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  فصل اول :
 

 اداری  -ی آموزش ساختار
 

 :  هدف  1ماده 
بهره مند كردن خانه های  با هدف و تحقق اهداف نظام سالمت در كشوردر راستای  بهورزی و بازآموزی كاركنان نظام سالمتمراكز آموزش 

اين هدف از طريق آموزش   .ه اندديگرد تاسيسبازآموزی كاركنان نظام سالمت اجرای برنامه های و  های كافي دارای مهارت بهداشت از بهورزان

 .يابد  حقق ميساير كاركنان نظام سالمت ت و آنان باز آموزیهای برنامه و اجرای تدوين دام، و تربيت بهورزان قبل از استخ

 فعاليت مي نمايد.هرستان شمستقيم رئيس مركز بهداشت  زير نظر كهاست با فضای فيزيکي مستقل ،  واحدی ستادیمركزآموزش بهورزی  

 های مراكز آموزش بهورزی مسوول نظارت بر فعاليت معاونت بهداشتي دانشگاه/دانشکدهبهورزی  آموزش  : كارشناس مسوول1 صرهتب

 . ها و ارزشيابي عملکرد آنهاست ستانشهر

آموزش  ول مسئ كارشناسدر سمت هايي كه فقط يک مركز آموزش بهورزی دارند مدير مركز آموزش بهورزی گاه/دانشکده در دانش:2 تبصره

 فعاليت مي كند.بهورزی نيز 
 

                         بهورزی وظايف مركز آموزش:  2 ماده 
 

 بهورز پذیرش-الف 
 

رئيس شهرستان با حضور : پذيرش بهورز تشکيل كميته با و آزمون دانشگاه  پذيرش معاونت بهداشتي و كميته ی  همکاری با كميته ی ازطريق   

مسئول  و مسئول حراست،شهرستان   مركز بهداشتگسترش كارشناس مسئول ،مركز آموزش بهورزیمدير ،تان مركز بهداشت شهرس

 :به منظورشهرستان  مركز بهداشت كارگزيني

 جذب و پذيرش بهورز دارای اولويت از نظر یروستاهاتعيين  - 1

 سال خدمت 30آتي با احتساب سال  2بررسي پستهای بالتصدی  بهورزی و پيش بيني خروجي های بهورزی در  - 2

 اعالم نياز وتعيين اولويت ها به حوزه معاونت بهداشتي و مركز بهداشت استان و درخواست مجوز جذب بهورز -3

توجيه برنامه در روستاهای اصلي و قمر خا نه های بهداشت و جلب و   پذيرش بهورز بومي در روستاهای مورد نظر اطالع رساني در خصوص  -4

از طريق مراجعه مستقيم مدير ،مربيان و كارشناسان واحد  غيره ، خانواده ها و شورای اسالمي ، معتمدان محلي رئيس و اعضای مردم ، همکاری 

 برابر دستور العمل  گسترش مركز بهداشت شهرستان و  نشر آگهي در مساجد، خانه بهداشت ،مركز بهداشتي درماني ، اماكن عمومي و غيره

 پس از اخذ مجوز و مشخص شدن روستاهای الويت داركميته پذيرش معاونت بهداشتي وی سهای صادره از 

و ارسال اسامي واجدين تنظيم پرونده  ،داوطلبان  در محل سکونت بومي بودن و  تائيد ،داوطلبان مدارك مورد نيازو بررسي جمع آوری  -5

 دانشگاه پذيرش معاونت بهداشتي شرايط به كميته 

دانشگاه و با توجه به مصوبات كميته آزمون ، بر حسب شرايط و امکانات دسترسي داوطلبان به اينترنت در خصوص نحوه  ثبت  توضيح : در هر

 به كميته پذيرش شهرستان ابالغ خواهد شد  و يا دستي تصميم گيری و مراتب نام و ارسال مدارك به صورت الکترونيک 

 

 دانشگاهآزمون پذيرش معاونت بهداشتي و كميته بي و مصاحبه با توجه به اعالم كميته همکاری و هماهنگي در برگزاری آزمون كت -6

 بهورزینام و تکميل پرونده در مركز آموزش پي گيری دريافت اسامي پذيرفته شدگان برای ثبت  -7

  بل از شروع دوره آموزشيزمان ثبت نام و قدر  بهورزی  فراگيران/كارآموزان فراهم نمودن تسهيالت الزم برای سنجش سالمت -8 
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 **بهورزی/ کارآموزان *فراگیران آموزش وتربیت  -ب

 
 حضور فعال و مستمر مربيان در كليه مراحل آموزشي  بيتعملي و كار آموزی و تر –اجرای برنامه های آموزش نظری  -1

 بهورزی /كارآموزان  فراگيران رفاهيپي گيری امور  -2

 عملي و كارآموزی ( –اول و دوم ) نظری  برنامه ريزی آموزشي پايه -3

 بر اساس آخرين دستورالعملها  و مهارتيچک ليست های آموزشي ،  طرح درس روزانه و كلي تهيه و تدوين  -4

 نهايي های پايان هر پايه و مشاركت در آزمون برگزاری آزمون-5

 و پاياني ارزشيابي مستمر -6

 ای بهداشت آموزشي و دانش آموزی نظارت مستمر بر فعاليت پرسنل خانه ه -7

 باط آنان ظدر حال تحصيل و نظارت بر رفتار و ان/ كارآموزان  فراگيران تامين محيط سالم اجتماعي برای -8

 در معيت مربيان  یبهورز / كارآموزان فراگيران بر پايي اردوهای علمي ، فرهنگي ، تفريحي -9

 در بيمارستان  و...... ليهاجرای آموزش عملي و كارآموزی كمکهای او -10

 
 فراگيران بهورزی با مدرك تحصيلي ديپلم پس از قبولي در آزمون استخدامي برای طي دوره دو ساله  آموزش بهورزی پذيرفته مي شوند.* :1تذکر

ماهه مهارت بهورزی پذيرفته مي كارآموزان بهورزی با مدرك تحصيلي فوق ديپلم پس از قبولي در آزمون استخدامي برای طي دوره تطبيقي شش **2تذکر

 شوند
 

 کارکنان نظام سالمتبازآموزی  آموزش و -ج 
 مركز بهداشت شهرستان و استان دوره های آموزشي در حضور فعال در جلسات آموزشي و بازآموزی  -1

 درمناطق خاص(روستا ) ماما، ماما بهورز آموزشبرنامه آموزشي دوره  برگزاری  -2

بر اساس آخرين دستور العمل های برنامه و صدور گواهي های  مراقبين سالمت خانوادهحضوری و غير حضوری آموزش  بر نامه ريزی جهت -3

  الزم بر اساس فرمت های ابالغي

آموزشي گاه های كارنتايج بهورزان با استفاده از نظرات اصالحي و تجزيه وتحليل  موزشي آ مهارتهایمستمر  ءبرنامه ريزی جهت ارتقا  -4

 رگزار شدهب

تهيهه   -تعيين سرفصل و ساعت مورد نياز -برنامه ريزی و آموزش بدو خدمت كاركنان بهداشتي درماني شامل اجرای برنامه ريزی  آموزشي -5

 پکيج آموزشي و صدور گواهي با مشاركت واحد های كارشناسي مربوطه 

  *آموزش الب كميته در ق مشاركت در برنامه ريزی و بازآموزی سايركاركنان نظام سالمت -6

 به ويژه در قالب آزمونهای فصلنامه بهورز غير حضوری ) از راه دور ( بهورزان ه ريزی و اجرای برنامه های آموزشطراحي و برنام - 7

 ارتقاء مهارت های آموزشي مربيان وسايركاركنان  -8

 امه ها و انتقال آموزشها به ساير رده هاشركت درجلسات ادغام برنامه های جديد و همکاری و مشاركت در اجرای برن -9

 كارشناسهان  تان , مدير مركز آموزش بهورزی، شهرستان ) متشکل از رئيس مركز بهداشت شهرس *تشکيل كميته آموزشهماهنگي جهت  -10

  (،رابط آموزش و بازآموزیستادی بر حسب مورد

  پزشکيعلوم  دوره های كارورزی، كارآموزی دانشجويان در برگزاری مشاركت  -11
مركز  رئيس كميته آموزش ،رئيس مركزبهداشت شهرستان و دبير كميته مديرو  آمده است1شرح وظايف كميته مزبور به پيوست شماره : *1رتذک

 بهورزی مي باشد . آموزش

 

 سایر وظایف -د

  ساير واحد های ستادیمراسم  بزرگداشت روز بهورز با همکاری گزاری بر-1

 (2پيوست شماره چک ليست )براساس و مربي نمونه انتخاب بهورز  -2

 (3پيوست شماره  آيين نامه ی مربوطه) براساستشکيل شورای بهورزی  -3
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و ههای سهالمت   از خانه های بهداشت، مراكز بهداشتي درماني روستايي ، پايگهاه  گروهي مركز بهداشت شهرستان  پايش هایمشاركت در  -4

 مراكزسالمت جامعه 

تجهيز و همکاری در به مركز بهداشت شهرستان و  مراتبآموزی و برآورد تجهيزات الزم و اعالم ن راه اندازی خانه بهداشت دانش اعالم زما -5

 راه اندازی خانه های بهداشت دانش آموزی 

 (4براساس پيوست شماره ) متقاضيدريافت ديپلم كار دانش بهورزان  تمهيد مقدمات -6

درصهورت   شاغل ) درخواست نقل و انتقال ، ادامه تحصيل و تغييهر عنهوان (   اداری مرتبط با بهورزان امور وص ارائه نظر كارشناسي درخص -7

 بر اساس ضوابط و مقررات جاری  درخواست

 عرصه های بهداشتي درماني در پژوهش برنامه های در مشاركت  -8

 

 بهورزی  شرايط تاسيس و ادامه فعاليت مركز آموزش:  3 ماده

وزارت  بهداشهت مجهوز كتبهي از معاونهت     بابر اساس طرح گسترش شبکه های بهداشتي درماني و بهورزی  راه اندازی مركز آموزشتاسيس و 

 .درمان و آموزش پزشکي خواهد بود بهداشت ، 
 

 ده برای مراكز مذكورلزوم استقرار مراكز آموزش بهورزی بر اساس طرحهای گسترش در شهرستانها و وظايف پيش بيني ش با توجه به:  1تبصره 

در نبود  مراكز آموزش بهورزی،  بدو خدمت نيروهاآموزش باز آموزی كاركنان نظام سالمت و ، و لزوم اجرای برنامه های آموزش مراقبين سالمت 

 كماكان ادامه دهند .  خود را و بازآموزی  های آموزشي بايد فعاليت هورزی نيز فراگيران /كارآموزان ب

 

نفر  5از  كمتر و نفر 20از  حداكثر دو دوره در سال مي تواند پذيرش داشته باشد . ظرفيت هر دوره نبايد بيشتربهورزی  كز آموزشمر : 2تبصره 

 )باتوجه به شرايط جغرافيايي دانشگاه(اشد.ب

 .حداكثر و حداقل ظرفيت دوره مطرح نيست ،  با مدرك فوق ديپلم هورزی ب: درمورد كارآموزان 3تبصره

 
 

 بودجه واعتبارات مركزآموزش بهورزی : 4ادهم

درمان و آموزش  ،وزارت بهداشت بهورزی بر عهده معاونت بهداشت كز آموزشامربهبود استاندارد  تامين اعتبار وتجهيز واندازی، مسئوليت راه 

 پزشکي است 

اله بايد در بودجه بندی اه تامين مي شود كه همه ساز محل اعتبارات جاری دانشگ مراكز آموزش بهورزی جاری و نگهداری : هزينه های  1تبصره 

 . تخصيص  و به شهرستانها ابالغ گردد  ،پبش بيني

به  ي شده و قبل از شروع دوره آموزشينيپبش ب یدر بودجه بند ديباهزينه تربيت بهورز نيز همزمان با دريافت مجوز پذيرش بهورز :  2تبصره 

 .و ابالغ گردد  صيشهرستانها تخص

 
 

 شرايط و محل استقرار مركزآموزش بهورزی : 5ه ماد

 مي باشد:و دارای مشخصات زير استقرار االمکان در جوار مركز بهداشت شهرستان  در مركز هر شهرستان و حتيبهورزی  مركز آموزش

 آموزشی _( بخش اداری الف 
  (مترمربع 48تا  36به مساحت ) اتاق 2كالس درس نظری 

 مترمربع( 48تا  36مساحت  )بهاتاق 1  كالس درس عملي 

  دقيقا بر اساس چيدمان خانه بهد اشت(  اتاق 2نمونه خانه بهداشت( 

  (اتاق 2 )     اتاق كار گروهي 

   اتاق 3  (  اتاق  مدير و مربيان زن و مرد) 

 انهيرا اي وترياتاق كامپ 

  اتاق 1اتاق امور دفتری و ماشين نويسي 

  نمازخانه 
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  آبدارخانه 

  كتابخانه 

 به تعداد مورد نياز و بر اساس استانداردهای موجود س بهداشتي سروي 

  سالن اجتماعات 

 بخش رفاهیب (  
 زن ويک اتاق برای ناظم مرد هبرای ناظم اتاقيک   (2/ناظمه اتاق ناظم) 

 ( 4تا  3اتاق خواب دانش آموزان )مترمربع برای هر دانش آموز 

 آشپز خانه 

 سالن غذاخوری 

 (و بر اساس استانداردهای موجودبه تعداد مورد نياز حمام و سرويس بهداشتي) 

 انبار 

 نمازخانه 

 اتاق مطالعه 

 : تجهیزات مرکز شاملج (  
 تجهيزات اداری    - 

 تجهيزات آموزش    -

 *زيست  -زات رفاهييتجه     -

 **خود رو-    

 . آمده است  5ليست تجهيزات در پيوست  شماره  -*                          

و نظارت بر فعاليت  فراگيران بهورزی منظور انجام امور جاری و برنامه كار آموزی  و آموزش عملي ه خودرو ب 2هر مركز بايد حداقل دارای  -**                        

مركز بهداشت ی بهورزفراگيران زمان كار آموزی پايه اول برای رفت و آمد در تيم سالمت بصورت تمام وقت در اختيار داشته باشد و 

 . دهدقرار  بهورزی مركز آموزشيک دستگاه ميني بوس در اختيار شهرستان موظف است 

 

 عرصه های آموزش عملي ، كار آموزی : 6ماده 
 

 آموزشی خانه های بهداشت-الف
بدو  چنين آشنا نمودن كاركنان  پايه اول و همفراگيران خانه بهداشت آموزشي برای كار آموزی  5تا  2بهورزی  مركز آموزشالزم است هر     

 در اختيار داشته باشد . و كار آموزی دانشجويانخدمت 

 خانه بهداشت آموزشي كه با هماهنگي مركز بهداشت شهرستان انتخاب مي شود بايد دارای مشخصات زير باشد : :  1تبصره  

 داشته باشد . شهرحتي االمکان نزديکترين فاصله را با  -1

نحوه برخورد و تعامل با  مدت يک هفته نکات الزم را در ارتباط با در مركز آموزش بهورزی به  مطلع و با تجربه بوده كه ،آگاهان دارای بهورز -2

  و ساير كارآموزان را فرا گرفته باشند.  دانشجويان ،فراگيران بهورزی 

 (5. )طبق پيوست شماره دوسايل استاندارد باشدارای تجهيزات و  -3

 .دنروستای قمر باشيک  حداقل   نفر و دارای1000  تا 500 بين اين خانه های بهداشت حتي االمکان  جمعيت -4 

 د.نتحت پوشش يک مركز بهداشتي درماني فعال باش -5 

خانه های مربيان در زير نظر مستقيم هفته   15عملي پايه اول كار آموزی خود را به مدت -بهورزی پس از آموزش نظری  فراگيران : 2تبصره  

 بهداشت آموزشي و مراكز بهداشتي درماني شهری و روستايي آموزشي طي مي كنند. 
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در خانه بهداشت آموزشي کانات مي توان از دو روش بيتوته بهورزی در پايه اول برحسب ضرورت و امفراگيران برای انجام كارآموزی   : 3تبصره 

تجهيزات زيستي و مواد غذايي مورد نياز بايد از  ،فراگيران درصورت اقامت ستفاده نمود . ا بهورزی و يا تردد بين خانه بهداشت و مركز آموزش

 شود.طريق مركز بهداشت شهرستان تامين 

  خانه بهداشت دانش آموزی -ب
مکن است قبالٌ كه م  روستای محل پذيرش خود اعزام مي شوندخانه بهداشت دانش آموزی در پايه دوم برای كار آموزی به بهورزی فراگيران  

مركز توسط ، خانه بهداشت فراگيرقبل از شروع كار آموزی در غير اينصورت الزم است  ، راه اندازی شده و دارای بهورز فارغ التحصيل باشد

 بهداشت شهرستان تجهيز و راه اندازی گردد.

 

 مراکز بهداشتی درمانی روستایی آموزشی -ج
درپايه اول ضرورت دارد  ،در آنها ،بويژه نظام ارجاع و برنامه های پزشک خانواده ماني و روند كاربرای آشنايي با وظايف مركز بهداشتي در 

كارآموزی نمايند. تجهيزات اين مركز بايد حتي االمکان كامل و استاندارد و دارای بهداشتي درماني دريک مركز رنامه  طبق ب فراگيران بهورزی

ارجاع بين خانه های بهداشت و مي يايست سيستم تجربه و آشنا با نظام شبکه های بهداشتي باشد .پزشک خانواده فعال و نيروی انساني با 

 تابعه و اين مركزبرقرار شده باشد.

 سالمت جامعهمراکز  -د
مدت به  فراگيرانكنترل عاليم حياتي و  غيره .... ( الزم است  پانسمان، در زمينه ايمن سازی و كمک های اوليه ) تزريقات، عمليمنظور كاره ب 

کارآموزی ). طي نمايندوابسته سالمت و پايگاه های اين مراكز  درس ايمنسازی و كمک های اوليه را در عمليكار ،درپايه اولهفته يک حداقل 

  (انجام می شود بيمارستان نوزادان بخش ژ در.ث.ب واكسن تزريق

صورت  با حضور مربيانو در اين مراكز پايه دوم ت دوران بارداری، ايمن سازی مراقب مراقبت اطفال، های اوليه، كمکارائه ساعات عملي دروس 

مي توان از بخش اورژانس بيمارستان ،  كم باشددر مراكز سالمت جامعه برای ارائه خدمات كمک های اوليه ت درصورتي كه بار مراجعا .مي گيرد

 نمود.های اوليه استفاده  نيز برای آموزش كمک

 بیمارستان  و نوزادان بخش زایمان  -انیتسهیالت زایم-ه 
درپايه دوم آموزشي در زمينه كمک به زايمان طبيعي بايد امکان آموزش صحيح آنان در  فراگيران بهورزی زنبرای آموزش عملي و كار آموزی  

 بخش زايمان فراهم گردد.

 مشاهده كند.سط ماما را توزايمان طبيعي  4 -6 حداقل زن بايد در طول دوره كار آموزی هر دانش آموز 

) مطابق آئين .يردگمي انجام  در اين مکان ها  نيز با حضور مربي مامايي)ويژه مناطق خاص ( بهورز ماما و روستاماماآموزی ارائه ساعات عملي و كار

  (بهورز ماما و روستانامه ماما

 

  های بهداشت محیط و حرفه ای کارگاه-و
و ساير الزم است با هماهنگي  واحد بهداشت محيط و حرفه ای شهرستان  فرگيران بهورزیحرفه ای برای آموزش عملي بهداشت محيط و  

 امکانات الزم برای آموزش در مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي ،اماكن عمومي ،تاسيسات بهداشتي آب و فاضالب و كارگاه ،واحدهای ارائه خدمت 

 دد.   فراهم گربهداشت محيط های كار با حضور مربي 

  بیمارستان ، مرکز بهداشت شهرستان وستاد شبکه -ز
ن به بازديد از به اتفاق مربيا فرگيران و كارآموزان بهورزیاست  خدمات بهداشتي درماني الزمكار عملي آشنايي با نظام ارائه  منظور انجامه ب 

  آشنا شوند. يف  هر كدام از واحدهاد، وبا واحد های مختلف  و شرح وظاناين فضاها بپرداز
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 ساختار نیروی انسانی : فصل دوم 
 

 ضوابط انتخاب نیروهای آموزشی واداری و شرح وظایف کارکنان   –بخش اول 
 

 مركزمد ير  ضوابط انتخاب  : 7 ماده
 نتخاب مي شود :ذيل ا شرايط  بهورزی  با  مربيان علمي از بين  و با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي ، اخالقيبهورزی  مركز آموزشمدير 

 الف : سابقه خدمت :

 سال سابقه خدمت در نظام شبکه  5 دارا بودن حداقل  -1

 سال كار در مركز آموزش بهورزی 3دارا بودن  حداقل  -2

 اشتغال به كار تمام وقت در مركز آموزش بهورزی در دو سال اخير   -3

 :ب: مدرك  تحصيلي به ترتيب الويت 

آموزش پزشکي، كارشناس ارشد  ، كارشناس ارشدش جامعه نگر علوم سالمتآموز كارشناسي ارشد )كارشناس ارشد -1

سالمت، كارشناس ارشد مديريت آموزشي، جمعيت شناسي و  آموزش ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني، كارشناس

 2با پايه مدارك تحصيلي كارشناسي مندرج در بند  (ساير رشته های علوم پزشکي

رفه ای، حو  عمومي با گرايش بهداشت خانواده و مبارزه با بيماری ها، بهداشت محيط كارشناسي ) كارشناس بهداشت -2

 پرستاری، مامايي ( 

عنوان مدير ه سال با پست سازماني ب 5مدت  حداقل به آئين نامه  اين  : ادامه اشتغال كاردانهای بهداشتي كه قبل از تصويب 1تبصره 

  بالمانع است .،و خدمت آنان مورد رضايت باشد  ظيفه نموده اندوانجام  بهورزی مركز آموزش

 : ارجح است كه مدير مركز از بين بانوان متعهد واجد شرايط انتخاب گردد. 2تبصره

 : ارزشيابي و نظارت بر فعاليت مدير با رئيس مركز بهداشت شهرستان و كارشناس مسئول بهورزی استان است. 3تبصره
 

 مركزير  مدشرح وظايف :  8ماده 
 

 رپرستي امور فني و اداری مركزس  

  تهيه برنامه عملياتي ساليانه مركز آموزش بهورزی با همکاری مربيان 

 و پيگيری تامين اعتبار مورد نياز مركزهزينه آن  همکاری در تهيه و تنظيم بودجه مركز و نظارت بر 

 حت سرپرستيت ابالغ شرح وظايف كاركنان 

 و انجام وظايف مربوط به دبيری كميتهستان شهربهورز  پذيرشتشکيل كميته گيری  پي 

  برنامه ريزی آموزشي با همکاری مربيان در هر پايه آموزشي و نظارت بر اجرای آن 

  و ارزيابي آموزشي مربيان چک ليست آموزشي , كلي ,  بر نحوه تدريس مربيان و كنترل طرح درس روزانهنظارت 

  كار آموزی  و عملي –مشاركت در آموزشهای نظری 

 ثبت كارنامه و معدل گيری  نظارت بر نظارت بر طرح سواالت امتحاني و تصحيح اوراق و 

 برنامه ريزی و نظارت بر نحوه اجرای برنامه های امتحاني پايان هر پايه و امتحان نهايي 

 با همکاری  از نظر تامين فضا و وسايل كمک آموزشي  آموزیعملي و كار -فراهم نمودن تسهيالت الزم برای آموزش نظری

 مركز بهداشت شهرستان

 بهورزی  فراگيران/كارآموزانامور رفاهي  پيگيری  

  تشکيل شورای مربيان و تنظيم برنامه مدون برای برگزاری جلسات آن حداقل ماهي يک بار 
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 يان با همکاری مربدر محيط مركز و عرصه های كار آموزی  فراگيران و كارآموزان بهورزیباط ظنظارت بر رفتار و ان 

  و برنامه های ارتقاء شغلي  ارزشيابي ساالنه آنان ,نظارت برحسن انجام وظيفه مربيان و كاركنان 

 آموزی بهورزان با هماهنگي و مشاركت كارشناسان ارزشيابي برنامه های بازماندگاری اطالعات جهت های  برگزاری آزمون

 ستادی مركز بهداشت شهرستان

 ارتقاء برنامه های آموزشيبه منظور آموزشي رحهای مداخله ای و ارائه ط آزمونها تحليل نتايج 

 برنامه ريزی جهت انجام نياز سنجي آموزشي از بهورزان شاغل و مراقبين سالمت و اعالم نتايج به واحدهای ستادی 

 انجام وظايف مربوط به دبيری كميته ی آموزش وبازآموزی 

 هماهنگي با كارشناسان ستادی   اجرای برنامه آموزش بدو خدمت نيروها با همکاری و 

 و  ها و بهبود نظارت و ارزشيابي دوره های آموزشي در حين اجرا و بعد از پايان دوره به منظور تجزيه و تحليل و رفع نارسائي

 برنامه های آموزشي   ارتقاء

   تامين منابع آموزشي براساس سرفصل دروس ازطريق واحدهای ستادی 

 به عنوان يک رسانه در بازآموزی مداوم بهورزان شهرستانبهورزط فصلنامه وظايف مربوط به راب جامان  

  و اعالم نتايج به مركز  مربيان نمونه و انتخاب بهورزان ،برنامه ريزی و نظارت جهت برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز

  بهداشت شهرستان

  های مرتبط با مركز آموزش  برنامه پيشرفت  رشمركز بهداشت شهرستان و ارائه گزا  سيارشناشورای كشركت در جلسات

 بهورزی

  پيگيری تشکيل شورای بهورزی و انتقال مسائل و مشکالت بهورزان به رئيس مركز بهداشت شهرستان و تالش در جهت حل

 مشکالت آنها

 مراكز بهداشتي درماني به اتفاق تيم كارشناسي  كاركنانعملکرد  پايش مشاركت در 

 بر نحوه عملکرد خانه های بهداشت دانش آموزی و آموزشي  مستمر تبرنامه ريزی و نظار 

 كاركنانو پيشنهاد تشويق و تنبيه  كز بهداشت شهرستانارسال نتايج گزارش بازديد مربيان به مر 

  مشاركت فعال در كميته های علمي و اجرايي مركز بهداشت شهرستان 

 دانش آموزی آموزشي وشت همکاری با مركز بهداشت در راه اندازی خانه های بهدا 

 ارائه نظر كارشناسي درخصوص موارد اداری مرتبط با بهورزان شاغل درصورت درخواست 

 پژوهش در عرصه های بهداشتي درماني  مشاركت در  

  و مربيان/كارآموزان بهورزی  فراگيرانعلمي ، فرهنگي ، اجتماعي برای  برنامه های بازديدتنظيم  

 ه های ادغام يافته در نظام شبکه برنام اجرایشركت فعال در 

 ماما روستا) درمناطق خاص( و برنامه ريزی و اجرای برنامه آموزش بهورز ماما 

 مشاركت  در برگزاری دوره های كارورزی، كارآموزی دانشجويان علوم پزشکي 

  انجام ساير امور محوله زير نظر مسئول مافوق 

 

 

 

 

 ضوابط انتخاب مربيان :  9 ماده
   

 توانمند و عالقه مند به امر از بين افراد معتمد و مورد تاييد از نظر صالحيت ها ی اجتماعي ، اخالقي و علمي مربيان،

نظر كارشناس  با و روستايي "ترجيحا سال سابقه خدمت در واحدهای بهداشتي درماني حداقل سه با داشتن آموزش
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به  را مهارت آموزی مربي گریی  دوره مي بايست شده  فراد انتخابا .شوند انتخاب مي معاونت بهداشتمسئول بهورزی 

  .طي نمايند بهورزی مركز آموزشدر  ماه مدت يکه ( و عملي بخود آموز مهارت آموزی مربيان صورت تئوری ) كتاب 

 صورت مي گيرد. معاونت بهداشتي بهورزیآموزش عزل و جابجايي مربيان با نظر كارشناس مسئول  :1تبصره 

 سال درمركز آموزش بهورزی  دو پست سازماني مربي منوط به اشتغال تمام وقت فرد حداقل به مدت : تخصيص2تبصره

 مي باشد.ورضايت از خدمت نامبرده 

 كه بيش از يکسال در مركزآموزش بهورزی اشتغال دائم ندارند مي بايست مربيان بهورزی  پست سازماني : 3تبصره

مربياني كه پست مركز آموزش  از نحوه خدمتبد.درصورت عدم رضايت بالتصدی و به افراد واجد شرايط اختصاص يا

دی ودرصورت لزوم در اختيار واجدين شرايط قرار مي بالتصآنان دراختياردارند پس از طي مراحل قانوني پست را  بهورزی

 يرد.گ

 

  چارت تشکیالت آموزشی مرکز :

 

 تعداد كاركنان آموزشي عناوين شغلي  رديف

 نفر  2 ( هداشت خانواده با گرايش ب)بهداشت عمومي كارشناس  /ارشد كارشناس 1

 نفر  2  ) با گرايش مبارزه با بيماريها ( ارشناس بهداشت عموميكارشناس ارشد/ك  2

 نفر  1 كارشناس بهداشت محيط و حرفه ایكارشناس ارشد / 3

 نفر  1 كارشناس مامايي كارشناس ارشد / 4

 نفر  1 رستاری كارشناس پكارشناس ارشد / 5

 

   استفاده نمود. مي توان از مربي خارج سيستم به عنوان حق التدريس تربيت بدني و براي تدريس دروس معارف : 4تبصره 

 

 بهورزی مركز آموزش: وظايف مربيان   10ماده  
 

 بهورز مشاركت در مراحل  پذيرش  

  يبرنامه ريزی آموزشتدوين همکاری با مدير مركز در  

  نظام سالمتدر اجرای برنامه های آموزشي كاركنان مشاركت 

 ،سوم آيين نامهآموزشي مطابق فصل اجرا و ارزشيابي دوره آموزش بهورزی بر اساس كوريکولوم  برنامه ريزی 

 كارآموزان تهيه طرح درس و چک ليست آموزشي و چک ليست ارزشيابي مهارتهای خروجي فراگيران / 

  های  در برنامه های بازديد منازل و مراقبتفراگيران/ كارآموزان اقماری به همراه حضور فعال در روستاهای اصلي و

 و ارائه گزارش به مدير بهداشتي و غيره

 منظور توجيه و جلب مشاركت مردم در برنامه های بهداشتيه شركت در اجتماعات روستايي و جلسات شورای بهداشت ب 

  

  و اوراق امتحاني و اسنادگيران/ كارآموزان فراو پرونده آموزشي تنظيم مدارك همکاری در 

   نظام سالمتمشاركت در برنامه آموزش بدو خدمت كاركنان 

  ديپلم كاردانش و ....(همکاری با مدير مركز در برنامه های ادامه تحصيل بهورزان( 

 نظام سالمتبرنامه های جديد  یزحضور فعال در جلسات بازآموزی و نوآمو 

  بازآموزی از طريق فصلنامه بهورز و مشاركت در برگزاری آزمونهای فصلنامههمکاری در برنامه های 

 نظارت بر فعاليت بهورزان فارغ التحصيل همراه با تيم های كارشناسي مركز بهداشت شهرستان 

 فراگيران/ كارآموزان ، اجتماعي برای هنگي، فربازديدهای علمي برنامه ريزی و اجرایهمکاری با مدير در 
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 فراگيران/ كارآموزان و ل در جلسات شورای مربيان و ارائه راه حل در مورد مشکالت فردی و آموزشي مشاركت فعا

 بهورزی  مركز آموزشحل مشکالت فني و اداری همکاری در

  برنامه ريزی و نظارت بر خانه های بهداشت دانش آموزی و آموزشي 

  موزی جديددر راه اندازی خانه های بهداشت دانش آ مدير مركزهمکاری با 

 آموزشي  مشاركت درتهيه منابع 

  همکاری در برگزاری جشن بهورزی و انتخاب بهورز نمونه 

  به منظور روز آمد كردن مواد آموزشي های علمي  پيشرفتبررسي مطالعه و 

 فراگيران/ كارآموزان باطي و اخالقي ظهمکاری با مديردرخصوص مسائل ان 

  مسئول مركز بهداشتي درماني مربوطهشورای اسالمي روستا با همکاری به مردم و فراگيران/ كارآموزان معرفي  

 و ما ما روستا در مناطق خاص  همکاری در اجرای برنامه آموزش بهورز ماما 

  مشاركت در اجرای  كارآموزی و كارورزی دانشجويان علوم پزشکي 

  انجام ساير امور به پيشنهاد مدير مركز 

  

 شورای مربيان   : 11  ماده
  

 :تشکيل مي گرددو متشکل از اعضای زير  شورای مربيان بر اساس ضوابط 

 )مدير مركز) رئيس شورا 

 )مربيان ) اعضاء ثابت 

 در جلسات شورای مربيان بدون داشتن  اشته باشد بنا به مورد مي توانندساير افرادی كه حضور آنان در جلسه ضرورت د

 حق رای شركت نمايند.

