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الگ بًگضىاسىامٍ   

الگ ثَگ بىعشاح گشٍُ ثْذاضت ػوَهی  

1399تبسیخ آخشیي ثِ سٍص آٍسی: ضْشیَس هبُ   

 

 

 الگ بًگاَمیت تذيیه 
دس ػلش اعالػبت ثٝ ٚیظٜ دس ػّْٛ پضؿىی ٞش سٚص ا٘جٛٞی ثٝ دا٘ـتٙی ٞب ٚ اعالػبت ٔٛرٛد افضٚدٜ ٔی ؿٛد. دس وٙبس ثیٙؾ ػٕیك ٚ 

ٚػؼت ا٘ذیـٝ، الصْ اػت ٞش فشد تزشثیبت ػّٕی خٛد سا ثٝ كٛست ٔزٕٛػٝ ای اسصؿٕٙذ فشاٞٓ آٚسدٜ تب ثتٛا٘ٙذ صٔیٙٝ ای ٔؼبػذ 

ِیت ٞبی آتی ایزبد ٕ٘بیذ. دس ٕٞیٗ ساػتب ٌشٜٚ ثٟذاؿت ػٕٛٔی دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی تشثت ثشای آٔٛصؽ،پظٚٞؾ ٚ ػبیش فؼب

رٟت اسصؿیبثی تىٛیٙی ٚ ٔؼتٙذ ػبصی فشآیٙذ آٔٛصؽ دس دٚسٜ  log bookحیذسیٝ ثش آٖ ؿذ تب ٔزٕٛػٝ ای سا تحت ػٙٛاٖ 

ایفب ٔی وٙذوٝ اص آٖ رّٕٝ ٔی تٛاٖ ثٝ وبسثشد آٖ دس ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؿی ٘مؾ ٞبی ٔتٙٛػی سا log book وبسآٔٛصی تذٚیٗ ٕ٘بیذ.

ٔؼتٙذػبصی ٔشاحُ یبدٌیشی ٚ اسصؿیبثی دٚسٜ آٔٛصؽ وبسآٔٛصی اؿبسٜ ٕ٘ٛاد. ثٝ عٛس  ثٝ ػٙٛاٖ اثضاسی ثشای حجت تزبسة یبدٌیشی،

 شسػی ثبؿذ. وّی، ٞذف اص تٟیٝ ایٗ ٔزٕٛػٝ آٖ اػت وٝ وّیٝ آٔٛصؽ ٞبی اػبػی ػّٕی دا٘ـزٛ دس عَٛ دٚسٜ حجت ٚ لبثُ ث

 ثب آسصٚی ٔٛفمیّت 

 ٌشٜٚ ثٟذاؿت ػٕٛٔی
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 فزم مطخصات داوطجً

  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

  ضوبسُ داًطجَیی

 آدسس هحل سکًَت
 

  آدسس سایبًبهِ

  ضوبسُ توبس

  تبسیخ ضشٍع کبسآهَصی

 تبسیخ پبیبى کبسآهَصی
 

 اهضب داًطجَ
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 :بُذاضت ػمًمیديرٌ کارآمًسی در ػزصٍ داوطجًیان اَذاف 

 وؼت تزشثٝ ٟٚٔبستٟبی ػّٕی الصْ دس رٟت آٔبدٌی فشد ثشای ٚسٚد ثٝ ثخؾ ثٟذاؿت   .1

 آؿٙبیی ثب فشآیٙذٞبی ربسی ػیؼتٓ ؿٙبخت ػیؼتٓ ػشضٝ خذٔبت ٚ .2

 یٙذٜ ٚ حشفٝ ای دس ػیؼتٓ اسائٝ آؿٙبیی ثب ٚظبئف آ .3

 

 مؼزفی الگ بًگ

  ٖدفتشچٝ حبضش تحت ػٙٛاLog Book ٔٛصی ثٝ ٔٙظٛس حجت وّیٝ فؼبِیت ٞبی آٔٛصؿی ٚ ػّٕی ؿٕب دس عَٛ دٚسٜ ٜ وبسآدٚس

 عشاحی ؿذٜ اػت.وبسآٔٛصی 

 حضٛس ٚ غیبة ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی  رٟت تؼییٗ ٕ٘شات اسصؿیبثی ػّٕی، دس پبیبٖ دٚسٜ اعالػبت ٔٛرٛد دس ایٗ الي ثٛي

 دلت خٛد سا ٔجزَٚ فشٔبییذ.ایٗ الي ثٛي حذاوخش  ٚ ٍٟ٘ذاسی ٌیشد. ِزا خٛاٞـٕٙذ اػت دس تىٕیُ

 فُزست مزاجغ مغالؼاتی داوطجً:

 1ػبَ ٚیظٜ غیش پضؿه ٚصاست ثٟذاؿت ٚ دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ  8ٞبی وٛدن ػبِٓ وٕتش اص ( سإٞٙبی ثٛوّت چبست ٔشالجت

 پضؿىی، چبح رذیذ

 2)( سإٞٙبی ٔشالجتٟبی ادغبْ یبفتٝ ٘بخٛؿی اعفبَ )ٔب٘ب 

 3 ٚ ؿیشدٜ، ٚصاست ثٟذاؿت ٚ دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی، چبح رذیذ.( سإٞٙبی ربٔغ ٔبدساٖ ثبسداس 

 4.سإٞٙبی تٙظیٓ خب٘ٛادٜ، ٚصاست ثٟذاؿت ٚ دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی، چبح رذیذ ) 

 5سإٞٙبی ربٔغ تغزیٝ ٔبدساٖ ثبسداس ٚ غیش ثبسداس  ٚ ؿیشدٜ، ٚصاست ثٟذاؿت ٚ دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی، چبح رذیذ ) 

 6اٖ، ٚصاست ثٟذاؿت ٚ دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی، چبح رذیذ( سإٞٙبی ٔشالجت اص ػبِٕٙذ 

 7.آخشیٗ دػتٛساِؼُٕ ٞبی ٔشتجظ اص عشف پضؿه ٚصاست ثٟذاؿت ٚ دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی ) 

 8)ٝثش اػبع ٘ظش اػبتیذ ٚ ٔشثیبٖ ٔشثٛع ( .... ٚ ) 
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 آمًسیديرٌ کار قًاویه ي مقزرات آمًسضی

 ِضأی ٔی ثبؿذ:صی اٛیت ٘ىبت صیش دس وُ دٚسٜ وبسآٔسػب 

 سػبیت ٘ظٓ ٚ ا٘ضجبط وبُٔ -1

 پٛؿؾ ٔٙبػت سػبیت آساػتٍی ٚ ػبدٌی ظبٞش، حزبة اػالٔی ثب -2

 احتشاْ ٘ضاوت ٚ خٛؽ ثشخٛسدی دس استجبط ثب ٔشثی، وبسٔٙذاٖ ٚ ٔشارؼٝ وٙٙذٌبٖ -3

 سػبیت لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات آٔٛصؿی دا٘ـىذٜ -4

 حضٛس فؼبَ ٚ ا٘زبْ كحیح ٚ ثٝ ٔٛلغ أٛس ٔحِٛٝ -5

 ٝ ٔٙذی، ا٘تمبدپزیش ثٛدٖ ٚ داؿتٗ ا٘ؼغبف دس دٚسٜ وبسآٔٛصیاثشاص ػالل -6

 (12اِی  7:45)ػبػت حضٛس دس ٔشوض  تٛرٝ ثٝ ػبػبت ؿشٚع ٚ اتٕبْ وبسآٔٛصی ثب تٛرٝ ثٝ ػبػبت اػالْ ؿذٜ دس ثش٘بٔٝ -7

 دس آٖ ثب ٕٞبٍٞٙی ٔشثی ٔشثٛعٝ كٛست ٌیشد. ٔشخلیخشٚد اص وبسآٔٛصی ٚ  -8

 ا٘زبْ ٌشدد.  ٚ تىٕیُ آٖ ثغٛس سٚصا٘ٝ نثٝ ٕٞشاٜ داؿتٗ الي ثٛ -9

وّیٝ ٔغبِت ٚ ٘ىبتی وٝ  ثبؿذ پغ الصْ اػتٞب ٔیثٛنثش اػبع ٔغبِت وبسآٔٛصی ٚ الي پبیب٘یالصْ ثٝ روش اػت أتحبٖ ** 

 ٘ىتٝ ثشداسی ؿٛد.ؿٛد تٛػظ ٔشثی ٌفتٝ ٔی

 قًاویه مزبًط بٍ غیبت: -10

وُ آٖ دٚسٜ ثبؿذ ٕ٘شٜ وُ  یه دٞٓثیؾ اص  (8ٚ  7دس ٞش تشْ تحلیّی) غیشٔٛرٝ(دس كٛستی وٝ ٔزٕٛع غیجت )ٔٛرٝ ٚ  -اِف

 .وبسآٔٛصی آٖ تشْ كفش ٔٙظٛس خٛاٞذ ؿذ

وٕتش اص یه دٞٓ وُ آٖ دٚسٜ ثبؿذ ثب تبییذ ٔشثی رٟت ادأٝ  (8ٚ  7دس ٞش تشْ تحلیّی) دس كٛستی وٝ ٔزٕٛع غیجت )ٔٛرٝ( -ة

 .وبس آٔٛصؽ ٔـىّی ٚرٛد ٘ذاسد

(وٕتش اص یه دٞٓ وُ آٖ دٚسٜ ثبؿذ ثب تبییذ ٔشثی ثٝ اصای 8ٚ  7دس ٞش تشْ تحلیّی) كٛستی وٝ ٔزٕٛع غیجت )غیش ٔٛرٝ(دس  -د

 .رجشا٘ی ٔٙظٛس خٛاٞذ ؿذ سٍص سِٞش سٚص غیجت 

 ثبؿذ.غیش ٔزبص ٔی ٔؼئَٛ وبسآٔٛصیٞش ٌٛ٘ٝ ربثزبیی دس افشاد، ٔىبٖ ٚ صٔبٖ وبسآٔٛصی ثذٖٚ ٕٞبٍٞٙی ثب  -11

 .)ٍٔش دس ٔٛاسد اضغشاسی ثب ٘ظش ٔشثی(ثبؿذٌٛ٘ٝ اػتفبدٜ اص تّفٗ ٕٞشاٜ دس ػبػبت وبسآٔٛصی ٕٔٙٛع ٔیٞش  -12

 )ثزض ٚاحذ سٚاٖ( اِضأی اػت. دٚسٜ ٞبی وبسآٔٛصی وّیٝپٛؿیذٖ سٚپٛؽ دس  -13

ٔی ثبؿذ ٚ دس  ػّٕی(دسكذ ٕ٘شٜ دس ٞش دسع)ٔزٕٛع ٕ٘شٜ تئٛسی ٚ  60لجِٛی دس ٞش دٚسٜ وبسآٔٛصی ٔٙٛط ثٝ وؼت حذالُ  -14

 غیش ایٗ كٛست ٘یبص ثٝ تزذیذ دٚسٜ اِضأی اػت.

