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کارآموزی در عرصه

مقدمه

دوره کارآموزی در عرصه ،برای آشنایی دانشجویان از نزدیک با کارهای عملی و مسایل اجرایی
محسوب می شود ،که نه تنها به کارآموزان این فرصت را می دهد تا آموخته های خود را با عمل تطبیق،
کمبودها و نواقص احتمالی را درک و در رفع آنها بکوشند ،بلکه باعث افزایش قابلیت های آنان برای
اشتغال در آینده نیز می گردد.
کارآموزی در عرصه با هدف ارتقاء سطح علمی کاربردی دانشجویان در نظر گرفته شده است .این
عرصه فرصتی فراهم می آورد که دانشجویان ضمن ارتقاء سطح دانش و عملکرد ،با جایگاه و نقش خود
در مجموعه شبکه بهداشت و درمان آشنا شده و بتوانند وظایف آینده خود را که در قالب خدمات کار
در عرصه بهداشتی ارائه می گردد ،به طور عملی تجربه کنند.
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هدف کلی
شناخت نظام شبکه بهداشت و درمان و نحوه ارائه خدمات آن به منظور انجام موثر وظایف شغلی آینده
خود در راستای حفظ ،تامین و ارتقاء سالمتی فرد و جامعه
اهداف اختصاصی
 شناخت ساختار شبکه بهداشت و درمان کشور
 شناخت وظایف شبکه بهداشت و درمان کشور
 شناخت ارتباط در سطوح مختلف شبکه با جامعه و دیگر بخش ها
 شناخت وظایف شغلی خود در قالب سطوح شبکه
 آشنایی و مشارکت در برنامه های سالمت کشوری(برنامه مادران ،کودکان ،باروری سالم و )...
 مشارکت کارورز در نظام عرضه خدمات بهداشتی درمانی و مدیریت سالمت در جامعه تحت پوشش
 انجام پژوهش در نظام سالمت وبرنامه ریزی متناسب با وضعیت سالمت تحت پوشش و ارائه راهکار
 بکارگیری خدمات غربالگری و پیشگیری از بیماریها در سطح فرد ،جمعیت ها و جامعه
 گزارش میزان اجرای کامل برنامه های ادغام یافته در نظام شبکه و برنامه های سالمت کشوری
 محاسبه و تحلیل میزان ها و شاخص های بهداشتی در فیلد شهری و روستایی
 چگونگی اجرای برنامه های سالمت و تحلیل دستور العمل های کشوری
 آشنایی با تیم سالمت و نحوه ارائه خدمت در فیلد آموزشی
 آشنایی با نقاط ضعف و قوت در عملکرد واحدها
 ارائه پیشنهادات و راهکارهای اجرایی جهت ارتقاء نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
 تدوین ،اجرا و گزارش پروژه تحقیقاتی توسط دانشجویان تحت نظارت استاد راهنمای مربوطه
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تعاریف
استاد راهنما

عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت عمومی
مسئول کارآموزی

مسئول برنامه ریزی و هماهنگ کننده بین واحدهای مختلف کارآموزی ،دانشجویان و مربیان
مسئول واحد

مسئول واحد در مرکز بهداشت شهرستان ،مراکزخدمات جامع سالمت شهری و روستایی
مدیر مرکز

فردی که در محل کارآموزی در غیاب مربی بر کار کارآموزان نظارت دارد.
رابط آموزش

پرسنل مرکز خدمات جامع سالمت که مسئولیت همکاری در آموزش دانشجویان را به عهده دارند.
مربی

