرك فوق دیپلمبرنامه آموزش  : 18ماده
  
  

عیت شغل که براي اشتغال در موق با مدرك فوق دیپلم دانش آموزان نامه آموزشتقویم زمانی برساعت وتعداد ،درسیمواد - 1
 –ماه با احتساب دروس نظري6 /5مدتطول در و  ساعت 891 برابر با اول و دوم  پایهدو  بهورزي گزینش شده انددر

  )3- 3  و2-3  و1-3ول شماره اجد(.کارآموزي می باشدعملی و
  

 –آموزش نظري   )ساعت 267جمعا (ساعت29و هفته 7شامل  با مدرك فوق دیپلمي  بهورز هاي مهارت دروس:  اولپایه  1- 1
در . است  آموزشیکارآموزي در خانه بهداشت  )ساعت  156جمعا(ساعت 24و  هفته 3عملی در مرکز آموزش بهورزي و 

- 1ول شمارهاجد(.می باشد ساعت 19هفته و  11ل دمعا ساعت 423عملی وکارآموزي در بخش اول  –مجموع آموزش نظري 
  ) 3- 1و 2- 1،1

  
با گرایش  (کاردان مامایی وکاردان بهداشت عمومی  براي رشته هاي  بهورزان با مدرك فوق دیپلمدروس : پایه دوم - 1- 2

عملی در مرکز آموزش  - آموزش نظري   ) ساعت 258جمعا (ساعت20و  هفته7شامل )ها مبارزه با بیماري و بهداشت خانواده
هفته  8و براي کاردان بهداشت محیط يمهارت آموزکارآموزي در خانه بهداشت  ) ساعت 210جمعا (ساعت34و  هفته 4و  بهورزي

کارآموزي ) ساعت 190جمعا (ساعت  14هفته و  4آموزش نظري و عملی در مرکز آموزش بهورزي و  )ساعت 278جمعا(ساعت 6و 
دوم  بخشعملی و کارآموزي در –ر مجموع آموزش نظري د. است )  3-3جدول شماره .(در خانه بهداشت مهارت آموزي است

   )3- 2و2- 2 ،1- 2جدول شماره ( .می باشد  ساعت20هفته و  12معادل  ساعت468
ساعت و روزهاي  8روز اول هفته  5روز که  6ي در هفته مهارت آموز آموزشی و بهداشت هاي ساعت کارآموزي در خانه: 1 تبصره

  .ساعت در هفته می باشد 44ساعت است که مجموعا  4پنجشنبه 
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یک روز در ماه و در  پایه دوم  ان بهورزي در زمان کارآموزيمهارت آموزجلسات توجیهی و بررسی مشکالت فنی و علمی :  2 تبصره

  .مرکز و مربی مرکز آموزش بهورزي تشکیل می شود هاي مرکز بهداشتی درمانی مربوطه و با حضور مسئول و کاردان
    

عملی و کارآموزي  –براي دروس نظري ) 3-2  و 3- 1،  2 - 2   ، 2- 1  ، 1-  2  ،1-  1(  ول ااي آموزش بر اساس جداجر:  3 تبصره
  .   بخش اول و دوم انجام می شود

 
به غیر . ( احتساب ایام برگزاري آزمون و تعطیالت سالیانه در نظر گرفته شده است دوناه بم  6 مدت زمان تعیین شده :  4 تبصره
 )یالت نوروزي از تعط

 
در طول هفته حد اقل یک بار توسط مربی مرکز آموزش  ، کار آموزي طی دورهشود که هر مهارت آموز در  یادآور می:  5تبصره 

  .بهورزي بازدید شود
  
  

  عمومیزي کاردان مامایی وکاردان بهداشت آموزش بهورپایه اول مجموعه واحدها وساعات دروس ):1 - 1جدول شماره
  )با گرایش بهداشت خانواده(                                                                        

  
  
  جمع ساعات  کارآموزي  عملی  نظري  نام درس  ردیف

  ساعت  ساعت  ساعت
  33  12  6  15  نظام ارائه خدمات واخالق حرفه اي  1
  28  12  6  10  شناسایی جمعیتی وزیست محیطی روستا  2
  34  12  12  10  آموزش سالمتشیوه هاي   3
  10  -   -   10  اصول کلی تغذیه  4
  56  18  18  20  کمک هاي اولیه  5
  74  36  18  20  وایمنسازيبیماریهاي قابل پیشگیري با واکسن   6
  62  24  18  20  مراقبت اطفال  7
  62  24  18  20  بهداشت محیط  8
  40  18  12  10  بهداشت حرفه اي   9

  6  -   -   6  بهداشت فردي  10
  18  -   6  12  ت بدن انسانشناخ  11

  423  156  114  153  جمع کل                                   
  
  
  )ساعت24هفته و3(ساعت 156=ساعات کارآموزي)  ساعت29هفته و7(ساعت 267=جمع ساعات نظري عملی*

  )ساعت19هفته و11(ساعت 423=جمع ساعات پایه اول 
  
عمل آمده وسپس براي انجام ه آزمون پایانی پایه اول از دانش آموزان بهشتم ر هفته بعد از اتمام کالسهاي نظري عملی د: تبصره  

  .خواهند شدکارآموزي پایه اول به خانه هاي بهداشت آموزشی اعزام 
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                        مجموعه واحدها وساعات دروس پایه دوم آموزش بهورزي کاردان مامایی وکاردان بهداشت عمومی): 1-2جدول شماره 
  )گرایش بهداشت خانوادهبا(                                                                        

   
  جمع ساعات  کارآموزي  عملی  نظري  نام درس  ردیف

  ساعت  ساعت  ساعت
  66  36  15  15  بت هاي ادغام یافته مادرانمراق  1
  44  24  10  10  ده وجمعیتاتنظیم خانو  2
  76  36  20  20  بیماریهاي واگیر  3
  64  24  20  20  بیماریهاي غیرواگیر  4
  76  36  20  20  درمانهاي ساده عالمتی  5
  44  24  10  10  بهداشت مدارس  6
  38  18  10  10  بهداشت سالمندان  7
  22  12  -   10  بهداشت دهان ودندان  8
  20  -   10  10  اقدامات در بروز بالیا  9

  18  -   6  12  ارتقاء کیفیتروش تحقیق و   10
  468  210  121  137  جمع کل                                   

  
  )ساعت34هفته و4(ساعت 210=ساعات کارآموزي)  ساعت20هفته و7(ساعت 258=جمع ساعات نظري عملی*

    ) ساعت20هفته و12(ساعت 468= دوم جمع ساعات پایه
عمل آمده وسپس براي ه آزمون پایانی پایه دوم از دانش آموزان ب هشتمهاي نظري عملی در هفته  بعد از اتمام کالس: تبصره

  .اعزام خواهند شد) مهارت آموزي(انجام کارآموزي پایه دوم به خانه هاي بهداشت مربوطه
  

  وزیع ساعات آموزش بهورزي کاردان مامایی وکاردان بهداشت عمومیت): 1-3جدول شماره                       
  )با گرایش بهداشت خانواده(                                                              

  
  جمع  کارآموزي  عملی  -نظري                 نام پایه  ردیف

ساعت 
  نظري

ساعت 
  عملی

  هفته  ساعت  هفته  ساعت  هفته
اي هفته (

  )ساعت 34
  هفته 7  114  153  اول  1

  ساعت 29و 
هفته  3  156

  ساعت24و
هفته  11  423

  ساعت19و
هفته  7  121  137  دوم  2

  ساعت20و
هفته  4  210

  ساعت34و
هفته  12  468

  ساعت20و
هفته  15   235  290  جمع کل

  ساعت15و
هفته  8  366

  ساعت24و
هفته  24  891

  ساعت5و
  :تبصره

  .پیش بینی می گردد) یک هفته(مدت تعطیالت بین دوره  - 1
  .خواهد بود)ساعت 4ساعت وروز پنجشنبه6هرروز هفته (ساعت34ساعت کالس درس نظري عملی براي هر هفته - 2
  .ساعت محاسبه می گردد 44ساعت وهر هفته  8هر روز کارآموزي - 3
زمان هاي بر گزاري آزمون ها در نظر و مدت یک هفته نیز براي تعطیالت بین دوره و )ساعت  45(و یک هفته  ماه 6کل دوره - 4

  .می باشد  ماه 5/6گرفته شده که در مجموع 
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  شت عمومیمجموعه واحدها وساعات دروس پایه اول آموزش بهورزي کاردان بهدا): 2-1جدول شماره 

  )ها با گرایش مبارزه با بیماري(             
  
  جمع ساعات  کارآموزي  عملی  نظري  نام درس  ردیف

  ساعت  ساعت  ساعت
  33  12  6  15  نظام ارائه خدمات واخالق حرفه اي  1
شناسایی جمعیتی وزیست محیطی   2

  روستا
10  6  12  28  

  34  12  12  10  شیوه هاي آموزش سالمت  3
  10  -   -   10  اصول کلی تغذیه  4
  56  18  18  20  کمک هاي اولیه  5
بیماریهاي قابل پیشگیري با واکسن   6

  وایمنسازي
15  18  24  57  

  73  30  18  25  مراقبت اطفال  7
  68  30  18  20  بهداشت محیط  8
  40  18  12  10  بهداشت حرفه اي   9

  6  -   -   6  بهداشت فردي  10
  18  -   6  12  شناخت بدن انسان  11

  423  156  114  153  جمع کل                                   
  )ساعت 24هفته و3(ساعت 156=وزيساعات کارآم)  ساعت29هفته و7(ساعت 267=جمع ساعات نظري عملی*

  )ساعت19هفته و11(ساعت 423=جمع ساعات پایه اول 
عمل آمده وسپس براي ه آزمون پایانی پایه اول از دانش آموزان ب هشتم هاي نظري عملی در هفته  بعد از اتمام کالس: تبصره  

  .انجام کارآموزي پایه اول به خانه هاي بهداشت آموزشی اعزام خواهند شد
  

                                                     مجموعه واحدها وساعات دروس پایه دوم آموزش بهورزي کاردان بهداشت عمومی): 2- 2جدول شماره 
  )ها با گرایش مبارزه با بیماري(  

  جمع ساعات  کارآموزي  عملی  نظري  نام درس  ردیف
  ساعت  ساعت  ساعت

  52  12  15  25  مراقبت هاي ادغام یافته مادران  1
  66  36  10  20  تنظیم خانوده وجمعیت  2
  بیماریهاي واگیر  3

  
10  20  24  54  

  60  30  20  10  بیماریهاي غیرواگیر  4
  76  36  20  20  درمانهاي ساده عالمتی  5
  56  36  10  10  بهداشت مدارس  6
  38  18  10  10  بهداشت سالمندان  7
  28  18  -   10  بهداشت دهان ودندان  8
  20  -   10  10  اقدامات در بروز بالیا  9