كٛست ٝدس ٔحُ دا٘ـىذٜ ثشٌضاس خٛاٞذ ؿذ. ػؤاالت ث( 8ٚ تشْ  7ٞش تشْ) تشْ وبسآٔٛصی دس پبیبٖ  پبیب٘ی تئٛسیأتحبٖ  -15

  ٌشدد.ٔی ثبؿذ ٚ صٔبٖ ٚ ػبػت دلیك أتحبٖ ٔتؼبلجبً اػالْ ٔی تشویجی )تؼتی ٚ ػٙبسیٛ(

 ٌشدد.( دس ٔحُ ٔشوض تٛػظ ٔشثیبٖ ٔشثٛعٝ ثشٌضاس ٔی8ٚ تشْ  7ٞش تشْ) تشْ وبسآٔٛصی دس پبیبٖ أتحبٖ ػّٕی  -16
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   8ي    7تزم  کارآمًسیومزٌ  محاسبٍ **

 گشدد:هحبسجِ هی ثِ ضشح ریل

    7تشم  کبسآهَصیًوشُ 

 حذ ًصبة ًوشُ  سدیف

 ًوشُ 100 ًوشُ کتجی 1

 ًوشُ 50 ًوشُ ػولی 2

3 
ًوشُ سویٌبس یب اسائِ دس گشٍُ، 

 1الگ ثَک ٍ اسصضیبثی کیفی
 ًوشُ 30

 ًوشُ پژٍّص 4
ًوشُ 10 ًَضتي پشٍپَصال تب تصَیت   

ًوشُ 10 ّب دادُ آٍسی جوغ  

    8تشم  کبسآهَصیًوشُ 

 حذ ًصبة ًوشُ  سدیف

 ًوشُ 100 ًوشُ کتجی 1

 ًوشُ 50 ٍ سٌبسیَ ًوشُ ػولی 2

3 
ًوشُ سویٌبس یب اسائِ دس گشٍُ، 

 1الگ ثَک ٍ اسصضیبثی کیفی
 ًوشُ 30

ًوشُ 20  پبیبًی گضاسش ًوشُ پژٍّص 4  

 

  

                                                           

  .فشْ اسصؿیبثی ویفی ثٝ پیٛػت ٔی ثبؿذ - 1
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 الگ بًگ راَىمای تکمیل
سا ثٝ دلت ٔغبِؼٝ وٙیذ ٚ ػپغ ٔـخلبت فشدی خٛد سا دس لؼٕت تؼییٗ ؿذٜ حجت  Log Bookدس اثتذا ٔغبِت ٔٙذسد دس  -1

 ٕ٘بییذ.

ٍٟ٘ذاسی آٖ ٟ٘بیت دلت سا ثٝ ػُٕ لشاس دٞٙذ ٚ دس  Clear Bookخٛد سا دس داخُ  الي ثٛندا٘ـزٛیبٖ ٔٛظف ٞؼتٙذ وٝ  -2

ٔٛص ٔؼئِٛیتی ٘خٛاٞذ ػظ وبسآٔٛصؿی دا٘ـىذٜ دس لجبَ ٔٛاسد حجت ؿذٜ لجّی تٛیشا دس كٛست ٔفمٛد ؿذٖ آٖ، ٌشٜٚ آٚس٘ذ، صآ

 داؿت ٚ ٕ٘شٜ اص ایـبٖ وؼش خٛاٞذ ؿذ.

 ثبیؼت اص اثتذای دٚسٜ وبسآٔٛصی آغبص ٌشدد.ٔی الي ثٛيتىٕیُ  -3

 .ٌشددتىٕیُ سٚصا٘ٝ  ٔٛادس ا٘زبْ ؿذٜٚ ثشاػبع  خٛد سا ؿخلبً الي ثٛنٞش وبسآٔٛص ٔٛظف ٞؼت وٝ  -4

كفحٝ ٔٛسد ٘ظش ٘یبص اص ٔٛسد تٛا٘ذ ثٝ تؼذاد ی اضبفی داؿتٝ ثبؿذ، ٔی٘یبص ثٝ ثشٌٝ ٞب ندس كٛستی وٝ دا٘ـزٛ دس تىٕیُ الي ثٛ -5

 د.پشیٙت ثٍیش PDFفبیُ اص 

ثٙبثشایٗ ثبیذ  ٚ اسصیبثی دس اختیبس داؿتٝ ثبؿذ، سا رٟت ثشسػی الي ثٛنتٛا٘ذ دس ٞش صٔبٖ وٝ تـخیق دٞذ، ٌشٜٚ آٔٛصؿی ٔی -6

 ٕٞیـٝ ٕٞشاٜ ؿٕب ثبؿذ. الي ثٛي

ٔؼئَٛ وبسآٔٛصی ٌشٜٚ آٔٛصؿی ٔشارؼٝ ٚ ٘ؼجت ثٝ تٛا٘ذ ثٝ ػٛاِی داؿتٝ ثبؿذ ٔی الي ثٛنٔٛص دس صٔیٙٝ تىٕیُ چٙب٘چٝ وبسآ -7

 سفغ اثٟبْ آٟ٘ب الذاْ ٕ٘بیذ.

سا دس تٕبٔی اٚلبت ثٝ ٕٞشاٜ داؿتٝ ثبؿیذ تب دس ٔٛلغ ِضْٚ ٘ؼجت ثٝ حجت اعالػبت دس آٖ الذاْ ؿٛد، ثٝ ایٗ تشتیت اص  الي ثٛي -8

 پیـٍیشی خٛاٞذ ؿذ.ثبؿذ، حجت اعالػبت اص عشیك سرٛع ثٝ حبفظٝ وٝ ٕٞشاٜ ثب خغب ٔی

اختلبف دادٜ ؿٛد تب اعالػبت ثٝ دسػتی  الي ثٛندس پبیبٖ ٞش فؼبِیت صٔبٖ وٛتبٞی دس ٕٞبٖ ٔحُ ا٘زبْ فؼبِیت، ثٝ تىٕیُ  -9

 حجت ٌشد٘ذ.

َٚ ٔخلٛف ذ ثلٛست ٞفتٍی ٚ ثغٛس وبُٔ دس رذثبی ،ٌیشدٔٛصی ا٘زبْ ٔیبیی وٝ دس ٞش سٚص دس ٞش فیّذ وبسآٞوّیٝ فؼبِیت -10

 ٔٛصی ٚاحذ ٔشثٛعٝ ثشػذ.آحجت ٌشدد ٚ ثٝ تبییذ ٔشثی وبس ٔـخق ؿذٜ

 ٌشدد.حجت حضٛس ٚ غیبة وبسآٔٛصاٖ، دس فشْ عشاحی ؿذٜ تٛػظ ٔشثی ٔشثٛعٝ تىٕیُ ٔی -11

ٞش ثٝ ٔٙظٛس ؿٙبػبیی ٘مبط ضؼف ٚ ثٟجٛد فشایٙذ وبسآٔٛصی، حجت پیـٟٙبدات ٚ ا٘تمبدات خٛد ثشای ٞش فیّذ وبسآٔٛصی دس پبیبٖ  -12

 الضاهی است. 1فشم ضوبسُ دس دسع ثٝ عٛس وبُٔ 

تٛػظ ٘بظشیٗ ٚ اػبتیذ ٌشٜٚ  "تشم پبیبى ٍیژُ"وبسآٔٛصی دٚسٜ دس ػٕٛٔی ثٟذاؿت دا٘ـزٛیبٖ اسصیبثیدس ا٘تٟبی تشْ فشْ  -13

 .(2 ضوبسُ .) فشمٌشددتىٕیُ ٔی

دٞذ. ایٗ فشْ تٛػظ ِیؼت ٔشثٛعٝ ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٔیدس پبیبٖ وبسآٔٛصی، ٔشثی ٔشثٛعٝ ٞش یه اص وبسآٔٛصاٖ سا تٛػظ چه  -14

  (.3فشم ضوبسُ ) ٚ ٕ٘شٜ ٞش ثخؾ حجت ٔی ٌشدد. ٌشددٔشثی تىٕیُ ٔی
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 اوتظار می ريد داوطجًیان در بخص کًدکان بتًاوذ اقذامات سیز را اوجام دَىذ.