فردی که مسئولیت آموزش دانشجویان را بطور مستقیم به عهده دارد.
Log Book
دفترچه ثبت روزانه گزارش از کلیه آموزش های عملی دانشجو در طول دوره کارآموزی
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رعایت اصول اخالقی
 رعایت نظم و انضباط کامل
 رعایت آراستگی و سادگی ظاهر ،حجاب اسالمی و پوشش دانشگاه
 احترام نزاکت و خوش برخوردی در ارتباط با مربی،کارکنان بهداشتی و مراجعه کنندگان
 رعایت قوانین و مقررات آموزشی دانشکده
 حضور فعال و انجام صحیح و به موقع امور محوله
 ابراز عالقه مندی ،انتقادپذیر بودن و داشتن انعطاف در دوره کارآموزی
 حفظ اسرار ارباب رجوع و رعایت اصول اخالق پزشکی در مشاوره ها
 مسئولیت پذیری در قبال امور محوله ومراقبت و نگهداری از کتابها،بوکلت چارت ،جزوات.
 توجه به ساعات شروع و اتمام کارآموزی با توجه به ساعات اعالم شده طبق برنامه
 کسب مجوز از مربی جهت خروج از محل کارآموزی :پیگیری امور اداری ،شرکت در جلسه و...
 جابجایی در افراد ،مکان و زمان کارآموزی بدون هماهنگی با مسئول کارآموزی غیرمجاز می باشد.
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کارآموزی در یک نگاه
 .1کارگاه متمرکز :در ابتدای نیم سال تحصیلی کارگاه های توجیهی آموزشی بصورت متمرکز
که در  10روز متوالی برگزار می گردد .هدف از برگزاری این کارگاه ها ،آشنایی با اقدامات
اجرایی ،یادآوری و آماده سازی دانشجو جهت حضور در کلیه مراحل کارآموزی می باشد.
در این کارگاه ،از توانمندی کادر اجرایی مجرب معاونت بهداشتی دانشگاه و مرکز بهداشت
شهرستان استفاده می شود.
 .2آموزش عملی نیمه متمرکز :با توجه به اهمیت و حساسیت خدمات غربالگری و تاالسمی،
غربالگری هیپوتیروئید ،آزمایشگاه مرکزی ،زنجیره سرما ،مشاوره شیر مادر ،اکیپ سیار،
مشاوره ازدواج،تکامل کودکان(بیلی) ،بهداشت روان ،مشاوره بیماریهای رفتاری ،زایمان،
واکسیناسیون و ...دوره آموزشی یک تا دو روزه برای هر کدام از این خدمات در نظر گرفته
شده است که گروه های دانشجویان در واحدهای مشخص شده طبق جدول روز شمار برنامه
کارآموزی حضور یافته و ضمن مشاهده موارد ،عمالً ارائه خدمات به مراجعین را زیر نظر
مسئول واحد انجام می دهند.
 .3کار در عرصه بهداشت  :دانشجو با آمادگی کامل در گروه های دانشجویی مشخص شده جهت
ارائه خدمات و ارزیابی پایگاه ها و مراکز خدمات جامع سالمت شهری و خانه بهداشت و
مراکز خدمات جامع سالمت روستایی حضور می یابند .در این مرحله حضور مربی تقریباً
دائمی خواهد بود .دانشجویان با راهنمایی مربی مربوطه خود با برنامه های بهداشتی در واحد
بهداشت خانواده آشنا شده و با همکاری پرسنل بهداشتی درمانی مراحل کاری خود را طی
نموده و در پایان گزارش عملکرد خود را به مربی مربوطه تحویل خواهند داد.

7

نظام عرضه خدمات بهداشتی :
آشنایی با واحدهای مختلف معاونت بهداشتی (مرکز بهداشت استان )
آشنایی با واحدهای مختلف مرکز بهداشت شهرستان و شرح وظایف
آشنایی با مرکز خدمات جامع سالمت روستایی و شرح وظایف
آشنایی با پایگاه بهداشت شهرستان و شرح وظایف
آشنایی با خانه بهداشت و شرح وظایف
آشنایی با تیم سیاری و دهگردشی
آشنایی با سیستم ارجاع
مدیریت در مراکز خدمات جامع سالمت:
انواع برنامه ها و تدوین برنامه استراتژیک
چارت سازمانی و شرح وظایف
هماهنگی بین بخشی و برون بخشی
کارگروهی
رهبری
کنترل پروژه های بهداشتی
کارگاه توجیهی آموزشی آشنایی با دوره کارآموزی،کارگاه های آموزشی
آشنایی با مقررات و قوانین آموزشی دوره کارآموزی
آشنایی با اهداف  ،موضوعات و سرفصل های دوره کارآموزی
آشنایی با نحوه تکمیل ارزشیابی دوره کارآموزی
آشنایی با نحوه تکمیل دفترچه آموزشی ( )log bog
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سطوح ارائه خدمات بهداشتی درمانی
سطح ( :)1مراکز خدمات جامع سالمت روستایی

خانه بهداشت ضمیمه و مستقل ،برنامه پزشک خانواده ،تیم سالمت،برنامه بهورزان ،برنامه پایش و نظارت.
سطح ( :)2مراکز خدمات جامع سالمت شهری