 

 شود. شورا انتخاب مي دبيرعنوان ه ثابت ب: يکي از اعضای  1تبصره 

 جلسه فوق العاده برگزار مي،  موارد لزوم بنا به پيشنهاد اعضاءدرو  حداقل هر ماه يک بار تشکيل جلسات شورای مربيان:  2تبصره 

 .است  برای تشکيل جلسات ضروری و رييس شورا ءحضور حداقل دو سوم اعضا. شود

 بهورزیآموزش حضور كارشناس مسئول يد با ماً با/كار آموز بهورزی حتاج فراگير برای اخرگيری تصميم :  3تبصره

 صورت گيرد . حق رای   داشتن  با و رئيس مركز بهداشت شهرستان  دانشگاه/دانشکده

 ،تصميمات اتخاذ شده در جلسات شورا پس ازتنظيم صورت جلسه و امضاءكليه اعضاء و ثبت شماره و تاريخ در دفتر -4تبصره 

 اعالم مي شود .  فراگير /كار آموز بهورزی توسط مدير مركز به مركز بهداشت شهرستان و در صورت نياز به تشخيص شورا به 

 

 عهده رئيس شورا خواهدبود.ه پيگيری اجرای مفاد صورت جلسات ب -

 

 :  وظايف شورای مربيان 12ماده  
 

 غيير محل كارآموزی و ت ،  بهورزی ان/ كارآموزفرگيران تحصيل  تصميم گيری در مورد تشويق ، تنبيه , اخراج و نحوه ادامه

... 

  فرگيران / كارآموزان بهورزیتصميم گيری بمنظور راهنمايي در مورد حل مشکالت فردی و اجتماعي 

 تصميم گيری در مورد حل مشکالت فني و اداری مركز 
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  در خانه های فرگيران / كارآموزان بهورزی لمي و عملي های عمهارتاز نتايج ارزيابي ها ارزيابي عملکرد مركز با توجه به

 بهداشت و برنامه ريزی برای ارتقاء عملکرد مركز

  تصميم گيری در مورد انتخاب بهورز نمونه 

  بهورزان شاغل و كاركنان نظام سالمت و ساير ارائه دهندگان خدمتبازآموزی تصميم گيری در مورد نحوه آموزش و 

 فرگيران / كارآموزان بهورزیعلمي ،فرهنگي ،اجتماعي برای  زديد هایبا در مورد تصميم گيری 

 بررسي ساير مسايلي كه نياز به طرح در شورا داشته باشد بنا به پيشنهاد رئيس يا اعضاء شورا 

 
 

 كاركنان اداری : 13ماده 
 

 :كز آموزش بهورزی مر مورد نياز اداری  كاركنان

 يک نفرن نويس                 متصدی امور دفتری، بايگاني و ماشي -1

 نفر  دو                                                    اقامتگاه دختران هناظم-2

  نفر دو                                                     پسران اقامتگاه  ناظم -3

 نفر نگهبان  3 نفر در غير اينصورت سرايدارمقيم يک                         سرايدار/ نگهبان                                     -4

  نفر يک                   *كارشناس كامپيوتر -5

 دو نفر                                                                        ه    رانند -6     

 يک نفر                                                         متصدی خدمات     -7        

 

 تامين مي شود  نيروهای قرار دادی و شركتياز طريق  7و3،4،6نيروهای مورد اشاره در رديف های   :1 تبصره

با شهرستان مي تواند در صورت تمايل نيروهای شاغل در حوزه مركز بهداشت شهرستان  از آنان به عنوان ناظم/ ناظمه  : 2تبصره 

 رعايت كليه ضوابط قانوني استفاده نمايد.

 
 تامين مي شود . از مركز بهداشت شهرستانروز در هفته بر حسب نياز كارشناس كامپيوتر  يک *       

 

 

 

 مركز آموزش بهورزی  / ناظمهوظايف ناظم    : 14 ماده 
 

 

  ،اسالمي و موازين بهداشتي ، رسيدگي خالقي و ارعايت شئون نظارت برآشنا نمودن دانش آموزان با مقررات مركز آموزشي

 و حل اختالفات احتمالي آنانفرگيران / كارآموزان بهورزی  به وضعيت روحي

 نظارت و رسيدگي به امور داخلي خوابگاه                                               

 فرگيران / ورزشي  و ،اجتماعي ی ، رفاهي ، فرهنگينامه های عباددر تهيه و تنظيم بركز آموزش بهورزی همکاری با مدير مر

 كارآموزان بهورزی

 ، نمونه خانه  تنظيم ساعات مطالعه ،مرور دروس روزانه ، نظارت بر استفاده از وسايل كمک آموزشي و اتاق درس عملي

 بهداشت و....

 نظارت بر عملکرد كادر خدماتي در ساعات غير اداری 

  مواقع بروز  يا مركز اورژانس و بيمارستان در به نزديکترين مركز بهداشتي درماني وهورزی فرگيران / كارآموزان بانتقال

 حادثه يا بيماری
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  غير اداری در ساعات فرگيران / كارآموزان بهورزی نظارت بر حضور و غياب 

 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق 

 شود. مركز توسط مدير تنظيم ميبراساس نياز / ناظمه  : برنامه كار ناظم   تبصره

 

 :    شرايط انتخاب ناظم 15ماده  
 

 ناظم و ناظمه اقامتگاه از طريق نيروهای قراردادی و با در نظر گرفتن شرايط زير انتخاب مي شود:

 داشتن صالحيت اخالقي، رفتاری واجتماعي با تائيد هسته گزينش-1

 داشتن مدرك تحصيلي حداقل ديپلم -2

 سال  24 حداقل سن -3

 رئيس مركز بهداشت شهرستان صورت مي گيردو آموزش بهورزی موفقيت در مصاحبه كه توسط مدير مركز  -4
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  فصل دوم
 

 پذیرش  بهورز  -بخش دوم 

 :پذيرش بهورز 16ماده 
 

صورت مي گيرد . اين فصيلي كه در ذيل آمده است ،به تپذيرش بهورز بر اساس دستورالعمل اجرايي پذيرش و استخدام بهورز 

 دستورالعمل برای اجرايي شدن بايد قبل از اقدام و شروع پذيرش به تصويب هيات امناء دانشگاهها برسد.

 
 

 

 «دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز » 

 

شکیالتی کارمندان غیر هیأت علمی مؤسسه به منظور اصالح دستورالعمل آئین نامه اداری، استخدامی و ت 34ماده  6این دستورالعمل در اجرای تبصره 

 تبصره به شرح ذیل در تاریخ  به تصویب هیأت امناء دانشگاه رسید.   24ماده و  26در  1391پذیرش و استخدام بهورز مصوب سال 

گزینی و سنجش با رعایت عدالت استخدامی، شایسته : پذیرش بهورز مورد نیاز دانشگاه از بین داوطلبان بومی در یک فضای رقابتی و1ماده 

های عمومی براساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و های عمومی و تخصصی از طریق آزمون کتبی و مصاحبه و احراز صالحیتتوانمندی

مجلس شورای اسالمی  9/2/1375صوب های دولتی مها و مؤسسات و شرکتها و سازمانکارکنان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه

 خواهد بود.

: پذیرش و استخدام بهورز صرفاً در چارچوب مجوزهای استخدامی خواهد بود که از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع ابالغ 2ماده 

 می گردد.

بهورزان خروجی بازنشسته، فوت شده، از کار افتاده در طی  هیأت امنا مبنی بر جذب دانش آموزان بهورزی به جایگزینی 1393: مصوبه سال 1تبصره 

های مذکور منوط به تصویب یابد و بدیهی است پذیرش بهورز پس از سالنیز تسری می 98تا  96های برای بهورزان خروجی سال 95و  94های سال

 هیات امنا خواهد بود.

تخدامی، در صورت عدم تأمین مجوز استخدام پیمانی به موقع معادل نیروهای خروجی مندرج آیین نامه اداری اس 31ماده  5: با توجه به تبصره 2تبصره 

های بهداشت تابعه موسسه با رعایت برنامه ریزی آموزش بهورزان در مقاطع تحصیلی دیپلم و کاردانی پذیرش و به کارگیری به خانه 1در تبصره 

 صورت قرارداد کار معین بال مانع خواهد بود.

 : پذیرش فراگیران وکارآموزان بهورزی به صورت پیمانی منوط به وجود مجوز استخدام، ردیف بالتصدی و اعتبار مورد نیاز و طی دوره مربوطه3ماده 

 باشد. می

زنشستگی یا از گیرد مستلزم طی دوره مربوطه و صدور حکم باتبصره: انعقاد قرارداد کار معین با بهورزانی که به جایگزینی بهورزان خروجی صورت می

امکان کار افتادگی بهورز قبلی و حصول اطمینان از بال تصدی شدن ردیف بهورز شاغل می باشد. بدیهی است اشتغال توأم هر دو بهورز قبلی و جدید 

 پذیر نخواهد بود.

 ه آموزش بهورزی پذیرفته می شوند.: فراگیران بهورزی با مدرک تحصیلی دیپلم پس از قبولی در آزمون استخدامی برای طی دوره دو سال4ماده 

: کارآموزان بهورزی با مدرک تحصیلی فوق دیپلم پس از قبولی در آزمون استخدامی برای طی دوره تطبیقی شش ماهه مهارت بهورزی 1تبصره 

 پذیرفته می شوند.
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 ردد.گآموزان بهورزی( اطالق می: عنوان فراگیران بهورزی منبعد به جایگزینی جمله )دانش2تبصره 

 باشد: رعایت شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل مصوب و اصالحات بعدی آن به منظور پذیرش و استخدام بهورزان الزامی می5ماده 

)  1392تبصره: مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته های کودکیاری و بهداشت مدارس منحصراً جهت ارتقاء بهورزان شاغلی که قبل از اردیبهشت ماه 

 تصویب طرح جدید طبقه بندی مشاغل( مدرک فوق را ارائه داده اند قابل احتساب خواهد بود.تاریخ 

 

 . شرایط عمومی استخدام بهورز عبارتست از:6ماده 

 اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور -1-6

 داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران  -2-6

 لتزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ا -3-6

 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت ) ویژه برادران( -4-6

 تبصره: معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعالم کمیسیون پزشکی دانشگاه با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.

 به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان  عدم اعتیاد -5-6

 عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر  -6- 6

نجام داشتن سالمت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیت های مرتبط با آن از جمله دهگردشی و ا -7-6

 شکی سیاری ها در روستاهای تحت پوشش با تأیید کمیسیون پز

 نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحد های دانشگاه -8-6

 داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی و یا بازخرید شده خدمت موسسه و سایر دستگاه های دولتی باشند. -9-6

 نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی -10-6

 . شرایط اختصاصی استخدام بهورز عبارتست از: 7ه ماد 

 رعایت شرایط احراز طبقه بندی مشاغل الزامی است که بایستی در آگهی استخدام منتشره درج گردد. -1-7

ای شرکت داوطلبان بهورزی دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع فوق دیپلم مرتبط و دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته ه -2-7

 غیرمرتبط مندرج در شرایط احراز طبقه بندی مشاغل مجاز نمی باشد.

شرکت دانشجویان در آزمون های پذیرش و استخدام بهورز بالمانع است و در صورت احراز قبولی، پذیرش آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی و  -3-7

 نشگاهی، قبل از شروع کالس های بهورزی می باشد.گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هر گونه مدرک دا

پذیرش بهورز صرفاً باید به صورت بومی صورت گیرد. پذیرش بهورز غیربومی به هیچ عنوان مجاز نمی باشد. داوطلبان بایستی یکی از شرایط  -4-7

 زیر را داشته باشند تا به عنوان بومی تلقی گردند. 

شناسنامه( با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در  الف( محل تولد داوطلب )طبق مندرجات

 دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.

ستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشد و ب( حداقل دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی )ابتدایی، راهنمایی و متوسطه( را در روستا و یا شهر

 همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.

ازدواج کرده و در حال حاضر در « 7ماده » : داوطلبان زن که شرایط بند الف و ب را نداشته باشند ولی با فرد واجد شرایط مطابق بند الف یا ب 1تبصره 

« ب»و « الف»روستای مورد تقاضای پذیرش بهورز ساکن هستند، به عنوان بومی تلقی می شوند وپذیرش آنان بالمانع است. بدیهی است افراد بومی بند 

 نسبت به این افراد در اولویت هستند و این افراد نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود.

از طریق شورای اسالمی روستا و خانه بهداشت با تایید مرکز بهداشت  1: احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای الف و ب و تبصره 2صره تب

 شهرستان صورت می پذیرد.
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ضرورت سربازی در خارج از محل  : چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یا انجام دوره خدمت3تبصره 

و روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسالمی سکونت آن ها را گواهی کند و خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد 

های ها بالمانع است. لذا برای گروه اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق االشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا تأیید نماید پذیرش آن

 .مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر ضرورت ندارد مشروط براین که خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند

پذیرش، می بایست از افراد واجد شرایط نفر به ازای هر مورد  2: در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل 4تبصره 

 ساکن در روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آورد:

 الف ( روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان 

ت می توان از روستاهای همجوار تحت پوشش ب( درصورت عدم وجود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداش

نام نمود. گزینش بهورز از مناطق شهری در هر  اقدام به ثبت پس از تأیید مرکز بهداشت شهرستا کیلومتر، 15مرکزبهداشتی درمانی مربوطه تا شعاع 

  شرایطی ممنوع می باشد.

ن نامه از بین داوطلبان هر ایل و با تأیید بزرگان و ریش سفیدان ایل با تأیید اداره : در مناطق عشایری پذیرش بهورز با رعایت سایر مواد این آیی5تبصره 

 کل عشایری استان مربوطه انجام می گیرد.

 18روز (و حداقل سن برای دارندگان مدرک فوق دیپلم  29ماه و  11سال و  25سال ) 26و حداکثر  16حداقل سن برای دارندگان مدرک دیپلم  -5-7

 روز ( می باشد. تاریخ اولین روز شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار می گیرد. 29ماه و  11سال و  27سال ) 28و حداکثر 

: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. در هر صورت سن داوطلب دارای مدرک تحصیلی دیپلم با 6تبصره 

 29ماه و  11سال و  29سال)  30روز (و سن داوطلب دارای مدرک فوق دیپلم نباید از  29ماه و  11سال و 27سال ) 28نباید از درنظر گرفتن موارد زیر 

 روز ( تجاوز نماید.

 اند به میزان انجام خدمت فوق الف( داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان انجام داده

 ( مدت خدمت وظیفه دوره ضرورت آقایان بر اساس کارت پایان خدمت ب

 : سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه تعیین می گردد.7تبصره 

هستند در حین انجام طرح مجاز  7: مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که واجد طرح طبقه بندی مشاغل و سایر شرایط مندرج در ماده 8ماده 

 بهورزی باشد.آموزش شرکت در آزمون استخدامی می باشند، مشروط بر آن که تاریخ پایان طرح آنان قبل از شروع دوره  به

 : مسئولیت کلیه مراحل برگزاری آزمون استخدامی و پاسخگویی به اعتراضات به عهده کمیته آزمون دانشگاه می باشد.9ماده 

زده روز پس از اعالم نتیجه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقدام نمایند و کمیته آزمون دانشگاه تبصره: متقاضیان مربوطه حداکثر به مدت پان

 موظف است طی دو هفته کاری بررسی و اعالم نتیجه نماید.

زمون موسسه درحوزه : به منظور نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل کمیته ای تحت عنوان کمیته پذیرش بهورز و تحت نظر کمیته آ10ماده 

 معاونت بهداشتی با ترکیب ذیل تشکیل خواهد شد:

 معاون بهداشتی دانشگاه یا نماینده تام االختیار نامبرده ترجیحاً معاون فنی به عنوان رئیس کمیته  -1

  مدیر توسعه سرمایه انسانی دانشگاه یا نماینده تام االختیار وی -2

 نده تام االختیار ویمدیر هسته گزینش دانشگاه یا نمای -3

 مدیر گروه گسترش دانشگاه -4

 کارشناس مسئول آموزش بهورزی دانشگاه به عنوان دبیر کمیته  -5

ز یکی از مدیران مراکز آموزش بهورزی شهرستان های تابعه به انتخاب معاون بهداشتی دانشگاه )ترجیحا مدیر مرکز آموزش بهورزی شهرستان مرک -6

 استان (

 ت دانشگاه یا نماینده تام االختیار ویمدیر حراس -7



19 

 

 یک روانشناس یا روانپزشک به انتخاب معاونت بهداشتی  -8

 : شرح وظایف کمیته پذیرش بهورز عبارت است از: 11ماده 

 تهیه متن آگهی بر اساس مفاد این دستورالعمل به منظور ارائه به کمیته آزمون  - 1

 آزمون  انتشار آگهی تایید شده از سوی کمیته -2

 بررسی شرایط داوطلبان به منظور ارزیابی انطباق با مفاد این دستورالعمل  -3

 تعیین شیوه و عناوین الزم برای انجام مصاحبه -4

با مردم و ط انجام مصاحبه به منظور ارزیابی دانش و نگرش داوطلبان و ارزیابی سالمت روانی و اجتماعی و نیز توانایی های افراد برای برقراری ارتبا -5

 حل مشکالت آن ها و ایفای نقش بهورزی در روستا

 های متقاضیان استخدام در موارد مرتبطارائه پاسخ به شکوائیه -6

 اخذ تصمیمات الزم در موارد خاص و زمینه های مختلف با تایید کمیته آزمون دانشگاه  -7

طریق معاونت بهداشت، به شهرستان ها ابالغ می گردد تا در محل های مورد نیاز،  : آگهی پذیرش بهورز پس از تائید کمیته آزمون دانشگاه از12ماده 

 یابد.نصب و اطالعیه در مراکز بهداشتی، درمانی و خانه های بهداشت نیز انتشار 

ها و یا استفاده از هر دو تبصره: تصمیم گیری در مورد نحوه انتشار آگهی به صورت الکترونیکی و از طریق سایت دانشگاه و یا نشر آگهی در روستا

 روش به طور همزمان بر عهده کمیته پذیرش می باشد.

روز قبل از برگزاری آزمون تهیه و در اختیار داوطلبان قرار دهد. تاریخ  2: کمیته آزمون دانشگاه موظف است کارت ورود به جلسه آزمون را تا 13ماده 

 خواهد شد. و مکان برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه تعیین

گیری در شود. لیکن در صورت ارسال مدارک ناقص، تصمیم: به مدارکی که پس از انقضاء مهلت ثبت نام، ارسال شود ترتیب اثر داده نمی14ماده 

ر روی مالک تاریخ تحویل مدارک به پست، تاریخ ثبت شده چاپی مندرج ب خصوص پذیرش و یا رد آن به عهده کمیته آزمون خواهد بود. ضمناً

 باشد.مرسوله پستی می

آزمون تبصره: تصمیم گیری در مورد نحوه ثبت نام داوطلبان به صورت الکترونیکی یا ارسال مدارک از طریق پست یا ثبت نام حضوری بر عهده کمیته 

 است در هر حال روش ثبت نام کلیه داوطلبان در هر دوره جذب باید یکسان باشد.

ز مراحل پذیرش خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طی شده کان لم یکن تلقی و حتی در : چنانچه در هر یک ا15ماده 

صورت شرکت در کالس های آموزشی، ضمن اخراج، داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد و حتی در صورت 

 ر می گردد.صدور حکم استخدام، حکم صادره لغو و بالاث

: وجوه حاصل از حق ثبت نام داوطلبان استخدام که میزان آن توسط وزارت متبوع تعیین می گردد به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه 16ماده 

 واریز خواهد شد.

 های عمومی و تخصصی، آزمون کتبی به شرح ذیل از داوطلبان به عمل خواهد آمد. : به منظور سنجش توانمندی17ماده 

 براي سنجش داوطلبان داراي مدرك فوق ديپلم: -الف

آزمون توانمندی های عمومی برای کلیه داوطلبان به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. سواالت آزمون توانمندی های عمومی از دروس  -1-الف

سوال خواهد بود  60 "سوال و مجموعا 15ی، هر درس معارف اسالمی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و اطالعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانون

 60که به صورت سواالت چهار گزینه ای )با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط( طراحی می شود. آزمون توانمندی های عمومی مجموعا 

 از کل نمره آزمون( را به خود اختصاص خواهد داد. %30نمره )معادل 
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سوال معارف اسالمی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده  15لیت های مذهبی به : متقاضیان اق1تبصره 

 خواهد شد. 

آزمون تخصصی برای کلیه داوطلبان به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. سواالت آزمون اختصاصی از واحدهای درسی اختصاصی شامل  -2-الف

سوال تهیه می گردد که  60سوال(و جمعاً 15سوال(، آموزش بهداشت ) 15سوال(، آمار حیاتی و اپیدمیولوژی) 30اشتی درمانی)نظام ارایه خدمات بهد

نمره  60به صورت چهار گزینه ای )با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط( طراحی خواهد شد. آزمون توانمندی های تخصصی مجموعا 

 آزمون( را به خود اختصاص خواهد داد. از کل نمره %30)معادل 

 از کل نمره آزمون( را به خود اختصاص می دهند. %40نمره )معادل 80مصاحبه: از کلیه داوطلبان مصاحبه به عمل خواهد آمد که  -3-الف

 براي سنجش داوطلبان داراي مدرك تحصيلي ديپلم: -ب
خواهد آمد. سواالت آزمون عمومی از دروس دیپلم کامل متوسطه )شامل دروس جهت سنجش توانمندی های عمومی، آزمون کتبی به عمل  -1-ب

سوال خواهد بود که به  60سوال و مجموعا  15ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و دین و زندگی( و اطالعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانون هر درس 

از  %60نمره) 60غلط( طراحی می شود. آزمون توانمندی های عمومی مجموعا  صورت چهار گزینه ای )با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ

 کل نمره آزمون( را به خود اختصاص خواهد داد. 

سوال دین و زندگی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده  15: متقاضیان اقلیت های مذهبی به 2تبصره 

 خواهد شد. 

 از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد. %40به: مصاحبه مصاح -2-ب

ی : فهرست پذیرفته شدگان اولیه تا سه برابر تعداد مورد نیاز جهت انجام مصاحبه، پس از تأیید کمیته آزمون، در سایت دانشگاه اطالع رسان18ماده 

 کمیته آزمون باشد مراتب را به اطالع پذیرفته شدگان برساند.خواهد شد. عالوه بر آن معاونت بهداشتی به روش مناسبی که مورد تایید 

برابر ظرفیت مورد نیاز افراد به ترتیب اولویت های مقرر قانونی و نمرات فضلی انتخاب و  3: از میان شرکت کنندگان در آزمون کتبی حداکثر تا 19ماده 

برابر ظرفیت مورد نیاز )اصلی و ذخیره( بر اساس  2م مصاحبه نسبت به انتخاب جهت انجام مصاحبه به کمیته مصاحبه معرفی می گردند تا پس از انجا

 مجموع نمرات کتبی و مصاحبه اقدام و به هسته گزینش دانشگاه اعالم گردد.

 تبصره: دانشگاه مجاز است در صورت تشخیص نیاز در آگهی پذیرش و استخدام بهورز حد نصاب نمره آزمون کتبی تعیین و لحاظ نماید.

 : انتخاب داوطلبان به ترتیب نمره کل مأخوذه ) جمع امتیاز آزمون کتبی و امتیاز مصاحبه (و به صورت فضلی می باشد.20ماده 

: برای هر پست بهورزی، گزینش افراد دارای مدرک کاردانی دارای اولویت است. لذا در صورتی که برای یک پست بهورز، تعداد واجدین 21ماده 

نفر ذکر شده اقدام به گزینش بهورز نماید. در صورتی که تعداد واجدین  2نفر باشد دانشگاه می بایست از میان  2ردانی حداقل شرایط با مدرک کا

نفر باشد دانشگاه می بایست از افراد با مدرک دیپلم نیز اقدام به برگزاری آزمون نماید. در شرایط اخیر معیار برای  2شرایط با مدرک کاردانی کمتر از 

ن داوطلبان زینش افراد برای ورود به مصاحبه نمره فضلی آزمون کتبی می باشد. به منظور دسترسی به معیار واحد برای مقایسه نمره کتبی آزمون در میاگ

رود افراد برای تعدیل و محاسبه شود. بدیهی است پس از و 100از  60کاردان و دیپلم الزم است امتیازات هر دو گروه با مقیاس واحد و بر اساس نمره 

 مصاحبه، نتیجه نهایی بر اساس نمره کل )جمع آزمون کتبی و امتیاز مصاحبه ( محاسبه خواهد شد.

)شرایط احراز مدرک تحصیلی( و  5: استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط موضوع مفاد مواد 22ماده 

 ل می باشد.)بومی بودن( این دستورالعم7

 گردد.: لیست نهائی پذیرفته شدگان پس از تائید صالحیت عمومی توسط هسته گزینش دانشگاه اعالم می23ماده 

: پذیرفته شدگان اصلی پس از ابالغ نتایج نهائی حداکثر یک ماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل پذیرش به مرکز 24ماده 

 مایند.بهداشت شهرستان مراجعه ن
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: در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان قبل از شروع دوره آموزشی از پذیرفته شدگان ذخیره جهت شرکت 1تبصره 

 در دوره، دعوت به عمل خواهد آمد مشروط بر این که فرد ذخیره قبل از شروع دوره توسط هسته گزینش دانشگاه معرفی گردد.

های فراگیر یا کارآموز بهورزی تا یک ماه پس از شروع دوره آموزشی جایگزین کردن افراد ذخیره صورت انصراف پذیرفته شدگان دوره : در2تبصره 

 باشد.بالمانع خواهد بود و پذیرش افراد ذخیره بعد از این مدت مقدور نمی

ت در دوره آموزشی به صورت کتبی )با پست پیشتازیا تحویل : مرکز بهداشت شهرستان موظف است از پذیرفته شدگان نهایی جهت شرک25ماده 

 حضوری( دعوت به عمل آورد.

روز فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل پذیرش به مرکز 15تبصره: پذیرفته شدگان نهایی پس از وصول دعوت نامه، حداکثر 

ماده  2و  1اجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان مطابق تبصره آموزش بهورزی شهرستان مربوطه مراجعه نمایند و در صورت عدم مر

 اقدام خواهد شد. 22

پس از اتمام دوره آموزش بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل »: سپردن تعهد رسمی به دانشگاه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر این که 26ماده 

 الزامیست.» ی مورد نظر دانشگاه همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نمایدسال و به صورت شیفت ها 15به مدت 

ام در تبصره: پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی، از ادامه دوره انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه، مجاز به ثبت ن

 آگهی های بعدی پذیرش بهورز دانشگاه نمی باشند.