تبسیخ ٍ ًوشُ/ 

اهضبی هشثی یب 

 ًبظش

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

اسصضیبثیاثضاس   

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

اًجبم هَاسد 

 ضذُ
 اقذاهبت

ا٘زبْ ٔشالجتٟبی سٚتیٗ وٛدوبٖ اص     

شَ ٚصٖ، لذ، ترّٕٝ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ وٙ

 دٚسػش

ثشسػی ػالیٓ ٚ ٘ـب٘ٝ ٞبی خغش دس     

ٔبٜ 2وٛدن وٕتش اص   

ثشسػی ػالیٓ ٚ ٘ـب٘ٝ ٞبی خغش دس     

ٔبٜ 60تب  2وٛدن   

ٚ ی ػیت، حجت ٔٛاسد فٛق دس ػبٔب٘ٝ    

 حجت پیٍیشی دس ٔٛاسد ٔـىُ داس

 سػٓ ٕ٘ٛداس سؿذ وٛدن    

 )ٚصٖ، لذ ٚ ...(

 تفؼیش ٕ٘ٛداس سؿذ ثشای ٚاِذیٗ    

ػٗ وٛدن  تٛكیٝ تغزیٝ ای ثش اػبع    

ٕ٘ٛاداس سؿذ ٚ  

 آٔٛصؽ ٘حٜٛ ؿیشدٞی كحیح    

دس ؿیشدٞیآٔٛصؽ ٔٛاسد ٔـىُ داس       

 آٔٛصؽ الصْ دس صٔیٙٝ تغزیٝ تىٕیّی    

لغشٜ ِٔٛتی ٚیتبٔیٗ ٚ  تحٛیُ دادٖ    

آٞٗ ثٝ وٛدوبٖ ٚ تٛضیح ٘حٜٛ 

 ٔلشف

ثشسػی ػیش تىبّٔی وٛدن ٚ ٔمبیؼٝ     

 آٖ ثب رذَٚ اػتب٘ذاسد تىبُٔ وٛدن

آٔٛصؽ ٚ تٛكیٝ ٞبی الصْ رٟت استمب     

 تىبُٔ وٛدوبٖ ثٝ ٚاِذیٗ

ٚ تٛكیٝ دس صٔیٙٝ پیـٍیشی  آٔٛصؽ    

اص ػٛا٘ح ٚ حٛادث ثش اػبع ثش٘بٔٝ 

 وٛدن ػبِٓ

آٔٛصؽ ٚ تٛكیٝ ثٝ ٔبدس ثش اػبع     

 ػٛأُ ٔحیغی ٔٛحش ثش ػالٔت وٛدن

آٔٛصؽ ٚ ٔـبٚسٜ رٟت ػالٔت چـٓ     

 ٚ ٌٛؽ

آٔٛصؽ ٚ ٔـبٚسٜ رٟت ػالٔت     

 د٘ذاٖ وٛدن
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ثتَاًذ اقذاهبت صیش سا اًجبم دٌّذ.اًتظبس هی سٍد داًطجَیبى دس ثخص کَدکبى   

تبسیخ ٍ ًوشُ/ 

اهضبی هشثی یب 

 ًبظش

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

هَاسد اًجبم 

 ضذُ
 اقذاهبت

اسربع ٚ تىٕیُ فشْ ثٟذاؿت دٞبٖ ٚ     

د٘ذاٖ)ؿیشی ٚ دائٕی( ٚ تٛضیح 

رذاَٚ تبخیش دس سؿذ د٘ذاٟ٘بی 

 دایٕی

آٔٛصؽ دس صٔیٙٝ ٔؼٛان اٍ٘ـتی ثٝ     

 ٌشٜٚ ٞذف ٔشثٛعٝ

تـشیح ٚ ا٘زبْ ٔشالجتٟبی ادغبْ یبفتٝ     

 ٘بخٛؿیٟبی اعفبَ)ٔب٘ب(

تـشیح ٚ ا٘زبْ ٔشالجتٟبی ادغبْ یبفتٝ     

 ٘بخٛؿیٟبی اعفبَ)ٔب٘ب( دس سٚػتب

آٔٛصؽ دس ٔٛسد ثیٕبسی وٓ وبسی     

تیشٚئیذ ٘ٛصاداٖ ٚ تـخیق ثٝ ٔٛلغ 

 آٖ

چه وشدٖ ػبثمٝ ٚاوؼیب٘ؼیٖٛ  ٚ     

 ا٘زبْ ٚاوؼٗ سٚتیٗ وٛدوبٖ

 سػبیت ص٘زیشٜ ػشٔب ٚ ٘حٜٛ تضسیك    

 تّمیح ٚاوؼٗ ة ث ط    

 دادٖ ٚاوؼٗ فّذ اعفبَ خٛساوی    

 تضسیك ٚاوؼٗ پٙتبٚاالٖ،    

 MMRتضسیك ٚاوؼٗ     

ٚاوؼٗ ٞبی سٚتیٗ ٚ تٛضیح ا٘ٛاع     

 ٔمذاس ٚ ساٜ تزٛیض آٟ٘ب ٚ ػٗ ٔشثٛعٝ

 تضسیك ٚاوؼٗ وضاص خشدػبَ    

 تىٕیُ وبست ٚاوؼٗ    

 آٔٛصؽ الذأبت ثؼذ اص ٚاوؼٗ    

تـخیق پیـٍیشی ٚ دسٔبٖ ثیٕبسی     

 ؿبیغ ثشاػبع عشح ٔب٘ب

 آٔٛصؿٟبی الصْ دس صٔیٙٝ ؿیش ٔبدس    

ٔشارؼٝ تٛكیٝ ٚ آٔٛصؽ دس ٔٛسد     

 تؼذاد ٔشارؼبت آٔٛصؽ ثؼذی ٚ

وٛدن ثش اػبع ػٗ سٚتیٗ  

آٔٛصؽ دس ٔٛسد ٔٛاسد پشخغش دس     

 وٛدوبٖ

 آٔٛصؽ ٚ اسصیبثی ثذسفتبسی وٛدن    
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 اًتظبس هی سٍد داًطجَیبى دس ثخص کَدکبى ثتَاًذ اقذاهبت صیش سا اًجبم دٌّذ.

تبسیخ ٍ ًوشُ/ 

اهضبی هشثی یب 

 ًبظش

ًبظشاسصیبثی هشثی یب   

2تب  0ًوشُ اص   

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

هَاسد اًجبم 

 ضذُ
 اقذاهبت

٘ٛؿتٗ ثش٘بٔٝ آٔٛصؿی دس ٔجحج     

 وٛدوبٖ

 تٙظیٓ ٚ ٌضاسؽ آٔبسی    

ٔٛاسدی وٝ ٔشثیبٖ ٔی تٛا٘ٙذ ثٝ ایٗ     

 رذَٚ اضبفٝ ٕ٘بیٙذ
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 داوطجًیان در پایان کاريرسی بخص مادران باردار ي ضیزدٌ بتًاوذ اقذامات سیز را اوجام دَىذ.

تبسیخ ٍ ًوشُ/ 

اهضبی هشثی یب 

 ًبظش

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

لیست چک -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

هَاسد اًجبم 

 ضذُ
 اقذاهبت

تـىیُ ٚ تىٕیُ پشٚ٘ذٜ ٔبدس ثبسداس     

 دس ػبٔب٘ٝ ػیت

اسربع ٔبدساٖ ثبسداس اِٚیٗ ٚیضیت ثٝ     

 پضؿه رٟت ٔؼبیٙبت اِٚیٝ 

 ا٘زبْ ٔؼبیٙٝ چـٓ، پٛػت ٚ ا٘ذأٟب    

 ا٘زبْ ٔشالجتٟبی سٚتیٗ ثبسداسی     

ٚ ٔحبػجٝ ٚصٖ  BMIتؼییٗ ؿبخق     

 دس عَٛ دٚساٖ ثبسداسی

ثشسػی ٚ وٙتشَ آصٔبیـبت سٚتیٗ     

 ثبسداسی

عجمٝ ثٙذی ٚ الذاْ ٔٙبػت رٟت     

 ٔبدساٖ پشخغش، اسربع ٚ پیٍیشی ٔٛاسد

تؼییٗ ػٗ حبٍّٔی ٚ صٔبٖ صایٕبٖ ثش     

ٚ  LMPاػبع سٚؿٟبی ٔختّف)

 ػبیش(

تٛضیح ٚ ا٘زبْ ٚاوؼیٙبػیٖٛ سٚتیٗ     

 دس ص٘بٖ ثبسداس 

صٖ  -تضسیك ٚاوؼٗ وضاص ثضسٌؼبالٖ    

 ثبسداس 

 حجت ٚاوؼٗ وضاص صٖ ثبسداس    

 الذأبت ثؼذ اص تضسیك    

  آٔٛصؽ الذأبت ثؼذ اص تضسیك ٚاوؼٗ    

ٔؼشفی رٟت ا٘زبْ آصٔبیـبت سٚتیٗ ٚ     

 حجت آصٔبیـبت دس پشٚ٘ذٜ

ثشسػی ػالٔت ٔؼبیٙبت ؿىٕی)ا٘زبْ     

تـخیق ػٗ حبٍّٔی، رٙیٗ، 

ؿٙیذٖ كذای لّت رٙیٗ...( دس 

 كٛست ٘یبص

ا٘زبْ ٔشالجتٟبی ٚیظٜ ٔبدساٖ     

ثبسداس)دیبثتی، فـبسخٖٛ، ٔؼٕٛٔیت 

 ثبسداسی ٚ ...( ٚ پیٍیشی آٟ٘ب

تٛكیف ػالئٓ ٚ ٔـىالت ؿبیغ دٚساٖ     

 آٟ٘بثبسداسی ٚ سٚؿٟبی ثٟجٛد ٚ دسٔبٖ 

آٔٛصؽ ػالئٓ خغش دٚساٖ ثبسداسی ٚ     

 پغ اص صایٕبٖ
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 داًطجَیبى دس پبیبى کبسٍسصی ثخص هبدساى ثبسداس ٍ ضیشدُ ثتَاًذ اقذاهبت صیش سا اًجبم دٌّذ.

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

اهضبی هشثی یب 

 ًبظش

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

هَاسد اًجبم 

 ضذُ
 اقذاهبت

اسائٝ خذٔبت ثٝ ٔبدساٖ ثبسداس اص رّٕٝ     

ٔىُٕ ٞبی آٞٗ، یذٚفِٛیه، ٚیتبٔیٗ 

D3  ،ٗٞضاس ٚاحذی، ِٔٛتی ٚیتبٔی

)تٛضیح صٔبٖ ؿشٚع ٔلشف، ٘حٜٛ 

ٔلشف، صٔبٖ اتٕبْ، ٘ىبت ٟٔٓ ٔشثٛط 

 ثٝ ٔلشف داسٚ(

ٚ صٔبٖ ٞب ٘بٞٙزبسی ا٘زبْ غشثبٍِشی    

 ا٘زبْ آٟ٘ب ٚ آٔٛصؽ إٞیت ا٘زبْ آٖ

اسربع رٟت ٔؼبیٙبت دٞبٖ ٚ د٘ذاٖ     

 دس دٚساٖ ثبسداسی ٚ پغ اص صایٕبٖ

ا٘زبْ غشثبٍِشی ػالٔت سٚاٖ دس صٔبٖ     

 ثبسداسی

ا٘زبْ غشثبٍِشی ػالٔت سٚاٖ دس ص٘بٖ     

ثؼذ اص صایٕبٖ)خـٛ٘ت، افؼشدٌی، 

 اضغشاة ٚ ...(

آٔٛصؿی رٟت ٔبدساٖ  ٘ٛؿتٗ ثش٘بٔٝ    

 ثبسداس یب ؿیشدٜ

ثش٘بٔٝ سیضی ٚ تـىیُ رّؼبت     

آٔٛصؿی ٔجبحج ٔشتجظ ثب ثبسداسی ٚ 

 صایٕبٖ 

آٔٛصؽ ٚ تٛكیٝ دس ٔٛسد تؼذاد     

ٔشارؼبت دٚساٖ ثبسداسی ٚ پغ اص 

صایٕبٖ، فٛایذ آٔبدٌی ٚ ٔحُ ٔٙبػت 

صایٕبٖ عجیؼی، ٔشالجت اص ٘ٛصاد، ػالئٓ 

 خغش ٘ٛصاد 

 ٔـبٚسٜ تٙظیٓ خب٘ٛادٜ    

ٔـبٚسٜ ؿیشدٞی ٚ آٔٛصؽ ٔـىالت     

 ؿیشدٞی 

تىٕیُ دفتشچٝ ٔبدس ٚ ٘ٛصاد ٚ تحٛیُ     

 آٖ ثٝ ٔبدس ثبسداس

ا٘زبْ ٔشالجت ٞبی سٚتیٗ ٔبدساٖ پغ     

 اص صایٕبٖ ٚ تىٕیُ فشْ ٔشثٛعٝ

ٔـبٚسٜ تٙظیٓ خب٘ٛادٜ پغ اص صایٕبٖ     

 ٚ پغ اص دٚساٖ ؿیشدٞی

  



 صفحه  دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی کارآموزی در عرصه  گروه بهداشت عمومی 

 

 داًطجَیبى دس پبیبى کبسٍسصی ثخص هبدساى ثبسداس ٍ ضیشدُ ثتَاًذ اقذاهبت صیش سا اًجبم دٌّذ.