برنامه کودکان(کودک سالم ،مانا ،ترویج شیر مادر)
برنامه سالمت مادران(پیش از بارداری ،بارداری و پس از زایمان)
برنامه بهداشت باروری و فرزندآوری
برنامه واکیسناسیون
برنامه نظام مراقبت از بیماریها (واگیر ،غیر واگیر)
برنامه بهداشت مدارس
برنامه جلب مشارکت مردمی
برنامه نوجوانان و جوانان
برنامه میانساالن و سالمندان
مشاوره قبل از ازدواج ،اکیپ سیار ،مقیاس های تکاملی کودکان و نوزادان (برنامه بیلی)
آزمایشگاه تخصصی مرکزی(سالک ،التور ،ماالریا و ،).....زنجیره سرما
برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر
سطح ( :)3مرکز بهداشت شهرستان (معاونت بهداشتی دانشگاه )

واحد مرکز مدیریت شبکه(گسترش)
واحدپیشگیری و مبارزه بیماری های واگیر
واحدپیشگیری و مبارزه بیماری های غیرواگیر
واحد آموزش بهداشت
واحد جلب مشارکت های مردمی(داوطلبان)
واحد آمار
واحد سالمت روانی و اجتماعی
واحد بیماری های رفتاری
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قوانین و مقررات آموزشی


کارآموزی روزهای یکشنبه لغایت چهار شنبه هر هفته راس ساعت  8تا  13می باشد.



شرکت کلیه دانشجویان در کارگاه های توجیهی آموزشی الزامی است.



همراه داشتن کتابچه راهنمای آموزشی و ثبت گزارش روزانه Log Bookضروری می باشد.



ارزشیابی از عملکرد و رفتار دانشجویان ،روزانه توسط کارشناس مسئول واحد انجام می گردد.



گزارش کار در واحدهای بهداشت خانواده و محیطی روزانه تهیه و تنظیم می گردد.



مهلت تحویل گزارش کار در واحدهای محیطی حداکثر تا  24ساعت بعد از آموزش می باشد.



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



تاخیر در ورود یا تعجیل در خروج توسط مربی ثبت و به ازای هر  5ساعت یک روز محاسبه خواهد شد.



استفاده از تلفن همراه در ساعات کارآموزی اکیداً ممنوع می باشد.



پوشیدن روپوش سفید و زدن اتیکت درمراکز خدمات سالمت جامعه و بیمارستان الزامی است.



رعایت قوانین و مقررات آموزشی در هر واحد ،ارائه تکالیف(گزارشات) ،شرکت در کارگاه ها و بازدیدهای
علمی و جلسات از مواردی هستند که در ارزشیابی لحاظ می شود.



امتحان فاینال کارآموزی در دانشکده برگزار و سواالت به صورت چند گزینه ای می باشند.



دانشجویان موظفند کلیه تکالیف خود را در پایان دوره به مربی مربوطه تحویل نمایند.



کلیه امور محوله در فیلدهای کارآموزی طبق برنامه و زیر نظر مسئول کارآموزی انجام خواهد شد.



موارد تخلف کارآموزان از مقررات کارآموزی در شورای گروه بهداشت عمومی مطرح و مورد رسیدگی
قرار خواهد گرفت.
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شیوه نگارش گزارش نویسی


فایل الکترونیکی :کلیه قسمتهای گزارش باید روی کاغذ سفید (کاغذ  ) A4تایپ گردد .تمامی متن
ها روی کاغذ یک رو تایپ شود .نوع قلم مورد استفاده در تمامی متن یکنواخت و با فونتت نتازنین
( ) Nazaninباشد .اندازه فونتها در کلیه عناوین (تیترها) ،نازنین  14توپر ( )Boldو متن اصلی نتازنین
 14رعایت شود( .ضمناً ،تعداد صفحات گزارش کار حداقل 40صفحه می باشد)



فاصله گذاری و حاشیه بندی :فاصله سطرها در تمامی گتزارش برابتر  1/5ستانتی متتر باشتد .حاشتیه
سمت راست و باال مساوی  3سانتی متر و حاشیه سمت چپ و پایین برابر  2/5سانتی متر باشد.