 

 

 والسالم                                                                                                                                                                
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 بهورز پذیرش انتخاب و  فرآیند    
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 تعيين اولويت مناطق پذيرش بهورز 

 پيگيري درخواست مجوز از استان 

 دريافت مجوز پذيرش و نشر آگهي و اطالع رساني در روستاها

كميته  ثبت نام داوطلبان بر اساس نحوه روش ثبت نام تعيين شده توسط

 پذيرش و كميته آزمون

 

 ثبت نام و تكميل مدارك و تشكيل پرونده

  برگزاري آزمون كتبيهمكاري در                  
 

افراد جهت شركت در دريافت اسامي پذيرفته شدگان در آزمون كتبي و دعوت از 

  مصاحبه

 مصاحبه ه ميتبا حضور اعضا ك مصا حبه  انجامهمكاري در

 امتياز هسته گزينش بر اساس باالتريناافراد  به معرفي پيگيري 

 

 

 
 شدگان نهايي  اسامي پذيرفته پيگيري دريافت

 و ثبت نام دعوت پذيرفته شدگان جهت تكميل پرونده

 تحصيلي اينات و تكميل پرونده انجام معهماهنگي به منظور 

 بررسي پست هاي بال تصدي بهورزي  

 اعالم تاريخ آزمون كتبي و تحويل كارت 

  در آزمون اسامي افراد پذيرفته شده پي گيري دريافت
 

شروع دوره آموزش 

 بهورزي 

 کمیته پذیرش  تشکیل
 

 شهرستان پذيرشميته 
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 آگهی پذیرش بهورز

 
رز مورد نياز خود در خانه های بهداشت روستاهای تابعه طبق مفاد دستورالعمل دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ............. برای تامين بهو

آيين نامه اداری استخدامي و تشکيالتي كارمندان غيرهيات علمي،  مصوبه هيات امناء دانشگاهها از  34ماده  6اجرايي پذيرش و استخدام بهورز مطابق تبصره 

....اداره كل منابع انساني وزارت متبوع تعداد .......... بهورز زن / ........ بهورز مرد از بين افراد واجد شرايط و بومي محل مجوز شماره ................مورخ ........

صورت  ورزی و قبولي بهروستای............................ از طريق امتحان عمومي، تخصصي، مصاحبه و گزينش پذيرش مي نمايد. پذيرفته شدگان پس از طي دوره به

 قراردادی يا پيماني و صرفاً جهت خدمت در خانه بهداشت ................................................... به كارگيری خواهند شد.

 

 . شرايط عمومي داوطلبان :1

 اعتقاد به دين مبين اسالم يا يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي كشور -1-1

 م جمهوری اسالمي ايرانداشتن تابعيت نظا -2-1

 التزام به قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران -3-1

 داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت )ويژه برادران( -4-1

 شته باشد.تبصره : معافيت پزشکي در صورتي پذيرفته خواهد شد كه بر اساس اعالم كميسيون پزشکي موسسه با وظايف بهورزی منافات ندا

 عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان -5-1

 عدم سابقه محکوميت جزائي موثر -6-1

نجام داشتن سالمت جسماني و رواني، اجتماعي و توانايي برای انجام كار بهورزی و قابليت انجام فعاليت های مرتبط با آن از جمله دهگردشي و ا -7-1

 وشش )به تأييد پزشک معتمد شهرستان يا حسب مورد، با تأييد كميسيون پزشکي دانشگاه(سياری ها در روستاهای تحت پ

 نداشتن سابقه اخراج از مراكز آموزش بهورزی و ساير واحدهای تابعه دانشگاه -8-1

 داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي، ثابت و پيماني و يا بازخريد خدمت ساير دستگاههای دولتي باشند. -9-1

 نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتي به موجب آرای مراجع قانوني -10-1

 . شرايط اختصاصي :2

 داشتن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در يکي از رشته های بهداشت عمومي )بهداشت خانواده( و يا مامايي برای داوطلبان زن و داشتن مدرك تحصيلي -1-2

 ومي )مبارزه با بيماريها(، بهداشت محيط، بهداشت حرفه ای برای داوطلبان مردفوق ديپلم در يکي از رشته های بهداشت عم

نفر در هر روستا باشد از افراد دارای مدرك تحصيلي ديپلم كامل متوسطه نيز ثبت  2چنانچه تعداد داوطلبان واجد شرايط با مدرك فوق ديپلم كمتر از  -2-2

 نام و آزمون به عمل خواهد آمد.

نفر و بيشتر باشد از داوطلبان ديپلم آزمون  2از يک روستا افراد فوق ديپلم و ديپلم ثبت نام نمايند و تعداد داوطلبان فوق ديپلم واجد شرايط تبصره : چنانچه

 به عمل نخواهد آمد.

يلي فوق ديپلم در رشته های و دارندگان مدرك تحص 2-1داوطلبان دارای مدرك تحصيلي باالتر از مقطع فوق ديپلم در رشته های مندرج در بند  -3-2

 .مجاز به شركت در آزمون نمي باشد 2-1غيرمرتبط با رشته های مندرج در بند 
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ي و شركت دانشجويان حائز شرايط در آزمون پذيرش بهورز بالمانع است و در صورت احراز قبولي پذيرش و ثبت نام آنان مستلزم ارائه انصراف قطع -4-2

 ني بر عدم امکان دريافت هرگونه مدرك دانشگاهي قبل از شروع دوره بهورزی مي باشد.گواهي دانشگاه محل تحصيل مب

 عمل نخواهد آمد. ه داوطلبان صرفاً مي بايد بومي باشند از افراد غيربومي به هيچ وجه ثبت نام ب -5-2

 داوطلبان بايد يکي از شرايط زير را داشته باشند تا به عنوان بومي تلقي گردند:

سال  دو تولد داوطلب )طبق مندرجات شناسنامه( با روستا يا شهرستان مورد تقاضای پذيرش بهورز يکي باشد و همچنين سکونت داوطلب در محل  -الف

 اخير تا اولين روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.

و يا شهرستان مورد تقاضای پذيرش بهورز طي كرده باشد و همچنين حداقل دو مقطع از مقاطع تحصيلي )ابتدايي ، راهنمايي ومتوسطه (را در روستا  -ب

 اخير تا اولين روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد. دو سکونت داوطلب در 

ده و در حال حاضر در روستا ازدواج كر -2-5داوطلبان زن كه شرايط بند الف وب را نداشته باشند ولي با فرد واجد شرايط مطابق بند الف يا ب بخش  :1تبصره 

 ساكن هستند ،  به عنوان بومي تلقي مي شوند وپذيرش آنان بالمانع است.

از طريق شورای اسالمي روستا و خانه بهداشت با تاييد مركز بهداشت  1. احراز شرايط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای الف و ب و تبصره 2تبصره

 شهرستان صورت مي پذيرد.

ا انچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دليل ادامه تحصيل، گذراندن طرح و يا انجام دوره خدمت ضرورت سربازی در خارج از محل روست. چن3تبصره

را قبل وی  سکونت داشته اند مشروط به آن كه شورای اسالمي سکونت آنها را گواهي كند و خانه بهداشت و مركز بهداشت شهرستان بومي بودن فرد و اقامت

های مذكور اقامت در دو سال اخير از وضعيت های فوق االشاره در روستای اصلي يا قمر منطقه مورد تقاضا تاييد نمايد پذيرش آنها  بالمانع است. لذا برای گروه

 در روستای مورد نظر  ضرورت ندارد مشروط براينکه خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند.

و حداكثر  18روز (و حداقل سن برای دارندگان مدرك فوق ديپلم  29ماه و  11سال و  25سال ) 26و حداكثر  16حداقل سن برای دارندگان مدرك ديپلم   –6-2

 روز ( مي باشد. تاريخ اولين روز شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار مي گيرد. 29ماه و  11سال و  27سال ) 28

به شرط ارائه تاييديه های معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد. در هر صورت سن داوطلب دارای مدرك تحصيلي ديپلم با درنظر موارد ذيل  -1تبصره

اوز روز ( تج 29ماه و  11سال و  29سال)  30روز (و سن داوطلب دارای مدرك فوق ديپلم نبايد از  29ماه و  11سال و 27سال ) 28گرفتن موارد زير نبايد از 

 نمايد.

اند به ميزان انجام خدمت فوق بر اساس گواهي الف( داوطلباني كه طرح خدمت نيروی انساني را به استناد قانون خدمت پزشکان وپيراپزشکان انجام داده

 وضعيت طرح

 ب( مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقايان بر اساس كارت پايان خدمت

 مي گردد.و در آگهي درج  برابر قوانين مربوطه تعيين همه ساله  سقف سني ايثارگران -2تبصره

 
 . نحوه ثبت نام و مدارك مورد نياز:3

 آگهي انجام مي شود. 4و به شرح بند  يت دستي )با تشخيص و تعيين كميته آزمون( ثبت نام از متقاضيان به صورت غير الکترونيکي -1-3

 مدارك مورد نياز برای ثبت نام: -2-3

 درخواست شغل با دقت و خوانا در محل ثبت نام الف. تکميل برگ

نزد بانک ملي تحت عنوان تمركز درآمد درماني قابل پرداخت در كليه  ..........................ريال به حساب شماره  ..........ب. رسيد بانکي مبني بر پرداخت مبلغ 

درصد مبلغ مذكور را مي پردازند و فرزندان شاهد از  50داوطلبان )ايثارگران   شعب بانک ملي ايران به عنوان حق شركت در امتحان عمومي و تخصصي.

 پرداخت مبلغ مذكور معاف هستند(

 جديد تمام رخ پشت نويسي شده )يک قطعه عکس روی برگ ثبت نام الصاق شود( 3*4قطعه عکس  4ج. 

 قت دادن عودت داده مي شود(د. تصوير و اصل آخرين مدرك تحصيلي )اصل مدرك در محل ثبت نام پس از مطاب

روز ثبت نام  هه. تصوير تمام صفحات شناسنامه و هر دو طرف كارت ملي )اصل شناسنامه و كارت ملي بايد به همراه داوطلب باشد كه پس از مطابقت دادن در

 عودت داده مي شود(
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 و. تصوير پايان طرح مشمولين خدمت پزشکان و پيراپزشکان يا معافيت از آن 

در  : مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان واجد شرايط كه در حين انجام خدمت قانوني در واحدهای تابعه دانشگاه  مي باشند، مي توانندتبصره

 آزمون پذيرش بهورز شركت نمايند ارسال گواهي اشتغال به طرح اين افراد الزامي است.

 ز. مدارك دال بر بومي بودن شامل:

 چه بيمه روستايي. اصل و كپي دفتر1

 . گواهي تأييديه از شورای اسالمي روستا مبني بر بومي بودن در محل مورد تقاضا2

 . گواهي تأييديه از خانه بهداشت مربوطه مبني بر داشتن پرونده خانوار فعال در محل مورد تقاضا3

 ح. مدارك دال بر ايثارگری از مراجع ذيربط

 رتط. ساير مدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرو

 ( به شوراهای اسالمي روستاها و خانه های بهداشت تحويل خواهد شد.3-( و )ز2-تذكر: فرم گواهينامه تأييديه های مندرج در بند )ز

 *نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نام. 4

اين آگهي از تاريخ  3جهت ثبت نام مندرج در بند مي توانند با در دست داشتن مدارك مورد نياز  رايط از روستاهای تابعه شهرستان..........متقاضيان واجد ش

مراجعه و پس از تحويل و تکميل فرم درخواست در محل ثبت نام نسبت به تحويل مدارك و ثبت نام  ................................به آدرس : ..............لغايت  ............

 اقدام نمايند.

لت ياد شده تحويل گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد و مدارك تحويلي و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي به مدارك ناقص و مداركي كه بعد از مه

 گردد.

يا ثبت نام حضوری بر عهده ی كميته ی آزمون  -يا ارسال مدارك از طريق پست   -تصميم گيری در مورد نحوه  ثبت نام داوطلبان  به صورت الکترونيکي  *

 روش ثبت نام كليه ی داوطلبان در هر دوره ی جذب بايد يکسان باشد.است در هر حال 

 :. زمان و محل نحوه توزيع كارت5

 در محل ثبت نام توزيع خواهد شد..........الي  ....از ساعت  ..............غايت .........لكارت ورود به جلسه امتحان توانمندی های عمومي و تخصصي از تاريخ  -1-5

 و محل برگزاری آزمون در هنگام توزيع كارت به اطالع داوطلبان خواهد رسيد.زمان  -2-5

 تحويل كارت فقط به خود داوطلب با ارائه اصل شناسنامه و يا اصل كارت ملي امکان پذير است. -3-5

 . مواد امتحان عبارتند از:6

 برای سنجش داوطلبان دارای مدرك فوق ديپلم:  –الف 

های عمومي برای كليه داوطلبان به صورت كتبي به عمل خواهد آمد. سواالت آزمون توانمنديهای عمومي از دروس معارف اسالمي، زبان آزمون توانمندي -1الف 

با سوال خواهد بود كه به صورت چهارگزينه ای ) 60سوال و مجموعا  15و ادبيات فارسي، زبان انگليسي و اطالعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني، هر درس 

از كل نمره آزمون( را به خود اختصاص  %30نمره )معادل  60اعمال نمره منفي به ازای هر سه پاسخ غلط( طراحي مي شود. آزمون توانمنديهای عمومي مجموعا 

 خواهد داد.

 ورت مساوی اختصاص داده خواهد شد.سوال معارف اسالمي پاسخ نداده و امتياز آن به ساير دروس عمومي به ص 15متقاضيان اقليت های مذهبي به  –تبصره 
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آزمون تخصصي برای كليه داوطلبان به صورت كتبي به عمل خواهد آمد. سواالت آزمون اختصاصي از واحدهای درسي اختصاصي شامل نظام ارايه  -2 –الف 

سوال تهيه مي گردد كه به صورت چهار  60عا سوال( جم 15سوال(، آموزش بهداشت )15سوال(، آمار حياتي و اپيدميولوژی ) 30خدمات بهداشتي درماني )

از كل نمره  %30نمره )معادل  60گزينه ای )با اعمال يک نمره منفي به ازای هر سه پاسخ غلط( طراحي خواهد شد. آزمون توانمنديهای تخصصي مجموعا 

 آزمون( را به خود اختصاص مي دهد.

از كل نمره آزمون( را به خود  %40نمره )معادل 80نمره فضلي  مصاحبه به عمل خواهد آمد كه  نفر از پذيرفته شدگان به ترتيب 3از مصاحبه:  -3 –الف 

 ..دهداختصاص مي

 برای سنجش داوطلبان دارای مدرك تحصيلي ديپلم: -ب

)شامل دروس ادبيات جهت سنجش توانمنديهای عمومي، آزمون كتبي به عمل خواهد آمد. سواالت آزمون عمومي از دروس ديپلم كامل متوسطه  -1 -ب

سوال خواهد بود كه به صورت چهارگزينه  60سوال و مجموعا  15فارسي، زبان انگليسي و دين و زندگي( و اطالعات سياسي، اجتماعي و مباني قانون هر درس 

از كل نمره آزمون( را به خود  %60ه )نمر 60ای )با اعمال يک نمره منفي به ازای هر سه پاسخ غلط( طراحي مي شود. آزمون توانمنديهای عمومي مجموعا 

 اختصاص خواهد داد.

 سوال دين و زندگي پاسخ نداده و امتياز آن به ساير دروس عمومي به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد. 15متقاضيان اقليت های مذهبي به  –تبصره 

از كل نمره آزمون( را به خود اختصاص  %40نمره )معادل 40به عمل خواهد آمد كه نفر از پذيرفته شدگان به ترتيب نمره فضلي  مصاحبه  3: از مصاحبه: -2 –ب 

 ..دهدمي

 . تذكرات:7

 اولويت های ذيل صرفاً در خصوص بومي های همان روستا قابل اعمال خواهد بود. -1-7

ه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحميلي دارند و نيز ماه متناوب سابق 12ماه متوالي يا  9ايثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگاني كه  -2-7

قوانين و مقررات  خانواده های معظم شهدا، مفقودين و جانبازان از كار افتاده كلي )غير قادر به كار( در صورت دارا بودن شرايط مندرج در آگهي، با رعايت

 مربوط از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود.

درصد آن به  25درصد آن برابر قوانين و مقررات برای استخدام ايثارگران اختصاص مي يابد،  30تخدام تخصيص يافته به دانشگاه از كل مجوز اس -3-7

ان درصد باقيمانده به ساير ايثارگر 5درصد و باالتر با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اختصاص مي يابد و  25فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان 

 اختصاص دارد.

درصد به ترتيب نمره فضلي از بين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده اند و برابر شرايط انتخاب  5انتخاب ايثارگران در حد سهميه  -4-7

 بومي بهورزان انجام خواهد شد.

درصد و باالتر از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط  25ان جانبازان درصد سهميه ايثارگران و فرزندان شاهد و فرزند 30استخدام مازاد بر  -5-7

 صورت خواهد گرفت.

 خانواده معظم آزادگان صرفاً تا يکسال پس از آزادی آزاده از اولويت قانوني برخوردار مي باشند. -6-7

قيد شود، در غير اينصورت اين افراد نمي توانند « فتاده كلي، غير قادر به كارعضو خانواده جانباز از كار ا»در گواهي خانواده جانبازان مي بايست جمله  -7-7

 تذكرات بهره مند شوند. 1از مزايای بند 

د ه گواهي از بنياجانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن كارت شناسايي از بنياد شهيد و امور ايثارگران با ارائه تصوير آن نيازی به اخذ و ارائ -8-7

 مذكور ندارند.
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 اين آگهي خواهد بود. 3و  2و  1( استفاده از سهميه استخدامي ايثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از شرايط موضوع مفاد بند 1تبصره 

بوطه برخوردار خواهند درصد سهميه قانوني مر 3معلولين عادی به شرط دارا بودن شرايط مندرج در آگهي و كسب حد نصاب به ترتيب نمره فضلي از  -9-7

 بود.

برابر تعداد مورد نياز بر اساس باالترين نمره فضلي امتحان كتبي انتخاب و برای مصاحبه معرفي مي گردند. و پس از  3فهرست پذيرفته شدگان اوليه تا  -10-7

به انتخاب و به هسته گزينش دانشگاه معرفي خواهند برابر ظرفيت مورد نياز )نفر اصلي و ذخيره( بر اساس مجموع نمرات كتبي و مصاح 2انجام مصاحبه 

 گرديد.

متحان و مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهي بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام، ا -11-7

هي است، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد. حتي در صورت پذيرفته جذب محرز شود داوطلب اطالعات خالف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگ

 شدن در آموزشگاه بهورزی و يا صدور حکم استخدامي، حکم مزبور لغو و بالاثر مي گردد.

يجه( از سوی دانشگاه ها الزامي ماه پس از اعالم نت 2اخذ تاييديه مدارك تحصيلي متقاضيان استخدام در صورت پذيرفته شدن در امتحان )حداكثر  -12-7

 است.

پذيرفته شدگان اصلي پس از ابالغ نتايج نهائي حداكثر يکماه فرصت خواهند داشت جهت تکميل مدارك و طي مراحل پذيرش به مركز بهداشت  -13-7

 شهرستان مراجعه نمايند.

قبل  از شروع دوره آموزشي  از پذيرفته شدگان ذخيره جهت شركت در : در صورت عدم مراجعه پذيرفته شدگان در مهلت مقرر و يا انصراف آنان  1تبصر

 فرد ذخيره دوره توسط هسته گزينش دانشگاه معرفي گردد.قبل از شروع ،دوره، دعوت به عمل خواهد آمد مشروط بر اينکه 

 آموزشي جايگزين كردن افراد ذخيره موضوعيت ندارد . : در صورت انصراف پذيرفته شدگان يا انصراف فراگير / كار آموز بهورزی پس از شروع دوره2تبصره 

معاونت بهداشتي دانشگاه  شهرستانهای تابعه كهداوطلب در زمان ثبت نام متعهد خواهد شد در صورت قبولي در هر كدام از مراكز آموزش بهورزی  -14-7

سال و بصورت شيفت های مورد نظر دانشگاه همراه با  15ت به مدت حداقل تعيين نمايد مشغول به تحصيل گردد. از پذيرفته شدگان برای الزام به ارائه خدم

 شداخذ  تعهد محضری  بيتوته در همان روستای محل پذيرش

سال دوره آموزش  2ماه آموزش تطبيقي مهارت های بهورزی و دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم به مدت  6پذيرفته شدگان در مقطع كارداني به مدت  -16-7

 ا در مراكز شبانه روزی طي خواهند نمود.بهورزی ر

ا به با توجه به اينکه مالك ثبت نام از متقاضيان استخدام تکميل برگ درخواست شغلي مي باشد. الزم است در تکميل برگه مورد نظر نهايت دقت ر -17-7

 عمل آورده و هيچگونه اصالحاتي پس از تحويل برگ درخواست شغل قابل پذيرش نخواهد بود.

هي پذيرفته شدگاني كه پس از شروع دوره آموزش بهورزی از ادامه تحصيل انصراف دهند، ضمن پرداخت هزينه های مربوطه، مجاز به ثبت نام در آگ -18-7

 های بعدی پذيرش بهورز دانشگاه نمي باشند.
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 : آزمون ورودی17ماده 
 

 

  آزمون ورودی از دو بخش تشکيل مي شود.

 آزمون کتبی-1

  مصاحبه-2

 آزمون کتبی -1

دستوالعمل پذيرش و استخدام بهورز مندرج  15به منظور سنجش توانمنديهای عمومي و تخصصي، آزمون كتبي بر اساس بخش الف و ب ماده 

 در بخش دوم همين آيين نامه از  داوطلبان به عمل خواهد آمد. 

  مصاحبه -2

با همچنين و دستور العمل پذيرش بهورز تشکيل گرديده  8كه بر اساس ماده بهورز دانشگاه  انجام مصاحبه با حضور اعضاء كميته پذيرش         

در مركز آموزش بهورزی يا مکان مناسب ديگری  مربوطه  گسترش شبکه و  مدير مركز آموزش بهورزی شهرستان حضور  كارشناس مسئول 

  ورت مي پذيرد:ص

در صورتي كه  بررسي مي شود. 1بر اساس بخش الف فرم شماره  المت رواني و جسماني فرد قبل از برگزاری مصاحبه وضعيت س              

نمي گيرد.در غير اينصورت مصاحبه ادامه و  داوطلب هر يک ازدو شرط ذكر شده در بخش الف  را نداشته باشد حذف شده و مصاحبه با او انجام

 تکميل مي گردد 1بخش ب فرم شماره 

 

 :    (1بخش ب فرم شماره عمومی و اختصاصی ) شرایط چگونگی تکمیل 

 كتب بهورزی....( –بيان داوطلب با قرائت يک متن ) مجالت علمي  فن  فن بيان : سنجش توانايي 

 :بيان و تفسير مطلب خواند شده تعريف و درك مطلب 

 مشکل عمده بهداشتي روستای  -ماريهابي –بهداشت خانواده  -از: موارد بهداشت فردی يداشتن اطالعات بهداشتي با طرح   سئواالت

 محل سکونت و غيره ....

 و ظايف شغلي... -تعهد خدمت –مدت خدمت در خانه بهداشت  -از: مدت تحصيل ياطالعات شغل بهورزی: با طرح  سواالت 

   رعايت  -اسببرخورد من -رعايت شئونات اجتماعيظاهری از نظر: بررسي وضعيت وضعيت  پوشش ظاهری و نحوه برخورد و تعامل

 پوشش مناسب -بهداشت فردی 

  امتياز و روستای همجوار تحت پوشش مركز  3امتياز و در روستای قمر  5در روستای اصلي سکونت : در روستا سکونت وضغيت

 امتياز 1بهداشتي درماني روستايي 

 .1مجرد  -امتياز 2فرد متاهل  –ياز امت 4وضعيت تاهل: فرد متاهل كه شغل همسرش موجب تداوم حضور داوطلب در روستا مي گردد 

 امتياز 
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 امتياز 2امتياز ، فرزند سايركاركنان  4 (بازنشسته-همسر بهورز) شاغل-فرزند 

  : 4و 5علوم انساني و ساير ديپلم ها به ترتيب  -رياضي -به دارندگان ديپلم تجربيدر مورد داوطلبان دارای مدرك ديپلم نوع مدرك 

امتياز وبه  5و به دارندگان مدرك فوق ديپلم بهداشت عمومي )گرايش بهداشت خانواده وبيماريها( د.داده مي شو امتياز  1و  2و

 امتياز  2امتيازو به دارندگان مدرك بهداشت حرفه ای  4دارندگان مدرك مامايي و بهداشت محيط

 

  يک امتياز 12تا 10 -دو امتياز 14تا12 -امتياز سه 16تا 14-امتياز چهار، 16امتياز معدل مدرك تحصيلي : معدل باالی 

 

به ميزان دو برابر ظرفيت مورد نياز به هسته گزينش  اند  پس از جمع بندی نمرات كتبي ومصاحبه ، افرادی كه باالترين امتياز راكسب كرده

 دانشگاه معرفي مي شوند.

قبل از استخدام مطابق ضوابط مربوطه صورت معاينات برای كليه پذيرفته شدگان بايد قبل از شروع كالس با هماهنگي مركز بهداشت شهرستان 

 اقدام گردد.سوءپيشينه كيفری در خصوص صدور عدم  همچنين گيرد و 

 

 (2حوه تکمیل جدول نتایج نهایی آزمون ورودی داوطلبان شغل بهورزی )فرم شماره ن
 

ثبت و در سه  نسخه تنظيم   2هايي آزمون در فرم شماره نتايج ن ، براي كليه مصاحبه شوندگان 1پس از انجام مصاحبه و تكميل فرم شماره 

  .و توسط كليه اعضاي كميته مصاحبه امضاء و تاييد مي گردد
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 1فرم شماره 

 بهورزي مصاحبه داوطلبان 

                                                       .................دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني .                                              

 ... شهرستان .....                                                                                                                                        

 : مصاحبه  ختاري                          

 
 ………..................وضعيت تاهل : شماره شناسنامه : كد ملي : .......................………محل تولد : ............…تاريخ تولد …………………نام و نام خانوادگي:

 ......رشته تحصيلي :...........................مقطع تحصيلي :.......................معدل:..............

           كفالت يت معاف         يت پزشكي معاف         داراي پايان خدمت و ضعيت خدمت وظيفه عمومي : 

 مدت خدمت وظيفه عمومي به روز و ماه و سال  :..........................

 اره پست پيش بيني شده : ................نام خانه بهداشت: ..................نام مركز بهداشتي درماني: .................شم

 وضعيت سالمت جسماني و رواني: –الف 

 

ف
ی
د
ر

 

 خير بلي شرح

1 
ومشكل در حركات فيزيكي مغاير با هيچ گونه نقص عضو ظاهري  )برخوردار مي باشد؟  ت جسمانيــاز سالم آيا فرد

  (نداشته باشدكاربهورزي 

  

2 

 د كارشناس بهداشت روان برخوردار مي باشد؟آيا فرد از سالمت رواني مورد تائي

 

 

  

 

 

 .نمي گيرد شرط فوق را نداشته باشد حذف شده و مصاحبه با او انجامدو كه داوطلب هر يك از در صورتي

 

 

 شرايط عمومي و اختصاصيبررسي  -ب

 

ف
ی
د
ر

 

 شرح
 امتیاز

5 4 3 2 1 

      فن بيان  1
      درك مطلب 2

      اشتيداشتن اطالعات بهد 3

      داشتن اطالعات شغل بهورزي 4

      وضعيت  پوشش ظاهري و نحوه برخورد و تعامل   5

      وضعيت سكونت در روستا 6

      وضعيت تاهل 7

       بهورز و ساير كاركنانهمسر -فرزند 8

      نوع مدرك  9

      امتياز معدل مدرك تحصيلي  10

      جمع

 

 رتبه:                : كسب شده  كل امتياز         نمره كتبي :                    ه : نمره مصاحب

 

 

 :  امضاء                                 عنوان:               :               گاننام و نام خانوادگي مصاحبه كنند
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 2فرم شماره 

 شهرستان....................دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني/دانشكده.........