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

اهضبی هشثی یب 

 ًبظش

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

هَاسد اًجبم 

 ضذُ
 اقذاهبت

الذأبت الصْ رٟت خبٕٟ٘بی ا٘زبْ     

ٔغبثك  ثبسداس ٘یبصٔٙذ ٔشالجت ٚیظٜ

ٞبی ادغبْ یبفتٝ ثٛوّت ٔشالجت

 ػالٔت ٔبدساٖ

تٛا٘ٙذ ثٝ ٔٛاسد خبكی وٝ ٔشثیبٖ ٔی    

 ایٗ رذَٚ اضبفٝ ٕ٘بیٙذ

آؿٙبیی ثب ٔشالجت ٞبی پیؾ     

ٚ ٘حٜٛ تـىیُ پشٚ٘ذٜ  ثبسداسی

 ٔشثٛط ثٝ آٖ

ثبسداسی ٚ اسربع آصٔبیـبت پیؾ     

 پیٍیشی ٔٛاسد ٔـىُ داس

آؿٙبیی ثب ٔاللبت ٞب یب ٚیضیت     

ٞبی پغ اص صایٕبٖ ٚ ایتٓ ٞبی 

 ٔشثٛط ثٝ آٖ

ؿٙبػبیی ٚ پیٍیشی ٔٛاسد ٔـىُ     

 داس پغ اص صایٕبٖ

آؿٙبیی ثب فشْ ٞبی أبسی ٔشثٛط     

ثٝ ثش٘بٔٝ ادغبْ یبفتٝ ػالٔت 

ٔبدساٖ ٚ ٘حٜٛ اػتخشاد آٖ اص 

ػیتػبٔب٘ٝ   

     

     

     

     

     

     

     

     



 صفحه  دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی کارآموزی در عرصه  گروه بهداشت عمومی 

 

 دَىذ. اوجام را سیز اقذامات بایذ باريری بُذاضت داوطجًیان در پایان کاريرسی بخص

 اقذاهبت
هَاسد اًجبم 

 ضذُ

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

 اهضبی هشثی یب ًبظش

ی تـىیُ ٚ تىٕیُ پشٚ٘ذٜ دس ػبٔب٘ٝ

 ػیت 
    

بی ص٘بٖ دچبس ٞا٘زبْ ٔشالجت

 اختالالتی اص لجیُ دیبثت
    

     فـبس خٖٛ ٚ ... ٚ پیٍیشی آ٘بٖ
     اسائٝ خذٔبت سٚتیٗ ثٝ ص٘بٖ

تـشیح سٚؿٟبی پیـٍیشی اص ثبسداسی 

ؿیشدٞیپغ اص صایٕبٖ ٚ دس دٚساٖ   
    

ثیبٖ ٚ تـشیح ػٛاسم ٚ فٛایذ سٚؽ 

 ٞبی ٔختّف پیـٍیشی ٚ ثبسداسی 
    

ثیبٖ ٔٛاسد ػذْ اػتفبدٜ ٘ؼجی ٚ 

ٔغّك سٚؿٟبی ٔختّف پیـٍیشی اص 

 ثبسداسی

    

تٙظیٓ ٚ ٌضاسؽ ٞبی آٔبسی ٚ اسػبَ 

 آٔبس ٔبٞیب٘ٝ دس كٛست ٘یبص
    

ا٘زبْ ٔؼبیٙبت دٚسٜ ای ص٘بٖ  ثشاػبع 

ٔشالجتی وٝ ؿبُٔ وٙتشَ ٚصٖ فشْ 

وٙتشَ فـبس خٖٛ ثشسػی تیشٚئیذ 

ثشسػی پؼتبٟ٘ب وٙتشَ اص ٘ظش ٚرٛٚد 

 ٚاسیغ دس پبٞب

    

تٛضیح سٚؿی تـخیلی ٔٙبػت دس 

غشثبٌشی ػشعبٖ پؼتبٖ خٛداصٔبیی 

 پؼتبٖ ٚ اسربع ثٝ ٔٛلغ

    

     اسػبَ آٔبس ٔبٞیب٘ٝ ثٝ ٔشوض ؿٟشػتبٖ 
دس تٛضیح سٚؽ تـخیلی ٔٙبػت 

 غشثبٍِشی ػشعبٖ وِٖٛٛ
    

ػبِٕٙذاٖ ثب  ٔىُٕ یبسی ٔیب٘ؼبالٖ ٚ 

 Dٍٔبدٚص ٚیتبٔیٗ 

    

آٔٛصؽ فشدی ٚ ٌشٚٞی دس ٔٛسد 

ٔؼبئُ ٔشتجظ ثب ثٟذاؿت دٚساٖ 

ثبسٚسی تٟیٝ پٕفّت ٚ یب پٛػتش 

 أٛصؿی

    

دس ٔٛسد  آٔٛصؽ فشدی ٚ ٌشٚٞی

ئٓ یبئؼٍی ٚ اسائٝ وبٞؾ ػال

 ساٞىبسٞبی ػّٕی

    



 صفحه  دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی کارآموزی در عرصه  گروه بهداشت عمومی 

 

دَىذ. اوجام را سیز اقذامات بایذ باريری بُذاضت داوطجًیان در پایان کاريرسی بخص  

 اقذاهبت
هَاسد اًجبم 

 ضذُ

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

اهضبی هشثی یب 

 ًبظش

ٔی تٛا٘ٙذ ثٝ ٔٛاسد خبكی وٝ ٔشثیبٖ 

 ایٗ رذَٚ اضبفٝ ٕ٘بیٙذ
    

     چٍٍٛ٘ی ا٘زبْ ٔـبٚسٜ فشص٘ذآٚسی

آٔٛصؽ وتبثچٝ ٞبی ٘بثبسٚسی ثٝ 

 صٚریٗ

    

چٍٍٛ٘ی ا٘زبْ ٔـبٚسٜ ثبسٚسی 

 ػبِٓ

    

ؿشح اخشیٗ تغییشات ٚ 

دػتٛساِؼُٕ ٞبی رذیذ ٔشثٛط ثٝ 

 ثش٘بٔٝ ثبسٚسی ػبِٓ

    

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 



 صفحه  دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی کارآموزی در عرصه  گروه بهداشت عمومی 

 

 

 دَىذ. اوجام را سیز اقذامات بایذ مذارس بُذاضت بخص کاريرسی پایان در داوطجًیان

 اقذاهبت

هَاسد اًجبم 

 ضذُ

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

اهضبی هشثی یب 

 ًبظش

 ٞبیٔشالجت فشْ تىٕیُ ٚ تـشیح

 آٔٛصاٖدا٘ؾ ثٟذاؿتی

    

 آٔٛصاٖدا٘ؾ ایدٚسٜ ٔؼبیٙبت ا٘زبْ

 ٚ ... ٚصٖ ٚ لذ وٙتشَ :ؿبُٔ وٝ

    

      ؿٙٛایی، ٚ ثیٙبیی ٚضؼیت وٙتشَ

 سفتبسی ٚ ػلجی اختالالت ثشسػی

 ،ٖآٔٛصا دا٘ؾ

    

ثٟذاؿت دٞبٖ ٚ  ٚضؼیت وٙتشَ

د٘ذاٖ دس ٔذاسع دس ٔؼبیٙبت 

 غشثبٍِشی

    

 ٚ آٔٛصاٖ دا٘ؾ سؿذ سٚ٘ذ سػٓ

 ٞبیٔٙحٙی اػبع ثش آٖ تفؼیش

 اػتب٘ذاسد

    

 ٔٛسد دس آٔٛصؿی والع تـىیُ

 ٔذاسع ثٟذاؿتی ٔؼبئُ

    

 ٔحیظ ثٟذاؿت ثبصدیذٞبی ا٘زبْ

 ٔذاسع

    

 ػالٔت، ٔشٚد ٔذسػٝ یه اص ثبصدیذ

 ٔذاسع ایٗ دػتٛساِؼُٕ ثب آؿٙبیی

 ٔشثٛعٝ ٞبیفشْ تىٕیُ ٚ

    

 – آٔٛصؿی ٞبیاِٚٛیت تٛضیح

 ٞبیاِٚٛیت) ٔذاسع دس ثٟذاؿتی

 (ای ٔٙغمٝ -اػتب٘ی -وـٛسی

    

 دا٘ؾ اسربع ٘حٜٛ ا٘زبْ ٚ تٛضیح

 یب ػلجی ٔـىالت دچبس أٛصاٖ

 دسٔب٘ی ثٟذاؿتی ٔشاوض ثٝ سفتبسی

 اػتب٘ی ٚ ؿٟشی

    

 دا٘ؾ اسربع ٘حٜٛ ا٘زبْ ٚ تٛضیح

 ثٟذاؿتی ٔشاوض ثٝ ثیٕبس ٔٛصاٖآ

 اػتب٘ی ٚ ؿٟشی دسٔب٘ی

 

    