شماره گذاری :اولین صفحه یعنی صفحه عنوان بدون شماره تایپ می گردد .تمتامی صتفحات متتن
اصلی که از مقدمه شروع می شود ،باید شماره گذاری شوند .شماره گذاری صفحات شامل صتفحه
های محتوی شکل ،جدول ،منابع و پیوست نیز می گردد .شماره صفحه در پایین و در وسط قرار می
گیرد.



جدول ها و شکل ها :تمامی شکل ها (تصویرها ،نمودارها ،منحنی ها) و جتدول هتا بایتد بتا کیفیتت
مناسب تهیه شوند .به گونه ای که کپی تهیه شده از آنهتا از وضتوح کتافی برختوردار باشتد .تمتامی
شکل ها و جدول ها باید به ترتیب شماره گذاری شوند .عنوان جتدول هتا در بتاالی آنهتا و عنتوان
شکل ها در زیر آنها ذکر می گردد.



پانویس یا زیرنویس :در صورتی که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشتد ،توضتیح
را می توان بصورت زیرنویس در همان صفحه ارائه نمود.



درج لغات التین در متن فارسی :همه نام های التین در متن به خط فارسی و در پانویس به التین (یتا
به خط اصلی) با فونت  Times New Romanنوشته می شود.



نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و مأخذ :الزم است در متن به کلیه منابعی که مورد استفاده قرار
می گیرد ،اشاره شود .چنانچه در داخل متن از یک منبع مطلبی نقل شود ،بالفاصله پس از خاتمه
جمله کروشه ای باز می شود و مرجع ذکر می گردد.



پیوست ها :کلیه گزارش ها از واحد های محیطی با تایید یه از مسئول واحد ( امضاء و مهر)
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الگ بوک( )Log Bookشهری
دفترچه ثبت فعالیت های روزانه کارآموزان
در مراکز /پایگاه های خدمات جامع سالمت شهری
مقدمه

در عصر اطالعات به ویژه در زمینه علوم پزشکی هر روز انبوهی به دانستنی ها و اطالعات موجود افزوده می شود.
در کنار بینش عمیق و وسعت اندیشه ،الزم است هر فرد تجربیات عملی خود را به صورت مجموعه ای ارزشمند
فراهم آورده تا بتوانند زمینه ای مساعد برای آموزش ،پژوهش و سایر فعالیت های آتی ایجاد نماید .در همین راستا
گروه بهداشت عمومی بر آن شد تا به کمک اعضاء هیأت علمی و کارشناسان گروه بهداشت عمومی ،مجموعه ای
را تحت عنوان الگ بوک(  )Log Bookجهت ارزشیابی تکوینی و مستند سازی فرایند آموزش در دوره
کارآموزی تدوین نماید .الگ بوک در برنامه های آموزشی نقش های متنوعی را ایفاء می کند که از آن جمله
می توان به کاربرد آن به عنوان ابزاری برای ثبت تجارب یادگیری ،مستندسازی مراحل یادگیری و ارزشیابی دوره
آموزش کارآموزی اشاره نمود.
به طور کلی ،هدف اصلی از تهیه این مجموعه آن است که کلیه آموزش های اساسی عملی دانشجو در طول دوره
ثبت و قابل بررسی باشد.
در کارگاه اولیه ،کلیه اطالعات الزم مربوط به ثبت گزارش روزانه در اختیار دانشجویان قرار داده شده همچنین
در مورد شیوه برگزاری دوره ،نحوه تکمیل الگ بوک  ،اهداف ،شیوه ارزشیابی و آشنایی با فعالیت های اجرایی
سازمان های مختلف مرتبط با بهداشت عمومی در اختیار دانشجویان قرار داده می شود.
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الگ بوک()Log Bookروستایی
دفترچه ثبت فعالیت های روزانه کارآموزان در مراکز /پایگاه های خدمات سالمت جامعه روستا

کارآموزی در عرصه روستایی با تاکید بر برنامه های آموزشی و باهدف آشنایی دانشجویان با برنامه تیم
سالمت ،پزشک خانواده ،نظارت ،پایش و پیگیری اجرای برنامه های خدمات سالمت جامعه در روستا
انجام می گردد.
روز اول

آشنایی با اهداف کارآموزی و خانه بهداشت در روستا
بازدید از منازل وارائه آموزش بهداشت وپیشگیری بیماران وارائه مراقبتهای الزم به آنها
بازدید از فعالیتهای بهداشت محیط و اماکن عمومی همراه با ارائه آموزش بهداشت
بازدید از فعالیتهای بهداشت حرفه ای و کارگاه های عمومی همراه با ارائه آموزش بهداشت
روز دوم