 ورودي داوطلبان شغل بهورزينهايي آزمون جدول نتايج 
 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اء  :امض                                        سمت :                                اعضاء كميته مصاحبه : خانوادگينام و نام                        
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نام خانه 

 بهداشت

 

ماره 
سنامه

شنا
ماره 

 

وضعيت خانه 

 بهداشت
 نتايج آزمون

الوبت 
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 یبرنامه های آموزشفصل سوم :
 

 درخانه بهداشت بهورزان : وظايف  18ماده 
 

بايد ( 4)مطابق سر فصل دروس در جدول شماره برنامه های آموزش نظری و عملي بهورزان بر مبنای برنامه های بهداشتي و شرح وظايف بهورز 

 وظايف شغلي مهارتهای الزم را در او ايجاد كند،ر بهورز قرار داده و برای انجام را در اختيابه نحوی تنظيم گردد تا دانش ، آگاهي و نگرش الزم 

 نمايند.مي روستای اصلي و روستاهای اقماری ارائه  تحت پوشش خود در  خدمات زير را به جمعيتبهورزان در راستای وظايف شغلي 

شهش خانهه بهداشهت و    شناخت جمعيتي و زيست محيطي روستا، سرشماری خانوارها و جمع آوری اطالعات آماری كامل جمعيت تحت پو  -1

 تنظيم زيج حياتي و پرونده خانوار

 برقراری ارتباط با مردم و جلب مشاركت آنان در زمينه های مختلف بهداشتي -2

 در كليه زمينه های بهداشتي سالمت  همگاني  آموزش -3

 ارائه مراقبتهای بهداشتي شامل: -4

 به كليه گروههای هدف: خدمات سالمت خانواده  

 سال ( 8)گروه سني زير بت كودك سالم برنامه مراق 

 اطفال و كودك مصدوم  مراقبت های ادغام يافته ناخوشيهای 

  مراقبت های ادغام يافته سالمت مادران 

  مشاوره قبل از ازدواج 

 سالم و برنامه های جمعيت  ارائه خدمات باروری 

  دهان ودندان  سالمت 

 آموزش تغذيه 

  سالمندانگروه سني سالمت 

 ميانساالن ه سني گرو سالمت 

 جوانان گروه سني  سالمت 

 نوجوانان و بهداشت مدارس شامل بهداشت محيط مدرسه، معاينات ساالنه  دانش آموزان و مشهاركت درسهنجش    گروه سني  سالمت

 سالمت دانش آموزان كالس اول و بيماريابي آنان ، واكسيناسيون در صورت نياز ، اجرای برنامه های آموزشي در مدارس 

 خدمات پيشگيری و مراقبت از بيماريها -5
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 و اكسيناسيون و مراقبت از بيماريهای قابل پيشگيری بوسيله واكسن 

 آموزش چگونگي پيشگيری و درمان و توان بخشي موارد بيماری ها به بيماران و عموم مردم 

 ني كه دارای پروتکل درماني مشخص هستند. درمان بيمارا 

 بيماريابي 

 ارد درمانارجاع و پيگيری مو 

  ( -اسهال –مراقبت از بيماران مبتال به بيماريهای واگير) سل.... 

  آموزش و مراقبت ويژه زوجين ناقل تاالسمي 

 در قالب برنامه سرطانها و ....(و سوانح و حوادث  –آسم   -گواتر -رواني –ديابت  –بيماريهای غير واگير: )فشارخون  ارائه مراقبت های

 سالمت گروههای هدف

 اركت در اجرای برنامه های توانبخشي مبتني بر جامعهمش 

 گزارش بيماريهای مشمول گزارش تلفني، هفتگي و ماهيانه 

 بهداشت محيط روستا  شامل:  -6

 كنترل بهداشت مواد غذايي از طريق بازديد اماكن تهيه و توزيع ،نگهداری و فروش مواد غذايي در منطقه تحت پوشش 

 ماكن عمومي نظارت بر وضعيت بهداشتي ا 

 نظارت بر دفع بهداشتي زباله و فضوالت حيواني 

 بهسازی محيط و منابع آب و فاضالب 

 كنترل بهداشت آب 

 كنترل بهداشت توالت ها و جمع آوری صحيح مدفوع 

 آلودگي های هوا 

  13اصالحيه ماده  

 بهداشت مسکن  و پيگيری منازل در زمينه های مختلف بهداشتي 

 اه غذا و آببيماری های منتقله از ر 

 جلب مشاركت روستائيان و شورای اسالمي روستا بمنظور ارتقای وضعيت بهداشتي روستا 

  تشکيل شورای بهداشت روستا 

 مشاركت در پروژه های بهسازی محيط 

  خدمات بهداشت حرفه ای و بهداشت كارگران و كشاورزان -7

 همکاری با پزشک خانواده  -8

 ام شده در نظام شبکه مشاركت در اجرای طرح های ادغ -9
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 كمک های اوليه  -10

 درمان های ساده عالمتي مشخص شده -11

 جلب همکاری مردم جهت پيشبرد برنامه های بهداشتي -12

 جلب همکاری ساير بخش ها ی دولتي و غير دولتي جهت پيشبرد برنامه های بهداشتي-13

 به مركز بهداشتي درمانيجمع آوری و ثبت آمار، تنظيم و ارسال گزارش فعاليت ها  -14

 ساير امور محوله  -15

داخل جلدی و عضالني انجام مي گيرد و انجام  سايرتزريقات  برابر برنامه  -تلقيح واكسن كه به صورت تزريقات زير جلدی : 1تبصره 

 های ادغام شده در نظام شبکه بالمانع مي باشد.

ای بار او ل با حضور پزشک انجام مي شود و تزريقات بعدی با دستور كتبي تزريقات زير جلدی و عضالني مجاز با دستور پزشک و بر

 پزشک بالمانع است .
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 : برنامه آموزش فراگيران بهورزی19ماده

معادل  ماه 24ساعت  ،در مدت   3615مواد درسي،تعداد ساعات و تقويم زماني برنامه آموزش بهورزی براساس نظام واحدی به مقدار 

 (  3احتساب دروس نظری عملي و كارآموزی مي باشد .)جدول شماره  واحد با  81

كارآموزی درخانه روز  4و  هفته 15عملي درمركز آموزش بهورزی و  ،آموزش نظریساعت  10وهفته 29پايه اول شامل:  -الف 

واحد درسي مي  36 ساعت و معادل   5/1537بهداشت آموزشي است كه مجموع آموزش نظری،عملي و كار آموزی در پايه اول 

 (  1باشد. ) جدول شماره

ساعت كارآموزی درخانه 16هفته و 24نظری، عملي درمركز آموزش بهورزی و آموزش  ساعت10 و هفته   29پايه دوم شامل : -ب

ي واحد درس  45ساعت  و معادل  5/2077بهداشت دانش آموزی است . مجموع آموزش های نظری، عملي وكار آموزی درپايه دوم   

 (2مي باشد.) جدول شماره 

عملي درپايه اول و دوم آموزشي و كارآموزی پايه اول درخانه بهداشت آموزشي  ساعات تدريس هفتگي برای دروس نظری:1تبصره 

.)جدول شماره  ساعت در هفته خواهد بود. 34ساعت است كه مجموعاٌ  4ساعت و روزپنجشنبه  6روز اول هفته  5روز در هفته كه  6

3 ) 

 4ساعت و روزهای پنجشنبه 8روز اول هفته   5روز در هفته كه 6 دانش آموزی پايه دوم درخانه بهداشتآموزی ساعت كار  :2بصرهت

 ( 3ساعت در هفته مي باشد.)جدول شماره  44ساعت است كه مجموعاٌ 

و  1ت دروس پايه اول و دوم در جدول و زمانهای مربوط به امتحانات نظری و عملي و امتحانات كار آموزی در ساعاساعات  :3تبصره 

منظور شده است و در برنامه ريزی آموزشي مي بايست بخشي از ساعات منظور شده هر درس به امتحانات نظری ، عملي و كار  2

 آموزی اختصاص يابد.

يک روز در ماه درمركز :  جلسات توجيهي و بررسي مشکالت فني و علمي فراگيران  بهورزی در زمان كارآموزی  پايه دوم  4تبصره

 و كاردان های مركز و مربي مركز آموزش بهورزی تشکيل مي شود. پزشک مسئول تيم سالمت بهداشتي درماني مربوطه با حضور 

ساعت درس نظری  معادل يک 30ساعت درس عملي معادل يک واحد و   45ساعت كارآموزی معادل يک واحد و  60 :5تبصره  

 د .واحد در نظر گرفته مي شو

بار توسط مربي  سهكارآموزی در طول هفته حداقل مدت زمان  هر فراگير در برای اجرای برنامه كار آموزی ضروری است : 6تبصره 

 بازديد شود .بهداشت محيط  توسط مربي  بهداشت  حداقل يک بار بيماريها ودو بار در توسط مربي بهداشت خانواده و 
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 يران بهورزي راگفا وساعات دروس پايه اول مجموعه واحده : 1شماره  جدول

ف
دي

ر
 

 نام درس
جمع كل  كار آموزي عملي نظري

 ساعت واحد ساعت واحد ساعت واحد ساعات

 15 - - 0 - 15 5/0 معارف اسالمي 1

 15 - - 0 - 15 5/0 بهداشت فردي 2

 37 - - 5/22 5/0 15 5/0 شناخت بدن انسان 3

 15 - - 0 - 15 5/0 اصول كلي تغذيه 4

 5/37 - - 5/22 5/0 15 5/0 تربيت بدني 5

بهداشتي درماني  نظام ارائه خدمات 6

 كشور و اخالق حرفه اي
5/0 15 5/0 5/22 - - 5/37 

جمعيتي و زيست  ختانش 7

 محيطي روستا
1 30 1 45 1 60 135 

 15 5/0 تشيوه هاي آموزش بهداش 8
 

1 
45 5/0 30 90 

 ت هاي ادغام يافتهمراقب 9

 (1سالمت مادران )
1 30 1 45 5/1 90 165 

 135 60 1 45 1 30 1 (1و جمعيت  ) سالم  باروري 10

 150 60 1 45 1 45 5/1 (1هاي واگير ) بيماري 11

12 
هاي قابل  بيماريايمنسازي و

 (1)واكسن باپيشگيري 
5/1 45 5/1 5/67 1 60 5/172 

13 
)گروه سني زير كودك سالم مراقبت 

 (1) سال ( 8
5/1 45 1 45 1 60 150 

 135 60 1 45 1 30 1 (1بهداشت محيط ) 14

 105 30 5/0 45 1 30 1 (1و دارو نامه ) هاي ساده عالمتي درمان 15

 105 30 5/0 45 1 30 1 (1كمك هاي اوليه ) 16

 5/37   5/22 5/0 15 5/0 آشنايي با مباني كامپيوتر  17

 5/1537 540 9 5/562 5/12 435 5/14 جمع كل

 توضيح :

     ساعت 10 هفته و  29  معادل        -       ساعت  5/997 نظري  عملي : ساعات  -

       روز 4و  هفته  15معادل        -  ساعت  540 :    كار آموزي ساعات  -

 هفته  45كل مدت زمان پايه اول :     -ساعت     5/1537    كل ساعات پايه اول : -

 واحد  9آموزي  رواحد كا تعداد      -    واحد  27عملي –كل واحد نظري  اد تعد -

 واحد 36كارآموزي –عملي  –جمع كل واحد نظري   -
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 آموزش بهورزي  پايه دوممجموعه واحدها وساعات دروس  :  2شماره  جدول  

ف
دي

ر
 

 نام درس
 كارآموزي عملي نظري

 ساعات جمع كل
 ساعت واحد ساعت واحد  ساعت واحد

مراقبت هاي ادغام يافته سالمت مادران  1

(2) 
1 30 1 45 5/1 90 165 

 5/97 60 1 5/22 5/0 15 5/0 (2و جمعيت ) سالم  باروري 2

 135 60 1 45 1 30 1 (2هاي واگير ) بيماري 3

 180 90 5/1 45 1 45 5/1 هاي غير واگير  بيماري 4

 8كودك سالم )گروه سني زير مراقبت  5

 (2) سال (

1 30 1 45 2 120 195 

بهداشت نوجوانان و گروه سني سالمت  6

   مدارس

1 30 1 45 1 60 135 

 195 120 2 45 1 30 1 (2بهداشت محيط) 7

 120 60 1 45 1 15 5/0 بهداشت حرفه اي 8

 120 60 1 45 1 15 5/0 (2كمك هاي اوليه ) 9

 5/67 30 5/0 5/22 5/0 15 5/0 دهان و دندان  سالمت 10

 5/112 60 1 5/22 5/0 30 1 سالمندان  گروه سني سالمت  11

 5/127 60 1 5/22 5/0 45 5/1 ميانساالنگروه سني سالمت  12

 5/112 60 1 5/22 5/0 30 1 جوانان گروه سني سالمت  13

 روش تحقيق و ارتقاءكيفيت 14

 
5/0 15 5/0 5/22 5/0 30 5/67 

ص و شاخآشنايي با روش هاي آماري  15

 هاي بهداشتي 
5/0 15 

 5/0 5/22   
5/37 

 15     15 5/0 تعامالت سازمانيمقررات و  16

 5/67 30 5/0 5/22 5/0 15 5/0 (2) و دارونامه  درمان هاي ساده عالمتي 17

 5/67 30 5/0 5/22 5/0 15 5/0 اقدامات در بروز باليا 18

شناخت جمعيتي و زيست محيطي  19

 (2روستا)

    
5/0 30 30 

 30 30 5/0     (2بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن) 20

 5/2077 1080 18 5/562 5/12 435 5/14 جمع كل

     ساعت 10 هفته و  29  معادل        -ساعت         5/997 نظري  عملي : ساعات  -

 روز       2و  هفته  24معادل        -  ساعت  1080 :    كار آموزي ساعات  -

  هفته 54:  دوم كل مدت زمان پايه    -ساعت     5/2077:     دومت پايه كل ساعا -

  واحد 18 كل واحد كارآموزي     -واحد      27عملي –تعداد  كل واحد نظري  -

 واحد 45پايه دوم : كارآموزي –عملي  –جمع كل واحد نظري   -
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 و كار آموزي  و هفته، عملي به تفكيك آموزش نظري  توزيع ساعات آموزش بهورزي  :  3شماره  جدول

 

 

هفته در طي دو سال براي تعطيالت نوروز و تعطيالت بين پايه  5در جدول فوق محاسبه نشده است و مجموعا * تعطيالت ساليانه 

 منظور شده است .فصل پنجم اين آيين نامه اول و دوم مطابق   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام 

 پايه

 جمع كل كار آموزي نظري عملي

 هفته واحد ساعت هفته واحد ساعت هفته واحد ساعت

 27 5/997 اول

 10هفته و  29

 ساعت

540 9 

 4هفته و  15

 روز

 هفته 45 36 5/1537

 27 5/997 دوم

 10هفته و  29

 ساعت

1080 18 

هفته و  24

 روز 2

 هفته 54 45 5/2077

جمع 

 كل

1995 54 

هفته و  58

 ساعت 20

 هفته  99 81 3615 هفته  40 25 1620



39 

 

 عناوين دروس پايه اول آموزش بهورزي -4ول شماره جد

 

 عنوان درس  سرفصل دروس 

ف
دي

ر
 

 هدايت تكويني و تشريحي-1-1

 فطرت -2-1

 توحيد-3-1

 عدل الهي-4-1

 صفات خداوند-5-1

 صفات ثبوتيه و سلبيه-6-1

 اخالق در اسالم-7-1

 1 معارف اسالمي

 آشنايي با تعريف بهداشت و سالمتي -1-2

 شنايي با بهداشت فردي اندامهاي مختلف آ-2-2

 آشنايي با نكاتي كه در حفظ سالمتي بدن انسان مؤثر است . -3-2

 بهداشت دوران بلوغ-4-2

 2 بهداشت فردي 

 آشنايي با سازمان عملي بدن انسان- 1-3

 آشنايي با استخوان بندي , مفاصل ,  عضالت و كار آنها-   2-3

 ش و كارآناشنايي با دستگاه گوار- 3 -3

 آشنايي با  دستگاه تنفس و كار آن- 4-3

 آشنايي با دستگاه گردش خون و لنف و كار آن- 5-3

 آشنايي با دستگاه عصبي و كار آن- 3 -6

 آشنايي با دستگاه ادراري و كار آن-

 آشنايي با دستگاه توليد مثل و كارآن-8-3

 آشنايي با غدد داخلي- 9-3

 , چشم ، گوش , حلق و بيني و كارآنهاآشنايي با ساختمان پوست- 10-3

 3 شناخت بدن انسان 

 آشنايي با اجزاي اصلي غذا -  1-4

 شناخت گروههاي غذايي و هرم غذايي -2-4

 آشنايي با تأثير غذا در سالمت بدن انسان  -3-4

 آشنايي با تركيب غذاي متعادل  -4-4

 آشنايي با نكات منفي در تغذيه نامناسب  -5-4

 ي  با بعضي از بيماري هاي ناشي از كمبود مواد مغذي *آشناي -6-4

 آشنايي با طرح هاي مكمل ياري - 7-4

آشنايي با طرح حمايت تغذيه اي گروه هاي هدف مشمول طرح و نحوه  - 8-4

 تكميل فرم هاي مربوطه

 آشنايي با طرح يك وعده غذاي گرم در روستا مهد ها و اقدامات مربوطه - 9-4

 ا يد سنجي نمك ها و نحوه استفاده از كيت هاي يد سنجي آشنايي ب - 10-4

 سوء تغذيه و منابع غذايي - 11-4

آموزش بسته خدمت تغذيه در طرح نوين نظام سالمت در حوزه  - 4 -12

  بهداشت

 4 اصول كلي تغذيه 
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 عناوين دروس پايه اول آموزش بهورزي -4جدول شماره 

 

 عنوان درس  سرفصل دروس 

ف
دي

ر
 

 ه به برنامه هاي تعيين شده توسط مربي مربوطهبا توج
  5 تربيت بدني 

 شناخت تاريخچه ارائه خدمات بهداشتي درماني در ايران  - 1-6

 PHCآشنايي با سطوح ارائه خدمات بهداشتي درماني و اصول،اجزا ،ابعادو سطوح   - 2-6

 آشنايي با نظام ارجاع و فرم هاي مربوطه - 3-6

 نامه هاي بهداشتي ، سير طبيعي بيماري هاآشنايي با بر - 4-6

شناسايي تيم خدمات بهداشتي درماني در مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت  و آشنايي با  - 5-6

 برنامه هاي پزشك خانواده

 آشنايي با ليست تجهيزات خانه هاي بهداشت و كاربرد هر كدام - 6-6 

 نصب موارد ضروري در ديوار آشنايي با چيدمان خانه بهداشت و - 7-6

 آشنايي با آيين نامه و مقررات بهورزي  -  8-6

 آشنايي با شرح وظايف شغلي - 9-6

 آشنايي با اخالق حرفه اي در شغل بهورزي -10-6

نظام ارائه خدمات بهداشتي 

 درماني كشور و اخالق 

 حرفه اي

6 

 يط اقليمي و منابع اقتصادي تعيين و مشخص كردن روستاها و راههاي ارتباطي , شرا - 1-7

 آشنايي با تعاريف و عالئم اختصاري جهت تهيه نقشه و كروكي - 2-7

 آشنايي با بازديد منزل و محيط روستا  - 3-7

 آشنايي با شماره گذاري منازل و اماكن عمومي   -4-7

 آشنايي با تنظيم پرونده خانوار  - 5-7

تكميل ساير جداول زيج سالمت و آمار حياتي و آمار مرگ و  آشنايي با ثبت جمعيت در زيج حياتي و - 6-7

 تولد 

 تكميل فرم اطالعات روستا -7-7

 تكميل فرم تفكيك گروه هاي سني -8-7

 آشنايي با نحوه بازديد منزل براي پيگيري و دعوت - 9-7

 آشنايي باروش تكميل فرم مراقبت پيگيري روزانه  -10-7

 موثر بر سالمت* آشنايي با عوامل اجتماعي  -11-7

 آشنايي با روش تكميل فرم سرشماري الكترونيكي جمعيت  - 12-7

شناخت جمعيتي و زيست محيطي 

 روستا 
7 

 اصول آموزش بهداشت                                                                                            -8  -1

 چهره به چهره , ايفاي نقش و غيره  آموزش مشاركتي ,انند سخنراني ,آشنايي با تكنيكهاي آموزشي م 2-8

 اشنايي با نحوه استفاده از وسايل كمك آموزشي و كاربرد آنها در آموزش   -3-8

 چگونگي آموزش بهداشت به افراد و روش مشاوره و نحوه برگزاري جلسه آموزشي - 4-8

 حوه برقراري ارتباط با مردم  - 5-8

 مشاركت مردم و شناسايي مشكالت و   ارزيابي و اولويت بندي * جلب - 6-8

 برنامه ريزي جهت حل مسئله * - 8 -7

نقش شوراي بهداشت در پيشبرد برنامه هاي بهداشتي و  نحوه تشكيل جلسات شوراي بهداشت و  - 8-8

 تنظيم صورت جلسه

 موزشيآشنايي با نحوه ثبت جدول اولويت هاي آموزشي و جدول گانت آ - 9-8

 آشنايي با نحوه تكميل دفتر فعاليت هاي آموزش سالمت  -10-8

 آموزش خود مراقبتي ) اصول اوليه(  -11-8

 همياري ومشاركت اجتماعي - 12-8

 

 8 شيوه هاي آموزش بهداشت 

 عنوان درس  سرفصل دروس 

ف
دي

ر
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 دستگاه تناسلي زنان  -آشنائي با دستگاه توليد مثل - 9 - 1

 با گروههاي هدف مراقبتهاي پيش از بارداري  آشنايي -9 – 2

 عمل لقاح و النه گزيني  –آبستني  - 9 – 3

 تعريف و تشخيص بارداري - 9 -4

 تغييرات بدن در بارداري -  9- 5

 مالقات ها و مراقبتهاي بارداري  و مكمل ياري –اهميت مراقبت ها  - 9 -6

 شكايات شايع - 9 - 7

 خطر حاملگي هاي در معرض - 9 - 8

 عالئم خطر در بارداري - 9 – 9 

 تكميل دفاتر مراقبتي وفرم هاي مربوطه - 10-9

 كتابچه راهنماي وزن گيري مادران باردار"دستورالعمل  -11-9

 آموزش هدفمند مادران باردار - 12-9

 آگاهي از رنج نرمال آزمايشات پيش از بارداري و بارداري و پس از زايمان -13-9

 دوران بارداري و شيردهي  تغذيه در -14-9

 

ت هاي ادغام يافته سالمت مراقب

 (1مادران  )
9 

 آشنايي با تعريف جمعيت ، توزيع ،تركيب و رشد منفي و مثبت جمعيت  - 1-10

 آشنايي با اهداف برنامه باروري سالم ) اهداف اختصاصي و گروههاي هدف (  - 2-10

 و ويژگي هاي مشاوره و.... (   مشاوره باروري سالم ) تعريف ، بهداشت - 3-10

 مراقبت  و بررسي هاي دوره اي از استفاده كنندگان روشهاي پيشگيري از بارداري  - 4-10

 ) معاينه پستان ، پاپ اسمير و.... (

 آشنايي با آخرين روشهاي پيشگيري ازبارداري  - 5-10

 آشنايي با نحوه تكميل دفتر و فرم هاي باروري سالم -  6-10

 پايش و ارزشيابي درراستاي دستيابي  به اهداف برنامه   - 7-10

 

 و جمعيت  سالم باروري 

 

(1) 
 

 

 

 

10 

 آشنايي با تعريف بيماريهاي واگير و سير طبيعي آن ها  - 1-11

آشنايي با مفاهيم كنترل بيماري هاي واگير، اپيدمي و بيماري هاي نو پديد و باز پديد، طغيان  -2-11

 ..بيماريها و.....

 بوتوليسم –فلج اطفال –حصبه  –وبا  –روده اي و اسهالي   –آشنايي با بيماريهاي انگلي  -3-11

 تشخيص و درمان بيماريهاي اسهالي -4-11

 آشنايي با انواع هپاتيت  -5-11

 ... و–مخملك  –آبله مرغان  –آشنايي با بيماريهاي اوريون  -6-11

 شهاي مبارزه با آن *آشنايي با بيماريهاي پديكلوز و رو -7-11

 -سرخجه  ، سياه سرفه –سرخك  –كزاز  –مروري بر بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن )ديفتري  -8-11

 مننژيت و...(_هموفيلوس آنفلونزا

 مراقبت و ارجاع  –بيماريابي  –آشنايي با بيماري سل  - 9-11

 
 

 (1بيماري هاي واگير )
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 وين دروس پايه اول آموزش بهورزيعنا -4جدول شماره 

 عنوان درس  سرفصل دروس 

ف
دي

ر
 

 آشنايي با اهداف برنامه ايمنسازي و تعريف انواع مصونيت ، واكسن و سرم   -1-12

 آشنايي بابيماري هاي هدف   -2-12

 آشنايي با انواع واكسن ها و  نحوه تزريق هر واكسن -12 -3

 نگهداري واكسن ها در يخچال  آشنايي با زنجيره سرما و نحوه -4-12

 آشنايي با آخرين دستورالعمل واكسيناسيون در كشور  -5-12

 اشنايي با موارد منع واكسيناسيون  -6-12

 آشنايي بااصول تزريقات ايمن  - 7-12

 آشنايي با وسايل مورد نياز براي انجام واكسيناسيون -8-12

 ط و درخواست واكسنآشنايي با چگونگي تهيه ليست واجدين شراي - 9-12

 آشنايي بانحوه برگزاري جلسات ايمنسازي  - 10-12

 آشنايي با نحوه آزمايش توبركولين - 11-12

 آشنايي با عوارض نا مطلوب ايمنسازي و نحوه گزارش دهي -12-12

،فرم مستند سازي برنامه هاي جاري ايمن سازي )دفاتر ،پرونده، كارت واكسن، نمودار هاي درجه حررات  -13-12

 درخواست واكسن (

ايمنسازي و بيماري هاي 

 قابل پيشگيري با واكسن 

 (1 ) 

12 

 هدف از برنامه كودك سالم - 1-13

 شناسايي گروه هدف وثبت اسامي در دفتر مراقبت كودكان - 2-13

، وضعيت  ماه  و انجام اقدامات الزم ) نشانه هاي خطر ، زردي 2ارزيابي وطبقه بندي شيرخوار كمتر از   -3-13

 عمومي 

 آشنايي با رشد و نمو كودكان  - 4-13

كنترل و طبقه بندي كودك ازنظر وزن ، قد،دور سرو رسم منحني هاي رشد بر اساس بوكلت چارت كودك  - 5-13

 سالم 

 تغذيه با شير مادر - 6-13

 تغذيه تكميلي  - 7-13

 ارزيابي كودك از نظر وضعيت تغذيه  - 8-13

 سالگي (  2از نظر وضعيت دهان و دندان ) باالي ارزيابي كودك  9-13

 ارزيابي كودك از نظر وضعيت بينايي - 10-13

 ارزيابي كودك از نظر وضعيت تكامل - 11-13

مراقبت كودك سالم ) 

سال(   8گروه سني زير 

(2) 

13 
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 عناوين دروس پايه اول آموزش بهورزي -4جدول شماره 

رد عنوان درس  سرفصل دروس 
ف

ي
 

 (  ASQآشنايي با غربالگري تكامل كودكان )  - 12-13

 ارزيابي كودك از نظر وضعيت واكسيناسيون   -13-13

 ارزيابي كودك از نظر وضعيت مكمل ها - 14-13

 ارزيابي كودك از نظر وضعيت آزمايشات   -15-13

 تشخيص نوع توصيه ها  - 16-13

 آموزش و مشاوره با مادر  - 17-13

 گيري از سوانح و حوادث پش  -18-13

 روابط متقابل والدين و كودكان  19-13

 پيگيري كودك سالم  - 20-13

 آشنايي با كتابچه سواالت رايج كودك سالم   -21-13

 آشنايي با فرمهاي مربوطه و نحوه ثبت آنها - 22-13

 

مراقبت كودك سالم ) گروه 

 (2سال(  ) 8سني زير 
13 

 شت محيط زندگي و آگاهي از مباني حفظ بهداشت محيط آشنايي با تعريف بهدا -1-14

 شناخت آب سالم و بهسازي منابع آب آشاميدني و نحوه تشكيل پرونده آب - 2-14

 آشنايي با روشهاي دفع صحيح مدفوع و فاضالب به طريق بهداشتي  - 3-14

 اشنايي با روشهاي جمع آوري زباله و فضوالت حيواني   - 4-14

 ا روشهاي مبارزه با حشرات و جوندگان آشنايي ب  -5-14

 آشنايي با بهداشت مراكز تهيه , توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي  -6-14

 آشنايي با بهداشت مسكن و نحوه تكميل صفحه سوم پوشه خانوار و فرم وضعيت محل سكونت -  7-14

 آشنايي با فرمها و دفاتر مربوطه و ثبت آن   -8-14

 يي با عوارض سوخت جامدآشنا - 9-14

 آشنايي با برنامه جامع كنترل دخانيات  - 10-14

 آشنايي با نرم افزار جامع بازرسي - 11-14

 آشنايي با اقدامات بهداشتي در شرايط اضطراري - 12-14

 آشنايي با وظايف دهيار و شواري بهداشتي روستا و دستورالعمل شوراي بهداشت -13-14

 اندهاي پزشكيآشنايي با پسم -14 -14

 

 14 ( 1بهداشت محيط )
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 عناوين دروس پايه اول آموزش بهورزي -4جدول شماره 

 عنوان درس سرفصل دروس

ف
دي

ر
 

 اصول كلي درمانهاي ساده عالمتي - 1-15

 دفتر ثبت نام بيماران و دستور العمل نحوه تكميل آن - 2-15

 آشنايي با ابزار كار درمانهاي ساده عالمتي وكيف پيگيري بيماران - 3-15

آشنايي با حال عمومي بيمار و نحوه اندازه گيري  عالئم حياتي ، گرفتن شرح حال درمان و  - 4-15 

 ارجاع موارد الزم 

ان آشنايي با عالئم و درمان سردرد , دل درد , ضعف عمومي , حال عمومي بد , چشم درد , دند -5-15

 درد , تب , گلو درد , گوش درد , سرفه 

آشنايي با دارونامه و طريقه دادن داروها و خواندن تاريخ مصرف و چگونگي نگهداري و نحوه بر  -6-15

 آورد دارو و چيدن قفسه دارويي

 و پيگيري بيماران غيرفوري ( –شنايي با سيستم ارجاع ) فوري  -7-15

و شستشو و ضدعفوني لوازم كار ،جداسازي بيماران عفوني و  *گندزدايي و ضدعفوني وسايل -8-15