  



 صفحه  دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی کارآموزی در عرصه  گروه بهداشت عمومی 

 

دٌّذ. اًجبم سا صیش اقذاهبت ثبیذ هذاسس ثْذاضت ثخص کبسٍسصی پبیبى دس داًطجَیبى  

 اقذاهبت

هَاسد اًجبم 

 ضذُ

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

هشثی یب  اهضبی

 ًبظش

 پبیؾ ٚ پیٍیشی چٍٍٛ٘ی ؿشح

 دس ٔذاسع ثٟذاؿت ٞبیثش٘بٔٝ

 ؿٟش ػغح

    

 ٚاحذٞبی ٚظبیف ؿشح تٛكیف

 ثٟذاؿت ثٛیظٜ ثٟذاؿتی ٔختّف

 ثٟذاؿت ثب ساثغٝ دس خب٘ٛادٜ

 ٔذاسع

    

 ثشسػی ٚ تحمیك چٍٍٛ٘ی تٛضیح

 ٚ رؼٕی اختالالت ثب ساثغٝ دس

 ػغح دس آٔٛصاٖدا٘ؾ سفتبسی

 اػبع ثش ٞبؿٟشػتبٖ یب ٚ ٔٙبعك

 آٔبسی ٞبیدادٜ

    

 ٚاٌیشی، ٔذت عَٛ ػالئٓ، تـشیح

 ٞبیثیٕبسی...  ٚ وٕٖٛ دٚسٜ

 ٔذاسع دس ؿبیغ ػفٛ٘ی

    

 وٙتشَ رٟت الذأبت تٛضیح

 ٚ آٔٛصاٖدا٘ؾ تغزیٝ ٚضؼیت

 ٔذاسع ٞبیفشٚؿٍبٜ ثش ٘ظبست

    

     ٔذاسع دس ػالٔت ٔٛصؽآ

 تٛا٘ٙذٔی ٔشثیبٖ وٝ خبكی ٔٛاسد

 ٕ٘بیٙذ اضبفٝ رذَٚ ایٗ ثٝ

    

     

     

     

     

     

     

     



 صفحه  دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی کارآموزی در عرصه  گروه بهداشت عمومی 

 

 اوجام را سیز اقذامات ياگیز( بایذ غیز ي َا )ياگیزبیماری با مبارسٌ ي بیماریابی بخص کاريرسی پایان در داوطجًیان

 .دَىذ

 اقذاهبت

هَاسد اًجبم 

 ضذُ

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

لیستچک  -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

اهضبی هشثی یب 

 ًبظش

 ٔشوض پشتبَ ثب دا٘ـزٛیبٖ آؿٙبیی

 غیش ٚ ٚاٌیش ٞبیثیٕبسی ٔذیشیت

 ٚاٌیش

    

 ایشاٖ دس ٚاٌیش ٞبیثیٕبسی تشیٗؿبیغ

 وٙذ ثیبٖ سا ٔٙغمٝ دس ٕٞچٙیٗ ٚ

    

 دس ٚاٌیش غیش ٞبیثیٕبسی تشیٟٗٔٓ

 ثیبٖ سا ٔٙغمٝ دس ٕٞچٙیٗ ٚ ایشاٖ

 ٚ لّجی ٞبیػىتٝ، فـبسخٖٛ) وٙذ

 تبالػٕی، دیبثت، ٞب،ػشعبٖ ٔغضی،

 ٚ ...( تیشٚئیذ اختالالت

    

 ؿیٛع اص پیـٍیشی رٟت ساٞىبسٞبیی

 سا ؿبیغ ٚاٌیش ٞبیثیٕبسی ا٘تمبَ یب

 ٕ٘بیذ ثیبٖ

    

 ای ٔٙغمٝ ا٘تظبس ٔٛسد ؿیٛع ٔیضاٖ

 ٔٛسد ؿیٛع ٔیضاٖ ثب سا ثیٕبسی ٞش

 وٙذ ٔمبیؼٝ آٖ رٟب٘ی ا٘تظبس

    

 یب ٚ دٞٙذٜ وبٞؾ احتٕبِی ػُّ

 یب ٚ ٚاٌیش ٞبیثیٕبسی دٞٙذٜ افضایؾ

 ثٙٛیؼذ سا ٚاٌیش غیش

    

 ٔٙبعك اص وبس ٌضاسؽ تٟیٝ ٚ ثبصدیذ

 آِٛدٜ

    

 ػفٛ٘ی ٞبیثیٕبسی تـخیق ٞبیساٜ

 وٙذ ثیبٖ سا ٔٙغمٝ دس

    

 ٞبیثیٕبسی ؿیٛع ثش ٔؤحش ػٛأُ

 دٞذ ؿشح سا ٔٙغمٝ دس خبف

    

 اعالػبت آٚسیرٕغ چٍٍٛ٘ی

 دٞی،ٌضاسؽ ٘ظبْ اػبع ثش ٞبثیٕبسی

 .دٞذ ؿشح ٞبدادٜ تحّیُ ٚ تزضیٝ

    

 ٚاٌیش غیش ٞبیثیٕبسی ٔشالجت ٘ظبْ

 ٚ حجت غشثبٍِشی، ٞبیثش٘بٔٝ ٘ظیش

 كٛست ٔـىٛن ثٝ ٔٛاسد ٌضاسؽ

 غیشفٛسی یب فٛسی

 

    



 صفحه  دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی کارآموزی در عرصه  گروه بهداشت عمومی 

 

 .دٌّذ اًجبم سا صیش اقذاهبت ٍاگیش( ثبیذ غیش ٍ ّب )ٍاگیشثیوبسی ثب هجبسصُ ٍ ثیوبسیبثی ثخص کبسٍسصی پبیبى دس داًطجَیبى

 اقذاهبت

هَاسد اًجبم 

 ضذُ

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

 سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

ٍ ًوشُ/ تبسیخ 

اهضبی هشثی یب 

 ًبظش

 تب ٔـىٛن ٔٛاسد پیٍیشی ٚ حجت

 پیٍیشی ،لغؼی ٘تیزٝ ثٝ سػیذٖ

 صٚریٗ ٔـبٚسٜ ٔخجت، ٔٛاسد دسٔبٖ

 ا٘زبْ ٚ اسائٝ ثیٕبس خب٘ٛادٜ یب ٘بلُ

 دٞذ

    

 دسٔبٖ ثش ٘ظبست ٚ پیٍیشی چٍٍٛ٘ی

 -ٔبِت تت) ٔشالجت تحت ٞبیثیٕبسی

-تیفٛئیذ-خٛ٘ی اػٟبَ-رزاْ-ػبِه

-وٍٙٛ وشیٕٝ دٞٙذٜخٛ٘شیضی تت

-ػُ-صخٓ ػیبٜ-ٞیذاتیه ویؼت

-ثبِغیٗ وضاص-ػشفٝ ػیبٜ-ٌبَ-ٔبالسیب

 ...( ٚ پذیىّٛص-ٚیشاَ-ٞبیٞپبتیت

    

 خبف ٞبیٌشٜٚ ٚاوؼیٙبػیٖٛ

 ٞبیٌشٜٚ ٚاوؼیٙبػیٖٛ( ػشثبصاٖ)

ٚ  B ٞپبتیت ثیٕبساٖ - آ٘فّٛا٘ضا) خغش

)... 

    

     ٞبسی دسٔبٖ ٚ پیـٍیشی خذٔبت

 ٚثبی ثٝ ٔـىٛن) اِتٛس ثیٕبسیبثی

 اػٟبِی ثیٕبساٖ اص ٕ٘ٛ٘ٝ تٟیٝ ٚ( اِتٛس

    

 ٚ ثیٕبس ثٝ خّظ ٌیشیٕ٘ٛ٘ٝ آٔٛصؽ

 آصٔبیـٍبٜ ثٝ آٖ اسػبَ

    

 پبؿٙٝ اص ٔٛیشٌی خٖٛ ٌیشیٕ٘ٛ٘ٝ

 غشثبٍِشی آصٔبیـبت ثشای ٘ٛصاداٖ پبی

    

 ٞبیثیٕبسی ثشای سوتبَ ػٛاة تٟیٝ

 آٔٛصؽ یب ٚ غزا ٚ آة اص ٔٙتمّٝ

 ثیٕبس ثٝ آٖ ٌیشیٕ٘ٛ٘ٝ

    

 ثٝ اسػبَ ٚ ٔحیغی خٖٛ الْ ٌشفتٗ

 ٔبالسیب ثیٕبسیبثی رٟت آصٔبیـٍبٜ

    

 سپیذ ا٘زبْ ٚ ٔٛیشٌی ٕ٘ٛ٘ٝ تٟیٝ

 HIVتؼت 

    

تؼت  ا٘زبْ ٚ ٔٛیشٌی ٕ٘ٛ٘ٝ تٟیٝ
RDT 

    

     ػیت ػبٔب٘ٝ دس اعالػبت حجت ٘حٜٛ



 صفحه  دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی کارآموزی در عرصه  گروه بهداشت عمومی 

 

 .دٌّذ اًجبم سا صیش اقذاهبت ٍاگیش( ثبیذ غیش ٍ ّب )ٍاگیشثیوبسی ثب هجبسصُ ٍ ثیوبسیبثی ثخص کبسٍسصی پبیبى دس داًطجَیبى

 اقذاهبت

هَاسد اًجبم 

 ضذُ

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

اهضبی هشثی یب 

 ًبظش

 دس ٔخفی خٖٛ ٌیشیٕ٘ٛ٘ٝ آٔٛصؽ

 سپیذ ا٘زبْ ٚ ٔشارؼیٗ ثٝ ٔذفٛع

 ٔشثٛعٝ تؼت

    

فشْ تىٕیُ، ٌیشیٕ٘ٛ٘ٝ دس ٕٞىبسی

 اسػبَ ٚ ثٙذیثؼتٝ ٚ ٔشثٛعٝ، ٞبی

 ایٔٙغمٝ یب لغت آصٔبیـٍبٜ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

 ٚٚیشاَ ثبوتشیبَ ٞبیثیٕبسی ا٘ٛاع دس

-ػشفٝػیبٜ-آ٘فٛال٘ضا-ػشخه: ؿبُٔ

 تت -صخٓ ػیبٜ-ػشخزٝ-دیفتشی

 ...  ٚ وشیٕٝ

    