آشنایی با فعالیتها ،دفاتر و انواع مراقبتهای خانه بهداشت در سامانه سیب
آشنایی با سیستم ارجاع در نظام مراقبت های خدمات سالمت جامعه (برنامه پزشک خانواده)
آشنایی با برنامه مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال(مانا)
بررسی وضعیت بهداشت باروری وتشکیل جلسات آموزشی برای اجرای بهداشت باروری
روز سوم

آشنایی با برنامه سالمت مادران
انجام واکسیناسیون ،طبق دستورالعمل "برنامه راهنمای ایمن سازی ویرایش هفتم"
بازدید از فعالیت های بهداشت مدارس در روستا و تشکیل جلسات آموزش بهداشت در مدرسه
مراقبت های ادغام یافته سالمندان :ارزیابی عمومی ،طبقه بندی مشکالت ،ارجاع و پیگیری در سالمند
روز چهارم

برنامه مراقبت از بیمارهای واگیر(التور ،سالک و )..و غیرواگیر(فشارخون ،دیابت و )..در روستا
جمع آوری اطالعات جهت بررسی وضعیت موجود.
ارائه راهکارهای اجرایی جهت حل مشکل
تهیه چک لیست
روز پنجم :تکمیل تکالیف و الگ بوک روستایی
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برنامه کارگاه های آموزشی

واحد مربوطه

گروه بهداشت عمومی

مدرسین
مهندس محمد صباحی
زهرا مهدوی راد

عنوان
 جلسه توجیهی کارآموزی در عرصه( )2 نقش شاخصها در نظام کنترل و نظارتبرنامه های بهداشتی

تاریخ
برگزاری
شنبه
1399/11/18

-آشنایی با طرح تحول نظام سالمت و

مرکز مدیریت شبکه

دکتر ابوالفضل

نظام ارجاع

محتشمی

-آشنایی با طرح ملی سردار شهید حاج

تانیا احمدی

 شاخص گیری در سامانه سیب ،پایش وارزشیابی
کلیات آموزش بهداشت ،خودمراقبتی و

آموزش بهداشت

معصومه اعالنی

مشاوره بیماریهای رفتاری

دکتر مهرداد هدایتی

آشنایی با خدمات واحد مشاوره رفتاری

جواد رجبی

برنامه مراقبت و کنترل بیماری کووید19-

های غیرواگیر

مجید محقق فر

بیماریهای قلبی عروقی ،دیابت و فشارخون

گروه جراحی عمومی

دکتر نوشین سادات

دانشکده پزشکی

موسوی

گروه بهداشت عمومی

دکتر اعظم محمدلو

های واگیر

1399/11/19

قاسم سلیمانی

(گسترش)

پیشگیری و مبارزه با بیماری

یکشنبه

رابطین

پیشگیری و مبارزه با بیماری

سرطان های شایع در زنان (پستان)
طراحی برنامه آموزشی

دوشنبه
1399/11/20
سه شنبه
1399/11/21
شنبه
1399/11/25
یکشنبه
1399/11/26
دوشنبه
1399/11/27
سه شنبه
1399/11/28
چهارشنبه
1399/11/29

 برگزاری کارگاه ها بصورت مجازی(آنالین) از طریق سامانه  skyroomو adobe connect
 زمان برگزاری 8/30:لغایت  11صبح
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مشخصات مکان های کارآموزی

مرکز بهداشت شهرستان

مرکز مدیریت شبکه( گسترش)
پیشگیری و مبارزه با بیماری های

محتشمی
آقای رجبی

ناجی آباد
فاز 2

55420021

میدان پلیس

واگیر

بلوار نارنجستان خیابان شمشاد 13

پیشگیری و مبارزه با بیماری های

آقای دکتر پنجه

غیر واگیر

شاهی

آموزش سالمت

خانم اعالنی

55420009

مشاوره بیماری های رفتاری

آقای دکتر هدایتی

55463344

خیابان امام ،جنب حوزه علمیه آیت ا ...یثربی

المع

خانم ترنجی

55484020

خیابان کارگر،کوچه بهار17

متینی

خانم ساکن

55331136

خیابان امیرکبیر ،بیمارستان متینی

آقای حمامی زاده

55432080

خانم سرویه

55579228

صاحب الزمان

خانم دکتر محقق

55231516

مادر

آقای سهراب زاده

55577464

خانم نبوتی

55420708

امام علی (ع)
مراکز و پایگاه خدمات جامع سالمت شهری

آقای رعیت

55420023

معنوی

بهداشت خانواده

امام رضا(ع)