 نحوه ضد عفوني وسايل بيماران

 استفاده از سرما   –درمانهاي فوري در تب شديد  معاينه سفتي گردن ـ -9-15

  ORSآشنايي با وسايل سيني  - 10-15

 آشنايي با نحوه تكميل  فرم ارجاع و مراحل آن - 11-15

متي و درمان  هاي ساده عال

 (1ارونامه )د
15 

 آشنايي با تعريف كمكهاي اوليه  و اهداف آن - 1-16

 آشنايي با رعايت نكات ضروري در سوانح و حوادث و ارزيابي اوليه -2-16

 ارزيابي ثانويه) مصاحبه ،گرفتن شرح حال ، كنترل عالئم حياتي و معاينه باليني( -  16 -3

 ت آشنايي با نحوه انجام  تزريقا -4-16

 آشنايي با نحوه پانسمان، انواع بانداژو آتل بندي  - 5-16

 مفصلي ،اقدامات و كمك هاي اوليه  مربوطه –آشنايي با آسيب هاي استخواني -6-16 

 آشنايي با انواع خونريزي ها و زخم ها و نحوه برخورد با آن - 7-16

 اشنايي با كپسول اكسيژن و نحوه كار با آن - 8-16

 با كپسول آتش نشاني و نحوه كار با آن اشنايي - 9-16

 نحوه استفاده از فور و استريليزاتور -10-16

 16 ( 1كمك هاي اوليه )

 سخت افزار كامپيوتر  -1-17

 لوازم جانبي كامپيوتر  -2-17

 حافظه و ذخيره اطالعات -3-17

 نرم افزار كامپيوتر  -4-17

 اينترنت و پست الكترونيكي -5-17

 كامپيوتر  محافظت از -6-17

 ايمني كار با كامپيوتر  -7-17

 موارد قانوني در استفاده از كامپيوتر -8-17

 17  آشنايي با مباني كامپيوتر
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 عناوين دروس پايه دوم  آموزش بهورزي - 5جدول شماره 

 عنوان درس  سرفصل دروس 

ف
دي

ر
 

 آماده كردن منزل –زايمان در منزل  - 1-1

 ايمانتعريف و عالئم ز -2-1

 قرار و وضعيت جنين –نمايش  –حركات  –شكل  -حالت  -3-1

 مراحل زايمان -4-1

 ساعت اول پس از زايمان 6مراقبت از مادر و نوزاد  -5-1

 اهميت زايمان طبيعي -6-1

 آمادگي براي زايمان  -7-1

 زايمان درمعرض خطر -8-1

 تغييرات پس از زايمان  - 9-1

 ونحوه ثبت  فرم هاي مربوطه مراقبتهاي پس از زايمان -10-1

 نحوه ارزيابي معمول پس از زايمان  - 11-1

 نحوه بررسي عالئم حياتي - 12-1

 آموزشها و توصيه هاي پس از زايمان و مكمل ياري  - 13-1 

 مشكالت شيردهي -14-1

 شكايات شايع و عالئم خطر پس از زايمان  -15-1

 عوارض و خطر نوزادي  -16-1

 اري  و ثبت دفترفرمهاي آم -17-1

  تغذيه در دوران پس از زايمان و  دوران شيردهي - 18-1

تهاي ادغام يافته سالمت مادران  مراقب

(2 ) 
1 

 باروري سالم و شاخص هاي مرتبط  - 1-2

 مشاوره و مراقبت  -    2-2

 مشاوره در مراقبت از استفاده كنندگان از روش ها  -   3-2

 نحوه ثبت آنمار ي باروري سالم  و آشنائي با فرمهاي آ  -   4-2

 (2)باروري سالم و جمعيت  

 
2 

چگونگي تهيه نمونه خون جهت آزمايش از نظر  –بيمار يابي  –آشنايي با بيماري ماالريا   - 1-3

 تشخيص , مراقبت و ارجاع 

 -و آنفلوآنزاي پرندگان*  Aآشنايي با روش هاي پيشگيري و كنترل آنفلو آنزا  نوع  -3 -2

 ورونا ويروس ها ك

سياه زخم  -*مبارزه با هاري –آشنايي با بيماريهاي مشترك انسان و حيوان) تب مالت   -3-3

 هيداتيك(  -*

 آشنايي با بيماري هاي قارچي )كچلي  و روش هاي نمونه برداري (  - 4-3

 –وز آشنايي با تعاريف ، عالئم و پيشگيري و مراقبت بيماري هاي جذام ، توكسوپالسم - 5-3

 تيفوس ، سالك ، گال ،  تراخم ،جذام ،زردزخم، ابوال –طاعون 

 ايدز  –آشنايي با بيماريهاي مقاربتي  - 6-3

 آشنايي با تب هاي خونريزي دهنده   - 7-3

 آشنايي با تب خال و زونا - 8-3

 آشنايي با بيماري هاي بومي  - 9-3
 

 3 ( 2بيماري هاي واگير )
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 عناوين دروس پايه دوم  آموزش بهورزي -5 ادامه جدول شماره

 عنوان درس  سرفصل دروس                 

ف
دي

ر
 

 آشنايي با تعريف بيماريهاي غيرواگير -4 -1

 تعريف اصطالحات مربوط به بيماري هاي غير واگير -2-4

فرم هاي مربوطه و  پيشگيري و كنترل ديابت و بيماريابي و نحوه مراقبت از بيماران ديابتي و ثبت - 3-4

 ارجاع بيماران به پزشك 

 پيشگيري و كنترل بيماري تاالسمي و بيماريابي و ارجاع بيماران به پزشك  -4-4

پيشگيري از اختالالت ناشي از كمبود يد وآشنايي با بيماري گواترو بيماريابي و ارجاع بيماران به   -5-4

 پزشك و پيگيري مستمر بيماران مبتال به

 روئيدي هيپو تي 

 اشنايي با بيماري كم خوني , سوء تغذيه و بيماريابي و ارجاع بيماران به پزشك  - 6-4

 آشنايي با سوانح و حوادث -7-4

 آشنايي با برنامه هاي  بهداشت روان   -8-4

 ناراحتيهاي شديد و خفيف رواني -

 بيماري صرع و عقب ماندگي ذهني  -

 شي آشنايي با برنامه پيشگيري از خو دك -

 آشنايي با پيشگيري از سوء مصرف مواد و الكل  -

 آشنايي با برنامه مهارتهاي زندگي و فرزند پروري  -

 آشنايي با برنامه دستورالعمل رفتار با كودك  -

 آشنايي با برنامه پيشگيري از خشونت عليه زنان  -

 پيشگيري از اعتياد )سوء مصرف مواد ( * -

ون باال و بيماريابي و نحوه مراقبت از بيماران فشار خوني و ثبت فرم هاي پيشگيري و كنترل فشارخ - 9-4

 مربوطه و ارجاع بيماران به پزشك 

  PKUآشنايي با بيماري فنيل كتونوري و بيماريابي و پيگيري مستمر بيماران مبتال به -  10-4

  آشنايي با بيمار يهاي كليوي و بيماريابي وارجاع بيماران به پزشك* - 11-4

 عروقي  و بيماريابي وارجاع بيماران به پزشك* –آشنايي با بيماريهاي قلبي  - 12-4

 G6PD آشنايي با بيماريهاي آسم، سرطان ها،  -13-4

 آشنايي با فرم هاي مربوطه و چگونگي ثبت آنان -4 -14

 4 بيماري هاي غير واگير

 آشنايي بااستراتژي مانا - 1-5

 ساله 5ماهه تا 2دك ارزيابي وطبقه بندي كو - 2-5

) نشانه هاي خطر،سرفه وتنفس مشكل ، اسهال ،ناراحتي گوش ،گلودرد ،تب، كم وزني،واكسيناسيون  

 ومصرف مكمل ها وساير مشكالت(

 ماه  2ارزيابي شيرخوار بيمارزير   -3-5

ر )نشانه هاي خطر،عفونت هاي موضعي ،اسهال،مشكل شيرخوردن، واكسيناسيون، ومصرف مكمل ها وساي

 مشكالت(

 ماه5تشخيص نوع درمان كودك بيمارزير  - 4-5

 سال  5درمان كودك زير   -5-5

 مشاوره بامادر - 6-5

 پيگيري كودك بيمار  - 7-5

 ارزيابي ،طبقه بندي ،درمان وپيگيري كودك حادثه ديده  -8-5

 آموزش نحوه تكميل فرم هاي ثبت مربوطه ،آمار ،دفتر ثبت بيماران -9-5

سالم ) گروه  مراقبت كودك

 ( 2) سال(  8سني زير 
5 
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 عناوين دروس پايه دوم  آموزش بهورزي -5ادامه جدول شماره 

 سرفصل دروس                 
 

 عنوان درس 

ف
دي

ر
 

 آشنايي با تعريف بهداشت مدارس  -1-6

 وسطه دوم  *آشنايي با نحوه آموزش بهداشت در دوره ابتدايي ، دوره  متوسطه اول و  دوره  مت -2-6

 نكات آموزشي ضروري براي والدين ،معلمان و ساير كاركنان* -3-6

 آشنايي با پرونده سالمت در مدرسه  و فرم هاي مربوطه -4-6

 بهداشت محيط مدرسه -5-6

آشنايي با نحوه ارايه خدمات بهداشتي درماني به  دانش آموز و ثبت آن در فرمهاي مربوطه و  -6-6

 كترونيكيشناسنامه سالمت  ال

 آشنايي با انجام معاينات غربالگري دانش آموزان -7-6

 آشنايي با تغذيه دانش آموزان در سنين مدرسه -8-6

 پيشگيري از بيماري هاي شايع) واگير وغير واگير( در سنين مدرسه -9-6

 پيشگيري از سوانح و حوادث در سنين مدرسه -10-6

 المتاشنايي با دستورالعمل مدارس مروج س  -11-6

 HPSمدارس مروج سالمت   -6  -12

 آموزش خودمراقبتي - 13-6

 پرونده هاي الكترونيك ) ثبت اطالعات مربوطه به مدارس و جوانان ( - 14-6

نوجوانان  گروه سني  سالمت

 و بهداشت مدارس
6 

 كشها حشره كشها و آفتآشنايي با اقدامات الزم به منظور جلوگيري از مسموميت با  -1-7

 آشنايي با گند زداها ونحوه استفاده ازآنها  -2-7

 مروري بربهداشت مراكز  تهيه , توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي -3-7

 آشنايي با فرمها، پرونده ها و دفاتر مربوطه و نحوه ثبت آن  -4-7

 بهسازي محيط روستا  -5-7

 آشنايي با بهداشت مواد غذايي و نگهداري آن -6-7

 7 ( 2ط )بهداشت محي

 آشنايي با اصول بهداشت حرفه اي و تعريف و اهداف بهداشت حرفه اي - 8 – 1

آشنايي با عوامل  فيزيكي زيان آور، عوامل  شيميايي زيان آور و تقسيم بندي آن، عوامل  زيست   -2-8

 شناختي زيان آور و عوامل رواني زيان آور

 در منطقه  و راه هاي پيشگيري از آنها آشنايي با برخي از بيماري هاي شغلي شايع   -3-8

 اشنايي با اقدامات ايمني در محيط كار ) پيشگيري از حوادث ( - 4-8

 حوادث ناشي از كار و علل آن و وسايل حفاظت فردي - 5-8

 تاسيسات و تسهيالت بهداشتي كارگاه ها -6-8

 ( آموزش بهداشت حرفه اي به روستاييان ) كارگران و كشاورزان    -7-8

 آشنايي با فرمهاي بازديد كارگاهي و آمار و شاخص ها - 8-8

 بهداشت حرفه اي در كشاورزي - 9-8 

 بهداشت حرفه اي در قاليبافي  - 10-8

 ارگونومي در منزل - 11-8

شناسايي كارگاه هاي تحت پوشش خانگي و غير خانگي و تشكيل پرونده و نحوه تكميل فرم هاي   -12-8

 مربوطه

 قبت هاي بهداشتي درماني شاغلين و نحوه تكميل فرم معاينات ، ارجاع به پزشك مرا - 13-8

 آشنايي با فرم ها  -8 -14

 8 بهداشت حرفه اي 
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 عناوين دروس پايه دوم  آموزش بهورزي -5ادامه جدول شماره 

 عنوان درس  سرفصل دروس 

دي
ر ف

 

   تگي هاآشنايي با سوختگي ها و نحوه شستشو و پانسمان سوخ -1-9

  C.P.Rآشنايي با عاليم و علل خفگي ، -2-9

 شوك و انواع آن و اقدامات الزم براي هريك  -3-9

 آسيب هاي ناشي از گرماو سرما و اقدامات و توصيه هاي الزم -4-9

 آشنايي باانواع مسموميت ها و بوتوليسم, مراقبت و ارجاع آن )گزيدگي ها و نحوه برخورد با آن(-5-9

 م خارجي  در بدناجسا -6-9

 9 ( 2كمك هاي اوليه )

 آناتومي دهان و دندان  -1-10

 پوسيدگي دندان -2-10

 درد دندان -3-10

 لثه و بيماري هاي شايع آن -4-10

 روش معاينه  -5-10

 دانستني هاي الزم در مورد مصرف مواد قندي  -6-10

 روش درست مسواك كردن و استفاده از نخ دندان  -7-10

 ايش مقاومت دندان در برابر پوسيدگي افز -8-10

سال و  10-10سال و كودكان  2-6كودكان  –سال  2مراقبت از دهان و دندان در سنين باروري، كودكان زير  -9-10

 زنان باردار و شيرده و سالمندان

 مراقبت از دندان هاي مصنوعي  -  11-10

 آسيب ديدگي دندانها و فك   -12-10

 يع دهان و ساير آسيبهاي مشكوك دهانآسيبهاي شا -   13-10

دهان و  سالمت 

 دندان 
10 

 آشنايي بااهداف برنامه سالمندان و شناسايي گروه هدف -1-11

 آشنايي با روند مراقبت هاي مراقبت هاي ادغام يافته سالمندان -2-11

ي وفشارخون،اختالالت تغذيه عروق-ارزيابي ،طبقه بندي وانجام توصيه هاي الزم به سالمند )بيماريهاي قلبي -3-11

اي ،ديابت ،اختالالت شنوايي وبينايي ،اختالالت رواني ،پوكي استخوان ،بي اختياري ادرار،دمانس ،سقوط وعدم تعادل 

 ،سل ريوي،ايمن سازي(

 آموزش فرمهاي مراقبتي و تكميل آمارها - 4-11

 ارجاع و پيگيري سالمندان  - 5-11

 دردوره سالمنديترويج شيوه زندگي سالم  - 6-11

 گروه سني سالمت

 سالمندان 

 

11 

مراقبت و ارزيابي ميانساالن )نحوه تغذيه ، فعاليت جسماني و.... (، تشخيص و طبقه بندي ،اقدام الزم ، ارجاع  - 1-12

 و  پيگيري 

 آموزش شيوه زندگي سالم دردوران ميان سالي  - 2-12

 نحوه تن سنجي در ميانساالن  - 3-12

 مت باروري در ميانساالن سال - 4-12

 نحوه تكميل شناسنامه سبا و سما -5-12

 نحوه تكميل فرم هاي مربوطه و دفاتر  -6-12

 شناسايي گروه هدف - 7-12

 گروه سني سالمت

 ميانساالن
12 

 شناسايي گروه هدف  - 1-13

 آموزش خود مراقبتي  - 2-13

 ال  ) ارزيابي و طبقه بندي و اقدامات الزم( س  18-29آشنايي با نحوه مراقبت هاي گروه سني  - 3-13

 آشنايي با راهنماي تكميل شناسنامه سالمت جوانان  - 4-13

 آشنايي با نحوه تكميل فرمهاي مربوطه  - 5-13

گروه سني سالمت 

 جوانان 
13 
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 عناوين دروس پايه دوم  آموزش بهورزي -5ادامه جدول شماره 

 عنوان درس  سرفصل دروس 

ف
دي

ر
 

 هدف از تحقيق -1-14

 شناسايي مسائل و مشكالت  -2-14

 اولويت بندي  -3-14

 تحليل و بيان مسئله  -4-14

 تعيين و اهداف تحقيق - 5-14

 گردآوري اطالعات و تفسير اطالعات - 6-14 

 برنامه ريزي براي حل مسئله و ارائه گزارش -7-14

 ارتقا ء كيفيت و رضايت مشتري -8-14

قاء روش تحقيق  و ارت

 كيفيت 
14 

  شاخص هاي پراكندگي–شاخص هاي مركزي -توصيف عددي نتيجه مشاهدات-توزيع و بيان آن–مفهوم آمار  -1-15

 احتماالت -2-15

 آشنايي با نظامهاي اطالعاتي و تعاريف و طبقه بندي شاخص ها  – 3-15

 شاخص هاي قابل استخراج از زيج حياتي و اسناد خانه بهداشت  - 4-15

ي با روش هاي آشناي

و شاخص هاي  آماري

  بهداشتي 

15 

 حضور و غياب  -2-16

 تنبيه وتشويق -3-16

 روش ارزشيابي پرسنل -4-16

 آيين نگارش و نحوه ارسال مكاتبات و سلسله مراتب اداري -5-16

 تحويل اموال -6-16

 نحوه ارتباط با سازمان -7-16

مقررات و تعامالت 

 سازماني
16 

 گيري و درمان بيماران مبتال به ناراحتي پوستي  شرح حال  -  1-17

 شرح حال گيري و درمان بيماران مبتال به تپش و ناراحتي قلبي  -2-17

 شرح حال گيري و درمان بيماران مبتال به ناراحتي معده و دردهاي شكمي  -   3-17

 و جسم خارجي در چشم .  شرح حال گيري و درمان بيماران مبتال به ناراحتي چشمي و معاينه چشم -  4-17

 شرح حال گيري و درمان بيماران مبتال به درد عضالت و مفاصل استخوانها  -5-17

آشنايي با نحوه تكميل دفتر دارويي ، ثبت نام بيماران و فرم درخواست دارويي و نحوه قرائت تاريخ انقضائ  -6-17

 داروها

درمان هاي ساده 

 عالمتي و

 (2دارونامه  )

17 

 وادث و بالياي شايع ونحوه برخورد با آنح -1-18

 بالياو انواع آن -2-18

 اقدامات هنگام وقوع  باليا -3-18

 اقدامات بعد از وقوع  باليا - 4-18

 آشنايي با برنامه  حمايت هاي رواني اجتماعي در بحران وباليا - 5-81

 18 اقدامات در بروز باليا
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 ارزشیابی:  فصل چهارم
 

 

 ن نامه امتحانات : آئي 20ماده 

برای قبولي در هر  12نمره محاسبه مي شود. كسب حداقل نمره  20كارآموزی برمبنای وعملي  -نمره هر ماده درسي ، اعم از نظری 

  ماده درسي الزامي است.

س از پايان كار در دو هفته آخر كارآموزی امتحان كارآموزی در خانه های بهداشت دانش آموزی ) محل كارآموزی( و در هفته اول پ

 عملي در مركز آموزش بهورزی به عمل مي آيد. -آموزی امتحان دروس نظری

 باشد به شرح زير اقدام مي شود: 12عملي يا كارآموزی ( كمتر از  -چنانچه نمره دانش آموز در هر يک از مواد درسي)نظری: 1تبصره 

عملي و كار آموزی(نمره قبولي كسب نکند مردود و  -ا بيشتر ) نظریاگر دانش آموزی در هر پايه آموزشي در چهار ماده درسي ي -الف

 اخراج مي شود.

كسب نکند تجديد شناخته  12عملي و كار آموزی( نمره  -اگر دانش آموز در پايه اول آموزشي در سه ماده درسي يا كمتر) نظری -ب

در يک  درس نشود در صورت  12اٌ موفق به كسب نمره هفته در امتحان تجديدی شركت نمايد. اگر مجدد 2مي شود و بايد به فاصله

را كسب ننمايد مردود و اخراج مي  12با استفاده از تک ماده فرد قبول محسوب مي شودو اگر در بيش از يک درس نمره 10كسب نمره 

 گردد. شركت دانش آموز در كالس های پايه دوم تا اعالم نتيجه امتحان تجديدی مانعي ندارد.

از هر درس نشود تجديد شناخته مي  12دانش آموز در پايه دوم آموزشي درسه ماده درسي يا كمتر موفق به كسب نمره  چنانچه -ج

در هر درس دانش آموز اخراج مي گردد  12هفته در امتحان تجديدی شركت كند. در صورت عدم كسب نمره  2شود و بايد به فاصله 

 رای شركت در امتحان نهايي است .قبولي در كليه دروس شرط معرفي دانش آموز ب

 دانش آموز فقط يک بار  حق استفاده از تک ماده را دارد. :  2تبصره  

(نشود تجديد شناخته شده و مي 12چنانچه دانش آموز در امتحان نهايي دروس نظری يا آزمون عملي موفق به كسب نمره قبولي) -د

شركت نمايد و پس از دو  بار امتحان در صورتي كه موفق به كسب نمره قبولي نشود  هفته در امتحان مجدد 4تواند تا دو  بار به فاصله 

 مردود شناخته شده و اخراج مي گردد. 

( تدوين و برای هر سئوال يک نمره در نظر گرفته  6سئوال ) طبق جدول شماره 140ارزشيابي آزمون نهايي نظری با طرح : 3تبصره 

تقسيم مي شود و در كارنامه ثبت مي گردد.برگزاری اين آزمون با نظارت كارشناس مسوْل مي شود كه جمع نمرات بر عدد هفت 

  بهورزی استان انجام مي شود.

مدير مركز و  و نظارت  : آزمون نهايي عملي ) بر اساس چك ليست (نيز در خانه بهداشت دانش آموزي با همكاري4تبصره 

 كارشناس مسئول بهورز ي استان برگزار مي شود.
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 : كارنامه تحصيلي 21ماده 
 ( :8و  7شماره  جدولتنظيم كارنامه تحصيلي دانش آموز در پايه اول و دوم بشرح زير است ) 

عملي هر واحد درسي و نيز نمره كارآموزی در ستون نمره قبولي نوشته شده و سپس در تعداد واحدهای همان درس ضرب مي  -نمره نظری 

  ه با ضريب واحد نوشته مي شود .شود و مجموع آن در ستون نمر

آئين نامه در يک يا سه درس تجديد شود ،معدل گيری با احتساب نمرات تجديدی انجام مي 20درصورتي كه دانش آموز برابر ماده : 1تبصره 

 شود پس از امتحان مجدد نمره آن در ستون نمره امتحان تجديدی ثبت و اين نمره در معدل دخالت ندارد. 

 اگر دانش آموزی در امتحانات پايه اول و دوم يا هر دو غيبت موجه داشته باشد بايد در امتحان مجدد شركت نمايد.: 2تبصره 

( تنظيم مي گردد. تنظيم كارنامه ها و دفتر امتحانات به طور الکترونيکي انجام و نسخه چاپ  10و  9دفتر امتحانات مطابق )فرم شماره :3تبصره 

 به دانش آموز تحويل و يک نسخه نيز در پرونده وی نگهداری مي گردد. شده بعد از امضای مدير

 : امتحان نهائي  22ماده 
 

نفر از مربيان به انتخاب مدير وكارشناس 2زير نظر گروهي مركب از مدير مركز آموزش بهورزی و   12و  11امتحان نهايي طبق فرم شماره 

ز پايان امتحان پايه دوم آموزشي (به عمل خواهد آمد. تعيين سئواالت امتحان هفته پس ا 2مسئههول آموزش بهورزی استان )حداقل 

نهايي توسط شورای مربيان و نظارت كارشناس مسئول آموزش بهورزی استان خواهد بود .آزمون نهايي دردوجلسه) آزمون كتبي و عملي 

نتيجه امتحان نهايي عالوه بر بهورزی است.  مركز آموزش مسئوليت حسن اجرای امتحانات و اعالم نتايج  بر عهده مدير (انجام مي شود.

 .)دفتر امتحانات ( نيز درج مي گردد 13در فرم شماره  12فرم شماره 

 : براي محاسبه معدل كل دوره آموزش بهورزي از فرمول زير استفاده مي شود   : 1تبصره 

                               

                                              

 

 

نتيجه امتحانات پس از پايان هر پايه توسط مدير واحد آموزشي به دانش آموز اعالم مي شود و مهلت اعتراض به نمرات امتحاني :  2تبصره 

 روز پس از اعالم نتيجه امتحانات آن پايه مي باشد. 5حداكثر 

 

( يک 14و  13ب نمره قبولي از امتحان نهايي صادر مي شود.    ) فرم شماره گواهينامه موقت پايان دوره آموزش بهورزی پس از كس: 3تبصره

 نسخه از گواهينامه موقت پايان دوره آموزش بهورزی  همراه با مدارك الزم برای استخدام آزمايشي به مركز بهداشت شهرستان و سپس از طريق

معاونت بهداشتي دانشگاه به مديريت نيروی انساني دانشگاه ارسال مي  مركز بهداشت استان و بعد از تاييد كارشناس مسئول آموزش بهورزی و

 گردد.

 

 (16و 15گواهينامه دائم دوره آموزش بهورزی پس از پايان تعهد خدمت بهورز در روستا صادر مي شود. ) فرم شماره :  4تبصره 

 

 شي تصحيح شده و صورتجلسه شود.اوراق امتحاني نهايي بايد توسط مربيان زير نظر مدير در واحد آموز:  5تبصره

 

: اوراق امتحانات پايه اول و دوم و آزمون نهايي بمدت سه دوره تحصيلي در واحد آموزشي در محل مطمئني نگهداری و سپس امحاء 6تبصره 

د و مدارك تحصيلي مي گردد ولي فهرست نمرات ) دفتر نمره امتحانات (و كارنامه تحصيلي و نسخه دوم گواهينامه موقت و دائم جزء اسنا

 .محسوب و بطور دائم در واحد آموزشي نگهداری و بايگاني مي شود

 

  

 

 معدل نهايي +2معدل پايه اول با ضريب  +2معدل پايه دوم با ضريب 

5 

 =ل دوره آموزش بهورزي معدل ك
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 نحوه ثبت و صدور گواهینامه موقت و دائم دوره آموزش بهورزی  :  

 
 عکس دانش آموز بايداسکن و در محل مربوطه قرار داده شود 

  .روی معدل چسب الصاق گردد 

 .كليه امضاء ها ممهور گردد 

 و صدور بايد از محل آخرين امضاء باشد . شماره ثبت 

  اصل گواهينامه به داوطلب  پس از پايان تعهد  داده شود ،تصوير گواهينامه در پرونده پرسنلي در مركز آموزش بهورزی بايگاني

 مي گردد و نسخه  پاراف به كارگزيني ارائه مي گردد. 

 گواهينامه توسط كارشناس مسئول بهورزی استان پاراف شود  . 
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 مركز آموزش بهورزي .................... - 7فرم شماره 

 كارنامه تحصيلي پايه اول آموزش بهورزي

 

 
 

 ...............              تاريخ شروع پايه  :..........نام :............................. نام خانوادگي  :.......................... نام پدر : .............                           

 ....       محل صدور : ....................... تاريخ تولد  : ......................    تاريخ  پايان پايه:........ كد ملي .......................شماره شناسنامه : .......................                          

 نظري عملي كارآموزي

 

 نام درس
 

ف
دي

ر
 

ن 
حا

مت
ه ا

مر
ن

با 
ي 

يد
جد

ت

حد
 وا

ب
ري

ض
ي 

يد
جد

ه ت
مر

ن
ب  

ري
ض

با 
ره 

نم

حد
وا

 

ره
نم

حد 
 وا

اد
عد

ت
ن  

حا
مت

ه ا
مر

ن

با 
ي 

يد
جد

ت

حد
 وا

ب
ري

ض
ي 

يد
جد

ه ت
مر

ن
ب  

ري
ض

با 
ره 

نم

حد
وا

 

ره
نم

حد 
 وا

اد
عد

ت
ن   

حا
مت

ه ا
مر

ن

با 
ي 

يد
جد

ت

حد
 وا

ب
ري

ض
ي 

يد
جد

ه ت
مر

ن
 

با 
ره 

نم
ب 

ري
ض حد

وا
 

ره
نم

حد 
 وا

اد
عد

ت
 

  1 معارف اسالمي 5/0     -     -    

  2 بهداشت فردي 5/0     -     -    

  3 شناخت بدن انسان 5/0     5/0     -    

  4 اصول كلي تغذيه 5/0     -     -    

  5 تربيت بدني 5/0     5/0     -    

    -     5/0     5/0 
درماني  نظام ارائه خدمات بهداشتي

  6 كشور ، اخالق حرفه اي

  7 شناخت جمعيتي وزيست محيطي روستا 1     1     1    

  8 شيوه هاي آموزش بهداشت 5/0     1     5/0    

    5/1     1     1 
مراقبت هاي ادغام يافته سالمت 

  9 ( 1مادران )

  10 ( 1) باروري سالم و جمعيت  1     1     1    

  11 ( 1بيماري  هاي واگير ) 5/1     1     1    

    1     5/1     5/1 
ايمنسازي و بيماري هلي قابل پيشگيري 

  12 ( 1با واكسن )

    1     1     5/1 
 8كودك سالم)گروه سني زيرمراقبت 

  13 ( 1)سال(

  14 ( 1بهداشت محيط ) 1     1     1    

    5/0     1     1 
 درمان هاي ساده عالمتي و دارونامه

(1 ) 15  

  16 ( 1كمك هاي اوليه  ) 1     1     5/0    

  17 آشنايي با مباني كامپيوتر 5/0     5/0     -    

  18 جمع 5/14     5/12     9    

   
 مجموع نمرات پايه اول

  19 ) نمرات با ضريب واحد (

  20 معدل   

  21 معدل كل 

  22 انضباط 

  خانم / آقا : 

 ده است . مندرجات اين كارنامه با دفتر امتحانات مطابقت دارد .در امتحانات پايه اول قبول / مردود ش  -

 در نظر گرفتن نمره تجديدي محاسبه مي گردد. بامعدل دانش آموزان تجديدي    -

 ش بهورزينام و نام خانوادگي مسئول ثبت نمرات                                                  نام و نام خانوادگي مدير مركز آموز       

 

 

 

 

 محل عكس
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 مركز آموزش بهورزي............. -8فرم شماره 

 كارنامه تحصيلي پايه دوم  آموزش بهورزي

 

 
 شروع پايه : ................. تاريخ   نام : ................... نام خانوادگي  : .......................... نام پدر : ...........................                                            

 .. محل صدور: ................. تاريخ تولد : ......................             تاريخ پايان پايه : ...................كد ملي ..................شماره شناسنامه : ....................                      