 اص پیـٍیشی دس ایٔـبٚسٜ خذٔبت

 ٞبیثیٕبسی ٔـبٚسٜ ٔشاوض دس ایذص

 خبف

    

 دسٔبٖ رٟت ٘یبص ٔٛسد داسٚٞبی

 تت-ٔبالسیب-ػُ) ٞبثیٕبسی ثشخی

 ِیؼت سا...(  ٚ آ٘فّٛا٘ضا-وٍٙٛ وشیٕٝ

 وٙذ

    

 ٞبیثیٕبسی ٔشالجت ٘ظبْ ثب آؿٙبیی

 ٘بلّیٗ اص ٔٙتمّٝ ٞبیثیٕبسیٚ  ٘ٛپذیذ

 ٚ ...  صیىب، دً٘ تت)

    

 ا٘تمبَ یچشخٝ" چبست ٕ٘ٛ٘ٝ سػٓ

 "... ٚاٌیشداس ثیٕبسی

    

 ٘ٛصاد تِٛذ اص پیـٍیشی ثش٘بٔٝ ؿشح

 عشیك اص ٔبطٚس تبالػٕی ثٝ ٔجتال

 ٔتمبضی صٚریٗ غشثبٍِشی ثش٘بٔٝ

 .اصدٚاد

    

 ٚ خٖٛ فـبس ثیٕبسیبثی چٍٍٛ٘ی

 دس پیٍیشی ٚ دسٔبٖ ثش ٘ظبست

 ػبَ 30 ثبالی رٕؼیت

    

 غشثبٍِشی ثش٘بٔٝ ا٘زبْ چٍٍٛ٘ی

 ثیٕبسی ثیٕبسیبثی ٞذف ثب ٘ٛصاداٖ

 فٙیُ تیشٚئیذ، ٔبدسصادی وبسیوٓ

 ا٘زبْ ٚ ؿشح سا فبٚیؼٓ ٚ وتٛ٘ٛسی

 دٞذ.

 

    

  



 صفحه  دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی کارآموزی در عرصه  گروه بهداشت عمومی 

 

 .دٌّذ اًجبم سا صیش اقذاهبت ٍاگیش( ثبیذ غیش ٍ ّب )ٍاگیشثیوبسی ثب هجبسصُ ٍ ثیوبسیبثی ثخص کبسٍسصی پبیبى دس داًطجَیبى

 اقذاهبت

هَاسد اًجبم 

 ضذُ

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

اهضبی هشثی یب 

 ًبظش

 فبوتٛسٞبی" چبست ٕ٘ٛ٘ٝ سػٓ

 "غیشٚاٌیش ٞبیخغشثیٕبسی

    

 ٚ ؿشح سا ٞبثیٕبسی ٞبیٌضاسؽ ؿیٜٛ

 .دٞذ ا٘زبْ

    

 سا ط٘تیىی غشثبٍِشی ٞبیثش٘بٔٝ ا٘زبْ

 .دٞذ تٛضیح

    

 ٚ اػتبٖ دس ٞبػشعبٖ تشیٗؿبیغ

 ػشعبٖ ؿیٛع افضایؾ دس ٔٛحش ػٛأُ

    

 ٚ ػٛا٘ح وٙتشَ ٚ پیـٍیشی الذأبت

 حٛادث

    

 سا اعالػبت تحّیُ ٚ تزضیٝ چٍٍٛ٘ی

 ٕ٘بیذ ٔحبػجٝ ٚ تٛضیح

    

 سا ایٔذاخّٝ الذأبت اص ٞبییٔخبَ

 .ٕ٘بیذ ثیبٖ

    

 ػبٔب٘ٝ دس حجت ٘حٜٛ ثب آؿٙبیی  -

 ػیت

    

 ثٝ تٛا٘ٙذٔی ٔشثیبٖ وٝ خبكی ٔٛاسد

 .ٕ٘بیٙذ اضبفٝ رذَٚ ایٗ

    

     

     

     

     

     

     

     

     



 صفحه  دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی کارآموزی در عرصه  گروه بهداشت عمومی 

 

 

 .دَىذ اوجام را سیز اقذامات بایذ ساسی ایمه ي ياکسیىاسیًن بخص کاريرسی پایان در داوطجًیان

 اقذاهبت

هَاسد اًجبم 

 ضذُ

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

اهضبی هشثی یب 

 ًبظش

 دس ٚاوؼیٙبػیٖٛ یثش٘بٔٝ حجت

 ػیت یػبٔب٘ٝ

    

 سٚتیٗ ٚاوؼیٙبػیٖٛ ثش٘بٔٝ

 رذیذتشیٗ ثشاػبع سا وٛدوبٖ

 ِیؼت ٚصاستخب٘ٝ دػتٛساِؼُٕ

 ٕ٘بیٙذ

    

 دس ٞبیٌشٜٚ ٚاوؼیٙبػیٖٛ ثش٘بٔٝ

 ٕ٘بیٙذ ِیؼت سا خغش ٔؼشم

    

 ػٙیٗ دس ص٘بٖ ٚاوؼیٙبػیٖٛ ثش٘بٔٝ

 ثٙٛیؼٙذ سا ثبسٚسی

    

 ثبسداس ٔبدساٖ ٚاوؼیٙبػیٖٛ ثش٘بٔٝ

 ثٙٛیؼٙذ سا

    

 دس ٞبیٌشٜٚ ٚاوؼیٙبػیٖٛ ثش٘بٔٝ

 ثٙٛیؼٙذ سا ٞپبتیت خغش ٔؼشم

    

سٚتیٗ  ٚاوؼیٙبػیٖٛ ا٘زبْ عشیمٝ

(SQ ،ID ،IMسا ثلٛست ػّٕی ) 

 دٞٙذ ٘ـبٖ

    

 ،OPVٚاوؼٗ  ٔلشف ٔٙغ ٔٛاسد

 سا ثٙٛیؼذ ... ٚ پٙتبٚاالٖ حالث،

    

 ٞبٚاوؼٗ حُٕ ٚ ٍٟ٘ذاسی عشیمٝ

 وٙٙذ تـشیح سا ػشد ص٘زیشٜ ٚ

    

 اص ٘بؿی ؿبیغ ٔـىالت ٚ ػٛاسم

 دٞذ ؿشح سا ٞبٚاوؼٗ تضسیك

    

 ٚ ػٛاسم وشدٖ وٓ چٍٍٛ٘ی

 سا ٚاوؼیٙبػیٖٛ اص ٘بؿی ٔـىالت

 دٞذ آٔٛصؽ ٔذدرٛیبٖ ثٝ

    

 وٝ وٛدوب٘ی ٚاوؼیٙبػیٖٛ ثش٘بٔٝ

 ا٘ذوشدٜ ٔشارؼٝ ٔمشس ٔٛػذ اص غیش

 تب ٔبٍٞی 3 اص) ثٙٛیؼٙذ سا

 (.ٔبٍٞی 12

    

 وٝ وٛدوب٘ی ٚاوؼیٙبػیٖٛ ثش٘بٔٝ

 ا٘ذوشدٜ ٔشارؼٝ ٔمشس ٔٛػذ اص غیش

    



 صفحه  دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی کارآموزی در عرصه  گروه بهداشت عمومی 

 

 6 تب ٔبٍٞی 12 اص) ثٙٛیؼٙذ سا

 (.ػبٍِی

  



 صفحه  دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی کارآموزی در عرصه  گروه بهداشت عمومی 

 

.دٌّذ اًجبم سا صیش اقذاهبت ثبیذ سبصی ایوي ٍ ٍاکسیٌبسیَى ثخص کبسٍسصی پبیبى دس داًطجَیبى  

 اقذاهبت

هَاسد اًجبم 

 ضذُ

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

هشثی یب ًبظشاسصیبثی   

2تب  0ًوشُ اص   

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

اهضبی هشثی یب 

 ًبظش

 غیش وٝ افشادی ٚاوؼیٙبػیٖٛ ثش٘بٔٝ

 سا ا٘ذوشدٜ ٔشارؼٝ ٔمشس ٔٛػذ اص

 (.ػبٍِی18 تب ػبٍِی 7اص) ثٙٛیؼٙذ

    

 غیش وٝ افشادی ٚاوؼیٙبػیٖٛ ثش٘بٔٝ

 سا ا٘ذوشدٜ ٔشارؼٝ ٔمشس ٔٛػذ اص

 (.ػبٍِی 18 ثبالی) ثٙٛیؼٙذ

    

 سا ٚاوؼٗ دسیبفت ٔزبص ػٗ حذالُ

 ثٙٛیؼذ

    

 اػتؼٕبَ ػذْ یب اػتؼٕبَ ٔٛاسد

 دٞذ ؿشح سا ٞبٚاوؼٗ

    

 تىٕیُ سا ٚاوؼیٙبػیٖٛ وبست

 ٔـخق سا ثؼذی ٔشارؼبت ٚ ٕ٘ٛدٜ

 ٕ٘بیٙذ

    

 اػبع ثش سا ػبصی ایٕٗ ػٛاسم

 دٞذ ؿشح سإٞٙب یوتبثچٝ

    

-ایٕٗ ػٛاسم دٞیٌضاسؽ ی٘حٜٛ

 ثٙٛیؼٙذ سا ػبصی

    

 ٚ خبف ؿشایظ دس ٚاوؼیٙبػیٖٛ

 دٞذ ؿشح سا خبف ٞبیٌشٜٚ

    

 دس ٚاِذیٗ رٟت آٔٛصؿی رّؼٝ

 ا٘زبْ اص پغ ٔشالجت صٔیٙٝ

 دٞٙذ تـىیُ ٚاوؼیٙبػیٖٛ

    

     ط ث ة ٚاوؼٗ تّمیح

     خٛساوی اعفبَ فّذ ٚاوؼٗ دادٖ

 اعفبَ ، فّذMMRٚاوؼٗ  تضسیك

 ، ...پٙتبٚاالٖ ٚاوؼٗ تضسیمی،

    

 ٚ تزٛیض ساٜ، ص٘ذٜ ٞبیٚاوؼٗ ا٘ٛاع

 ثجشد ٘بْ سا آٖ ٔمذاس

    

 ساٜ، ؼبَف غیش ٞبیٚاوؼٗ ا٘ٛاع

 ثجشد ٘بْ سا آٖ ٔمذاس ٚ تزٛیض

    

 ثٝ الصْ ٞبیتٛكیٝ ٚ آٔٛصؽ

 ٚاوؼیٙبػیٖٛ اص پغ ٚاِذیٗ

    