  18  -   6  12  روش تحقیق و ارتقاء کیفیت  10
  468  210  121  137  جمع کل                                   
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  )ساعت34ه وهفت4(ساعت 210=ساعات کارآموزي)           ساعت20هفته و7(ساعت 258=جمع ساعات نظري عملی*
  )ساعت20هفته و12(ساعت 468= دوم جمع ساعات پایه

آمده وسپس براي انجام عمل  به آزمون پایانی پایه دوم از دانش آموزان هشتمهاي نظري عملی در هفته  بعد از اتمام کالس: تبصره
  .اعزام خواهند شد) مهارت آموزي(کارآموزي پایه دوم به خانه هاي بهداشت مربوطه

      
  توزیع ساعات آموزش بهورزي کاردان بهداشت عمومی): 2-3جدول شماره               

  )ها با گرایش مبارزه با بیماري(                                                     
  جمع               کارآموزي             عملی - نظري                  نام پایه  ردیف

ساعت 
  نظري

  ساعت
  یعمل 

  هفته  ساعت  هفته  ساعت  هفته
 34هفته اي (

  )ساعت
 29هفته و7  114  153  اول  1

  ساعت
هفته 3  156

  ساعت24و
هفته 11  423

  ساعت19و
 20هفته و7  121  137  دوم  2

  ساعت
هفته 4  210

  ساعت34و
 20هفته و12   468

  ساعت
هفته 15  235  290  جمع کل

  ساعت 15و
هفته 8  366

  ساعت24و
 5هفته و 24  891

  ساعت
  :هتبصر

  .پیش بینی می گردد) یک هفته(مدت تعطیالت بین دوره  - 1
  .خواهد بود)ساعت 4ساعت وروز پنجشنبه6هرروز هفته (ساعت34ساعت کالس درس نظري عملی براي هر هفته - 2
  .ساعت محاسبه می گردد 44ساعت وهر هفته 8هر روز کارآموزي - 3
ز براي تعطیالت بین دوره و زمان هاي برگزاري آزمون ها در نظر گرفته ومدت یک هفته نی )ساعت 45(و یک هفته ماه  6کل دوره - 4

  .ماه می باشد 5/6شده که در مجموع 
  

  مجموعه واحدها وساعات دروس پایه اول آموزش بهورزي کاردان بهداشت محیط): 3- 1جدول شماره 
  
  جمع ساعات  کارآموزي  عملی  نظري  نام درس  ردیف

  ساعت  ساعت  ساعت
  33  12  6  15  ئه خدمات واخالق حرفه اينظام ارا  1
شناسایی جمعیتی وزیست محیطی   2

  روستا
10  6  12  28  

  34  12  12  10  شیوه هاي آموزش سالمت  3
  10  -   -   10  اصول کلی تغذیه  4
  56  18  18  20  کمک هاي اولیه  5
بیماریهاي قابل پیشگیري با واکسن   6

  وایمنسازي
20  18  36  74  

  73  30  18  25  مراقبت اطفال  7
  57  24  18  15  بهداشت محیط  8
  34  12  12  10  بهداشت حرفه اي   9

  6  -   -   6  بهداشت فردي  10
  18  -   6  12  شناخت بدن انسان  11

  423  156  114  153  جمع کل                                   
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  )ساعت24هفته و3(ساعت 156=ساعات کارآموزي)  ساعت29هفته و7(ساعت 267=جمع ساعات نظري عملی*
  )ساعت19هفته و11(ساعت 423=جمع ساعات پایه اول 

  
عمل آمده وسپس براي ه آزمون پایانی پایه اول از دانش آموزان ب هشتم عملی در هفته - هاي نظري بعد از اتمام کالس: تبصره  

  .انجام کارآموزي پایه اول به خانه هاي بهداشت آموزشی اعزام خواهند شد
  

  وعه واحدها وساعات دروس پایه دوم آموزش بهورزي کاردان بهداشت محیطمجم): 3- 2جدول شماره 
  
  
  جمع ساعات  کارآموزي  عملی  نظري  نام درس  ردیف

  ساعت  ساعت  ساعت
  50  10  15  25  مراقبت هاي ادغام یافته مادران  1
  60  30  10  20  تنظیم خانوده وجمعیت  2
  76  36  20  20  بیماریهاي واگیر  3
  64  24  20  20  گیربیماریهاي غیروا  4
  76  36  20  20  درمانهاي ساده عالمتی  5
  38  18  10  10  بهداشت مدارس  6
  38  18  10  10  بهداشت سالمندان  7
  28  18  -   10  بهداشت دهان ودندان  8
  20  -   10  10  اقدامات در بروز بالیا  9

  18  -   6  12  روش تحقیق و ارتقاء کیفیت  10
  468  190  121  157  مع کلج                                   

  
  )ساعت14هفته و4(ساعت 190=ساعات کارآموزي)  ساعت6هفته و8(ساعت 278=جمع ساعات نظري عملی*

  ) ساعت20هفته و12(ساعت 468= دومجمع ساعات پایه 
وسپس براي  عمل آمدهه آزمون پایانی پایه دوم از دانش آموزان ب هشتم هاي نظري عملی در هفته  بعد از اتمام کالس: تبصره 

  .اعزام خواهند شد) مهارت آموزي(انجام کارآموزي پایه دوم به خانه هاي بهداشت مربوطه
  

  توزیع ساعات آموزش بهورزي کاردان بهداشت محیط): 3-3جدول شماره                
  

  جمع             کارآموزي          نظري وعملی                      نام پایه  ردیف
ساعت 

  رينظ
  ساعت

  عملی 
  هفته  ساعت  هفته  ساعت  هفته

 29هفته و7  114  153  اول  1
  ساعت

هفته 3  156
  ساعت24و

هفته 11  423
  ساعت19و

 6هفته و 8  121  157  دوم  2
  ساعت

 14هفته و  4  190
  ساعت

 هفته12   468
  ساعت20و

و  هفته 16  235  310  جمع کل
   یک ساعت

هفته 8  346
  ساعت4و

هفته 24  891
  ساعت5و
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  :تبصره
  .پیش بینی می گردد) یک هفته(مدت تعطیالت بین دوره  - 1
  .خواهد بود)ساعت 4ساعت وروز پنجشنبه6هرروز هفته (ساعت34ساعت کالس درس نظري عملی براي هر هفته - 2
  .ساعت محاسبه می گردد 44ساعت وهر هفته  8هر روز کارآموزي - 3
هفته نیز براي تعطیالت بین دوره و زمانهاي برگزاري آزمون ها در خواهد بود ومدت یک )ساعت 45(ماه و یک هفته  6کل دوره - 4

  .ماه می باشد 5/6نظر گرفته شده که در مجموع 
  

  فصل  چهارم
  

  آئین نامه امتحانات :  19ماده 
  

لی در براي قبو 12کسب حداقل نمره . شود نمره محا سبه می 20عملی و کارآموزي برمبناي  –نمره هر ماده درسی ، اعم از نظري 
  .هر ماده درسی الزامی است

و عملی در مرکز آموزش بهورزي  وارزشیابی برنامه هاي کار آموزي در مراکز ایان کار آموزي امتحان دروس نظري پس از پ: 1تبصره
  .عمل می آیده کار آمو زي ب

باشد ، به شرح زیر اقدام می  12ز کمتر ا) عملی و کارآموزي - نظري(چنانچه نمره مهارت آموز در هر یک از مواد درسی: 2 تبصره
  :شود
نمره قبولی )کار آموزي عملی و-نظري( هاي دوره آموزشی  در چهار ماده درسی یا بیشتر  اگر مهارت آموز در هر کدام از بخش - الف

  .شود کسب نکند مردود و اخراج می
کسب  12نمره ) عملی و کار آموزي - نظري( تراگر مهارت آموز در بخش اول و دوم دوره آموزشی ،  در سه ماده درسی یا کم -ب

در  12هفته در امتحان تجدیدي شرکت نماید ، اگر مجدداٌ موفق به کسب نمره  1شود و باید به فاصله نکند ، تجدید شناخته می
  .گردد  هریک از دروس یا کلیه آنها نشود ، مردود و اخراج می

قبولی در کلیه دروس شرط معرفی مهارت . جه امتحان تجدیدي مانعی نداردنتی تا اعالم رکت مهارت آموز در بخش بعدي دورهش 
  .است  نهاییآموز به امتحان 

نشود  ،تجدید شناخته شده و می تواند )12(ر مهارت آموز  در امتحان نهایی دروس نظري یا آزمون عملی موفق به نمره قبولیاگ-ج
ت نماید و پس از امتحان مجدد در صورتی که موفق به کسب نمره قبولی هفته در امتحان مجدد شرک 4تا یک بار دیگربه  فاصله 

 مجدد  می بایست در محل کار آموزي  متحانتا اهفته  4مهارت آموز در مدت زمان . نشود ، مردود شناخته شده و اخراج می گردد
  .مشغول کار آموزي باشدتحت نظر مربیان حا ضر و 
تدوین و براي هر سئوال یک نمره در نظر )  4طبق جدول شماره ( سئوال  120با طرح  ارزشیابی آزمون نهایی نظري: 3 تبصره

  .شود و در کارنامه ثبت می گردد شود که جمع نمرات بر عدد شش تقسیم می گرفته می
  سئوال20طرح با ) 9فرم شمارهطبق (  بهورزي مرکز آموزشعملی در اتاق کار عملی یا نمونه  خانه بهداشت  آزمون نهایی : 4 تبصره

  .کار شناس مسئول بهورزي  برگزار می شود نظارت با
  
  
  

  کارنامه تحصیلی :20ماده 
  

  :شرح زیر است ه تنظیم کارنامه تحصیلی مهارت آموز در بخش اول ودوم دوره آموزشی  ب
شته می شود و معدل به دست عملی هر واحد درسی و نیز نمره کار آموزي در ستون نمره قبولی نو - نمره نظري ) : 8و7فرم شماره( 

  . شود  آمده در خانه مربوطه ثبت می
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نی که تجدید می شوند ،معدل گیري با احتساب نمرات تجدیدي انجام می شود و بعد از امتحان در مورد مهارت آموزا :1 تبصره
ردد و این نمره ن تجدیدي ثبت می گستون نمره امتحانمره کسب شده در کارنامه و در  19از ماده  2 تبصرهمجدد بر اساس بند ب 
 . در معدل دخالت ندارد 

  .در امتحان مجدد شرکت نماید تواند اگر مهارت آموز  در امتحانات بخش اول و دوم  غیبت موجه داشته باشد، می: 2 تبصره
  
  

  امتحان نهایی : 21ماده 
  

ر از مربیان به انتخاب مدیر  ، نماینده مرکــز بهداشت نف 2امتحان نهایی زیر نظر گروهی مرکب از مدیر مرکز آموزش بهورزي  و 
. عمل خواهد آمده ب)هفته پس از پایان امتحان بخش دوم دوره آموزشی  1(شهرستان و کارشناس مسئول آموزش بهورزي استان 