 نظري  عملي كارآموزي

 

 م درسنا
 

ف
دي

ر
 

ن 
حا

مت
ه ا

مر
ن

با 
ي 

يد
جد

ت

حد
 وا

ب
ري

ض
 

ه 
مر

ن

ي
يد

جد
ت

 

با 
ره 

نم

حد
 وا

ب
ري

ض
 

ره
نم

حد 
 وا

اد
عد

ت
ن  

حا
مت

ه ا
مر

ن

با 
ي 

يد
جد

ت

حد
 وا

ب
ري

ض
 

ه 
مر

ن

ي
يد

جد
ت

 

با 
ره 

نم

حد
 وا

ب
ري

ض
 

ره
نم

حد 
 وا

اد
عد

ت
ن   

حا
مت

ه ا
مر

ن

با 
ي 

يد
جد

ت

حد
 وا

ب
ري

ض
 

ه 
مر

ن

ي
يد

جد
ت

 

با 
ره 

نم

حد
 وا

ب
ري

ض
 

ه 
مر

ن
حد 

 وا
اد

عد
ت

 

    5/1     1     1 
ت هاي ادغام يافته سالمت مراقب

  1 ( 2مادران )

  2 ( 2و جمعيت ) باروري سالم 5/0     5/0     1    

  3 ( 2هاي واگير ) بيماري 1     1     1    

  4 هاي غير واگير  بيماري 5/1     1     5/1    

    2     1     1 
 8كودك سالم)گروه سني زير مراقبت

  5 ( 2) سال(

    
1     1     1 

نوجوانان و  گروه سني سالمت

  6   بهداشت مدارس

  7 ( 2بهداشت محيط) 1     1     2    

    
1     1     5/0 

 بهداشت حرفه اي
8  

  9 ( 2كمك هاي اوليه ) 5/0     1     1    

  10 دهان و دندان  سالمت  5/0     5/0     5/0    

  11 سالمندان   يگروه سن سالمت 1     5/0     1    

  12 ميانساالن گروه سني سالمت 5/1     5/0     1    

  13 جوانان گروه سني سالمت  1     5/0     1    

  14 ارتقاءكيفيت روش تحقيق و 5/0     5/0     5/0    

    
     5/0     5/0 

و آشنايي با روش هاي آماري 

  15  شاخص هاي بهداشتي

  16 الت سازمانيمقررات وتعام 5/0              

    5/0     5/0     5/0 
درمان هاي ساده عالمتي و دارو 

  17 ( 2نامه )

  18 اقدامات در بروز باليا 5/0     5/0     5/0    

    5/0     -     - 
شناخت جمعيتي و زيست محيطي 

  19 ( 2روستا)

    5/0     -     - 
بيماري هاي قابل پيشگيري با 

  20 ( 2واكسن)

  21 جمع كل  5/14     5/12     18    

   
 مجموع نمرات پايه دوم

  22 ) نمرات با ضريب واحد ( 

  23 معدل    

  24 معدل كل 

  25 انضباط 

  خانم / آقا : در امتحانات پايه دوم  قبول / مردود شده است . مندرجات اين كارنامه با دفتر امتحانات مطابقت دارد.               

 نش آموزان تجديدي با در نظر گرفتن نمره تجديدي محاسبه مي گرددمعدل دا   -                

 آموزش بهورزي كزنام و نام خانوادگي مسئول ثبت نمرات                                                                 نام و نام خانوادگي مدير مر  

 امضا                                                                                                       امضا                                                 

 

 

محل 

 عكس
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 مركز آموزش بهورزي شهرستان ....................

 پايه اول آموزش بهورزي دفتر امتحانات دانش آموزان دوره .............(9) فرم شماره 
 تاريخ شروع پايه  :..........    نام :............................. نام خانوادگي  :.......................... نام پدر : ............................                               

 محل صدور : ....................... تاريخ تولد  : ......................    تاريخ  پايان پايه:............       ......... كد ملي ................شماره شناسنامه : .......................                       

 نظري  عملي كارآموزي

 

 نام درس
 

ف
دي

ر
 

ن 
حا

مت
ه ا

مر
ن

با 
ي 

يد
جد

ت

حد
 وا

ب
ري

ض
ي 

يد
جد

ه ت
مر

ن
ب  

ري
ض

با 
ره 

نم

حد
وا

 

ره
نم

حد 
 وا

اد
عد

ت
ن  

حا
مت

ه ا
مر

ن

با 
ي 

يد
جد

ت

ب
ري

ض
 

حد
وا

ي 
يد

جد
ه ت

مر
ن

ب  
ري

ض
با 

ره 
نم

حد
وا

 

ره
نم

حد 
 وا

اد
عد

ت
ن   

حا
مت

ه ا
مر

ن

با 
ي 

يد
جد

ت

حد
 وا

ب
ري

ض
ي 

يد
جد

ه ت
مر

ن
ب  

ري
ض

با 
ره 

نم

حد
وا

ه  
مر

ن
حد 

 وا
اد

عد
ت

 

  1 معارف اسالمي   5/0     -     -    

  2 بهداشت فردي  5/0     -     -    

  3 شناخت بدن انسان    5/0      5/0     -    

  4 اصول كلي تغذيه  5/0     -     -    

  5 تربيت بدني  5/0     5/0     -    

    -     5/0     5/0 
بهداشتي درماني  اارائه خدماتنظام 

  6 كشور ، اخالق حرفه اي 

  7 شناخت جمعيتي وزيست محيطي روستا   1     1     1    

  8 شيوه هاي آموزش بهداشت  5/0     1     5/0    

    5/1     1     1 
مراقبت هاي ادغام يافته سالمت 

  9 ( 1مادران )

  10 ( 1باروري سالم و جمعيت  ) 1     1     1    

  11 ( 1بيماري  هاي واگير ) 5/1     1     1    

    1     5/1     5/1 
ايمنسازي و بيماري هلي قابل پيشگيري 

  12 ( 1با واكسن )

    1     1     5/1 
 8گروه سني زيرمراقبت كودك سالم)

  13 ( 1سال()

  14 ( 1بهداشت محيط ) 1     1     1    

    5/0     1     1 
 درمان هاي ساده عالمتي و دارونامه 

(1 ) 15  

  16 ( 1كمك هاي اوليه  ) 1     1     5/0    

  17 آشنايي با مباني كامپيوتر  5/0     5/0     -    

  18 جمع  5/14     5/12     9    

   
 مرات پايه اولمجموع ن

  19 ) نمرات با ضريب واحد ( 

  20 معدل    

  21 معدل كل 

  22 انضباط 

  خانم / آقا :             

 در امتحانات پايه اول قبول / مردود شده است .   -            

 معدل دانش آموزان تجديدي با در نظر گرفتن نمره تجديدي محاسبه مي گردد.   -            

 نام و نام خانوادگي مسئول ثبت نمرات                                                  نام و نام خانوادگي مدير مركز آموزش بهورزي                 

 امضا          امضا                                                                                                                          

 

 

 

 

 محل عكس
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 مركز آموزش بهورزي شهرستان.............

 پايه دوم آموزش بهورزيدفتر امتحانات دانش آموزان دوره ........ (10) فرم شماره 
 تاريخ شروع پايه : .................           نام : ................... نام خانوادگي  : .......................... نام پدر : ...........................           

 محل صدور: ................. تاريخ تولد : ......................             تاريخ پايان پايه : ...................كد ملي..................شماره شناسنامه : ...................... 

 نظري  عملي كارآموزي

 

 نام درس
 

ف
دي

ر
 

ن 
حا

مت
ه ا

مر
ن

با 
ي 

يد
جد

ت

حد
 وا

ب
ري

ض
ي 

يد
جد

ه ت
مر

ن
ب  

ري
ض

با 
ره 

نم

حد
وا
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نم

حد 
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اد
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ت
ن  

حا
مت

ه ا
مر

ن

با 
ي 

يد
جد

ت

حد
 وا

ب
ري

ض
ي 

يد
جد

ه ت
مر

ن
ب  

ري
ض

با 
ره 

نم

حد
وا

 

ره
نم

حد 
 وا

اد
عد

ت
ن   

حا
مت

ه ا
مر

ن

با 
ي 

يد
جد

ت

حد
 وا

ب
ري

ض
ي 

يد
جد

ه ت
مر

ن
ب  

ري
ض

با 
ره 

نم

حد
وا

ه  
مر

ن
حد 

 وا
اد

عد
ت

 

    5/1     1     1 
ت هاي ادغام يافته سالمت مراقب

  1 ( 2مادران )

  2 ( 2باروري سالم و جمعيت ) 5/0     5/0     1    

  3 ( 2هاي واگير ) بيماري 1     1     1    

  4 هاي غير واگير  بيماري 5/1     1     5/1    

    2     1     1 
 8كودك سالم)گروه سني زير مراقبت

  5 ( 2) سال(

    1     1     1 
سالمت گروه سني نوجوانان و 

  6   بهداشت مدارس

  7 ( 2بهداشت محيط) 1     1     2    

  8 بهداشت حرفه اي 5/0     1     1    

  9 ( 2كمك هاي اوليه ) 5/0     1     1    

  10 سالمت  دهان و دندان  5/0     5/0     5/0    

  11 دان  سالمت گروه سني سالمن 1     5/0     1    

  12 سالمت گروه سني ميانساالن 5/1     5/0     1    

  13 سالمت گروه سني جوانان  1     5/0     1    

  14 ارتقاءكيفيت روش تحقيق و 5/0     5/0     5/0    

         5/0     5/0 
آشنايي با روش هاي آماري و 

  15 شاخص هاي بهداشتي 

  16 مانيمقررات وتعامالت ساز 5/0              

    5/0     5/0     5/0 
درمان هاي ساده عالمتي و دارو 

  17 ( 2نامه )

  18 اقدامات در بروز باليا 5/0     5/0     5/0    

    5/0     -     - 
شناخت جمعيتي و زيست محيطي 

  19 ( 2روستا)

    
5/0     -     - 

بيماري هاي قابل پيشگيري با 

  20 ( 2واكسن)

  21 جمع كل 5/14     5/12     18    

 مجموع نمرات پايه دوم   
  22 ) نمرات با ضريب واحد (

  23 معدل    

  24 معدل كل 

  25 انضباط 

 در امتحانات پايه دوم  قبول / مردود شده است . خانم / آقا :                       
 معدل دانش آموزان تجديدي با در نظر گرفتن نمره تجديدي محاسبه مي گردد. 

 آموزش بهورزي ام خانوادگي مسئول ثبت نمرات                                                                 نام و نام خانوادگي مدير مركزنام و ن   

 امضا                                                                                  امضا                                                                                                                      

 

محل 

 عكس
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 : توزیع سئواالت آزمون نهایی 11جدول شماره  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردي

 

 تعداد سئواالت نظري مواد آزمون

 4 اخالق حرفه اي –نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني  1

 3 بهداشت فردي 2

 8 شناخت جمعيتي وزيست محيطي روستا 3

 4 آموزش سالمت شيو ه هاي  4

 5 شناخت بدن انسان 5

 5 اصول كلي تغذيه 6

 8 بيماريهاي واگير 7

 10 بيماريهاي غير واگير 8

 8 ايمن سازي وبيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن 9

 10 سال  8گروه سني زير مراقبت  10

 10 مراقبتهاي ادغام يافته سالمت مادران 11

 3 تي و شاخص هاي بهداشآشنائي با روشهاي آماري  12

 3 روش تحقيق و ارتقا كيفيت  13

 8 سالمت باروري و جمعيت  14

 8 بهداشت محيط 15

 5 بهداشت حرفه اي 16

 6 سالمت نوجوانان و بهداشت مدارس 17

 7 درمانهاي ساده عالمتي و دارونامه 18

 6 كمك هاي اوليه 19

 3 اقدامات در بروز باليا 20

 5 سالمندان  گروه سني  سالمت 21

 6 ميانساالن گروه سني  سالمت 22

 5 سالمت جوانان  23

 5 بهداشت دهان و دندان 24

 3 مقررات وتعامالت سازماني 25

 150 جمع كل
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                                             12فرم شماره    

                                                      

                                                                                                                   

 کارنامه تحصیلی امتحان نهایی  آموزش بهورزی
 

 تاريخ شروع دوره: .............                                                                                                                           

 تاريخ پايان دوره: .............                                                                                                                                 

 كد ملي..........................: ................  نام : ................ نام خانوادگي  : .....................نام پدر : .................شماره شناسنامه

      خانه بهداشت ......................مركز بهداشتي درماني...................شهرستان...............محل صدور : .............. تاريخ تولد:................... 
 

  نمره نمره تجديدي بار اول  نمره تجديدي بار دوم
 عنوان
 

 ردیف

 1 دروس نظري    

 
  

 ارزشيابي خانه بهداشت 

 ) بر مبناي چك ليست (
2 

 3 جمع    

 4 معدل امتحان نهايي  

 5 2معدل پايه اول با ضريب  

 6 2معدل پايه دوم با ضريب  

 7 معدل كل دوره آموزش بهورزي 

 

بهورزي شركت نموده و با معدل كل )به عدد( .......... و)به حروف  نامبرده در تاريخ ........... در آزمون نهايي دوره آموزش

 (...............قبول /مردود  شده است . 

 

 مندرجات اين كارنامه با دفتر امتحانات مطابقت دارد . 

 
 نام و نام خانوادگي كارشناس مسئول آموزش بهورزي               ش بهورزينام و نام خانوادگي مسئول ثبت نمرات                           نام و نام خانوادگي مدير مركز آموز      

 امضاء                                                                  امضا                                                                                                                           

 امضا                                                    

                                                

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 محل عكس
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 13فرم شماره 

 

 
 ............و باز آموزي كاركنان نظام سالمت...............مركز آموزش بهورزي 

 ....... دفتر امتحانات دانش آموزان دوره .

 

 تاريخ شروع دوره: .............                                                                                                                         

 تاريخ پايان دوره: .............                                                                                                                           

 نتایج  امتحان نهایی  آموزش بهورزی
 

 لي..........................نام : ................ نام خانوادگي  : .....................نام پدر : .................شماره شناسنامه : ................ كد م

 رستان...............     ور : .............. تاريخ تولد:................... خانه بهداشت ......................مركز بهداشتي درماني...................شهمحل صد
 

 نمره  نمره تجديدي بار اول  نمره تجديدي بار دوم
 عنوان
 

 ردیف

 1 دروس نظري    

 
  

 ارزشيابي خانه بهداشت

 بر مبناي چك ليست ()  
2 

 3 جمع    

 4 معدل امتحان نهايي  

 5 2معدل پايه اول با ضريب  

 6 2معدل پايه دوم با ضريب  

 7 معدل كل دوره آموزش بهورزي 

 

به حروف نامبرده در تاريخ ................ در آزمون نهايي دوره آموزش بهورزي شركت نموده و با معدل كل )به عدد( .......... و)

 (...............قبول /مردود  شده است . 

 

 
 نام و نام خانوادگي كارشناس مسئول آموزش بهورزي                      نام و نام خانوادگي مسئول ثبت نمرات                          نام و نام خانوادگي مدير مركز آموزش بهورزي      

 امضاء                                                             امضا                                                                                                                           

 امضا                                                    

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جاي عكس
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 آرم دانشگاه                                                                                                                             13فرم شماره

                                                                      

                                                                          شماره ثبت :    

 تاريخ صدور:  

     

                                 ……… 

 

 گواهینامه موقت دوره آموزش بهورزی

 

 
 ....... فرزند ..............شماره شناسنامه    ..... کد ملی.................صادره از............... گواهی می شود خانم / آقای ................

رکز  متولد .................. دوره آموزشی استاندارد مهارت بهورزی را به مدت .................. ساعت  معادل ..........واحد درسی در م

................ از تاریخ ..........تا تاریخ..........طی نموده و در آزمون های مربوطه موفقیت حاصل نموده آموزش بهورزی  شهرستان ....

 است .
 

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

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

 

آن بهره  دارنده این گواهینامه در خانه بهداشت ........... از توابع شهرستان .......... به کار گرفته خواهد شد و می تواند از مزایای قانونی

 مند گردد.

 

 نام خانوادگی نام و نام خانوادگی                                                      نام و

 مدیر مرکز آموزش بهورزی                                         رئیس مرکز بهداشت شهرستان
 امضاء ومهر                                                                                             امضاء ومهر

 

 نام و نام خانوادگی                                             نام و نام خانوادگی                     

 کارشناس مسئول آموزش بهورزی استان                     معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان
 امضاء ومهر           امضاء ومهر                                                                                  

 

                               

 

 

 

 

 
 

 
 

 .ن رونوشت و المثني داده نمي شوداين گواهينامه يك نسخه است و از آ

محل الصاق 

 عكس



61 

 

 دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني...........              14فرم شماره 

 
 آرم دانشگاه

 

 شماره ثبت :                                 

                    تاريخ صدور:                                   

 گواهینامه موقت دوره آموزش بهورزی

 
 

از...........  گواهي مي شود خانم / آقاي ............................ فرزند..........شـماره شناسـنامه ........ كـد ملـي.................... صـادره     

مـدت................. سـاعت  معـادل......... واحـد درسـي در مركـز         متولد............... دوره آموزشي استاندارد مهارت بهورزي را بـه 

 طي نموده و در آزمون هاي مربوطه موفقيت حاصل نموده است . شهرستان..................... آموزش بهورزي

 باشد .) از بيست نمره(مي  به عدد...............حروف....................... ه آموزش بهورزي به رمعدل كل دو

آن  دارنده اين گواهينامه در خانه بهداشت ........... از توابع شهرستان .......... به كار گرفته خواهد شد و مي تواند از مزاياي قانوني

 بهره مند گردد.

 

 

 خانوادگي نام ونام                                                                       نام و نام خانوادگي      

 رئيس مركز بهداشت شهرستان                          مدير مركز آموزش بهورزي     

                                                                        امضاء ومهر                                                       امضا و مهر 

                                                      

 

 

    

 

 

 اين نسخه پاراف براي نگهداري در مرکز بهداشت شهرستان است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن گواهينامه يک نسخه است و از آن رونوشت و المثني داده نمي شود.يا

محل الصاق 

 عكس
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 15فرم شماره   

 شماره ثبت :                                 

 تاريخ صدور:                              

 ........دانشكده علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني دانشگاه/                                   

 آرم دانشگاه 

  

 گواهینامه دوره آموزش بهورزی
 

  …………شماره شناسنامه  .……………فرزند ..………………گواهي مي شود خانم / آقاي 

ت  سـاع …………دوره آموزشي استاندارد مهارت بهورزي را به مدت .………متولد……………كد ملي .............صادره از 

طي نموده و در آزمون هاي مربوطه موفقيت حاصـل  …………واحد درسي در مركز  آموزش بهورزي شهرستان ………معادل

 نموده است .

 

 ) از بيست نمره(مي باشد .  ………به عدد .……………معدل كل دوره آموزش بهورزي به حروف

 آزمون نهايي در تاريخ .........................  برگزار شده است .

 ده اين گواهينامه مي تواند از مزاياي قانوني آن بهره مند گردد.دارن

 

 

                                                     نام و نام خانوادگي                                                                            نام و نام خانوادگي                 

 موزش بهورزي                                                   كارشناس مسئول آموزش بهورزي استان                مدير مركز آ
                                                                                                                                      و مهر  امضاء ومهر                                                                                                             امضاء              

                           

 نام و نام خانوادگي        نام و نام خانوادگي                                                                             

 رئيس دانشگاه علوم پزشكيمعاون بهداشتي دانشگاه و رئيس مركز بهداشت استان                                  
                                                                                                                                                                                                   امضاء ومهر                                                                                                امضاء ومهر                                                                                                                   

                                                   

 

 

 اين گواهينامه منحصراً براي انجام خدمات بهورزي در روستا به نامبرده اعطا مي شود .       

 
 
 
 
 

 

 اين گواهينامه يک نسخه است و از آن رونوشت و المثني داده نمي شود.

 

 جاي عكس
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  16فرم شماره 

 شماره ثبت :                                 

 ريخ صدور:تا

 دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني..........

 آرم دانشگاه

 

 

 گواهینامه دوره آموزش بهورزی

 
 

متولـد   ..…………از صـادره  ..………كد ملـي …شماره شناسنامه ....... ..………فرزند………گواهي مي شود خانم / آقا

واحد درسـي درمركـز  آمـوزش     ..……ساعت  معادل  ……رزي را به مدتدوره آموزشي استاندارد مهارت بهو ..............سال

 ت. بهورزي  شهرستان .................... از تاريخ ..........تا تاريخ..........طي نموده و در آزمون هاي مربوطه موفقيت حاصل نموده اس

 باشد . ) از بيست نمره(مي………به عدد  ..………………معدل كل دوره آموزش بهورزي به  حروف

 آزمون نهايي در تاريخ .........................  برگزار شده است .

 

 دارنده اين گواهينامه مي تواند از مزاياي قانوني آن بهره مند گردد.

 

 ينام و نام خانوادگي                                                                            نام ونام خانوادگ      

                                                                                     مدير مركز آموزش بهورزي                                                           رئيس مركز بهداشت شهرستان                    

 امضاء ومهر                                                                                                                                 امضاء ومهر                                  

 

 د.اين گواهينامه منحصراً براي معرفي به كارگزيني صادر شده است و هيچگونه ارزشي ندار
 
 
 
 

 پاراف براي نگهداري در مركز بهداشت شهرستان است.اين نسحه                     

 

      

 

 

 

 

 

 شود.ين گواهينامه يک نسخه است و از آن رونوشت و المثني داده نمي ا

 جاي عكس
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 امور رفاهی:  مپنجفصل 

 

 كمک هزينه تحصيلي  : 23ماده 
 مطابق آخرين دستور عمل وزارت متبوع پرداخت مي گردد.به طور ماهانه بهورزی كمک هزينه تحصيلي  فراگيرانبه 

 

 اونيفرم فراگيران  :24ماده 
كت ،شلوار ،پيراهن  , كفش :  شامل  مردفراگيران بهورزی شامل: مانتو،شلوار،مقنعه،كفش مناسب و لباس فرم  زنن بهورزی فراگيرالباس فرم  

 درست لباس بصورت رايگان به آنان تعلق مي گيد دو مناسب مي باشد و سالي

های اوليه يک  كمکو برای انجام كارعملي  زن  فراگيرانبرای درس كمک به زايمان يک دست روپوش سبز  كار عملي: جهت انجام 1تبصره

 تهيه شود. فراگيراندست روپوش  سفيد جهت كليه 

  شلوار يشمي و پيراهن سبز روشن( -كت –مقنعه  –شلوار  –برای فراگيران بهورزی زن و مرد سبز يشمي مي باشد. ) مانتو  : رنگ لباس2تبصره
 

 اونيفرم مربيان:25ماده
ولي به رنگ سرمه ای خواهدبود كه ساالنه دو دست به آنان تعلق  فراگيرانمركز آموزش بهورزی نيز برابر لباس فرم لباس فرم مربيان و مدير  

 گيرد. مي
 

 :26ماده 
و خانه بهداشت نمونه آموزشي و نيز كتب و جزوات مورد نياز  مركز آموزش بهورزیدر  فراگير تحصيلتامين خوابگاه و موادغذايي درزمان 

 شود. انجام مي و استان كه با هماهنگي و همکاری مركز بهداشت شهرستاناست آموزش بهورزی  برعهده مركز
 

 :27ماده 
با همکاری مركز بهداشت شهرستان اردوهای علمي و تفريحي را برای هر دوره تحصيلي جهت دانش آموزان مي تواند  مركز آموزش بهورزی

 و مربيان برگزار نمايد.

 تعطيالت :28ماده 
تواننهد از مرخصهي    مدت يک هفته در سهال مهي  ه هفته و در مواقع اضطراری حداكثر ب 2مدت ه از تعطيالت نوروزی بيران بهورزی فراگ 

 به مدت يک هفته از تعطيالت استفاده نمايند آموزشيبين دو پايه  استفاده نمايند همچنين فراگيران بهورزی مي توانند 

و تصميم گيری مي گردد ودر مهوارد   در شورای مربيان مطرح موضوع كمتر از يک ماه باشد  رزی ير بهوفراگاگر مدت معذوريت :  1بصره ت

شهرسهتان و كارشهناس مسهئول بههورزی     س مركز  بهداشت يرئ با حضور شورای مربيان در كميته تصميم گيری بيش از يک ماه موضوع 

 هد شد.نسبت به ادامه  و يا قطع تحصيل وی تصميم گيری خوا مطرح و استان 

 :تخلفات29ماده
 موارد زير تحت عنوان تخلف دانش آموز محسوب مي گردد.

 بهورزی  مركز آموزشعدم رعايت مقررات آموزشي و اداری  -1

 غيره... مربيان و ،همکاراناهالي روستا،  ،بدرفتاری با مراجعين -2

 رعايت نکردن اصول اخالقي و اجتماعي و شئونات اسالمي -3

 آموزیو كارخوابگاه  ،ي و اغتشاش در محيط تحصيلبي نظم ايجاد -4

 استفاده از مواد اعتيادآور -5

  غيبت غير موجه بيشتر ازيک هفته -6

 ها  تقلب در آزمون -7
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 : تنبيهات30ماده 
  

ييری حاصل نگردد چنانچه پس از تذكر ارشاد و راهنمايي الزم توسط مدير و مربيان در وضعيت رفتاری و اخالقي و حرفه ای دانش آموز تغ 

 موضوع در شورای مربيان مطرح شده و شورا يکي از تنبيهات زير را اعمال خواهد كرد.

 اخطار شفاهي و اطالع به خانواده : 1بند 

 اخطار كتبي با درج در پرونده دانش آموز: 2بند 

 دولتاستيفای حقوق  با  همراهكز آموزش بهورزی محروميت دايم از ادامه تحصيل در مر :3بند 

 

 محروميت از تحصيل خواهدشد. منجر به اخطار كتبي   دريافت بيش از سه : 1تبصره

 و  در جلسه شورای مربيان با حضور رئيس مركز بهداشت شهرستان و كارشناس مسئول بهورزی استان 3تنبيهات مندرج در بند: 2تبصره

 با دستور معاونت بهداشتي استان قابل اجرا است.

هرگونه اختالالت جسمي و رواني به كميسيون پزشکي  يا پزشک معتمد شبکه معرفي شده و برابر نظر آنان  مبتال به فراگيران:3تبصره

در شورای مربيان با حضور رئيس مركز بهداشت شهرستان و كارشناس مسئول  آموزش بهورزی استان تصميم  ویبرای ادامه تحصيل 

 گيری خواهد شد.

 

 تعهدات : 31ه ماد

 گردد.مي واجرای تعهد خدمت اخذ  جهت تحصيل در مركز آموزش بهورزی مبني بر رضايت تعهد كتبي فراگير از سرپرست  -1

و ضامن نامبرده از زمان پذيرش ،تعهد ثبتي به مركز بهداشت شهرستان خواهند سپرد كه در مدت تحصيل و پس از فارغ  فراگير -2

 ( 17رم شماره )برابر فالتحصيل شدن مطابق مفاد تعهد نامه عمل نمايند.

 وتحويل به ذينفع پس از گذراندن تعهد خدمتي در روستا   گواهينامه مهارت بهورزی در دو نسخه صادر مي شود كه نسخه  اول  - -3

 نسخه دوم ) پاراف آن ( در كارگزيني مركز بهداشت شهرستان نگهداری مي شود . 
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 17فرم شماره 

 تعهد نامه رسمی 
 

.............  صادره از ...............ساكن آقاي.............................. فرزند......................... داراي شناسنامه شماره ........................كد ملي........خانم / 

........... روستاي.................. كوچه.............پالك...... تبعه دولت جمهوري ..................استان..................... شهرستان........................ بخش.......

كه در امتحانات مركز آموزش بهورزي شهرستان................. وابسته به وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكي پذيرفته  اسالمي ايران

د و مجموعه ضوابط و مقررات آموزش و خدمات بهورزي متعهد و ملزم مي شود كه پس از شده است با علم و اطالع كامل از مفاد قانون ثبت اسنا

هاي مورد نظر  سال به صورت شيفت15پايان دوره آموزش بهورزي به  استخدام مركز بهداشت شهرستان ...............در آيد و به مدت حد اقل 

. از توابع مركز بهداشتي درماني.............و بر طبق ضوابط و دستورعمل هايي كه ابالغ مي دانشگاه همراه با بيتوته در خانه بهداشت ...............