 تٛا٘ٙذٔی ٔشثیبٖ وٝ خبكی ٔٛاسد

 .ٕ٘بیٙذ اضبفٝ رذَٚ ایٗ ثٝ

    

     



 صفحه  دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی کارآموزی در عرصه  گروه بهداشت عمومی 

 

 .دَىذ اوجام را سیز اقذامات بایذ بُذاضت آمًسش بخص کاريرسی پایان در داوطجًیان

 اقذاهبت

هَاسد اًجبم 

 ضذُ

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

اهضبی هشثی یب 

 ًبظش

 ٚ ٌب٘ت رذَٚ ٕ٘ٛ٘ٝ یه عشاحی

 آٔٛصؿی ٘یبصػٙزی ا٘زبْ

    

 ٔٙبػت آٔٛصؿی ٔتٗ تذٚیٗ ٚ تؼییٗ

 ٔشثٛعٝ ٔشثی ثٝ آٖ اسائٝ ٚ

    

 ٔـىالت ا٘تمبَ چٍٍٛ٘ی تٛضیح

 ثٝ یب ٚ پضؿه ثٝ ٔشارؼیٗ خبف

 ٚاحذ ٔؼئَٛ

    

 ػٕؼی ٚػبیُ ثب وبس چٍٍٛ٘ی تـشیح

 ثٟذاؿتی ٔشاوض دس ٔٛرٛد ثلشی

  دسٔب٘ی

    

 وٕه ثب آٔٛصؿی رّؼٝ تـىیُ

 ثٝ تٛرٝ ثب ثلشی ػٕؼی ٚػبیُ

 سػْٛ ٚ آداة فشًٞٙ، ػٛاد، ػغح

 فشاٌیشاٖ

    

 رٟت دس اػبػی الذأبت ا٘زبْ

 ٌیش٘ذٌبٖآٔٛصؽ فؼبال٘ٝ دادٖ ؿشوت

 والػی ٞبیثحج دس

    

 ٔٛاسد یٔبٞب٘ٝ آٔبسی ٌضاسؽ ٚ حجت

 ػیت یػبٔب٘ٝ دس ؿذٜ دادٜ آٔٛصؽ

    

 ؿبُٔ وٝ آٔٛصؿی ثش٘بٔٝ عشاحی

 :ثبؿذٔی صیش ٔٛاسد

 رّؼبت-آٔٛصؿی ثش٘بٔٝ ٔحتٛای

 اسصؿیبثی ٚ پبیؾ ٘تبیذ-آٔٛصؿی

    

 ثٟذاؿتی ٔـىالت ثٙذیاِٚٛیت

 یه ارشای ٚ ٌیش٘ذٌبٖ آٔٛصؿی

 آٖ عشح ٚ احشثخؾ آٔٛصؿی رّؼٝ

 ثٟذاؿتی ؿٛسای رّؼٝ دس

    

 رّؼبت اص وبُٔ ٌضاسؽ اسائٝ

 سیضی، ثش٘بٔٝ ٔمذٔٝ، اص اػٓ آٔٛصؿی

 ٘تبیذ، اٞذاف، ٔحتٛی، دسع، عشح

 اسصؿیبثی اسصیبثی

 

    

  



 صفحه  دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی کارآموزی در عرصه  گروه بهداشت عمومی 

 

.دٌّذ اًجبم سا صیش اقذاهبت ثبیذ ثْذاضت آهَصش ثخص کبسٍسصی پبیبى دس داًطجَیبى  

 اقذاهبت

هَاسد اًجبم 

 ضذُ

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

اهضبی هشثی یب 

 ًبظش

 ثشای الصْ صٔبٖ ٔذت تٙظیٓ ٚ تؼییٗ

 ثٙذیصٔبٖ ٚ آٔٛصؿی رّؼٝ ارشای

 ثشاػبع آٖ ٔختّف ٞبیلؼٕت

 آٖ ٔحتٛای ٚ ٔٛضٛع

    

 ٚ ػالٔت ٞبی وٙٙذٜ تٟذیذ ؿٙبػبیی

 دس ٔشاوض ػالٔت ٘یبصػٙزی ا٘زبْ

    

     ػّٕیبتی ثش٘بٔٝ عشاحی

 ػبصٔبٟ٘ب ٚ ربٔؼٝ ،افشاد تٛإ٘ٙذػبصی
    

 یه خب٘ٝ ٞش ثش٘بٔٝ ارشای ٚ  آؿٙبیی

 ػالٔت پبیٍبٜ

    

 ثٝ تٛا٘ٙذٔی ٔشثیبٖ وٝ خبكی ٔٛاسد

 .ٕ٘بیٙذ اضبفٝ رذَٚ ایٗ

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 صفحه  دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی کارآموزی در عرصه  گروه بهداشت عمومی 

 

 اوجام را سیز اقذامات بایذ بُذاضتی آمار آيری جمغ ي درمان ي بُذاضت ضبکٍ بز وظارت کاريرسی پایان در داوطجًیان

 .دَىذ

 اقذاهبت
هَاسد اًجبم 

 ضذُ

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

 اهضبی هشثی یب ًبظش

 ٚ ؿجىٝ ٌؼتشؽ عشح ثب آؿٙبیی

 آٖ ضٛاثظ

    

 ؿجىٝ ٘ظبْ ٚاحذٞبی ثب آؿٙبیی

 ثٟذاؿت، پبیٍبٜ ثٟذاؿت، یخب٘ٝ)

 ٚ ؿٟشی ػالٔت ربٔغ ٔشاوض

 ٔشوض ثٟٛسصی، ٔشوض ،سٚػتبیی

 سفتبسی ٞبیثیٕبسی ٔـبٚسٜ

    

 ٔشوض ػتبدی ٚاحذٞبی ثب آؿٙبیی

 ثٟذاؿت

    

 یخب٘ٝ ایزبد ٚ پیـٟٙبد ی٘حٜٛ

 ربٔغ خذٔبت ٔشوض یب ثٟذاؿت

 رذیذ ػالٔت

    

 ٚ ی٘حٜٛ ٚ ٔذیشیت پُٙ ثب آؿٙبیی

 آٖ تفؼیش

    

 ٘یشٚٞبی وبس حزٓ یٔحبػجٝ

 وبسداٖ، ثٟٛسص،) ثٟذاؿتی

 (وبسؿٙبع

    

 اَٚ ػشؿٕبسی تٕشیٗ ٚ وٙتشَ

 اِٚیٗ ؿٕبس، خظ ٞبیفشْ ٚ ػبَ

-ٌشٜٚ  رٕؼیت ٚ رذَٚ ٚ ٚیضیت

 رٙؼی ٚ ػٙی ٞبی

    

 وٛدوبٖ، آٔبسی ٌضاسؽ تىٕیُ

 دس خب٘ٛادٜ تٙظیٓ ٚ ثبسداس ص٘بٖ

 ػیت یػبٔب٘ٝ

    

 حیبتی، ریذ آٔبس، ٌضاسؽ ٚ تىٕیُ

 خب٘ٛادٜ تٙظیٓ

    

 ٚ ٔیشٞب ٚ ٔشي تِٛذٞب، حجت

 صیذ ٚ ػیت یػبٔب٘ٝ دس ٟٔبرشت

 حیبتی

    

 وٙتشَ ٚ ثیٕبساٖ ٘بْ حجت ٚ تىٕیُ

 ٔب٘ب تبثّٛی ٚ داسٚیی وتبثچٝ ثب آٖ

 

    



 صفحه  دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی کارآموزی در عرصه  گروه بهداشت عمومی 

 

 اوجام را سیز اقذامات بایذ بُذاضتی آمار آيری جمغ ي درمان ي بُذاضت ضبکٍ بز وظارت کاريرسی پایان در داوطجًیان

 .دَىذ

 اقذاهبت

هَاسد اًجبم 

 ضذُ

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

ًبظشاهضبی هشثی یب   

خب٘ٝ داسٚیی ٔبٞٝ ػٝ آٔبس تىٕیُ

 دفتش ثب آٖ وٙتشَ ٚ ثٟذاؿت ٞبی

 داسٚیی

    

 ٚ ا٘مضبء تبسیخ ٘ظش اص داسٚٞب وٙتشَ

 داسٚٞب ٍٟ٘ذاسی

    

-ٔبٜ تجذیُ ٚ ٌب٘ٝ٘ٝ ٞبیفشْ تٟیٝ

 رٟت ؿٕؼی ثٝ ٔیالدی ٞبی

 داسٚٞب ٚ ٞبٚاوؼٗ تبسیخ وٙتشَ

    

 ریح اص ثٟذاؿتی ٞبیؿبخق تٟیٝ

 اص ٞشیه تفؼیش ٚ سػٓ ٚ حیبتی

 ٞبؿبخق

    

     ػیت یػبٔب٘ٝ دس اعالػبت حجت

 ثٝ ٞبٚاوؼٗ حُٕ ٘حٜٛ تـشیح

 الٕبسی سٚػتبٞبی

    

     ٚاوؼیٙبػیٖٛ پبیؾ رذَٚ تٛضیح

 ٔٛسد ٚاوؼٗ ٔیضاٖ دسخٛاػت ٘حٜٛ

  ٞبی خب٘ٝ ٚ ٔشوض ثشای ٘یبص

 تبثؼٝ ثٟذاؿت

    

 تٛا٘ٙذٔی ٔشثیبٖ وٝ خبكی ٔٛاسد

 .ٕ٘بیٙذ اضبفٝ رذَٚ ایٗ ثٝ

    

     

     

     

     

     

     

  



 صفحه  دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی کارآموزی در عرصه  گروه بهداشت عمومی 

 

 .دَىذ اوجام را سیز اقذامات بایذ دوذان ي دَان بُذاضت بخص پایان کاريرسی در داوطجًیان

 اقذاهبت
هَاسد اًجبم 

 ضذُ

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

هشثی یب ًبظشاسصیبثی   

2تب  0ًوشُ اص   

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

 اهضبی هشثی یب ًبظش

 دٞبٖ ثٝ ٔشثٛط اعالػبت حجت ا٘زبْ

 ػیت یػبٔب٘ٝ دس د٘ذاٖ ٚ

    

 ٞذف ٞبیٌشٜٚ د٘ذاٖ ٚ دٞبٖ ٔؼبیٙٝ

 تىٕیُ ٚ سٚتیٗ ٞبیٔشالجت ا٘زبْ ٚ

 ٚیظٜ ٔشارؼبت فشْ

    