آزمون نهایی . بود شناس  مسئول آموزش  بهورزي استان  خواهد ی توسط شوراي مربیان و نظارت کارتعیین سئواالت امتحان نهای
  . شود روز جداگانه انجام می 2در دوجلسه ، شامل امتحان نظري و عملی در 

  
  .شود براي محاسبه معدل کل دوره از فرمول زیر استفاده می: 1 تبصره

                                
  
  
  

شود و مهلت اعتراض به  موز اعالم میرت آتوسط مدیر واحد آموزشی به مهانتیجه امتحانات پس از پایان هربخش : 2تبصره
  .می باشداز اعالم نتیجه امتحانات آن بخش روز پس  5نمرات امتحانی حداکثر 

و  10فرم شماره . ( گواهینامه موقت پایان دوره مهارت آموزي پس از کسب نمره قبولی از امتحان نهایی صادر می شود : 3تبصره
الزم براي استخدام به مر کز بهداشت شهرستان و سپس از طریق مرکز بهداشت استان و  و یک نسخه از آن همراه با مدارك) 11

  .اه به مدیریت نیروي انسانی دانشگاه ارسال می گرددی دانشگبعد از تایید کارشناس مسئول آموزش بهورزي و معاونت بهداشت
فرم . ( شود در روستا صادر می با مدرك فوق دیپلم بهورز گواهینامه دائم دوره مهارت آموزي پس از پایان تعهد خدمت: 4 تبصره

  ) 13و  12شماره 

 معدل نهایی+2معدل پایه اول با ضریب +2معدل پایه دوم با ضریب 

5 

  =معدل کل دوره مهارت آموزي        
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  :  22ماده 
  

  . بهورزي است مرکز آموزشمسئولیت حسن اجراي امتحانات و اعالم نتایج  بر عهده مدیر مرکز 
  . اوراق امتحانی نهایی باید توسط مربیان زیر نظر مدیر در واحد آموزشی تصحیح شود: 1تبصره
مدت دوسال تحصیلی در واحد آموزشی در محل مطمئنی نگهداري و ه وراق آزمون ورودي وامتحانات بخش اول ودوم با: 2 تبصره

و کارنامه تحصیلی و نسخه دوم گواهینامه موقت و دائم جزء اسناد )دفتر نمره امتحانات ( گردد ولی فهرست نمرات  سپس امحاء می
  .شود مید آموزشی نگهداري و بایگانی واح طور دائم دره و مدارك تحصیلی محسوب و ب

  
  : نحوه ثبت و صدور گواهینامه موقت و دائم دوره آموزش بهورزي  

  

  .عکس مهارت آموز باید ممهور به مهر مرکز آموزش بهورزي گردد •

  .روي معدل چسب الصاق گردد •

  .کلیه امضاء ها ممهور گردد •

  .شماره ثبت و صدور باید از استان باشد  •

داده شود ،تصویر گواهینامه در پرونده پرسنلی در مرکز  )پس از پایان تعهد ( به داوطلب  اصل گواهینامه •

  . آموزش بهورزي بایگانی می گردد و نسخه  پاراف به کارگزینی ارائه می گردد

  .مسئول بهورزي استان پاراف شود  گواهینامه توسط کارشناس •
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  7فرم شماره                                                                                        
  ز آموزش بهورزي مرک                                                                                

  بهورز با مدرك فوق دیپلمزشی دوره آمو اول پایه کارنامه تحصیلی                                                  
  

           ..........................: تاریخ تولد ...........................: نام پدر  :  ...........................نام خانوادگی.................... :  نام 
      ..................................: نام خانه بهداشت  ......................... :محل صدور  ........................: شماره شناسنامه  

  ...................    :اول  پایه تاریخ اتمام                                                           .......................: اول  پایه  تاریخ شروع
  

  نام درس  ردیف
  کار آموزي  عملی  –نظري 

  نمره امتحان تجدیدي  نمره   نمره امتحان تجدیدي  نمره 

اخالق + آشنایی بانظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی   1
  حرفه اي

        

  شناسایی جمعیتی و زیست محیطی روستا  2
  

        

  سالمت  شیوه هاي آموزش  3
  

        

  اصول کلی تغذیه  4
  

        

  کمک هاي اولیه  5
  

        

          ریهاي قابل پیشگیري بوسیله واکسنواکسیناسیون و بیما  6

          مراقبت اطفال  7

          بهداشت محیط  8

  بهداشت حرفه اي  9
  

        

          بهداشت فردي   10
          شناخت بدن انسان  11

          جمع نمرات

      معدل 
    اول پایه  معدل کل
    انضباط

  
  : آقا / خانم 

  . مندرجات این کارنامه با دفتر امتحانات مطابقت دارد . مردود شده است / قبول   اولدرامتحانات بخش 
  

       :امضا نام و نام خانوادگی مسئول ثبت نمرات                                                                           
                                                                                              

  
                                    :امضا                                   نام و نام خانوادگی مدیر مرکز آموزش بهورزي                              

  
محل 
  عکس
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  8فرم شماره   
  ز آموزش بهورزي مرک                                                                                

  بهورز با مدرك فوق دیپلمدوره آموزشی  دوم پایه کارنامه تحصیلی                                                    
  

           ........................:تاریخ تولد  .......................:نام پدر  ..............................:نام خانوادگی  ............................... :نام 
      .............................: نام خانه بهداشت  .........................: محل صدور  .........................:شماره شناسنامه  

  ...............................: دوم پایه تاریخ اتمام                                                          ..............................:  دوم پایه  تاریخ شروع
  

  نام درس  ردیف
  کار آموزي  عملی   –نظري 

امتحان  نمره  نمره
نمره امتحان   نمره  تجدیدي

  تجدیدي
ادغام یافته سالمت مراقبت   1

  مادران
        

          تنظیم خانواده و جمعیت  2

          بیماریهاي واگیر  3

          بیماریهاي غیر واگیر  4

          در مان هاي ساده عال متی  5

          بهداشت مدارس  6

          بهداشت سالمندان  7

          بهداشت دهان ودندان  8

  اقدامات در بروز بالیا  9
  

        

          روش تحقیق و ارتقاء کیفیت  10

      جمع نمرات
  

    

      معدل 

    دوم پایه  معدل کل

    انضباط

  
  :  آقا/ خانم 

  . مندرجات این کارنامه با دفتر امتحانات مطابقت دارد . مردود شده است / درامتحانات بخش دوم  قبول 
  
                                      :امضانام و نام خانوادگی مسئول ثبت نمرات                                                                            

  
  
  :امضا              م و نام خانوادگی مدیر مرکز آموزش بهورزي                                                  نا
  

  
محل 
  عکس
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  توزیع سئواالت آزمون نهایی:  4جدول شماره

  

  تعدادسئواالت نظري  مواد آزمون  ردیف

  3  اخالق حرفه اي+ نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی   1
  7  جغرافیایی روستا شناخت جمعیتی و  2
  3  و ه هاي آموزش سالمتیش  3
  3  اصول کلی تغذیه  4
  9  کمک هاي اولیه  5
  8  هاي قابل پیشگیري بوسیله واکسن واکسیناسیون و بیماري  6
  8  مراقبت اطفال  7
  10  بهداشت محیط  8
  4  بهداشت حرفه اي  9

  3  بهداشت فردي   10
  3  شناخت بدن  11
  10  المت مادرانادغام یافته سمراقبت   12
  8  تنظیم خانواده و جمعیت  13
  10  بیماریهاي واگیر  14
  5  بیماریهاي غیر واگیر  15
  9  درمانهاي ساده عالمتی و دارونامه  16
  5  بهداشت مدارس  17
  3  بهداشت سالمندان  18
  3  بهداشت دهان ودندان  19
  اقدامات در بروز بالیا  20

  
3  

  3  روش تحقیق و ارتقاء کیفیت  21
  120  جمع کل             
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  9فرم شماره
  ............مرکز آموزش بهورزي

  بهورزان با مدرك فوق دیپلمنامه تحصیلی امتحان نهایی کار
  

  
           ............................. :تاریخ تولد  ............................ :نام پدر  .............................. :نام خانوادگی  ..............................: نام 

   ..............................: نام خانه بهداشت  ...........................: محل صدور  ............................... :شماره شناسنامه  
     

  ...............................:تاریخ اتمام دوره                                              ................................ :تاریخ شروع دوره 
  

  
  ردیف

  عنوان نمره قبولی نمره تجدیدي
 

 1  آزمون دروس نظري     

  2  آزمون دروس عملی     
  3  جمع     

  4  معدل امتحان نهایی   
  5  2اول با ضریب  پایهمعدل   
  6  2دوم با ضریب  پایهل معد  
  7  معدل کل دوره مهارت آموزي  

  
  ..................................... :آقا / خانم 

   
  . مردود  شده است /قبول .....................با معدل کل  .............................اریخدر دوره مهارت آموزي براي شغل کاردانی بهورزي در ت

  
  

  . ین کارنامه با دفتر امتحانات مطابقت دارد مندرجات ا
   

  
  امضا          :                                                  نام و نام خانوادگی مسئول ثبت نمرات     

                    
  
  امضا                                              :مرکز آموزش بهورزي نام ونام خانوادگی مدیر مرکز 

  
  
  امضا               :                            نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول آموزش بهورزي 
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  :  پنجمفصل  

  
  امور رفاهی : 23ماده  

  
  .به مهارت آموز بهورزي کمک هزینه تحصیلی مطابق آخرین دستور عمل وزارت متبوع پرداخت می گردد

  .شود ارت آموز تجدیدي کمک هزینه تحصیلی پرداخت میبه مه: تبصره
  
  

  : 24ماده
  
  : مرد شامل انمانتو،شلوار،مقنعه،کفش مناسب و لباس فرم مهارت آموز: لباس فرم مهارت آموزان زن شامل 

  .صورت رایگان  به  آنان تعلق می گیرده کفش مناسب می باشد و یک دست لباس در طی دوره  ب, کت ، شلوار ،پیراهن
و جهت کلیه مهارت درس کمک به زایمان یک دست روپوش سبز  عملیانجام کار به منظور   زنمهارت آموزان  جهت: 1تبصره

  .شود تهیه کمکهاي اولیه یک دست روپوش  سفید انجام کار عملیبه منظور آموزان 
  .رنگ لباس براي مهارت آموزان زن و مرد طوسی می باشد: 2تبصره

  
  

  :25ماده
  
بود که ساالنه دو  نیز برابر لباس فرم مهارت آموز ولی به رنگ سرمه اي خواهدکز آموزش بهورزي رم مربیان و مدیر مرلباس ف 

  .گیرد دست به آنان تعلق می
  
  

  :26ماده 
  

رعهده تامین خوابگاه و موادغذایی درزمان اقامت مهارت آموز در خوابگاه و خانه بهداشت آموزشی و نیز کتب و جزوات مورد نیاز ب
  . شود که با هماهنگی و همکاري مرکز بهداشت شهرستان انجام میکز آموزش بهورزي مر
  
  