شود خدمت نمايد . در ضمن نامبرده متعهد مي شود در طي مدت تعهد  در روستاي محل خدمت بيتوته و از هر گونه درخواست نقل و انتقال 

وزش نبايستي در يكي از مراكز و يا موسسات آموزش عالي در حال تحصيل بوده و دانشجو خودداري نمايد.ضمنا  نامبرده در شروع و حين دوره آم

محسوب گردد و در صورت دانشجو بودن الزم است قبل از شروع دوره آموزشي نسبت به انصراف از تحصيل و عدم دريافت مدرك دانشگاهي در 

ه نمايد و در صورت اثبات خالف تعهدات داده شده مركز بهداشت شهرستان ساير موسسات اقدام نموده و برگه انصراف از تحصيل خود را ارائ

يل به ................مي تواند  طبق ضوابط و مقررات نسبت به اخراج وي و استردادحقوق دولتي اقدام نمايد . همچنين در صورتي كه در مدت تحص

يل محروم يا به هر عنوان دوره مذكور را به پايان نرساند و نيز در صورتي هر دليلي ترك تحصيل نموده يا طبق مقررات و ضوابط آموزشي از تحص

 كه پس از اتمام دوره تحصيل به فاصله ده روز خود را جهت خدمت فوق معرفي ننمايد يا به هر عنوان خدمت مورد تعهد خود را انجام ندهد يا

اري از خدمت اخراج شود , متعهد و ملتزم مي گردد وجه التزام معادل پس از شروع به كار , محل خدمت خود را ترك كند و يا طبق ضوابط اد

سلب  كمك هزينه پرداختي و هزينه هاي مصروفه را نقداً  و بدون عذر و بهانه پرداخت نمايد و حق هر گونه اعتراضي را نسبت به اين امر از خود

ميزان خسارت مورد بحث به تناسب مدت باقيمانده از مجموع تعهد تعيين و مي كند . اگر مدتي از خدمت مورد تعهد نامبرده انجام يافته باشد , 

 اخذ خواهد شد . 

 ضمن عقد خارج الزم مجدد  :

استان ....................  ...................ساكنخانم / آقاي............................... فرزند...................... داراي شناسنامه شماره......................... صادره از

 شهرستان .................. بخش.................. روستاي ................... كوچه................ پالك ....................

 كه فعالً در نشاني : 

طالبه , وجه التزام را به مركز بهداشت شهرستان پرداخت به شغل ...........................      اشتغال دارد تعهد و تضمين مي كند كه در صورت م

نمايد . بنابراين مركز بهداشت شهرستان در صورت مشاهده هر يك از تخلفات فوق يا عدم اجراي شرايط و مقررات مربوطه براي وصول مبلغ 

ه هر يك از متعهد و ضامن منفرداً  يا هر دوي آنها مذكور محق خواهد بود بدون مراجعه به دادگستري از طريق اجراي ثبت دفاتر اسناد رسمي علي

به طور تضامني اجراييه صادر و مطالبات خود را وصول نمايد و توافق گرديدكه اعالم كتبي رييس يا سرپرست مركز بهداشت شهرستان به 

شده مورد تاييد وي و ضامن وي مي باشد و متعهدين در مورد تشخيص و احراز تخلف و عدول از اجراي شرايط مذكور در تعهد نامه و رقم تعيين 

و  ادعاي هر گونه اعتراضي را نسبت به موارد مذكور از خود سلب نموده و تاييد مي نمايد كه حق مطلق اعتراضات متصوره نسبت به مندرجات سند

 تشخيص كارگزيني و امور مالي مركز بهداشت شهرستان به شرح باال از آن ساقط مي گردد. 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 : شرح وظایف کمیته آموزش1ست شماره پیو
 

نيازسنجي آموزشي به صورت متمركز و بررسي اطالعا ت ماندگار از دوره هاي  برگزار شده پس از  شـش مـاه جهـت بهـورزان     -1 

 شاغل، مراقبين سالمت خانواده و كاركنان رده مياني و با همكاري واحدهاي ستادي 

 اي ستادي اعالم نتايج نياز سنجي ها به واحد ه -2

 دريافت نيازهاي آموزشي كاركنان از واحدهاي مختلف مركز بهداشت شهرستان   -3

 تطبيق نيازهاي  آموزشي واحدها با نياز واقعي بهورزان  و كاركنان رده مياني  -4

 برنامه ريزي جهت اجراي دوره هاي آموزشي با همكاري واحدهاي ستادي  -5

گاههاي برگزار شده بر اساس چك ليست ) تهيه طرح درس ، پيش آزمون و پس آزمون , نحوه نظارت و ارزشيابي كالسها و كار -6

 تهيه سئواالت , انتخاب مربي و  ... ( 

ارزشيابي دوره هاي آموزش  در حين اجرا و بعد از پايان دوره به منظور بررسي و تجزيه و تحليل پيشنهاد ها و تعيين نارساييها و  -7

 جهت رفع نارسائيها و بهبود آموزش ارائه فرمهاي الزم 

 تامين منابع آموزشي  -8

 به كارگيري سياستها و خط مشي هاي نظام اداري كشور در زمينه آموزش كاركنان دولت   – 9

 شناسايي استراتژيها و جهت گيريها ي آموزشي  -10

 ي مناسب بررسي و اظهار نظر نسبت به مسائل و مشكالت آموزشي و ارائه طرحهاي اجراي -11

 پايش وارزيابي برنامه هاي آموزشي اجرا شده  –12

بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي مديران  وگروههاي كارشناسي و ارائه طرحها و برنامه هاي مناسب  با همكاري واحدهاي  - 13

 مرتبط  

 تامين و پيگيري ايجاد فضا و وسايل كمك آموزشي مناسب - 14
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 : چک لیست بهورز و مربی نمونه2پیوست  شماره 
 

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

 شبکه بهداشت درمان شهرستان ...............

 ارهای انتخاب بهورز نمونه  یمع

 مالك ارزشيابي رديف
حداقل 

 امتياز

حداك

ثر 

 امتياز

امتياز 

كسب 

 شده

  5 2 امتياز( 5/0سال اضافي  2)هر (سال 4حداقل )سابقه خدمت بهورزی  1

  3 1 امتياز(  1نفر اضافي   250نفر)هر  750جمعيت تحت پوشش به ازای هر بهورز   2

  2 0 امتياز ( 5/0تعداد روستاهای اقماری ) هر روستا  3

  3 0 سکونت و بيتوته در روستا 4

5 
) از نظر نگهداری و حفاظت از  ساختمان و تجهيزات (  بررسي وضعيت ظاهری خانه بهداشت

 نظافت محل كار و

 

0 
3  

  3 0 اس چک ليست و استفاده درست از وسايل و تجهيزاتچيدمان استاندارد خانه بهداشت بر اس 6

  3 0 رضايت تيم سالمت از نحوه همکاری بهورز و ميزان مشاركت در برنامه پزشک خانواده  7

  3 0 رضايت مندی اهالي از عملکرد بهورز)مصاحبه و پرسش غير مستقيم از مردم ( 8

  2 0 مل در محل كاررعايت نظم و انظباط اداری وحضور به موقع و كا 9

10 
 2وزير-5/1رئيس دانشگاه -1معاون بهداشتي-5/0داشتن تقدير نامه از مافوق)رئيس شبکه 

 امتياز(
0 2  

11 
، رتبه 2، رتبه دوم  3رتبه كسب شده درآزمون جامع بهورزان يا فصلنامه بهورز)رتبه اول : 

 (1سوم 
0 3    

12 
 ار مناسب جهت بهبود شاخص های بهداشتي و ارائه راهکابتکار ونو آوری  ،خالقيت 

 متياز(ا  2هر مورد) دو مورد بررسي و 

 

0 
  4  

13 
درصورت وجودمستندات فرايند بررسي و 2)ارتقاء فرايندهای جاری درخانه بهداشت 

 امتياز( 3هرفرايند
0 6  

14 

ی بيماريها- مدارس -) بهداشت خانواده اطالعات بهورز در مورد دستورالعملها و بخشنامه ها 

 –برنامه پزشک خانواده  -بهداشت حرفه ای -بهداشت محيط -بيماريهای غير واگير -واگير
 – دهان و دندان( -سالمت روان -تغذيه-و دارونامه كمکهای اوليه و درمانهای عالمتي ساده

 (25/0)هر آيتم 

0 4  

15 
، تکميل فرم استخراج  يازامت 2 انجام دهگردشي ساالنه وتکميل فرم بازديد ساليانه خانوار

 امتياز  1 گروه سني
0 3  

  1 0 و مطابقت داشتن آن با آمار حياتي و دفتر سالمت باروری  ثبت صحيح زيج حياتي 16

  4 0 امتياز ( 1در صد جمعيت  25ثبت الکترونيک سرشماری به صورت آنالين و آفالين )هر  17
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  1 0 وقع آمارها به مركز بهداشتي درماني دقت و مهارت در ثبت،بايگاني وارسال به م 18

  2 1 امتياز ( 5/0) هر يک درصد افزايش  %95پوشش ايمنسازی كودكان زير يکسال  19

20 
امتياز  25/0درصد افزايش 1به ازای هر  %95 درصد استمرار  مراقبت كودكان زير يکسال 

 (عيت كودكان زير يکسال بررسي شوددرصد از جم 20مراقبت ( در  9بار از  7) حداقل اضافه گردد. 
1  25/2  

21 
 25/0به ازای هر درصد افزايش  %95درصد استمرار مراقبت كودكان در سال دوم زندگي 

ماهه بررسي  24ماهه تا  15درصد از جمعيت كودكان  02بار (  در  3مراقبت از  2)حداقل امتياز اضافه گردد. 

 .(شود

1 25/2  

22 
ارجاع و   –مشاوره  –طبقه بندی  ودك سالم و ثبت آن در دفتر) ارزيابي پرونده كو 2بررسي  

 (/. امتياز در هر پرونده5انجام صحيح هر آيتم )مطابقت با دفتر مراقبت اطفال  ،پيگيری (

  

0 

 

4  

23 

طبقه بندی ،  و)  ارزيابي به صورت راندمسال  5مورد پرونده كودك بيمار  زير 2بررسي  

و ثبت فرم  25/0در فرم ثبت هر آيتم  پيگيری ( و، ارجاع   و توصيه ها ، آموزش  درمان 

  0/ 25يتم آهر ، دفتر ثبت نام بيماران و فرم آماری  مراجعات درماني كودك

. 4  

24 
 –جدول وزن گيری  -ارزيابي –پرونده مادر باردار و ثبت آن در دفتر .) شرح حال 2بررسي  

 ( امتياز 3ثبت نتيجه مراقبتها در دفتر  –امتياز  5/0م هرآيت) (، برگه ارجاعپسخوراند 
0 8  

  2 . پرونده مادر باردار جهت اينکه مراقبت پيش از بارداری را دريافت نموده اند .2بررسي   25

  2 . بررسي فرم مشاوره فرزندآوری و تکميل ستون های زمان آموزش  26

27 
 -انجام مشاوره ، مراقبت ، پيگيری ، هشدارها  پرونده ) 2مراقبت سالمت باروری با بررسي 

 (امتياز 5/0ثبت دفتر  -امتياز  25/0هر آيتم عوارض و آموزش و توصيه ها  ) 
0 5/3  

28 
درصدپرونده ها بررسي  5)ازخانوار جهت بررسي وضعيت بهداشت محيط ارماه يکب3بازديدحداقل 

  شود(
0 3  

29 
تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي و بازديد بررسي وجود پرونده برای كليه مراكز

 )حداقل هر ماه يک بازديد(مستمر از مراكز و اماكن فوق
0 3  

30 
كلرسنجي و پيگيری مشکالت و ثبت در پرونده و گزارش به سطح باالتر  –بررسي پرونده آب 

 و ارگانهای ذيربط
0 3  

31 
غير  -)خانگيایوجودپرونده برای كليه كارگاههای بهداشت حرفه 

 ماه يکبار3بازديدازآنهاهروخانگي(
0 2  

  2 0 درصد فرم معاينات كارگری بررسي گردد(. 5) انجام معاينات كارگری هر يکسال يکبار  32

33 
دارا بودن پرونده بهداشت مدارس برای تمامي مدارس تحت پوشش ) يک امتياز (  و تکميل 

 امتياز  ( دواطالعات پرونده )   
0 3  

34 

-ثبت نمودارمربوطهو   BMIمحاسبه شناسنامه سالمت دانش آموزان درمدرسه ) 2بررسي 
تکميل  -تکميل جدول ارزيابي مقدماتي  -ثبت نمودار قد به سن-تکميل جدول پايش رشد

 ودرصدی دانش آموزان دچاراختالل 100ارجاع امتياز=  5/0هرآيتم فرم  معاينات  پزشک( 

 (امتياز  5/0هرآيتم  پيگيری آن

0 6  

35 

تجويز دارو طبق  درمان و –انجام معاينات الزم  - بررسي ثبت صحيح دفتر ثبت نام بيماران

ارجاع و پيگيری به موقع بيماران  وآموزش و  –دارونامه  و هم خواني آن با دفتر دارويي 

  (/. امتياز5هر آيتم  –توصيه های الزم به بيماران ) دو بيمار راندم انتخاب شود 

0 4  
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36 

 -ليست تاريخ انقضاء داروها  -فرم درخواست دارويي -دفتر دارويي بررسي ثبت صحيح 

چيدمان صحيح قفسه  -امتياز ( 5/0)هر آيتم  همخواني موجودی انبار دارويي با دفتر دارويي

 امتياز( 1)دارويي

0 3  

37 
ل يا بيکس گاز وپنبه ست استري2وجود  -بررسي ترالي تزريقات وپانسمان)تميزبودن وسايل

هرمورد (  پروآماده كپسول اكسيژن -وجودمحلولهای گندزدا -هفته 2با تاريخ استريل كمتراز

 امتياز 5/0

0 2  

38 

 -بايگاني نمودارهای ثبت شده   -ثبت نموداريخچال  -زدايي برفک : رعايت زنجيره سرما

و آب جوشيده سرد شده با  وجود آب نمک -ثبت تاريخ باز شدن واكسنها –چيدمان واكسنها 

 /.5 يتم آهر قرار گيری يخچال در محل مناسب)  -تعداد كافي آيسبگ -درج تاريخ تهيه 

 امتياز ( 

0 4  

39 

بيماريهای رواني (  –ديابت  –بررسي و مشاهده مستندات  پرونده های غير واگير ) فشارخون 

، ورد تصادفي انتخاب شود (،بيماريابي م 1 )درهر بيماری  –با توجه به اولويت اول ودوم منطقه 

 امتياز 5/0و ثبت فرم های مربوطه هر آيتم  پيگيری مراقبت ، 

0 6  

40 
و مشاهده مستندات   بيماريهای واگير) با توجه به اولويت منطقه  فرمهای مربوطهبررسي 

 امتياز  25/0و ثبت فرم های مربوطه هر آيتم  پيگيری ، مراقبت ،  چهار مورد(،بيماريابي
0 4  

41 

( امتياز و برگزاری جلسات شورای 25/1برگزاری جلسات آموزشي به صورت ماهيانه  )

صحيح جدول گانت آموزشي و دفتر گزارش  ل( امتياز تکمي25/1بهداشت به صورت ماهيانه  )

 امتياز( 5/1  )فعاليت های آموزشي تيم سالمت

 

0 

 

4 
 

42 
پرونده سالمند )  2امتياز ( ، بررسي  5/0پوشش ) سال تحت 60شناسايي سالمندان باالی 

 امتياز  25/0ارجاع و پيگيری ( هر آيتم  –آموزش  –طبقه بندی  –ارزيابي 
0 3  

  1 0 اجرای برنامه شيوه زندگي سالم در دوران سالمندی  43

44 
  50-70امتياز(    2درصد وباالتر)  70اجرای برنامه خودمراقبتي در ميانساالن

 امتياز (  1 درصدجمعيت30-50 -امتياز( 5/1معيت)درصدج
0 2  

  2 0 همکاری با پزشک خانواده در تکميل پرونده سالمت مطابق دستورالعمل ارسال شده 45

  2 0 بررسي ثبت روزانه دفتر مراقبت و پيگيری و انجام به موقع پيگيری 46

  2 0 های بهداشتي فعال بودن شورای بهداشتي و جلب مشاركت مردم در برنامه 47

  2 0 همکاری بهورز در پوشش فعاليت های خانه بهداشت همجوار در صورت نياز 48

  1 0 وضعيت نگهداری كتب مورد نياز ، پمفلتها و فصلنامه های بهورز درخانه بهداشت 49

  1 0 انجام ساير امور محوله از سوی مافوق 50

  150  جمع امتيازات 

 :دگان فرم تکمیل کنن
 کاردان مرکز بهداشتی درمانی :

  مدیر یا مربی مرکز آموزش بهورزی :
 کارشناس مسئول گسترش شبکه شهرستان :

 پزشک مسئول تیم سالمت مرکز بهداشتی درمانی:
 تایید کننده فرم :

 رییس شبکه بهداشت درمان شهرستان ......:
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 :3پیوست  شماره 

 بهورزی آیین نامه ی تشکیل شورای
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74 

 



75 

 



76 

 



77 

 



78 
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 کار دانش بهورزی نامه : آیین4پیوست  شماره 
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 : تجهیزات مرکز آموزش بهورزی 5پیوست 
 شناسنامه تجهيزاتي مركز آموزش بهورزي شهرستان .......................................

 ر و مواد مصرفي مورد نياز در كالس آموزشي بارداري وزايمانفهرست وسايل و لوازم كا

 

 نام وسايل كار رديف
تعداد يا مقدار مورد نياز 

 استاندارد
 نام وسايل كار رديف

تعداديامقدارمورد

 استانداردنياز

 به تعداد موردنياز ويال اكسي توسين 34 يك عدد تخت معاينه 1

 ″ يدوكائينويال ل 35 عدد 2 چهارپايه تخت معاينه 2

 36 به تعداد كافي مشمع 3
نخ استريل بخيه )صفر و 

 دوصفر(
″ 

 ″ چسب فور 37 به تعداد كافي ملحفه 4

 38 يك عدد پاراوان 5
موالژلگن زن ودستگاه 

 توليدمثل در زنان
 يك عدد

 39 يك عدد وزنه بزرگسال و قد سنج 6
مدل باروري تخمك و 

 سيرتكاملي جنين
 يك عدد

 يك عدد اطلس لگن )رنگي( 40 عدد 2 يگوشي ماماي 7

 يك عدد اطلس زايمان) رنگي ( 41 يك عدد سوني كيت 8

 يك عدد موالژ زايمان 42 يك عدد ژل سوني كيت 9

 يك عدد دفترمراقبت زنان باردار 43 يك عدد متر نواري 10

 به تعداد موردنياز پرونده خانوار 44 يك عدد ترمومتر 11

 45 دديك ع جاي ترمومتر 12

فرم هاي مراقبت مادران  باردار 
پيش ازبارداري، دوران  رم(ف 3)

و   بارداري ، پس از زايمان
فرمهاي ارجاع و نمونه دفتر 

 مرلقبت 

″ 

 ″ كيف پيگيري 46 عدد 2 سيني)متوسط وبزرگ( 13
 به تعداد مورد نياز ويال آب مقطر 47 عدد 3 بيكس متوسط 14

 ″ دفتر پيگيري 48 به مقدار كافي گاز استريل 15

 49 به مقدار كافي پنبه استريل 16
انواع داروهاي حمايتي 

 دوران بارداري
″ 

 عدد 1 پايه سرم 50 يك عدد چيتل فورسپس 17

 عدد  1 ست سونداژ 51 يك عدد ظرف استوانه اي چيتل فورسپس 18

 به تعداد مورد نياز سوند فولي 52 به مقدار كافي الكل 19

 به تعداد مورد نياز سوند نالتون 53 يك عدد با وسايل موجود درآنكيف مامايي  20

    يك عدد سطل زباله 21

    يك عدد ست كامل زايمان طبيعي 22

    به مقدار موردنياز پوار پالستيكي استريل 23

    ″ گيره بند ناف 24

    ″ بتادين سبز و قهوه اي 25

    ″ سي سي 10و  5و 2سرنگ  26

    ″ ش يكبار مصرفدستك 27

    ″ دستكش جراحي 28

    ″ پالستيكي يكبارمصرف بندپيش  29

    ″ ماسك يكبارمصرف 30

    يك عدد كات نوزاد و چراغ گرم كننده 31

    يك عدد ست اپي زياتومي 32

   تعداد مورد نياز به  انواع سرم 33
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 .......شناسنامه تجهيزاتي مركز آموزش بهورزي شهرستان ................................

 سالمت باروري تنظيم خانوادهفهرست وسايل و لوازم كار و مواد مصرفي مورد نياز در كالس آموزش عملي 
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 تعداد يا مقدار مورد نياز استاندارد نام وسايل كار رديف تانداردتعداد يا مقدار مورد نياز اس نام وسايل كار رديف

 عدد 1 قيچي كوچك 33 يك عدد ترازوي بزرگسال با قدسنج 1

 34 يك عدد ترازوي ديجيتال 2
مربتتوب بتته ستتالمت   دستتتورعملهاي

 باروري
 به تعداد مورد نياز

 به تعداد مورد نياز حذف گذاريتهاي آموزشي فاصلهپمفل 35 از هر كدام يك عدد كيلوگرمي 2گرمي و  500وزنه شاهد  3

    عدد يك سالمت باروري دفتر 4

    به تعداد موردنياز فرم درخواست دارو 5

    ″ سالمت باروري فرم مراقبت  6

    ″ پرونده خانوار 7

8 
و مشاوره  فرم آماري روزانه و ماهانه

 بارداري
″    

    ″ مداد 9

    ″ مداد پاك كن 10

    يك عدد تخت معاينه 11

    متر 4 ملحفه 12

    يك عدد پاراوان 13

    يك دستگاه دستگاه فشارسنج 14

    يك عدد گوشي دستگاه فشارسنج 15

    به تعداد موردنياز انواع قرصهاي پيشگيري از بارداري 16

    ″ كاندوم 17

18 I.U.D عدد 2از هركدام  انواع مختلف    

    عدد 1از هركدام  اع ماكت برستانو 19

    عدد 2 ترالي 20

    عدد 4 سيني استيل 21

    عدد 2 ست كامل پاپ اسمير 22

23 
گذاري  I.U.Dست كامل 

اسپكولوم  -گالي پات-)هيسترومتر
 يكبارمصرف(

    عدد 2

    به تعداد مورد نياز آبسالنگ مخصوص پاپ اسمير 24

    ″ اسپري فيكس كننده 25

    ″ الم پاپ اسمير 26

    ″ دستكش استريل 27

    عدد 2 ميز كار گروهي 28

    عدد 3 لگن سيار 29

    عدد 3 چهارپايه كوتاه 30

    به تعداد مورد نياز صندلي 31

    يك عدد حياتي زيج 32
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 مواد مصرفي مورد نياز در كالس آموزش عملي اطفال فهرست وسايل و لوازم كار و
 

 تعداد يا مقدار مورد نياز استاندارد نام وسايل كار رديف تعداد يا مقدار مورد نياز استاندارد نام وسايل كار رديف

 عدد 2 حوله حمام نوزاد 34 يك عدد وزنه ديجيتال اطفال 1

 عدد 2 روسري نوزاد 35 ″ ترازوي اطفال 2

 عدد4 سيني استيل 36 ″ ترازوي اطفالميز  3

 بسته 2 پنبه 37 ″ قدسنج اطفال 4

 عدد 3 گالي پات 38 عدد 2 متر نواري 5

 عدد 3 رسيور 39 ازهركدام يك عدد گرمي 500و  2000وزنه شاهد  6

 عدد 2 حوله صورت خشك كن 40 عدد2ازهركدام مولتي ويتامين. آهن دقطره هاي ويتاميني آ . 7

 عدد 2 پوار پالستيكي كوچك 41 به تعداد مورد نياز شدكارت ر 8

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

 متر 2 ملحفه 43 عدد 2 دفتر مراقبت اطفال 10

 يك بسته گاز استريل 44 ازهركدام يك بسته مداد پاك كن –مداد  11

 يك بسته يره بند نافگ 45 به تعداد موردنياز پرونده خانوار 12

 يك شيشه الكل سفيد 46 عدد2ازهركدام بوكلت چارت مانا و كودك سالم 13

 به تعداد موردنياز نخ استريل 47 به تعداد موردنياز سال6فرم مراقبت اطفال زير  14

 عدد 2 قطره چكان 48 " سال 6جدول مراقبت اطفال زير 15

16 
درماني  فرم مراقبت ويژه اطفال  جدول مراجعات

 كودك
 يك عدد قيچي استريل 49 به تعداد مورد نياز

17 
سال( و مانا  8فرمهاي مراقبت كودك سالم) زير 

 سال ( 5زير 
 عدد 3 شيشه شير مصنوعي 50 "

 عدد2ازهركدام شيشه شور كوچك و بزرگ 51 يك عدد ماكت نوزاد 18

 يك عدد قابلمه درب دار 52 دست 3 لباس نوزاد 19

 قوطي 2 شيرمصنوعي 53 يك عدد زادپتوي نو 20

 عدد 3 پارچ آب مدرج 54 عدد 6 شورت الستيكي كودك 21

 عدد 3 ليوان 55 عدد 3 پماد ضد سوختگي) روغن كبد ماهي( 22

 عدد 2 قاشق چايخوري 56 به تعداد موردنياز كهنه نوزاد يا پوشك نوزاد 23

 عدد 2 ا خوريقاشق مرب 57 عدد 2 دار كهنه نوزادظرف مخصوص درب 24

 " قاشق غذاخوري 59 عدد 2 دار لباس نوزادظرف مخصوص درب 25
 " صافي 60 عدد 2 پيش بند بزرگ 26
 " قيف 61 عدد 2 لگن بزرگ جهت حمام نوزاد )وان حمام نوزاد( 27
 " قابلمه 62 عدد 2 كتري مخصوص آب جوش 28
 يك دستگاه اجاق گاز 63 عدد 2 پارچ آب 29

 64 شيشه 2 ن و بادامروغن زيتو 30
حريره -موادجهت تهيه فرني

 بادام و غذاي كمكي
 به مقدارموردنياز

 دست 2 ظرف مخصوص غذاي كودك 65 عدد 2 صابون بچه و جاصابوني 31

 عدد2 پيش بند نوزاد 66 عدد 2 شامپو بچه 32

 پمفلت شروع غذاي كمكي 67 عدد2 ليف حمام 33

 به تعداد الزم
 

 
 

 تعداد يا مقدار مورد نياز استاندارد نام وسايل كار رديف تعداد يا مقدار مورد نياز استاندارد كارنام وسايل  رديف

    عدد2 صابون  68

    يك عدد جاي صابوني 69
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    عدد 2 سطل زباله 70

    به تعداد موردنياز صندلي مهارت آموز 71

    يك عدد زيج حياتي 72

73 
 
 م و مانابوكلت چارت هاي  كودك سال 

    از هر كدام يك عدد

    عدد 3 زونكن 74

    يك عدد چراغ قوه 75

    به تعداد موردنياز باطري 76

    ″ آبسالنگ 77

    جفت 2 دستكش 78

    يك عدد قيچي معمولي 79

    عدد 2 ترالي 80

    عدد 3 كمدمخصوص چيدن وسايل 81

    يك عدد ماكت دندان 82

    عدد 2 سديم فلورايددهان شويه  83

    عدد 2 مسواك 84

    عدد 2 خميردندان 85

    عدد 2 نخ دندان 86

    به تعداد موردنياز ..دستكش 87

    يك عدد چارت.بينايي سنجي  88

    ″ ترازوي پرتابل 89

    به تعداد موردنياز A4كاغذ  90

    به تعداد موردنياز ASQپرسشنامه هاي  91

     اع پوسترهاي آموزشيانو 92

93      

94      

95      

96      

97      

98      

99      
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 شناسنامه تجهيزاتي مركز آموزش بهورزي شهرستان .......................................

 ي بهداشت دهان و دندانفهرست وسايل و لوازم كار و مواد مصرفي مورد نياز در كالس آموزش عمل

 تعداد يا مقدار موردنياز استاندارد نام وسايل كار رديف تعداد يا مقدار مورد نياز استاندارد نام وسايل كار رديف

    يك عدد چراغ قوه 1

    به تعدادموردنياز باطري 2

    ″ آبسالنگ 3

    جفت 2 دستكش 4

    يك عدد قيچي معمولي 5

    عدد 2 ترالي 6

    عدد 3 كمدمخصوص چيدن وسايل 7

    يك عدد ماكت دندان 8

    عدد 2 دهان شويه سديم فلورايد 9

    عدد 2 مسواك 10

    عدد 2 خميردندان 11

    عدد 2 نخ دندان 12

    عدد 1 زونكن 13

    به تعداد موردنياز عملهاي مربوب به بهداشت دهان و دندانپمفلتها و دستور 14

    به تعداد موردنياز رمهاي آماري مربوطهف 15

    يك عدد سيني وسايل معاينه 16
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 شناسنامه تجهيزاتي مركز آموزش بهورزي شهرستان .......................................

 

 وسايل و لوازم كار و مواد مصرفي مورد نياز در كالس آموزش عملي بهداشت مدارسفهرست 
 

 تعداد يا مقدار مورد نياز استاندارد نام وسايل كار رديف تعداد يا مقدار مورد نياز استاندارد نام وسايل كار رديف

  يك عدد قيچي معمولي 1
پرونده بهداشتي مدرسه حاوي فرم هاي 

 رسپرونده بهداشت مدا
 به تعدادموردنياز

  عدد 2 ترالي 2
بوكلت چارت راهنماي باليني و برنامه 
اجرايي تيم سالمت براي ارائه خدمات 

 سال ويژه غير پزشك 25تا  6رده سني 
 يك عدد

    يك عدد كمدمخصوص چيدن وسايل 3

    يك عدد ماكت دندان 4

    عدد 2 دهان شويه 5

    عدد 2 مسواك 6

    عدد 2 خميردندان 7

    عدد 2 نخ دندان 8

    به تعدادموردنياز دستكش  يكبار مصرف 9

    به تعداد موردنياز آبسالنگ 10

    به تعداد موردنياز پمفلت هاي آموزشي مدارس 11

    يك عدد چارت بينايي سنجي 12

    " متر نواري 13

    " ترازوي پرتابل 14

    به تعداد موردنياز A4كاغذ  15

    به تعدادموردنياز شناسنامه سالمت دانش آموز 16

    " فرم هاي پرونده بهداشت مدارس 17

    " فرم هاي آماري بهداشت مدارس 18

    عدد 1 ماكت دندان 19

    عدد 1 دهان شويه سديم فلورايد 20

    از هركدام يك عدد نخ دندان –مسواك  –خميردندان  21

22 
ستورعملهاي جديد پوشه مربوب به د

 مدارس
    يك عدد
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 شناسنامه تجهيزاتي مركز آموزش بهورزي شهرستان .......................................