ولیعصر

فاطمیه

خانم داداشی

خانم دکتر ساکنی

55420010

54722025

54729988
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فاز 2ناجی آباد -باالتر از چهار راه ورزشگاه –
نیلوفر 4
کوچه شهید دستغیب ،روبروی پارک انقالب
خیابان نطنز ،پشت پارک نرگس ،جنب مسجد
امیرالمومنین
خیابان مدرس ،میدان شورا ،خیابان شهید ستوده
فاز 2ناجی آباد ،بلوار نارجستان ،شمشاد،13
مینوی3
آران و بیدگل ،خیابان محمد هالل ،جنب بانک
رفاه شعبه آران
آران و بیدگل ،بلوار امام خمینی ،جنب ساختمان
شبکه بهداشت و درمان

ارزیابی نهایی

درس

عناوین

واحد

طرح سردار

2

سلیمانی

واحد

فیلد های

7

بهداشتی

واحد

نحوه فعالیت

بر اساس برنامه تنظیمی تحت مشاوره استاد راهنمایی مربوطه
 .1کارگاه ها

1/5
واحد

کارگاه آموزشی اولیه(10روز)
واحدهای

کاررآموزی در عرصه

 .2گزارش کار

ستادی و

3
واحد

محیطی
نمره نهایی

.3آزمون ها

 .4سرم درمانی

الف .تئوری

2
واحد
1
واحد

ب .عملی

0/5

ستادی و

واحد

محیطی
غیرمستقیم
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مراکز خدمات جامع سالمت روستایی
مربی مربوطه

اولیه Work Shop :
نهاییFinal :
حین دوره Monitoring :
پایان دورهCase Report :

توسط مربی مربوطه
واحدهای

.5ارزشیابی

مراکز خدمات جامع سالمت شهری

مراکز خدمات جامع سالمت شهری
مراکز خدمات جامع سالمت روستایی
مسئول کارآموزی

سرفصل های آموزشی فیلد های کارآموزی در عرصه()2
الف .سرفصل آموزشی
مرکز خدمات جامع سالمت شهرستان
.1مرکز مدیریت شبکه(گسترش)

 آشنایی با طرح تحول نظام سالمت
 آشنایی با برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق روستایی و شهرهای زیر  20هزار نفر
 آشنایی با برنامه تامین مراقبتهای اولیه سالمت در مناطق حاشیه شهر و سکونتگاههای غیر رسمی
 آشنایی با برنامه نرم افزار ی سیستم اطالعات شبکه سالمت ( :)HNISتهیه و تدوین نظام جامع آماری،
مدیریت تخصیص منابع و نیاز سنجی منابع سالمت
 آشنایی با استاندارد دارو و تجهیزات
 آشنایی با نحوه شاخص گیری در سامانه سیب
 آشنایی با پایش عملکرد تیم سالمت در واحدهای ارائه دهنده
 آشنایی با برنامه های آموزشگاه بهورزی
.2آموزش بهداشت

 آشنایی با تکنیک های آموزشی مانند سخنرانی ،آموزش مشارکتی ،چهره به چهره ،ایفای نقش و کاربرد این
روش ها در محیط مراکز بهداشتی و درمانی
 آشنایی با نحوه استفاده از وسایل کمک آموزشی و کاربرد آنها
 نیاز سنجی بهداشتی در مراکز خدمات سالمت جامعه
 جلب مشارکت مردم ،شناسایی مشکالت ،ارزیابی و اولویت بندی
 برنامه ریزی عملیاتی جهت حل مسئله یا مشکالت
 آشنایی با جدول گانت با فعالیت های مداخله ای
 رسانه های آموزشی ،تدوین و ارزیابی آنها
 پایش و ارزشیابی برنامه های آموزش بهداشت
 تدوین صورت جلسه آموزشی
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 .3آمار و شاخص های بهداشتی :