  :27ماده 
  

مرکز آموزش بهورزي با همکاري مرکز بهداشت شهرستان اردوهاي علمی و تفریحی را براي هر دوره تحصیلی جهت مهارت 
  .آموزان و مربیان باید برگزار نماید

  
  

  تعطیالت :28ماده 
  

مدت یک هفته در سال می توانند از ه هفته در سال و در مواقع اضطراري حداکثر ب 2ت آموزان از تعطیالت نوروزي بمدت مهار
  .مرخصی استفاده نمایند

  .ازتعطیالت نوروزي بمدت یک هفته در سال استفاده نمایندکز آموزش بهورزي مدیر و مربیان مر: 1تبصره
به هر دلیل از یک ماه بیشتر باشد طبق نظر شوراي مربیان نسبت به ادامه  و یا قطع  اگر مدت معذوریت مهارت آموز: 2تبصره

  .تحصیل وي تصمیم گیري خواهد شد
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  تخلفات  :29ماده

  
  .موارد زیر تحت عنوان تخلف مهارت آموز محسوب می گردد       

 بهورزي  مرکز آموزشعدم رعایت مقررات آموزشی و اداري  .1
 ...ن ،اهالی روستا، همکاران ،مربیان وغیرهبد رفتاري با مراجعی .2
 رعایت نکردن اصول اخالقی و اجتماعی و شئونات اسالمی .3
 ایجاد بی نظمی و اغتشاش در محیط تحصیل ،خوابگاه وکار آموزي .4
 استفاده از مواد اعتیادآور .5
  غیبت غیر موجه بیشتر ازیک هفته .6

  
  

  تنبیهات :30ماده 
  

یی الزم توسط مدیر و مربیان در وضعیت رفتاري و اخالقی و حرفه اي مهارت آموز تغییري چنانچه پس از تذکر ارشاد و راهنما
  .حاصل نگردد موضوع در شوراي مربیان مطرح شده و شورا یکی از تنبیهات زیر را اعمال خواهد کرد

  اخطار شفاهی و اطالع به خانواده:  1بند 
 اخطار کتبی با درج در پرونده مهارت آموز :2بند 

  استیفاي حقوق دولت با همراهز آموزش بهورزي محرومیت دایم از ادامه تحصیل در مرک: 3 بند
  .چنانچه اخطار کتبی  بیش از سه بار باشد باعث محرومیت از تحصیل خواهدشد 2بند : 1تبصره
مسئول بهورزي  در جلسه شوراي مربیان با حضور رئیس مرکز بهداشت شهرستان و کارشناس 3تنبیهات مندرج در بند: 2تبصره

  .استان با دستور معاونت بهداشتی استان قابل اجرا است
هرگونه اختالالت جسمی و روانی به کمیسیون پزشکی  یا پزشک معتمد شبکه معرفی شده و برابر نظر آنان مهارت آموز با : 3تبصره

و کارشناس مسئول  آموزش بهورزي  براي ادامه تحصیل مهارت آموز در شوراي مربیان با حضور رئیس مرکز بهداشت شهرستان
 .استان تصمیم گیري خواهد شد

  
     

  تعهدات :31ماده   
  

  .تعهد کتبی از سرپرست مهارت آموز مبنی بر رضایت از تحصیل پذیرفته شده واجراي تعهد خدمت و اخذ گردد
د سپرد که در مدت تحصیل و پس از مهارت آموز و ضامن نامبرده از زمان پذیرش ،تعهد ثبتی به مرکز بهداشت شهرستان خواهن

 .فارغ التحصیل شدن مطابق مفاد تعهد نامه عمل نمایند
پس از گذراندن تعهد خدمتی در روستا به فارغ التحصیالنی که تحت عنوان  بهورز در خانه بهداشــت مشغول انجام وظیفه باشند 

با فرم شماره , تحویل نموده و نسخه پاراف آن  12فرم شماره   گواهینامه مهارت بهورزي در دو برگ صادر می شود که گواهینامه  با
 . در کارگزینی مرکز بهداشت شهرستان نگهداري می شود  13

تحویل 10پس از فارغ التحصیل شدن مهارت آموز گواهینامه موقت در دو برگ صادر می شود که گواهینامه با فرم شماره : تبصره  
جهت صدور حکم استخدام آزمایشی به کارگزینی ارسال خواهد شد و در مرکز بهداشت  11اره بهورز و نسخه پاراف آن با فرم شم

 . شهرستان نگهداري می شود 
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 10فرم شماره                                                                                      

  : شماره ثبت  
  آرم دانشگاه                                                                   :تاریخ صدور 

  
  

  .......................دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی/ دانشگاه                                          
  

  بهورز با مدرك فوق دیپلم گواهینامه موقت دوره آموزش                                                    
  

 .........................صادره از ..................... شماره شناسنامه ....................... فرزند...............................آقاي / گواهی می شود خانم 
 تکمیلی کاردانان براي اشتغال در موقعیت شغلی بهورزي را به مدتدوره آموزشی ......................... در تاریخ.........................متولد

هاي مربوطه موفقیت حاصل طی نموده و در آزمون   ............................شهرستان ساعت در مرکز  آموزش بهورزي......................
  .نموده است 

  
  .می باشد )از بیست نمره(  ..........................به عدد .................................حروف بهورزي به   کاردان  ه آموزشرمعدل کل دو

  .برگزار شده است  ............................آزمون نهایی در تاریخ
  

  .مه می تواند از مزایاي قانونی آن بهره مند گردددارنده این گواهینا
  
  نام ونام خانوادگی      نام و نام خانوادگی                                               

  رئیس مرکز بهداشت شهرستان              مدیر مرکز آموزش بهورزي                           
                                                            

امضاء ومهر                                                                                                                امضاء ومهر                                                                    
  
  
  

  .این گواهینامه منحصراً براي معرفی به کارگزینی صادر شده است و هیچگونه ارزشی ندارد                       
  
  

                                                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                              
 
 

 .ن گواهینامه یک نسخه است و از آن رونوشت و المثنی داده نمی شودیا

  
  محل عکس
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                                                11فرم شماره                                                                                     
    :                              شماره ثبت  

         :                                                  تاریخ صدور
  آرم دانشگاه                                                                                       

  
  .....................ی درمانیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشت/ دانشگاه                                          

  
                               

                                        

  بهورز با مدرك فوق دیپلمگواهینامه موقت دوره آموزش                                 

  
  متولد.................از صادره .....................نامه شماره شناس...................فرزند.............................آقاي/ گواهی می شود خانم 

  ................مدتغال در موقعیت شغلی بهورزي را به دوره آموزش تکمیلی کاردانان براي اشت......................در تاریخ ....................
  .طی نموده و در آزمونهاي مربوطه موفقیت حاصل نموده است .........................ساعت در مرکز آموزش بهورزي شهرستان 

  .می باشد )از بیست نمره .......(......به عدد ....................معدل کل دوره به حروف 
  
  

  نام و نام خانوادگی                                                نام و نام خانوادگی                 نام و نام خانوادگی                                  
  

  رئیس دانشگاه علوم پزشکی                       رئیس مرکز بهداشت شهرستان                     مدیر مرکز آموزش بهورزي                    
                     

  
  امضاء  و مهر                          امضاء و مهر                                                           امضاء و مهر                                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  .این گواهینامه در دو نسخه صادر می شود
که یک نسخه آن به کارگزینی مرکز بهداشت شهرستان مربوطه و یک نسخه به نامبرده تحویل می شود و صدور المثنی  

 .آن ممکن نیست براي

  
محل 
  عکس
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               12فرم شماره   
  
  :                      شماره ثبت  
  آرم دانشگاه                                                                                              :تاریخ صدور 

  
                                                       

  ...............دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی/ دانشگاه                         
   

  بهورز با مدرك فوق دیپلمواهینامه دوره آموزش گ                                                  
  
 
  

 .................متولد ...................صادره از ..................شماره شناسنامه .......................فرزند.........................آقاي/ گواهی می شود خانم 
ساعت  در مرکز  ...................ی کاردانان براي اشتغال در موقعیت شغلی بهورزي را به مدت دوره آموزش تکمیل ......................در تاریخ

  .طی نموده و در آزمون هاي مربوطه موفقیت حاصل نموده است .............................آموزش بهورزي شهرستان
  

  .می باشد )از بیست نمره(   .................به عدد  ...........................معدل کل دوره به حروف
  .برگزار شده است  ......................آزمون نهایی در تاریخ

  
  .دارنده این گواهینامه می تواند از مزایاي قانونی آن بهره مند گردد

  
  نام و نام خانوادگی                                   نام و نام خانوادگی                                                                          

  رئیس دانشگاه علوم پزشکی                                            مدیر مرکز آموزش بهورزي                                             
   

  
  امضاء ومهر                                                                                         امضاء ومهر                                                      
  
  
  

  .شود  این گواهینامه منحصراً براي انجام خدمات بهورزي در روستا به نامبرده اعطا می                          
  
  

            
  
  
  
  
  

 .این گواهینامه یک نسخه است و از آن رونوشت و المثنی داده نمی شود

  
 جاي عکس
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  آرم دانشگاه                                                                13فرم شماره 
  :                           شماره ثبت 
  تاریخ صدور

  
  

  ..................دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی/ دانشگاه                           
  

  بهورز با مدرك فوق دیپلمگواهینامه دوره آموزش                                                    
  
  

   ..................ازصادره .........................شماره شناسنامه  ..............................فرزند................................... آقاي/ گواهی می شود خانم 
  

  ساعت  در مرکز  آموزش ................کمیلی کاردانان براي اشتغال در موقعیت شغلی بهورزي را به مدتدوره آموزش ت........ ............متولد
  

  .طی نموده و در آزمون هاي مربوطه موفقیت حاصل نموده است.........................بهورزي شهرستان
     

  .می باشد )از بیست نمره(  ..................به عدد ...........................معدل کل دوره آموزش بهورزي به  حروف        
     

  .برگزار شده است  ....................آزمون نهایی در تاریخ         
  

  .دارنده این گواهینامه می تواند از مزایاي قانونی آن بهره مند گردد       
  

        
  نام ونام خانوادگی                                                                                                نام و نام خانوادگی                            

                             رستانرئیس مرکز بهداشت شه                                                             مدیر مرکز آموزش بهورزي                                        
  
     

امضاء ومهر                                                                                                     امضاء ومهر                                                                                                        
  
  
  

  .این گواهینامه منحصراً براي معرفی به کارگزینی صادر شده است و هیچگونه ارزشی ندارد                            
  
  
  
  
  
  
  

  .است ه پاراف براي نگهداري در مرکز بهداشت شهرستاناین نسخ                                             
  
  
  
  

 .ین گواهینامه یک نسخه است و از آن رونوشت و المثنی داده نمی شودا

 جاي عکس
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  ١پیوست 
  .......................................شناسنامه تجهیزاتی مرکز آموزش بهورزي شهرستان  