 هياريوب درمانهاي عالمتي و كمكهاي اوليهفهرست وسايل و لوازم كار و مواد مصرفي مورد نياز در كالس آموزشي 

 تعداد يا مقدار مورد نياز استاندارد نام وسايل كار رديف ورد نياز استانداردتعداد يا مقدار م نام وسايل كار رديف

 عدد 4 رسيور متوسط 34 عدد6 رو تختي 1

 عدد 2 كيف يخ 35 عدد2 با لش 2

 عدد 2 كيف آب گرم 36 عدد6 ملحفه 3

 به تعداد موردنياز مشمع و رويه 37 متر4 مشمع 4

 عدد2 سرم فيزيولوژي 38 عدد2 پتو 5

 عدد 2 بتادين 39 عدد 2 تخت معاينه 6

 به تعداد موردنياز گاز 40 عدد 2 پاراوان 7

 " پنبه 41 عدد 3 جاي درجه حرارت) مژر ( 8

 ازهركدام به تعدادموردنياز نواري( -كراواتي -سه گوش –باند)كشي  42 عدد 3 و زير بغل ترمومتر دهاني 9

 متر3 نپك پانسما 43 به تعداد موردنياز آبسالنگ 10

 حلقه 3 برچسب مخصوص پگ پانسمان 44 عدد 3 سيني معاينه 11

 حلقه 3 چسب لكوپالست 45 عدد 2 كرونومتر 12

 حلقه 3 چسب ضدحساسيت 46 عدد 2 چراغ قوه 13

 عدد 2 سطل زباله 47 عدد 2 متر 14

 به تعداد موردنياز ميكروتن 48 عدد 6 باطري 15

 يك عدد وريا اتوكالوف 49 عدد 3 ظرف جا پنبه الكلي 16

 عدد 4 پنس كوخر 50 به تعداد موردنياز و  پد الكل الكل سفيد 17

 عدد 4 پنس دندانه دار 51 = الكل صنعتي 18

 عدد 4 پنست 52 عدد 2 چراغ الكلي 19

 عدد 4 گالي پات 53 عدد 2 دستگاه فشارسنج اطفال 20

 عدد 4 قيچي پانسمان 54 يك عدد دستگاه فشار سنج بزرگسال 21

 عدد 4 قيچي معمولي 55 عدد 2 گوشي فشارسنج 22

 عدد 2 پنس سوزن گير 56 عدد 3 ترالي 23

 عدد 3 قيچي كج 57 عدد 2 سفتي باكس 24

 يك عدد فرچه 59 يك عدد سوزن ذوب كن 25

 به تعداد موردنياز خودتراش يكبار مصرف 60 عدد 2 لگن استيل 26

 عدد 1 نگهداري وسايل كمد مخصوص 61 عدد 2 حوله كوچك 27

 به تعداد موردنياز موزآصندلي دانش 62 متر 3 مشمع 28

 به تعداد موردنياز ميز كار گروهي 63 به تعداد موردنياز ملحفه كوچك 29

 به تعداد موردنياز انواع سرمها 64 عدد 2 بيكس بزرگ 30

 به تعداد موردنياز آنژيوكت 65 " بيكس كوچك 31

 به تعداد موردنياز اسكالوين 66 " بيكس متوسط 32

 به تعداد موردنياز پايه سرم و كيسه شن 67 " ديش درب دار 33
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 عدد 1 نام بيماراندفتر ثبت 95 عدد2 خودتراش 68

 به تعداد موردنياز فرم ارجاع فوري 96 به تعداد موردنياز تيغ خودتراش 69

 دنيازبه تعداد مور فرم ارجاع غيرفوري 97 عدد2 صابون 70

 به تعداد موردنياز پوشه مراقبت بيماران غيرواگير 98 عدد 2 جاي صابون 71

 به تعداد موردنياز فرم مراقبت فشارخون 99 عدد2از هركدام  پوآر كوچك و بزرگ 72

 به تعداد موردنياز فرم غربالگري فشار خون 100 به تعداد موردنياز آتل چوبي 73

 به تعداد موردنياز فرم پيگيري بيماريها 101 زبه تعداد موردنيا آتل فلزي 74

 به تعداد موردنياز فرم هاي آمار بيماري هاي غيرواگير و واگير 102 به تعداد موردنياز ماسك يكبار مصرف 75

 به تعداد موردنياز دارونامه 103 عدد 2 سطل مخصوص وسايل كثيف 76

 ردنيازبه تعداد مو دفتر  دارويي حذف 104 عدد 2 وازلين 77

 به تعداد موردنياز فرم درخواست دارو 105 بسته 1 گازوازلين 78

 يك عدد ماكت كامل بدن انسان 106 عدد 2 پماد سوختگي 79

 يك عدد ماكت گردش خون 107 عدد 2 پماد تتراسايكلين 80

 يك عدد ماكت چشم وگوش و پوست ودندان 108 به تعداد موردنياز  cc5و  cc2سرنگ  81

 يك عدد اسكلت استخوان بندي بدن انسان 109 به تعداد موردنياز cc5مقطر آب  82

 يك عدد اطلسهاي بدن انسان 110 يك عدد ماكت تزريق 83

 يك عدد ماكت بدن كودك 111 يك دستگاه دستگاه اكسيژن و مانومتر  84

  ترمومتر براي انبار دارويي 112 به تعداد موردنياز چكانقطره 85

86 
چاي  –مربا خوري  –اشق غذاخوري انواع ق
 خوري

    به تعداد موردنياز

    به تعداد موردنياز ليوان 87

    به تعداد موردنياز فنجان 88

    به تعداد موردنياز ظروف مدرج تهيه محلول 89

    عدد 2 كتري آب جوش 90

    يك عدد قفسه دارويي با ترمومتر 91

    به تعداد موردنياز با اتيكت داروييانواع داروها طبق دارونامه  92

    به تعداد موردنياز فرم شرح حال بيمار 93

    يك عدد دفتر پيگيري 94
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 شناسنامه تجهيزاتي مركز آموزش بهورزي شهرستان .....................................

 ها ياز در كالسهاي آموزشي عملي پيشگيري و مبارزه با بيماريفهرست وسايل و لوازم كار و مواد مصرفي مورد ن

 
 
 
 
 
 
 

 

 تعداد يا مقدار مورد نياز استاندارد نام وسايل كار رديف تعداد يا مقدار مورد نياز استاندارد نام وسايل كار رديف

 عدد  2 جعبه الم 32 يك عدد يخچال 1

 عدد 4 مداد مشكي 33 عدد 1 واكسن كارير 2

 به تعداد موردنياز كاغذ كاهي 34 اد مورد نيازبه تعد آيس بگ 3

 يك عدد بند آغشته به سمپشه 35 عدد 2 ترمومتر يخچال 4

 عدد 4 اسپري حشره كش 36 به تعداد موردنياز شيشه آب نمك 5

 به تعداد موردنياز پارچه سفيد 37 " يخچالدماي  فرم ثبت 6

 به تعداد مورد نياز تقويم 38 " واكسنهاي مختلف 7

8 
جدول تبديل ماههاي ميالدي به 

 شمسي
 عدد يك پمپ سمپاش 39 "

9 
هاي سرنگ و سرسوزن با شماره

 موردنياز
 عدد يك فشارسنج  40 عدد 3

 جفت2 چكمه 41 حلقه 3 چسب لكوپالست 10

 دست2 لباس كار 42 دو شيشه الكل 11

 به تعداد موردنياز عينك دوره دار 43 بسته 3 پنبه 12

 = ماسك 44 عدد 4 تيغ اره 13

 = قاشقك چوبي 45 عدد 2 ايجا پنبه 14

 عدد يك آچار 46 عدد 2 ظروف محتوي الكل 15

 جفت 4 دستكش 47 يكعدد مهر واكسيناسيون 16

 به تعداد موردنياز سم بايگون و ... 48 يك عدد سفتي باكس 17

 " داروهاي درمان ماالريا 49 عدد 2 كاغذ آلومينيومي 18

 50 عدد 4 استيلسيني  19
تابلوي انواع بيماريهاي قابل 

 گزارش فوري وغيرفوري
" 

 " تابلوي تعريف فلج حاد 51 عدد 2 ترالي 20
 عدد 2 تورنيكت 52 يكعدد تخت معاينه 21

 عدد يك جاي پنس 53 يكعدد پاراوان 22

 عدد2 پنس كوتاه و بلند 54 به تعداد موردنياز كيسه نايلون 23

 عدد 2 دستگاه خودتراش 55 عدد يك تراز 24

 عدد2 تيغ يكبار مصرف 56 عدد يك دفتر تحويل واكسن 25

 به تعداد موردنياز آبسالنگ چوبي 57 عدد يك دفتر ثبت واكسيناسيون 26

 عدد 2 چراغ الكلي 58 عدد يك آخرين دستورعمل واكسيناسيون 27

28 
آخرين دستورعمل كشوري عوارض 

 واكسيناسيون 
 عدد4 ايقلوه ظرف 59 عدد يك

 عدد 4 گالي پات 60 به تعداد موردنياز صندلي 29

 61 جعبه 2 الم 30
و سبد  سبد نگهداري واكسن

 اولويت مصرف
 به تعداد مورد نياز

   62 به تعداد موردنياز النست 31
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 ...شناسنامه تجهيزاتي مركز آموزش بهورزي شهرستان ....................................

 فهرست وسايل و لوازم كار و مواد مصرفي مورد نياز در كالسهاي آموزشي عملي پيشگيري و مبارزه با بيماري ها
 

 عدد 2 سطل پالستيكي 94 عدد يك فرچه 63

 به تعداد موردنياز پوسترهاي مربوب به واكسيناسيون 95 به تعداد موردنياز صابون 64

 به تعداد موردنياز سي بيماريهاانواع فرم برر 96 عدد 2 جاصابوني 65

 به تعداد موردنياز انواع فرمهاي آماري 97 عدد 2 كاسه فلزي 66

 به تعداد موردنياز انواع فرمهاي پيگيري بيماريها 98 به تعداد موردنياز محيط نگهدارنده التور 67

 زبه تعداد موردنيا فرمهاي ارجاع فوري وغيرفوري 99 به تعداد موردنياز سوآپ 68

 به تعداد موردنياز انواع فرمهاي نمونه گيري 100 به تعداد موردنياز پودر ا.آر. اس 69

 به تعداد موردنياز انواع دستورعملهاي بيماريها 101 عدد 2 قاشق غذاخوري 70

 به تعداد موردنياز لوازم التحرير 102 عدد 2 پارچ ا ليتري 71

 يك بسته گيره پرونده 103 عدد 2 ليوان 72

 به تعداد موردنياز باطري 104 به تعداد موردنياز ْآبسالنگ 73

 يك عدد چراغ قوه 105 به مقدار موردنياز نمك 74

 يك عدد سوزن ذوب كن 106 به مقدار موردنياز شكر 75

 يك عدد فريز واچ 107 عدد 2 قاشق چايخوري 76

 ديك عد فريز تگ 108 به تعداد موردنياز فرم نمونه گيري التور 77

   109 به تعداد موردنياز قوطي  نمونه گيري مدفوع 78

    به تعداد موردنياز ظرف  نمونه گيري خلط 79

    عدد 4 جعبه مخصوص حمل نمونه 80

    حلقه 3 چسب كاغذي 81

    عدد 4 ماژيك 82

    به تعداد موردنياز كارت درمان سل 83

    به تعداد موردنياز كارت همراه بيمار 84

    به تعداد موردنياز فرم بيماريابي سل 85

    به تعداد موردنياز داروهاي درمان سل 86

    يكعدد كيف پيگيري 87

    عدد 2 بيكس 88

    به تعداد موردنياز گاز استريل 89

    عدد 3 سطل زباله 90

    عدد 2 خط كش مدرج 91

    جعبه 2 سوزن ته گرد 92

    جعبه 2 ظرف درب دار فلزي 93
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 شناسنامه تجهيزاتي مركز آموزش بهورزي شهرستان .......................................

 

 فهرست وسايل و لوازم كار و مواد مصرفي مورد نياز در كالس آموزش عملي بهداشت محيط
 

 يا مقدار مورد نياز استانداردتعداد  نام وسايل كار رديف تعداد يا مقدار مورد نياز استاندارد نام وسايل كار رديف

 " هاالميد 30 عدد 2 بطري تيره رنگ 1
 " پودر پاك كننده 31 از هركدام يكعدد قاشق چايخوري، مرباخوري و غذاخوري 2
 " بايگون 32 از هركدام يكعدد قطره چكان در اندازه هاي مختلف 3
 " ضدعفوني كننده سبزيجات 33 به مقدار موردنياز پركلرين 4
 " آموزصندلي دانش 34 عدد 2 ظرف مدرج 5
 " صابون 35 عدد 3 استكان 6
 عدد 2 كيت يدسنج 36 يك عدد كوزه سفالي)مخصوص كوزه گذاري( 7

 به تعداد موردنياز وسايل فك پلمپ 37 به مقدار موردنياز ماسه 8

 38 به مقدار موردنياز طناب پالستيكي 9
هاي مواد كمدمخصوص نمونه

 غذايي فاسد
 يك عدد

 به تعداد موردنياز هاي مواد غذايي فاسدنمونه 39 يكعدد ليتر 10سطل با ظرفيت  10

 " فرم بازديد منازل 40 يك دستگاه دستگاه كلرسنج 11
 " فرم بازديد بهداشت محيط 41 به مقدار موردنياز محلول كلرسنج 12
 " 13فرمهاي ماده  42 يازبه مقدار موردن برداري آباي جهت نمونهبطري استريل شيشه 13

 43 يك بسته كبريت 14
گواهي صحت مزاج )كارت 

 تندرستي(
" 

 " نمونه فرم كلرسنجي 44 شيشه 2 الكل 15

 45 عدد 1 چراغ الكلي 16
نمونه فرم هاي برنامه ادغام 

 بهداشت مواد غذايي
" 

   46 عدد 1 ماكت آبرساني روستا 17

   47 يك قطعه كوچك چوب 18

   48 به تعداد موردنياز ماسك 19

   49 جفت 2 دستكش پالستيكي 20

   50 جفت 2 چكمه پالستيكي 21

   51 عدد 2 سطل فلزي 22

    عدد2 متر فلزي 23

    يك عدد پمپ سم پاشي 24

    يك عدد ايظرف استوانه 25

    يك عدد ورقه پالستيكي 26

    " نمونه پرونده اماكن 27

    يك عدد ي براي كوزه گذاريليتر 15-12دبه  28

    " آهك 29
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 شناسنامه تجهيزاتي مركز آموزش بهورزي شهرستان .......................................

 

 فهرست وسايل و لوازم كار و مواد مصرفي مورد نياز در كالس آموزش  عملي بهداشت حرفه اي
 
 

 تعداد يا مقدار مورد نياز استاندارد نام وسايل كار رديف استانداردتعداد يا مقدار مورد نياز  نام وسايل كار رديف

 به تعداد موردنياز فرمهاي بازديد كارگاههاي خانگي 9 از هركدام يك عدد انواع دستكشهاي حفاظتي 1

 " ايفرمهاي آماري بهداشت حرفه 10 از هركدام يك عدد انواع كالههاي ايمني 2

 " فرمهاي پرونده خانوار 11 هركدام يك عدداز  انواع ماسكهاي حفاظتي 3

 " فرمهاي معاينه كارگران 12 از هركدام يك عدد پيش بندهاي حفاظتي 4

 " گوشيهاي حفاظتي داخل گوش و روي گوش 13 از هركدام يك عدد انواع عينكهاي حفاظتي 5

6 

نشاني )كپسول انواع كپسولهاي آتش

آب و كف ،، CO2 –پودر و گاز 

 تركيب(ضدگاز،

 يك عدد دوزيمتر صدا 14 از هركدام يك عدد

 يك جفت كفش ايمني 15 از هركدام يك عدد نورسنج 7

 دست2 لباس كار 16 به تعداد موردنياز فرمهاي بازديد كارگاههاي خانگي 8
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 شناسنامه تجهيزاتي مركز آموزش بهورزي شهرستان .......................................

 دانش آموزان ايل و لوازم كار و مواد كمك آموزشي مورد نياز در كالسفهرست وس
 

 تعداد يا مقدار مورد نياز استاندارد نام وسايل كار رديف تعداد يا مقدار مورد نياز استاندارد نام وسايل كار رديف

    به تعداد مورد نياز صندلي 1

    عدد 2 تابلو متحرك جهت اورهد و ويدئو پروژكتور 2

    عدد 1 تابلو برقي 3

    عدد 2 وايت برد ثابت 4

    به تعداد موردنياز ماژيك وايت برد 5

    " ترانس 6

    " ماژيك ترانس 7

    يك عدد اورهد 8

    يك عدد كيف لپ تاپ 9

    دستگاه 1 ويژيواليزر  10

    دستگاه 1 كامپيوتر 11

    دستگاه 1 كامپيوتر لپ تاپ 12

    عدد 2 كامپيوتر ميز 13

    عدد 2 ميز تدريس 14

    عدد 2 ميز كار كارگاهي 15

    عدد 1 ويدئوپروژكتور 16

17 Jet flash (IG) 1 عدد    

    عدد 1 دستگاه زيراكس 18

    عدد 1 چارت برگردان 19

    به تعداد موردنياز انواع سي دهاي آموزشي 20

    عدد 1ركدام ه انواع نرم افزارهاي آموزشي 21

    دستگاه 1 ويدئو و دي . وي . دي 22

    دستگاه 1 تلويزيون 23

    به تعداد موردنياز بلندگو 24

    يك عدد پايه بلند تلويزيون )متحرك( 25

    به تعداد موردنياز ميكروفون 26

    به تعداد موردنياز دستگاه پخش صدا 27

    يازبه تعداد موردن پايه ميكروفون 28

29 
كمد مخصوص نگهداري وسايل كمك 

 آموزشي
    به تعداد موردنياز

    عدد 2 چراغ ليزري 30

    عدد 1 تريبون سخنراني 31
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 شناسنامه تجهيزاتي مركز آموزش بهورزي شهرستان .......................................

 

 خانه بهداشت نمونه آموزشيفهرست وسايل و لوازم كار و مواد مصرفي مورد نياز يك 
 

 تعداد يا مقدار مورد نياز استاندارد نام وسايل كار رديف تعداد يا مقدار مورد نياز استاندارد نام وسايل كار رديف

 عدد 2 پاراوان 36 عدد 1 ميز كارمندي 1

 عدد 3 ترالي 37 عدد 1 صندلي پشت  ميز 2

 عدد3 يترمومتر دهان 38 عدد14 صندلي فلزي يا معمولي 3

 عدد 2 جاي تر مومتر استيل 39 عدد 1 ايكمد رختكن دوقفسه 4

 عدد 6 سيني استيل 40 عدد 1 جالباسي 5

 عدد1 گوشي معاينه 41 عدد 2 گوشي تلفن 6

 عدد 1 گوشي مامايي 42 عدد 1 كامپيوتر بادستگاه پرينتر و ميز كامپيوتر 7

 عدد 1 دستگاه فشارسنج بزرگساالن 43 يك بسته كليپس  8

 عدد 1 دستگاه فشارسنج اطفال 44 يك عدد ماشين دوخت 9

 عدد 1 كيسه آبگرم 45 عدد 2 خط كش 10

 عدد 1 كيسه يخ 46 عدد 1 منگنه سوراخ كن 11

 عدد 2 بيكس كوچك 47 عدد 1 ماشين شماره زن 12

 عدد 2 بيكس بزرگ 48 عدد 1 مهر تاريخ 13

 عدد 4 اي متوسطكووت قلوه 49 عدد 1 استامپ 14

 عدد 2 لگن استيل 50 عدد 2 دوخت بازكن 15

 عدد 2 ايظرف جاپنبه 51 عدد 2 طبقه 4فايل  16

 عدد 2 ظرف مخصوص پنبه الكل 52 عدد 1 ماشين حساب كوچك 17

 عدد 3 گالي پات 53 عدد 1 يخچال برقي 18

 عدد 1 چارت بينايي سنجي 54 عدد 1 ترمومتر يخچال 19

 عدد 1 دستگاه اتوكالو يا فور 55 عدد 1 دماسنج و ليدمخصوصقفسه دارويي با ك 20

 عدد 2 دانهپنست بي 56 عدد 1 چراغ قوه با باطري 21

 عدد 2 سفتي باكس 57 عدد 2 چراغ سيار  )المپ اضطراري( 22

 عدد 4از هر كدام  پنس كوخر )كوتاه و بلند( 58 عدد 2 قيچي معمولي  23

 به تعداد موردنياز پگآيس 59 عدد 2 ايمتر پارچه 24

 عدد 1 واكسن كرير  60 عدد 2 جعبه مخصوص نگهداري الم 25

 به تعداد مورد نياز ماسك يك بار مصرف 61 عدد  6 ملحفه  26

 به تعداد مورد نياز هاافزارها و برنامهو انواع نرم CD 62 عدد 2 كتابخانه 27

 عدد 3 ظرف درب دار فلزي 63 عدد 1 سيلندر اكسيژن با مانومتر و چرخ زير آن 28

 متر 4 ملحفه 64 عدد 1 كيت كلرسنج 29

 متر 4 مشمع 65 عدد 1 كيت يدسنج 30

 عدد 1 تخت  66 عدد 1 پايه سرم 31

 عدد 1 سوني كيت 67 عدد 1 ترازوي وزن بزرگساالن با قدسنج 32

 عدد 1 ژل سوني كيت 68 عدد 1 ترازوي وزن كودكان و ميز زير آن 33

 به تعداد مور نياز ماژيك 69 عدد 1 زوي پرتابلترا 34

   70 به تعداد مور نياز جعبه مخصوص حمل نمونه 35
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 تعداد يا مقدار مورد نياز استاندارد نام وسايل كار رديف تعداد يا مقدار مورد نياز استاندارد نام وسايل كار رديف

 متر 4 ست پانسمان 102 به تعداد موردنياز كيسه زباله 71

 عدد 2 خودتراش 103 عدد 2 وايت برد 72

 عدد 1 فرچه 104 عدد 2 قيچي 73

 عدد 3 سطل زباله 105 به تعداد مور نياز گاز استريل 74

 سه عدد جاصابوني 106 يك جعبه جعبه الم و النست 75

 به تعدادكافي سفتي باكس 107 عدد يك برانكارد تاشو 76

 به تعداد موردنياز يك بار مصرفست پانسمان  108 عدد 3 رسيور 77

 109 به تعداد موردنياز سبد واكسن 78

 كيف امداد شامل:
 دربازكن

 دستكش استادكار
 گوشي

 جعبه يا كيت كمكهاي اوليه
 كاله 
 بيلچه

 كروكي از منطقه
 كپسول آتش نشاني
 چراغ قوه با باطري

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

 ا عدد

 بسته 1 كالمپ بند ناف 110 به تعداد موردنياز ه واكسننمون 79

 به تعداد مور نياز انواع سرنگها 111 به تعداد موردنياز نمونه محيط كشت 80

 به تعداد مور نياز انواع واكسنها 112 = آتل چوبي و آتل فلزي 81

 زبه تعداد مور نيا لوازم التحرير 113 عدد 2از هركدام  پوآر كوچك و بزرگ 82

 به تعداد مور نياز شيشه آب و نمك 114 يك دستگاه كپسول اكسيژن و مانومتر 83

 حلقه 3 چسب لكوپالست 115 يك دستگاه نشانيكپسول آتش 84

 شيشه 2 الكل 116 عدد يك قفسه كتاب 85

 بسته 2 پنبه 117 عدد يك كيف پيگيري 86

 بسته 1 تيغ اره 118 به تعداد مور نياز انواع داروهاي خانه بهداشت 87

 يك عدد مهر واكسيناسيون 119 عدد يك جاي تقويم روميزي 88

 يك عدد كاغذ آلومينيومي 120 به تعداد مور نياز انواع داروهاي درمان سل 89

 بسته 2 كيسه نايلون 121 به تعداد موردنياز وسايل پانسمان )مصرفي( 90

 يك عدد تراز 122 عدد يك پانج 91

 دو بسته تيغ يك بار مصرف 123 به تعداد مور نياز يري خلطگظرف نمونه 92

 يك عدد چراع الكلي 124 به مقدار موردنياز نمك و شكر 93

 سه عدد صابون 125 بسته 3 پودر ا. آر. اس 94

 يك عدد قدسنج ديواري 126 عدد از هر كدام يك انواع قاشق و پيمانه 95

    يك عدد كازيه دوطبقه 96

    يك عدد اريساعت ديو 97

    يك عدد پارچ آب و ليوان 98

    يك عدد ماسك 99

    يك عدد ملحفه سفيد 100

    به تعداد مور نياز سوآپ 101
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 شناسنامه تجهيزاتي مركز آموزش بهورزي شهرستان .......................................

 

 خانه بهداشت نمونه آموزشي فهرست دفاتر كار و مواد مصرفي مورد نياز يك
 

 نام وسايل كار رديف
تعداد يا مقدار مورد نياز 

 استاندارد
 تعداد يا مقدار مورد نياز استاندارد نام وسايل كار رديف

 به تعداد مورنياز پوشه خانوار 29 به تعدادموردنياز انواع دفاتر مراقبتي موردنياز 1

 از هر كدام يك عدد  كروكي خانه بهداشت و روستا 30 " انواع فرمهاي پوشه خانوار موردنياز 2

3 
انواع فرمهاي آماري روزانه و ماهيانه و 

 ساليانه
 از هركدام يك عدد كتب آموزش بهورزي 31 "

 به تعداد مورنياز نمونه دستورعملها 32 يك عدد دفتر مراقبت ممتد كودكان 4

 33 يك عدد دفتر مراقبت دوران بارداري 5
و فرم هاي روشهاي پيشگيري از فرم مشاوره 

 بارداري 
 به تعداد مورنياز

 به تعداد مورنياز هاپوشه مادر براي پرونده 34 به تعداد موردنياز فرم مراقبت دوران بارداري )دو برگ( 6

 يك عدد دفتر انديكاتور 35 يك عدد دفتر مراقبت سالمت باروري 7

 به تعداد مورنياز غذ يادداشت كوچك و بزرگكا 36 به تعداد مورنياز فرم سالمت باروري 8

9 
فرم آماري بهداشت خانواده 

 گذاري، اطفال()فاصله
 يك عدد دفتر ثبت نام بيماران 37 ″

10 
فرم چوب خط آمار روزانه و ماهيانه 

 بهداشت خانواده
 يك عدد دفتر ثبت داروها 38 ″

 يك عدد دفتر ثبت وقايع حياتي 39 ″ زيج حياتي 11

 يك عدد دفتر پاپ اسمير 40 ″ تر مزاياي شير مادرپوس 12

 از هركدام يك دسته بهداشت محيط از هركدام 13فرم ماده  41 يكعدد آموزانپرونده سالمت دانش 13

 به تعداد مورنياز فرم ثبت كلرسنجي روزانه 42 يكعدد پرونده  بهداشتي مدرسه  14

 به تعداد مورنياز پرونده بهداشت محيط 43 يك عدد از هركدام انواع پوسترهاي آموزشي  15

16 
بوكلت چارت مانا و كودك سالم  و 

 مادران  و مدارس
 به تعداد مورنياز فرم آمار مدارس 44 از هركدام يكعدد

 به تعداد مورنياز فرم آمار واكسيناسيون 45 ″ كارت واكسيناسيون 17

 به تعداد مورنياز ايحرفه فرم آمار بهداشت 46 يكعدد دفتر تحويل واكسيناسيون 18

 به تعداد مورنياز فرم معاينات كارگري 47 به تعداد مورنياز فرم نمونه گيري 19

 به تعداد مورنياز گذاريفرم آزمايشات فاصله 48 = دفتر پيگيري و مراقبت روزانه 20

21 
فرم بيماريابي سل و كارت همراه و 
كارت درمان سل و فرم نمونه گيري 

 التور
 به تعداد مورنياز فرم هاي مرگ و مواليد 49 هركدام به تعداد موردنيازاز 

22 
فرم ثبت درجه حرارت يخچال و جدول 

 تطبيق ماه هاي ميالدي به شمسي
 به تعداد مورنياز فرم هاي آمار بيماريهاي واگير و غيرواگير 50 يك عدد

 يك عدد ولويت هاي آموزشيجدول نيازسنجي ا 51 يك عدد دفترچه آخرين چاپ واكسيناسيون 21

 به تعداد مورنياز ASQپرسشنامه هاي  52 دوعدد دارونامه خانه بهداشت 22

 به تعداد مورنياز دفاتر ثبت فعاليتهاي آموزشي  به تعداد مورنياز فرم آزمايشات دوران بارداري 23

24 
فرم ارجاع )فوري و غيرفوري( و فرم 

 ارجاع مخصوص مادر و نوزاد
 به تعداد مورنياز دفترآرشيو رسانه ها   مورنيازبه تعداد 

25 
دفتر  گزارش برنامه هاي آموزشي تيم 

 سالمت
 48 يك عدد

گروه سني فرم مراقبت بوكلت چارت و

 سالمندان و ميانساالن

 به تعداد مورنياز



98 

 

 فرم بازديد ساالنه خانوار 49 به تعداد مورنياز فرم آماري بهداشت محيط اماكن 26

 مورنيازبه تعداد 

 فرم اطالعات روستا 50 به تعداد مورنياز فرم نقايص بهداشت محيط 27

 به تعداد مورنياز

28 
نمونه پوسترهايي كه به ديوار بايد الصاق 

 شود
    از هركدام يك مورد

 