 آشنایی با شاخص های جمیعتی و محاسبه شاخص ها از سامانه سیب
 پایش و کنترل آمارهای ساالنه
 نحوه گزارش دهی آمار به واحدها و بخش های مختلف سیستم بهداشت و درمان
 بروز رسانی اطالعات آمار ها در برنامه نرم افزاری طرح های گسترش شبکه
 بروز رسانی اطالعات جمعیتی در برنامه نرم افزاری طرح های گسترش شبکه
 آشنایی با روش سرشماری جمعیت
 آشایی با شرح وظائف واحد آمار و فرم های مربوطه
.4برنامه جلب مشارکت های مردمی (داوطلبان)

 آشنایی با خیرین و مؤسسات خیریه سالمت ،NGO ،فعالیت های جهادی و داوطلبانه
 نحوه تشکیل پرونده داوطلب سالمت(رابط بهداشتی)
 نحوه تکمیل فرمهای پرونده رابطین بهداشتی
 شرکت در کالسهای آموزشی رابطین
 ارائه سخنرانی و مشارکت در تدریس موضوعات آموزشی ویژه رابطین
 حضور و غیاب رابطین طبق دفتر خاص آن
 آشنایی با نحوه صدور کارت شناسایی رابط
 آشنایی با آیین نامه ها ،دستورالعمل ها و بخشنامه های اجرایی
 آشنایی با مجموعه آموزشی رابطین(مقدماتی و تکمیلی)
 تکمیل فرم امتیازبندی(6ماهه) ویژه رابطین بر اساس دستورالعمل خاص آن
 آشنایی و مشارکت در تکمیل فرم های آماری رابطین(ماهانه ،شش ماهه و یکساله)
.5نظام مراقبت از بیماری ها
 5-1واگیر

 آشنایی با نظام گزارش دهی و مراقبت از بیماری های واگیر
 آشنایی با برنامه کشوری بیماری های واگیر دار قابل پیشگیری از طریق واکسیناسیون
 آشنایی با موارد مظنون ،محتمل و قطعی بیماری ها

18

 آشنایی با برنامه های مراقبت ،پیشگیری ،ریشه کنی و حذف بیماریها
 آشنایی با برنامه کشوری بیماری های منتقله از آب و غذا
 آشنایی با برنامه کشوری بیماری های منتقله از حیوانات(زئونوز)
 آشنایی با برنامه کشوری بیماری هایی مانند :مننژیت ،ماالریا ،هاری ،تب خونریزی دهنده ،جذام
 آشنایی با بیماریهایی نظیر :تب مالت ،سیاه زخم ،لیشمانیوز ،کیست هیداتیک و...
 آشنایی با بیماریهایی منقله از طریق دستگاه گوارش نظیر :تیفوئید ،وب ،شیگلوز و آمیبیازیس
 آشنایی با تکمیل فرمهای مرتبط با بیماریهای فوق
 5-2غیر واگیر

 آشنایی با نظام گزارش دهی و مراقبت از بیماری های غیر واگیر
 آشنایی با بیماری های قلبی عروقی و عوامل خطر آن
 آشنایی با حوادث و باالیا
 آشنایی با تاالسمی و برنامه های آن
 آشنایی با برنامه های غربالگری هیپوتیروئیدی مادرزادی ،فنیل کتونوری و PKU

 آشنایی با انواع سرطان ها
 آشنایی با بیماری دیابت ،معیارهای تشخیص بیماری ،اهداف درمانی و دستورالعمل درمان
 آشنایی با بیماری آسم ،پیشگیری و تشخیص آسم
 آشنایی با دستورالعمل کشوری مبارزه با فشار خون و آموزش نحوه صحیح اندازه گیری آن
 آشنایی با نحوه تشخیص چاقی و اضافه وزن در مددجویان
 آشنایی با برنامه کشوری بهداشت روان در سیستم شبکه
.6مشاوره بیماری های رفتاری

 آشنایی با برنامه استراتژیک ملی ایدز و استراتژیهای آن
 آشنایی با برنامه پیشگیری ودرمان اعتیاد
 آشنایی با خدمات (عمومی و اختصاصی) مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری
 آشنایی با گروه های هدف برنامه
 آشنایی با فرم ها و شاخص های بیماری وچگونگی گزارش دهی
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ب.سرفصل آموزشی
بهداشت خانواده؛ مراکز/پایگاه های خدمات جامع سالمت شهری
 .1برنامه کودکان

 کودک سالم



برنامه مانا



ترویج شیر مادر

 .2برنامه سالمت مادران



پیش از بارداری



بارداری



پس از زایمان

 .3برنامه بهداشت باروری سالم
 .4برنامه واکیسناسیون
 .5برنامه نوجوانان
 .6برنامه جوانان
 .7برنامه میانساالن
 .8برنامه سالمندان
 .9برنامه سامانه سیب و برآورد شاخص ها

دانشجوی گرامی؛
سرفصل برنامه های آموزشی بهداشت خانواده در کتابچه راهنمای کارآموزی در عرصه( ) 1به آن اشاره شده است.