  فهرست وسایل و لوازم کار و مواد مصرفی مورد نیاز در کالس آموزشی بارداري وزایمان
 
  تعدادیامقدارموردنیازاستاندارد  نام وسایل کار  ردیف  تعداد یا مقدار مورد نیاز استاندارد  نام وسایل کار  فردی
  به تعداد موردنیاز  ویال اکسی توسین  34  یک عدد  تخت معاینه   1
  ″  ویال لیدوکائین  35  عدد 2  چهارپایه تخت معاینه  2
  ″  )وصفرصفر و د(نخ استریل بخیه   36  به تعداد کافی  مشمع  3
  ″  چسب فور  37  به تعداد کافی  ملحفه  4

موالژلگن زن ودستگاه تولیدمثل در   38  یک عدد  پاراوان  5
  یک عدد  زنان

وزنه بزرگسال و قد   6
مدل باروري تخمک و سیرتکاملی   39  یک عدد  سنج

  یک عدد  جنین

  یک عدد  )رنگی(اطلس لگن   40  عدد 2  گوشی مامایی  7
  یک عدد  )رنگی ( س زایماناطل  41  یک عدد  سونی کیت  8
  یک عدد  موالژ زایمان  42  یک عدد  ژل سونی کیت  9

  یک عدد  دفترمراقبت زنان باردار  43  یک عدد  متر نواري  10
  به تعداد موردنیاز  پرونده خانوار  44  یک عدد  ترمومتر  11

فرم هاي مراقبت مادران  باردار   45  یک عدد  جاي ترمومتر  12
  ″  )فرم2(

  ″  فرم آزمایشات دوران بارداري  46  عدد 2  )وبزرگ متوسط(سینی  13
  ″  فرم ارجاع  47  عدد 3  بیکس متوسط  14
  ″  دفتر پیگیري  48  به مقدار کافی  گاز استریل  15
  ″  انواع داروهاي حمایتی دوران بارداري  49  به مقدار کافی  پنبه استریل  16
  عدد 1  پایه سرم   50  یک عدد  چیتل فورسپس  17

اي چیتل ظرف استوانه   18
  عدد  1  ست سونداژ  51  یک عدد  فورسپس

  به تعداد مورد نیاز  سوند فولی  52  به مقدار کافی  الکل  19

کیف مامایی با وسایل   20
  به تعداد مورد نیاز  سوند نالتون  53  یک عدد  موجود درآن

  به تعداد مورد نیاز  ویال آب مقطر  54  یک عدد  سطل زباله  21

ست کامل زایمان   22
        عدد یک  طبیعی

        به مقدار موردنیاز  پوار پالستیکی استریل  23
        ″  گیره بند ناف  24
        ″  بتادین سبز و قهوه اي  25

 10و  5و 2سرنگ   26
        ″  سی سی

        ″  دستکش یکبار مصرف  27
        ″  دستکش جراحی  28

پیش بند پالستیکی   29
        ″  یکبارمصرف

        ″  ماسک یکبارمصرف  30

و چراغ گرم  کات نوزاد  31
        یک عدد  کننده

        یک عدد  ست اپی زیاتومی  32
        به  تعداد مورد نیاز  انواع سرم  33
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  .......................................شناسنامه تجهیزاتی مرکز آموزش بهورزي شهرستان 

  فهرست وسایل و لوازم کار و مواد مصرفی مورد نیاز در کالس آموزش عملی تنظیم خانواده

تعداد یا مقدار مورد نیاز   نام وسایل کار  ردیف
تعداد یا مقدار مورد نیاز   نام وسایل کار  ردیف  استاندارد

  استاندارد

  عدد 1  قیچی کوچک  33  یک عدد  ترازوي بزرگسال با قدسنج  1

ــتورعملهاي مربــوط بــه       34  یک عدد  ترازوي دیجیتال  2 دس
  به تعداد مورد نیاز  گذاري فاصله

پمفلتهاي آموزشی   35  عدد 5kg  2وزنه شاهد   3
  به تعداد مورد نیاز  گذاري فاصله

        یکعدد  دفتر تنظیم خانواده  4
        به تعداد موردنیاز  فرم درخواست دارو  5

        ″  فرم مراقبت فاصله گذاري  6

        ″  پرونده خانوار  7
        ″  فرم آماري روزانه و ماهانه  8
        ″  مداد  9

        ″  مداد پاك کن  10
        یک عدد  تخت معاینه  11
        متر 4  ملحفه  12
        یک عدد  پاراوان  13
        یک دستگاه  دستگاه فشارسنج  14
        یک عدد  گوشی دستگاه فشارسنج  15

هاي پیشگیري از  انواع قرص  16
        به تعداد موردنیاز  داريبار

        ″  کاندوم  17
18  I.U.D عدد 2از هرکدام   انواع مختلف        
        عدد 1از هرکدام   انواع ماکت برست  19
        عدد 2  ترالی  20
        عدد 4  سینی استیل  21
        عدد 2  ست کامل پاپ اسمیر  22

23  
گذاري  I.U.Dست کامل 

 -گالی پات- هیسترومتر(
  )صرفاسپکولوم یکبارم

        عدد 2

        به تعداد مورد نیاز  آبسالنگ مخصوص پاپ اسمیر  24
        ″  اسپري فیکس کننده  25
        ″  الم پاپ اسمیر  26
        ″  دستکش استریل  27
        عدد 2  میز کار گروهی  28
        عدد 3  لگن سیار  29
        عدد 3  چهارپایه کوتاه  30
        به تعداد مورد نیاز  صندلی  31
        یک عدد  تسالم زیج  32
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  .......................................شناسنامه تجهیزاتی مرکز آموزش بهورزي شهرستان 
  فهرست وسایل و لوازم کار و مواد مصرفی مورد نیاز در کالس آموزش عملی اطفال

  

تعداد یا مقدار مورد نیاز   نام وسایل کار  ردیف
تعداد یا مقدار مورد نیاز   نام وسایل کار  ردیف  استاندارد

  استاندارد

  عدد 2  حوله حمام نوزاد  34  یک عدد  وزنه دیجیتال اطفال  1
  عدد 2  روسري نوزاد  35 ″  ترازوي اطفال  2
  عدد4  سینی استیل  36  ″  میز ترازوي اطفال  3
  بسته 2  پنبه  37  ″  قدسنج اطفال  4
  عدد 3  گالی پات  38  عدد 2  متر نواري  5
  عدد 3  رسیور  39  ازهرکدام یک عدد  گرمی 50و  200وزنه شاهد   6

. مولتی ویتامین. قطره هاي ویتامینی آ   7
  عدد 2  صورت خشک کن حوله  40  عدد2ازهرکدام  آهن

  عدد 2  پوار پالستیکی کوچک  41  به تعداد مورد نیاز  کارت رشد  8

فرمهاي آماري مراقبت اطفال روزانه و   9
  متر 4  مشمع  42 ″  ماهانه

  متر 2  ملحفه  43  عدد 2  دفتر مراقبت اطفال  10
  یک بسته  گاز استریل  44  ازهرکدام یک بسته  مداد پاك کن –مداد   11
  یک بسته  گیره بند ناف  45  به تعداد موردنیاز  انوارپرونده خ  12
  یک شیشه  الکل سفید  46  عدد2ازهرکدام  بوکلت چارت مانا و کودك سالم  13
  به تعداد موردنیاز  نخ استریل  47  به تعداد موردنیاز  سال6فرم مراقبت اطفال زیر   14
  عدد 2  قطره چکان  48  "  سال 6جدول مراقبت اطفال زیر  15
  یک عدد  قیچی استریل  49  "  قبت ویژه اطفالفرم مرا  16
  عدد 3  شیشه شیر مصنوعی  50  "  هاي مراقبت کودك سالم و مانا  فرم  17
  عدد2ازهرکدام  شیشه شور کوچک و بزرگ  51  یک عدد  ماکت نوزاد   18
  یک عدد  قابلمه درب دار  52  دست 3  لباس نوزاد  19
  قوطی 2  شیرمصنوعی  53  یک عدد  پتوي نوزاد  20
  عدد 3  پارچ آب مدرج  54  عدد 6  ورت الستیکی کودكش  21
  عدد 3  لیوان  55  عدد 3  )روغن کبد ماهی( پماد ضد سوختگی  22
  عدد 2  قاشق چایخوري  56  به تعداد موردنیاز  کهنه نوزاد یا پوشک نوزاد  23
  عدد 2  قاشق مربا خوري  57  عدد 2  دار کهنه نوزاد ظرف مخصوص درب  24
  "  قاشق غذاخوري  59  عدد 2  باس نوزاددار ل ظرف مخصوص درب  25
  "  صافی  60  عدد 2  پیش بند بزرگ  26

وان (لگن بزرگ جهت حمام نوزاد   27
  "  قیف  61  عدد 2  )حمام نوزاد

  "  قابلمه  62  عدد 2  کتري مخصوص آب جوش  28
  یک دستگاه  اجاق گاز  63  عدد 2  پارچ آب  29

حریره - یموادجهت تهیه فرن  64  شیشه 2  روغن زیتون و بادام  30
  به مقدارموردنیاز  بادام و غذاي کمکی

  دست 2  ظرف مخصوص غذاي کودك  65  عدد 2  صابون بچه و جاصابونی  31
  عدد2  پیش بند نوزاد  66  عدد 2  شامپو بچه  32
  به تعداد الزم  پمفلت شروع غذاي کمکی  67  عدد2  لیف حمام  33
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تعداد یا مقدار مورد نیاز   نام وسایل کار  ردیف
تعداد یا مقدار مورد نیاز   نام وسایل کار  ردیف  ارداستاند

  استاندارد
        عدد2  صابون   68
        یک عدد  جاي صابونی  69
        عدد 2  سطل زباله  70
        به تعداد موردنیاز  صندلی مهارت آموز  71
        یک عدد  سالمت زیج  72

پمفلت دستورعمل هاي مربوط به   73
        هرکدام در زونکن جدا  مراقبت اطفال 

        عدد 3  زونکن  74
        یک عدد  چراغ قوه  75
        به تعداد موردنیاز  باطري  76
       ″  آبسالنگ  77
        جفت 2  دستکش  78
        یک عدد  قیچی معمولی  79
        عدد 2  ترالی  80
        عدد 3  کمدمخصوص چیدن وسایل  81
        یک عدد  ماکت دندان  82
        عدد 2  دهان شویه سدیم فلوراید  83
        عدد 2  مسواك  84
        عدد 2  خمیردندان  85
        عدد 2  نخ دندان  86
        به تعداد موردنیاز  دستکش..  87
        یک عدد  بینایی سنجی .چارت  88
       ″  ترازوي پرتابل  89
        به تعداد موردنیاز  A4کاغذ   90
91            
92            
93            
94            
95            
96            
97            
98            
99            
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  .......................................شناسنامه تجهیزاتی مرکز آموزش بهورزي شهرستان 
  فهرست وسایل و لوازم کار و مواد مصرفی مورد نیاز در کالس آموزش عملی بهداشت دهان و دندان

تعداد یا مقدار مورد نیاز   نام وسایل کار  ردیف
تعداد یا مقدار موردنیاز   ل کارنام وسای  ردیف  استاندارد

  استاندارد
        یک عدد  چراغ قوه  1
        به تعدادموردنیاز  باطري  2
        ″  آبسالنگ  3
        جفت 2  دستکش  4
        یک عدد  قیچی معمولی  5
        عدد 2  ترالی  6
        عدد 3  کمدمخصوص چیدن وسایل  7
        یک عدد  ماکت دندان  8
        عدد 2  دهان شویه سدیم فلوراید  9

        عدد 2  مسواك  10
        عدد 2  خمیردندان  11
        عدد 2  نخ دندان  12
        عدد 1  زونکن  13

پمفلتها و دستورعملهاي مربوط به بهداشت دهان   14
        به تعداد موردنیاز  و دندان

        به تعداد موردنیاز  هاي آماري مربوطه فرم  15
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  .......................................شناسنامه تجهیزاتی مرکز آموزش بهورزي شهرستان 

  
  فهرست وسایل و لوازم کار و مواد مصرفی مورد نیاز در کالس آموزش عملی بهداشت مدارس

  

 تعداد یا مقدار مورد نیاز  نام وسایل کار  ردیف
تعداد یا مقدار مورد نیاز   نام وسایل کار  ردیف  استاندارد

  استاندارد
        یک عدد  قیچی معمولی  1
        عدد 2  ترالی  2

        عدد 3  کمدمخصوص چیدن وسایل  3
        یک عدد  ماکت دندان  4
        عدد 2  دهان شویه  5

        عدد 2  مسواك  6

        عدد 2  خمیردندان  7

        عدد 2  نخ دندان  8

        به تعدادموردنیاز  یکبار مصرف دستکش   9

        به تعداد موردنیاز  آبسالنگ  10

        به تعداد موردنیاز  پمفلت هاي آموزشی مدارس  11

        یک عدد  چارت بینایی سنجی  12

        "  متر نواري  13
        "  ترازوي پرتابل  14
        به تعداد موردنیاز  A4کاغذ   15

آموز  و  فرم هاي مراقبتی دانش  16
        به تعدادموردنیاز  نامه سالمتشناس

فرم هاي پرونده بهداشت   17
        "  مدارس

        "  فرم هاي آماري بهداشت مدارس  18

        عدد 1  ماکت دندان  19

        عدد 1  دهان شویه سدیم فلوراید  20

نخ  –مسواك  –خمیردندان   21
        از هرکدام یک عدد  دندان

هاي  پوشه مربوط به دستورعمل  22
        تعداد مورد نیاز به  مدارس
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  .......................................شناسنامه تجهیزاتی مرکز آموزش بهورزي شهرستان 
  

  فهرست وسایل و لوازم کار و مواد مصرفی مورد نیاز در کالس آموزشی عملی پرستاري و بهیاري
  

تعداد یا مقدار مورد نیاز   نام وسایل کار  ردیف
تعداد یا مقدار مورد نیاز   وسایل کار نام  ردیف  استاندارد

  استاندارد

  عدد 4  رسیور متوسط  34  عدد6  رو تختی  1
  عدد 2  کیف یخ  35  عدد2  با لش  2
  عدد 2  کیف آب گرم  36  عدد6  ملحفه  3
  به تعداد موردنیاز  مشمع و رویه  37  متر4  مشمع  4
  عدد2  سرم فیزیولوژي  38  عدد2  پتو  5
  عدد 2  بتادین  39  عدد 2  تخت معاینه  6
  به تعداد موردنیاز  گاز  40  عدد 2  پاراوان  7
  "  پنبه  41  عدد 3  )مژر ( جاي درجه حرارت  8

 -کراواتی - سه گوش –کشی (باند  42  عدد 3  درجه حرارت  9
  ازهرکدام به تعدادموردنیاز  )نواري

  متر3  پک پانسمان  43  به تعداد موردنیاز  آبسالنگ  10
  حلقه 3  صوص پگ پانسمانبرچسب مخ  44  عدد 3  سینی معاینه  11
  حلقه 3  چسب لکوپالست  45  عدد 2  کرونومتر  12
  حلقه 3  چسب ضدحساسیت  46  عدد 2  چراغ قوه  13
  عدد 2  سطل زباله  47  عدد 2  متر  14
  به تعداد موردنیاز  میکروتن  48  عدد 6  باطري  15
  یک عدد  فوریا اتوکالو  49  عدد 3  ظرف جا پنبه الکلی  16
  عدد 4  پنس کوخر  50  اد موردنیازبه تعد  الکل سفید  17
  عدد 4  پنس دندانه دار  51  =  الکل صنعتی  18
  عدد 4  پنست  52  عدد 2  چراغ الکلی  19
  عدد 4  گالی پات  53  عدد 2  دستگاه فشارسنج اطفال  20
  عدد 4  قیچی پانسمان  54  یک عدد  دستگاه فشار سنج بزرگسال  21
  عدد 4  قیچی معمولی  55  عدد 2  گوشی فشارسنج  22
  عدد 2  پنس سوزن گیر  56  عدد 3  ترالی  23
  عدد 3  قیچی کج  57  عدد 2  سفتی باکس  24
  یک عدد  فرچه  59  یک عدد  سوزن ذوب کن  25
  به تعداد موردنیاز  خودتراش یکبار مصرف  60  عدد 2  لگن استیل  26
  عدد 1  کمد مخصوص نگهداري وسایل  61  عدد 2  حوله کوچک  27
  به تعداد موردنیاز  موزآ صندلی دانش  62  متر 3  مشمع  28
  به تعداد موردنیاز  میز کار گروهی  63  به تعداد موردنیاز  ملحفه کوچک  29
  به تعداد موردنیاز  انواع سرمها  64  عدد 2  بیکس بزرگ  30
  به تعداد موردنیاز  آنژیوکت  65  "  بیکس کوچک  31
  به تعداد موردنیاز  اسکالوین  66  "  بیکس متوسط  32

  به تعداد موردنیاز  پایه سرم و کیسه شن  67  "  دیش درب دار  33
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  عدد 1  نام بیمار دفتر ثبت  95  عدد2  خودتراش  68

بــــه تعــــداد   تیغ خودتراش  69
  به تعداد موردنیاز  فرم ارجاع فوري  96  موردنیاز

  به تعداد موردنیاز  فرم ارجاع غیرفوري  97  عدد2  صابون  70
  به تعداد موردنیاز  غیرواگیرپوشه مراقبت بیماران   98  عدد 2  جاي صابون  71

ــدام   پوآر کوچک و بزرگ  72 از هرکـــ
  به تعداد موردنیاز  فرم مراقبت فشارخون  99  عدد2

بــــه تعــــداد   آتل چوبی  73
  به تعداد موردنیاز  فرم غربالگري فشار خون  100  موردنیاز

بــــه تعــــداد   آتل فلزي  74
  به تعداد موردنیاز  فرم پیگیري بیماریها  101  موردنیاز

بــــه تعــــداد   اسک یکبار مصرفم  75
  به تعداد موردنیاز  فرم آمار غیرواگیر  102  موردنیاز

  به تعداد موردنیاز  دارونامه  103  عدد 2  سطل مخصوص وسایل کثیف  76

  به تعداد موردنیاز  دفتر اقالم  دارویی  104  عدد 2  وازلین  77
  به تعداد موردنیاز  فرم درخواست دارو  105  بسته 1  گازوازلین  78
  یکعدد  ماکت کامل بدن انسان  106  عدد 2  پماد سوختگی  79
  یک عدد  ماکت گردش خون  107  عدد 2  پماد تتراسایکلین  80

بــــه تعــــداد    cc5و  cc2سرنگ   81
  یک عدد  ماکت چشم وگوش و پوست ودندان  108  موردنیاز

بــــه تعــــداد   cc5آب مقطر   82
  یک عدد  اسکلت استخوان بندي بدن انسان  109  موردنیاز

  یک عدد  اطلسهاي بدن انسان  110  یکعدد  ماکت تزریق  83

دستگاه اکسیژن و مانومتر دستگاه   84
ECG 

  یکعدد  ماکت بدن کودك  111  یک دستگاه

بــــه تعــــداد   چکان قطره  85
        موردنیاز

 –مربا خوري  –انواع قاشق غذاخوري   86
  چاي خوري

بــــه تعــــداد 
        موردنیاز

بــــه تعــــداد   لیوان  87
        موردنیاز

بــــه تعــــداد   فنجان  88
        موردنیاز

بــــه تعــــداد   ظروف مدرج تهیه محلول  89
        موردنیاز

        عدد 2  کتري آب جوش  90
        یکعدد  قفسه دارویی  91

انواع داروهاي بهورزي با اتیکت   92
  دارویی

بــــه تعــــداد 
        موردنیاز

بــــه تعــــداد   فرم شرح حال بیمار  93
        موردنیاز

        یک عدد  دفتر پیگیري  94
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  .....................................شناسنامه تجهیزاتی مرکز آموزش بهورزي شهرستان 

  فهرست وسایل و لوازم کار و مواد مصرفی مورد نیاز در کالسهاي آموزشی عملی پیشگیري و مبارزه با بیماریها
  

تعداد یا مقدار مورد نیاز   نام وسایل کار  ردیف
تعداد یا مقدار مورد نیاز   ارنام وسایل ک  ردیف  استاندارد

  استاندارد

  عدد  2  جعبه الم  32  یک عدد  یخچال  1
  عدد 4  مداد مشکی  33  عدد 1  واکسن کاریر  2
  به تعداد موردنیاز  کاغذ کاهی  34  به تعداد مورد نیاز  آیس بگ  3
  یک عدد  بند آغشته به سم پشه  35  عدد 2  ترمومتر یخچال  4
  عدد 4  اسپري حشره کش  36  ازبه تعداد موردنی  شیشه آب نمک  5
  به تعداد موردنیاز  پارچه سفید  37  "  فرم ثبت بروت یخچال  6
  یکعدد  آسپیراتور  38  "  واکسنهاي مختلف  7

جدول تبدیل ماههاي میالدي   8
  یکعدد  پمپ سمپاش  39  "  به شمسی

سرنگ و سرسوزن با   9
  یکعدد  فشارسنج پمپ  40  عدد 3  هاي موردنیاز شماره

  جفت2  چکمه  41  حلقه 3  الستچسب لکوپ  10
  دست2  لباس کار  42  دو شیشه  الکل  11
  به تعداد موردنیاز  عینک دوره دار  43  بسته 3  پنبه  12
  =  ماسک  44  عدد 4  تیغ اره  13
  =  قاشقک چوبی  45  عدد 2  اي جا پنبه  14
  یکعدد  آچار  46  عدد 2  ظروف محتوي الکل  15
  جفت 4  دستکش  47  یکعدد  مهر واکسیناسیون  16
  به تعداد موردنیاز  ...سم بایگون و   48  یک عدد  سفتی باکس  17
  "  داروهاي درمان ماالریا  49  عدد 2  کاغذ آلومینیومی  18