20

و .سرفصل آموزشی
مراکز خدمات جامع سالمت روستایی
 آشنایی با محیطی ترین واحد ارائه خدمات در نظام بهداشتی درمانی کشور :خانه بهداشت
 آشنایی با مرکز بهداشتی درمانی روستایی به همراه خانه بهداشت ضمیمه آن
 نظارت ،پایش و پیگیری اجرای برنامه های بهداشتی در روستا
 آشنایی با برنامه پزشک خانواده در روستا
 آشنایی با فعالیت تیم سالمت در روستا
 آشنایی با فعالیت بهورزان در روستا
 آشنایی با نحوه فعالیت تیم سیار
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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
دانشكده بهداشت
گروه بهداشت عمومي

شماره دانشجویي:

نام و نام خانوادگي:

فرم ثبت سا عات حضور در مراکز/پایگاه های خدمات جامع سالمت
ردیف

ایام هفته

تاریخ

شروع كار

پایان كار

امضاء مدیر
مركز/پایگاه

1
2
3
4
5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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جمع ساعات كار 75:ساعت

امضاء و مهر مسئول مركز بهداشتي درماني
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نام و امضاء مربي

فرم ارزشیابی دانشجو

رعایت ساعت ورود و خروج

حسن برخورد با کارکنان

مسئولیت پذیری

میزان عالقه مندی

انتقاد پذیری

رعایت شئونات اسالمی

نمره کار عملی

گروه

23

نمره نهایی

 2نمره

 2نمره

 2نمره

 1نمره

 1نمره

 2نمره

10نمره

نام و نام خانوادگی دانشجویان

ارزشیابی دانشجو در هر حیطه

امضاء مسئول واحد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت عمومی

فرم تعهد نامه
اینجانب ...............................دانشجوی رشته بهداشت عمومی متعهد می شوم در طول دوره کار آموزی،
موارد ذیل را طبق قوانین و مقررات آموزشی دانشکده رعایت نمایم.


رعایت کامل شئونات اسالمی



رعایت ساعات کارآموزی و حضور فعال در مرکز



استفاده از لباس فرم و اتیکت



مراقبت از وسایل و امکانات مراکز و پرونده ها



اصل احترام به پرسنل مراکز ،مربی و مراجعین مراکز



حفظ اسرار ارباب رجوع و رعایت اصول اخالق پزشکی در مشاوره ها



عدم استفاده از تلفن همراه



همراه داشتن کتابچه راهنمای آموزشی و دفترچه ثبت گزارش روزانه Log Bookدر کل دوره



خروج از محل کارآموزی تحت عناوینی :پیگیری امور اداری ،شرکت در جلسه ،و ...فقط با کسب
مجوز از مربی مربوطه



اخذ مرخصی در طول دوره کارآموزی با کسب اجازه و هماهنگی قبلی از مربی مربوطه



رعایت قوانین و مقررات آموزشی دانشکده

امضاء دانشجو
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سایت های مرتبط با رشته


وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:



انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت:



سازمان جهانی بهداشت:



سازمان سنجش آموزش کشور:

www.behdasht.gov.ir
www.ihepsa.ir
www.who.int
www.sanjesh.org

سایت های دانلود مقاله فارسی

www.iranmedex.com

بانک اطالعات مقاالت علوم پزشکی ایران:
پایگاه اطالعات علمی وابسته به جهاد دانشگاهی:

www.sid.ir
www.isc.gov.ir

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم:

www.irandoc.ac.ir

ایرانداک:

www.magiran.com

مگ ایران پایگاه اطالعات نشریات کشور:

www.noormags.com

پایگاه مجالت تخصصی نور:

سایت های دانلود مقاله انگلیسی

www.pubmed.com
www. Scopus .com
www.SienceDirect .com
www. Uptodate.com
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