تابلوي انواع بیماریهاي قابل گزارش   50  عدد 4  سینی استیل  19
  "  فوري وغیرفوري

  "  تابلوي تعریف فلج حاد  51  عدد 2  ترالی  20
  عدد 2  کتتورنی  52  یکعدد  تخت معاینه  21
  یکعدد  جاي پنس  53  یکعدد  پاراوان  22
  عدد2  پنس کوتاه و بلند  54  به تعداد موردنیاز  کیسه نایلون  23
  عدد 2  دستگاه خودتراش  55  یکعدد  تراز  24
  عدد2  تیغ یکبار مصرف  56  یکعدد  دفتر تحویل واکسن  25
  به تعداد موردنیاز  آبسالنگ چوبی  57  یکعدد  دفتر ثبت واکسیناسیون  26

ــرین  27 ــتورعمل  آخـــ دســـ
  عدد 2  چراغ الکلی  58  یکعدد  واکسیناسیون

کشوري عمل آخرین دستور  28
  عدد4  اي ظرف قلوه  59  یکعدد  عوارض واکسیناسیون 

  عدد 4  گالی پات  60  به تعداد موردنیاز  صندلی  29
  به تعداد مورد نیاز  سبد نگهداري واکسن  61  جعبه 2  الم  30
  به تعداد مورد نیاز  تقویم  62  به تعداد موردنیاز  النست  31
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  .......................................شناسنامه تجهیزاتی مرکز آموزش بهورزي شهرستان 

  
 

  عدد 2  سطل پالستیکی  94  یکعدد  فرچه  63
  به تعداد موردنیاز  پوسترهاي مربوط به واکسیناسیون  95  به تعداد موردنیاز  صابون  64
  به تعداد موردنیاز  انواع فرم بررسی بیماریها  96  عدد 2  جاصابونی  65
  به تعداد موردنیاز  انواع فرمهاي آماري  97  عدد 2  کاسه فلزي  66
  به تعداد موردنیاز  انواع فرمهاي پیگیري بیماریها  98  به تعداد موردنیاز  محیط نگهدارنده التور  67
  به تعداد موردنیاز  فرمهاي ارجاع فوري وغیرفوري  99  به تعداد موردنیاز  سوآپ  68
  به تعداد موردنیاز  انواع فرمهاي نمونه گیري  100  به تعداد موردنیاز  اس. آر.پودر ا  69
  به تعداد موردنیاز  انواع دستورعملهاي بیماریها  101  عدد 2  قاشق غذاخوري  70
  به تعداد موردنیاز  لوازم التحریر  102  عدد 2  پارچ ا لیتري  71
  یک عدد  کتابقفسه   103  عدد 2  لیوان  72
آبسالنگ  73   به تعداد موردنیاز  باطري  104  به تعداد موردنیاز  ْ
  یکعدد  چراغ قوه  105  به مقدار موردنیاز  نمک  74
  یکعدد  سوزن ذوب کن  106  به مقدار موردنیاز  شکر  75
        عدد 2  قاشق چایخوري  76
        به تعداد موردنیاز  فرم نمونه گیري التور  77
        به تعداد موردنیاز  مدفوع قوطی  نمونه گیري  78
        به تعداد موردنیاز  ظرف  نمونه گیري خلط  79
        عدد 4  جعبه مخصوص حمل نمونه  80
        حلقه 3  چسب کاغذي  81
        عدد 4  ماژیک  82
        به تعداد موردنیاز  کارت درمان سل  83
        به تعداد موردنیاز  کارت همراه بیمار  84
        عداد موردنیازبه ت  فرم بیماریابی سل  85
        به تعداد موردنیاز  داروهاي درمان سل  86
        یکعدد  کیف پیگیري  87
        عدد 2  بیکس  88
        به تعداد موردنیاز  گاز استریل  89
        عدد 3  سطل زباله  90
        عدد 2  خط کش مدرج  91
        جعبه 2  سوزن ته گرد  92
        جعبه 2  ظرف دربدار فلزي  93
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  .......................................یزاتی مرکز آموزش بهورزي شهرستان شناسنامه تجه

  
  فهرست وسایل و لوازم کار و مواد مصرفی مورد نیاز در کالس آموزش عملی بهداشت محیط

  

تعداد یا مقدار مورد نیاز   نام وسایل کار  ردیف
تعداد یا مقدار مورد نیاز   نام وسایل کار  ردیف  استاندارد

  ارداستاند
  به مقدار موردنیاز  استروك  30  عدد 2  بطري تیره رنگ  1

قاشق چایخوري، مرباخوري و   2
  "  لیندین  31  از هرکدام یکعدد  غذاخوري

  "  هاالمید  32  از هرکدام یکعدد  قطره چکان در اندازه هاي مختلف  3
  "  پودر پاك کننده  33  به مقدار موردنیاز  پرکلرین  4
  "  تنمیکرو  34  عدد 2  ظرف مدرج  5
  "  بایگون  35  عدد 3  استکان  6
  "  پودرکوپکس  36  یکعدد  کوزه سفالی  7
  "  سم فسفر دوزنگ  37  به مقدار موردنیاز  ماسه  8
  "  ضدعفونی کننده سبزیجات  38  به مقدار موردنیاز  طناب پالستیکی  9

  "  آموز صندلی دانش  39  یکعدد  لیتر 10سطل با ظرفیت   10
  "  صابون  40  یک دستگاه  دستگاه کلرسنج  11
  عدد 2  کیت یدسنج  41  به مقدار موردنیاز  محلول کلرسنج  12

اي جهت  بطري استریل شیشه  13
  به تعداد موردنیاز  وسایل فک پلمپ  42  به مقدار موردنیاز  برداري آب نمونه

هاي مواد  کمدمخصوص نمونه  43  یک بسته  کبریت  14
  یکعدد  غذایی فاسد

  به تعداد موردنیاز  غذایی فاسد هاي مواد نمونه  44  شیشه 2  الکل  15
  "  فرم بازدید منازل  45  عدد 1  چراغ الکلی  16
  "  فرم بازدید بهداشت محیط  46  عدد 1  ماکت آبرسانی روستا  17
  "  13فرمهاي ماده   47  یک قطعه کوچک  چوب  18

کارت (گواهی صحت مزاج   48  به تعداد موردنیاز  ماسک  19
  "  )تندرستی

  "  نمونه فرم کلرسنجی  49  تجف 2  دستکش پالستیکی  20

نمونه فرمهاي برنامه ادغام   50  جفت 2  چکمه پالستیکی  21
  "  بهداشت مواد غذایی

  "  نمونه پرونده اماکن  51  عدد 2  سطل فلزي  22
        عدد2  متر فلزي  23
        یکعدد  پمپ سم پاشی  24
        یکعدد  اي ظرف استوانه  25
        یکعدد  ورقه پالستیکی  26
        قدار موردنیازبه م  کرزول  27

       "  کرئولین  28

       "  آهک  29
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  .......................................شناسنامه تجهیزاتی مرکز آموزش بهورزي شهرستان 

  
  فهرست وسایل و لوازم کار و مواد مصرفی مورد نیاز در کالس آموزش  عملی بهداشت حرفه اي

  
  

  نام وسایل کار  ردیف
دار مورد نیاز تعداد یا مق

  استاندارد
  نام وسایل کار  ردیف

تعداد یا مقدار مورد نیاز 

  استاندارد

  به تعداد موردنیاز  فرمهاي بازدید کارگاههاي خانگی  8  از هرکدام یک عدد  انواع دستکشهاي حفاظتی  1

  "  اي فرمهاي آماري بهداشت حرفه  9  از هرکدام یک عدد  انواع کالههاي ایمنی  2

  "  فرمهاي پرونده خانوار  10  از هرکدام یک عدد  اي حفاظتیانواع ماسکه  3

  "  فرمهاي معاینه کارگران  11  از هرکدام یک عدد  پیش بندهاي حفاظتی  4

  12  از هرکدام یک عدد  انواع عینکهاي حفاظتی  5
گوشیهاي حفاظتی داخل گوش و روي 

  گوش
"  

6  

نشانی  هاي آتش انواع کپسول

کف  ، CO2 –کپسول پودر و گاز (

  )ضدترکیب آب و گاز، ،

  یک عدد  دوزیمتر صدا  13  از هرکدام یک عدد

        از هرکدام یک عدد  نورسنج  7
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  .......................................شناسنامه تجهیزاتی مرکز آموزش بهورزي شهرستان 

  فهرست وسایل و لوازم کار و مواد کمک آموزشی مورد نیاز در کالس
  

  رنام وسایل کا  ردیف
تعداد یا مقدار مورد نیاز 

  استاندارد
  نام وسایل کار  ردیف

تعداد یا مقدار مورد نیاز 
  استاندارد

        به تعداد مورد نیاز  صندلی  1

2  
تابلو متحرك جهت اورهد و ویدئو 

  پروژکتور
        عدد 2

        عدد 1  تابلو برقی  3
        عدد 2  وایت برد ثابت  4
        زبه تعداد موردنیا  ماژیک وایت برد  5
        "  ترانس  6
        "  ماژیک ترانس  7
        یکعدد  اورهد  8
        دستگاه 1  دستگاه اسالید  9

        دستگاه 1  ویژیوالیزر   10
        دستگاه 1  کامپیوتر  11
        دستگاه 1  کامپیوتر لپ تاپ  12
        عدد 2  میز کامپیوتر  13
        عدد 2  میز تدریس  14
        عدد 2  میز کار کارگاهی  15
        عدد 1  ئوپروژکتوروید  16
17  Jet flash (IG)  1 عدد        
        عدد 1  دستگاه زیراکس  18
        عدد 1  چارت برگردان  19
        به تعداد موردنیاز  انواع سی دهاي آموزشی  20
        عدد 1هرکدام   انواع نرم افزارهاي آموزشی  21
        دستگاه 1  دي. وي . ویدئو و دي   22
        دستگاه 1  تلویزیون  23
        به تعداد موردنیاز  بلندگو  24
        یک عدد  )متحرك(پایه بلند تلویزیون   25
        به تعداد موردنیاز  میکروفون  26
        به تعداد موردنیاز  دستگاه پخش صدا  27
        به تعداد موردنیاز  پایه میکروفون  28

29  
کمد مخصوص نگهداري وسایل 

  کمک آموزشی
        به تعداد موردنیاز

        عدد 2  زريچراغ لی  30
        عدد 1  تریبون سخنرانی  31
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  .......................................شناسنامه تجهیزاتی مرکز آموزش بهورزي شهرستان 

  
  فهرست وسایل و لوازم کار و مواد مصرفی مورد نیاز یک خانه بهداشت نمونه آموزشی

  

تعداد یا مقدار مورد نیاز   نام وسایل کار  ردیف
تعداد یا مقدار مورد نیاز   نام وسایل کار  ردیف  رداستاندا

  استاندارد

  عدد 2  پاراوان  36  عدد 3  میز کارمندي  1
  عدد 3  ترالی  37  عدد 2  صندلی پشت  میز  2
  عدد3  ترمومتر دهانی  38  عدد14  صندلی فلزي یا معمولی  3
  عدد 2  جاي تر مومتر استیل  39  عدد 1  اي کمد رختکن دوقفسه  4
  عدد 6  سینی استیل  40  عدد 1  جالباسی  5
  عدد1  گوشی معاینه  41  عدد 2  گوشی تلفن  6
  عدد 1  گوشی مامایی  42  عدد 1  کامپیوتر بادستگاه پرینتر و میز کامپیوتر  7
  عدد 1  دستگاه فشارسنج بزرگساالن  43  عدد 2از هرکدام   جاي سنجاقی و کلیپس و سوزن ته گرد  8
  عدد 1  ج اطفالدستگاه فشارسن  44  یک عدد  ماشین دوخت  9

  عدد 1  کیسه آبگرم  45  عدد 2  خط کش  10
  عدد 1  کیسه یخ  46  عدد 1  منگنه سوراخ کن  11
  عدد 2  بیکس کوچک  47  عدد 1  ماشین شماره زن  12
  عدد 2  بیکس بزرگ  48  عدد 1  مهر تاریخ  13
  عدد 4  اي متوسط کووت قلوه  49  عدد 1  استامپ  14
  عدد 2  لگن استیل  50  عدد 2  دوخت بازکن  15
  عدد 2  اي ظرف جاپنبه  51  عدد 2  طبقه 4فایل   16
  عدد 2  ظرف مخصوص پنبه الکل  52  عدد 1  ماشین حساب کوچک  17
  عدد 3  گالی پات  53  عدد 1  یخچال برقی  18
  عدد 1  چارت بینایی سنجی  54  عدد 1  ترمومتر یخچال  19
  عدد 1  دستگاه اتوکالو یا فور  55  عدد 1  قفسه دارویی با کلیدمخصوص   20
  عدد 2  دانه پنست بی  56  عدد 1  چراغ قوه با باطري  21
  عدد 2  سفتی باکس  57  عدد 2  )المپ اضطراري(چراغ سیار    22
  عدد 4از هر کدام   )کوتاه و بلند(پنس کوخر   58  عدد 2  قیچی معمولی   23
  به تعداد موردنیاز  آیس بک  59  عدد 2  اي متر پارچه  24
  عدد 1  واکسن کریر   60  عدد 2  جعبه مخصوص نگهداري الم  25
  به تعداد مورد نیاز  ماسک یک بار مصرف  61  عدد  6  ملحفه   26
  به تعداد مورد نیاز  ها افزارها و برنامه و انواع نرم CD  62  عدد 2  کتابخانه  27
  عدد 3  ظرف درب دار فلزي  63  عدد 1  سیلندر اکسیژن با مانومتر و چرخ زیر آن  28
  متر 4  ملحفه  64  عدد 1  کیت کلرسنج  29
  متر 4  مشمع  65  عدد 1  کیت یدسنج  30
  عدد 1  تخت ژنیکولوژي و پاپ اسمیر  66  عدد 1  پایه سرم  31
  عدد 1  سونی کیت  67  عدد 1  وزن بزرگساالن با قدسنج ترازوي  32
  عدد 1  ژل سونی کیت  68  عدد 1  ترازوي وزن کودکان و میز زیر آن  33
  تعداد مور نیازبه   ماژیک  69  عدد 1  ترازوي پرتابل  34
  به تعداد مور نیاز  جعبه مخصوص محل نمونه  70  عدد2  تخت معاینه  35
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تعداد یا مقدار مورد نیاز   نام وسایل کار  ردیف
تعداد یا مقدار مورد نیاز   نام وسایل کار  ردیف  استاندارد

  استاندارد
  متر 4  ست پانسمان  102  به تعداد موردنیاز  کیسه زباله  71
  عدد 2  خودتراش  103  ددع 2  وایت برد  72
  عدد 1  فرچه  104  عدد 2  قیچی  73
  عدد 3  سطل زباله  105  به تعداد مور نیاز  گاز استریل  74
  سه عدد  جاصابونی  106  یک جعبه  جعبه الم و النست  75
  عدد 1  سوزن ذوب کن  107  یکعدد  برانکارد تاشو  76
  یازبه تعداد موردن  ست پانسمان یک بار مصرف  108  عدد 3  رسیور  77

  109  به تعداد موردنیاز  سبد واکسن  78

  :کیف امداد شامل
  دربازکن

  دستکش استادکار
  گوشی

  جعبه یا کیت کمکهاي اولیه
  کاله 
  بیلچه

  کروکی از منطقه
  کپسول آتش نشانی

  
  عدد 1
  عدد 4
  عدد 3
  عدد5
  عدد 6
  عدد1
  عدد1
  عدد 2
  

  هبست 1  کالمپ بند ناف  110  به تعداد موردنیاز  نمونه واکسن  79
  به تعداد مور نیاز  انواع سرنگها  111  به تعداد موردنیاز  نمونه محیط کشت  80
  به تعداد مور نیاز  انواع واکسنها  112  =  آتل چوبی و آتل فلزي  81
  به تعداد مور نیاز  لوازم التحریر  113  عدد 2از هرکدام   پوآر کوچک و بزرگ  82
  به تعداد مور نیاز  ب و نمکشیشه آ  114  یک دستگاه  کپسول اکسیژن و مانومتر  83
  حلقه 3  چسب لکوپالست  115  یک دستگاه  نشانی کپسول آتش  84
  شیشه 2  الکل  116  یکعدد  قفسه کتاب  85
  بسته 2  پنبه  117  یکعدد  کیف پیگیري  86
  بسته 1  تیغ اره  118  به تعداد مور نیاز  انواع داروهاي خانه بهداشت  87
  یک عدد  اکسیناسیونمهر و  119  یکعدد  جاي تقویم رومیزي  88
  یک عدد  کاغذ آلومینیومی  120  به تعداد مور نیاز  انواع داروهاي درمان سل  89
  بسته 2  کیسه نایلون  121  به تعداد موردنیاز  )مصرفی(وسایل پانسمان   90
  یک عدد  تراز  122  یکعدد  پانج  91
  دو بسته  تیغ یک بار مصرف  123  به تعداد مور نیاز  گیري خلط ظرف نمونه  92
  یک عدد  چراع الکلی  124  به مقدار موردنیاز  نمک و شکر  93
  سه عدد  صابون  125  بسته 3  اس. آر. پودر ا  94
        از هر کدام یکعدد  انواع قاشق و پیمانه  95
        یکعدد  کازیه دوطبقه  96
        یکعدد  ساعت دیواري  97
        یکعدد  پارچ آب و لیوان  98
        یکعدد  ماسک  99

        یکعدد  ملحفه سفید  100
        به تعداد مور نیاز  سوآپ  101
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  فهرست دفاتر کار و مواد مصرفی مورد نیاز یک خانه بهداشت نمونه آموزشی

تعداد یا مقدار مورد نیاز   نام وسایل کار  ردیف
تعداد یا مقدار مورد نیاز   نام وسایل کار  ردیف  استاندارد

  استاندارد
  به تعداد مورنیاز  فرم آماري بهداشت محیط اماکن  25  به تعدادموردنیاز  انواع دفاتر مراقبتی موردنیاز  1
  به تعداد مورنیاز  فرم نقایص بهداشت محیط  26  "  انواع فرمهاي پوشه خانوار موردنیاز  2

و  انواع فرمهاي آماري روزانه  3
نمونه پوسترهایی که به دیوار باید   27  "  ماهیانه و سالیانه

  از هرکدام یک مورد  الصاق شود

  به تعداد مورنیاز  پوشه خانوار  28  یک عدد  دفتر مراقبت ممتد کودکان  4
  یک عدد  کروکی خانه بهداشت  29  یکعدد  دفتر مراقبت دوران بارداري  5

دو (فرم مراقبت دوران بارداري   6
  از هرکدام یک عدد  کتب آموزش بهورزي  30  تعداد موردنیازبه   )برگ

  به تعداد مورنیاز  نمونه دستورعملها  31  یکعدد  دفتر مراقبت تنظیم خانواده   7

  به تعداد مورنیاز  فرم ارجاع زنان تنظیم خانواده  32  به تعداد مورنیاز  فرم فاصله گذاري  8

فرم آماري بهداشت خانواده   9
  به تعداد مورنیاز  ها پوشه مادر براي پرونده  33  ″  )لگذاري، اطفا فاصله(

فرم چوب خط آمار روزانه و ماهیانه   10
  یکعدد  دفتر اندیکاتور  34  ″  بهداشت خانواده

  به تعداد مورنیاز  کاغذ یادداشت کوچک و بزرگ  35  ″  زیج حیاتی  11
  یکعدد  دفتر ثبت نام بیماران  36  ″  پوستر مزایاي شیر مادر  12
  یکعدد  دفتر ثبت داروها  37  یکعدد  آموزان ه سالمت دانشپروند  13
  یکعدد  دفتر ثبت وقایع حیاتی  38  یکعدد  پرونده مدرسه   14
  یکعدد  دفتر پاپ اسمیر  39  یک عدد از هرکدام  انواع پوسترهاي آموزشی   15

بهداشت محیط از  13فرم ماده   40  از هرکدام یکعدد  بوکلت چارت مانا و کودك سالم   16
  از هرکدام یک دسته  امهرکد

  به تعداد مورنیاز  فرم ثبت کلرسنجی روزانه  41  ″  کارت واکسیناسیون  17
  به تعداد مورنیاز  پرونده بهداشت محیط  42  یکعدد  دفتر تحویل واکسیناسیون  18
  به تعداد مورنیاز  فرم آمار مدارس  43  به تعداد مورنیاز  فرم نمونه گیري  19
  به تعداد مورنیاز  مار واکسیناسیونفرم آ  44  =  دفتر پیگیري  20

21  
فرم بیماریابی سل و کارت همراه و 
کارت درمان سل و فرم نمونه گیري 

  التور

از هرکدام به تعداد 
  به تعداد مورنیاز  اي فرم آمار بهداشت حرفه  45  موردنیاز

22  
فرم ثبت درجه حرارت یخچال و 
جدول تطبیق ماههاي میالدي به 

  شمسی
  به تعداد مورنیاز  عاینات کارگريفرم م  46  یکعدد

  به تعداد مورنیاز  گذاري فرم آزمایشات فاصله  47  یکعدد  دفترچه آخرین چاپ واکسیناسیون  21
        دوعدد  دارونامه خانه بهداشت  22
        به تعداد مورنیاز  فرم آزمایشات دوران بارداري  23

فوري و (فرم ارجاع زنان باردار   24
        یازبه تعداد مورن  )غیرفوري

  
  
  
  
  