     DMFTؿبخق  یٔحبػجٝ

-د٘ذاٖ سٚیؾ تأخیش رذاَٚ تٛضیح

 دائٕی یب ٚ ؿیشی ٞبی

    

-دسثیٕبسی ٚیظٜ ٞبیٔشالجت تٛضیح

 د٘ذاٖ ٚ دٞبٖ ؿبیغ ٞبی

    

 صیش آٔٛصاٖ دا٘ؾ فّٛسایذتشاپی تـشیح

 ػذیٓ ؿٛیٝدٞبٖ دادٖ ٚ ػبَ 12

 ػبَ 12 تب 6 آٔٛصاٖدا٘ؾ ثٝ فّٛسایذ

    

 ٚ ٚاِذیٗ ثٝ الصْ ٞبیآٔٛصؽ یاسائٝ

 ٚ دٞبٖ ثٟذاؿت صٔیٙٝ دس وٛدوبٖ

 ... وٛدوبٖ د٘ذاٖ

    

 وٛدن سٚتیٗ ٔشارؼبت تؼذاد تٛكیٝ

 سٚتیٗ خذٔبت ا٘زبْ ٚ ثبسداس ٔبدس یب

 د٘ذاٖ ٚ دٞبٖ ثٟذاؿت

    

 آٔٛصؿی ثش٘بٔٝ یه حذالُ ٘ٛؿتٗ

 ٔخُ د٘ذاٖ ٚ دٞبٖ ثٟذاؿت

 ،"د٘ذاٖ ٚ دٞبٖ ؿبیغ ٞبیثیٕبسی"

 ب ...ی ٞبثشد٘ذاٖ "ثغشی ثب تغزیٝ احش"

    

 ثٝ تٛا٘ٙذٔی ٔشثیبٖ وٝ خبكی ٔٛاسد

 .ٕ٘بیٙذ اضبفٝ رذَٚ ایٗ

    

     

     

     

     

 



 صفحه  دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی کارآموزی در عرصه  گروه بهداشت عمومی 

 

 .دَىذ اوجام را سیز اقذامات ريان بایذ بُذاضت پایان کاريرسی بخص در داوطجًیان

 اقذاهبت
هَاسد 

 اًجبم ضذُ

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

هشثی یب ًبظشاسصیبثی   

2تب  0ًوشُ اص   

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

اهضبی هشثی یب 

 ًبظش

 سٚا٘ی، ػالٔت یحٛصٜ ٞبیثش٘بٔٝ ثب آؿٙبیی

 ٚاحذ، ارشایی ٞبیثش٘بٔٝ) اػتیبد ٚ ارتٕبػی

 ...(  ٚ خغش ػٛأُ ٞب،ؿبخق

    

 ٕٞذِی، ٚ استجبط ثشلشاسی ٟٔبست) خب٘ٛاس اسصیبثی

  ٚ پشٚ٘ذٜ تىٕیُ عشیك اص...(  غشثبٍِشی ا٘زبْ

 ػیت یبٔب٘ٝػ

    

 اختالالت دچبس ثیٕبساٖ پیٍیشی ٚ تىٕیُ ،تٙظیٓ

 یػبٔب٘ٝ ٚ پشٚ٘ذٜ تىٕیُ عشیك اص ػلجی-سٚا٘ی

 ػیت

    

 ٔلشف سٚا٘پضؿىی، ؿبیغ اختالالت ثب آؿٙبیی

 ارتٕبػی ٔـىالت ثشخی ٚ ٔٛاد،

    

 دس خغشصا فبوتٛسٞبی وشدٖ ِیؼت ٚ ؿٙبػبیی

 آ٘بٖ پیٍیشی ٚ سٚا٘ی دچبسٔـىالت ٔذدرٛیبٖ

    

 فٛسی اسربع ثیٕبساٖ، آٔٛصؽ ٚ پیٍیشی ٔشالجت،

 ػیت ػبٔب٘ٝ دس ثیٕبساٖ حجت ٚ فٛسی غیش یب

    

 وٝ ٞبییفؼبِیت ا٘زبْ یب ٚ رذیذ ایایذٜ یاسائٝ

 ٚ افشاد ارتٕبػی ٚ سٚا٘ی ػالٔت یاستمب رٟت دس

 ػلجی ٚ سٚا٘ی ٞبیثیٕبسی ثٝ اثتالء اص رٌّٛیشی

 ؿٛد

    

 ارشایی ٞبیثش٘بٔٝ ٔذاْٚ اسصؿیبثی ٚ پبیؾ

 ٚ ٞب٘بسػبئی سفغ رٟت دس تالؽ ٚ سٚاٖ ثٟذاؿت

 ٔشاوض سٚاٖ ثٟذاؿت ػّٕىشد ثٟجٛد

    

 ٚ خٛدوـی اص پیـٍیشی ثش٘بٔٝ ثب آؿٙبیی

 وٛدن ثالیب، دس ارتٕبػی سٚا٘ی ٞبیحٕبیت

 ... ػبِٕٙذآصاسی ٚ ٕٞؼشآصاسی آصاسی،

    

 ٔشاوض ثٝ ثیٕبساٖ اسربع خبف ؿشایظ تٛضیح

 ثبالتش تخللی

    

 آػیت ثٙذیٌشٜٚ ٚ ؿٙبػبیی ٚ غشثبٍِشی

 ٞبیحٕبیت ثش٘بٔٝ خذٔبت ٘یبصٔٙذ وٝ دیذٌب٘ی

 .داس٘ذ ارتٕبػی سٚا٘ی،

 

    

  



 صفحه  دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی کارآموزی در عرصه  گروه بهداشت عمومی 

 

 .دَىذ اوجام را سیز اقذامات ريان بایذ بُذاضت پایان کاريرسی بخص در داوطجًیان

 اقذاهبت
هَاسد 

 اًجبم ضذُ

اسصضیبثیاثضاس   

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

 اهضبی هشثی یب ًبظش

-سٚا٘ی ٞبیحٕبیت فٙی وٕیتٝ تـىیُ چٍٍٛ٘ی

 عجیؼی ثالیبی ٚ حٛادث دس ارتٕبػی

    

 رّؼٝ یه حذالُ ثشٌضاسی ٚ آٔٛصؿی ثش٘بٔٝ تذٚیٗ

-ٟٔبست سٚاٖ، ثٟذاؿت آٔٛصؽ: صٔیٙٝ دس آٔٛصؿی

 حُ اػتشع، ثب ٔمبثّٝ استجبعی، ٟٔبست ص٘ذٌی، ٞبی

 پشٚسی، فشص٘ذ ؿیٜٛ آٌبٞی، خٛد لبعؼیت، ٔؼئّٝ،

 تٟیٝ یب ٚ ٔٛاد ٔلشف ػٛء ٚ اػتیبد اص پیـٍیشی

 .صٔیٙٝ ایٗ دس آٔٛصؿی رضٜٚ ٚ پٕفّت

    

 ٚ سٚا٘ی ػالٔت ٌؼتشؽ رٟت دس وٝ ٞبییفؼبِیت

 ٞبیثیٕبسی ثٝ اثتالء اص رٌّٛیشی ٚ فشد ارتٕبػی

 .دٞذ تٛضیح سا ؿٛد،ٔی ػلجی ٚ سٚا٘ی

    

 رذَٚ ایٗ ثٝ تٛا٘ٙذٔی ٔشثیبٖ وٝ خبكی ٔٛاسد

 .ٕ٘بیٙذ اضبفٝ

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  



 صفحه  دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی کارآموزی در عرصه  گروه بهداشت عمومی 

 

 .دَىذ اوجام را سیز اقذامات بایذ بخص اقذامات درماوی کاريرسی پایان در داوطجًیان

 اقذاهبت
هَاسد اًجبم 

 ضذُ

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

اهضبی هشثی یب 

 ًبظش

 داسٚ، ؿىُ تضسیمی، سٚتیٗ داسٚٞبی

 سا ...  ٚ تضسیك یعشیمٝ داسٚ، دٚص

 دٞٙذ تٛضیح

    

 ٚٔٛاسد ٞبػٛصٖ ٚ ٞبػشً٘ ا٘ٛاع

 دٞٙذ ؿشح وذاْ ٞش اػتفبدٜ

    

 اص داسٚ سػب٘ذٖ سٚؽ ػٝ ٞبیتىٙیه

 .ثٙٛیؼٙذ سا IM ،SC ،IDعشیك 

    

 سا تضسیمبت اػتشیُ سٚؽ وبسثشد ِضْٚ

 دٞٙذ ؿشح

    

 عٛس ثٝ سا تضسیمی داسٚی وشدٖ آٔبدٜ

 دٞٙذ ٘ـبٖ ػّٕی

    

 ػٝ اص یه ٞش تضسیك آ٘بتٛٔیىی ٔحُ

 دٞٙذ ٘ـبٖ سا IM ،SC ،ID سٚؽ

    

 كٛست ثٝ سا IM ،SC ،ID تضسیمبت

 دٞٙذ ٘ـبٖ ػّٕی

    

     دٞیذ ؿشح سا تضسیمبت اص ٘بؿی ػٛاسم

 ثٝ تٛا٘ٙذٔی ٔشثیبٖ وٝ خبكی ٔٛاسد

 .ٕ٘بیٙذ اضبفٝ رذَٚ ایٗ

    

     

     

     

     

     

     

 

  



 صفحه  دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی کارآموزی در عرصه  گروه بهداشت عمومی 

 

 دَىذ اوجام را سیز اقذامات بایذ تغذیٍ ي غذایی مًاد بُذاضت کاريرسی پایان در داوطجًیان

 اقذاهبت
هَاسد 

 اًجبم ضذُ

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ  -

 ضفبّی

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

اهضبی هشثی یب 

 ًبظش

     ٕ٘بیذ ثیبٖ سا غزایی ٔٛاد ثٟذاؿت اكَٛ

     .دٞذ تٛضیح سا غزایی ٞبیٔؼٕٛٔیت ا٘ٛاع

 ٚ فبػذ غزایی ٔٛاد تـخیق ٞبیسٚؽ

 .دٞذ ا٘زبْ ٚ تٛضیح سا فؼبد ثٝ ٔـىٛن

    

 دس ٔشؽ ٚ ٌٛؿت، ؿیش، ثٟذاؿت إٞیت

 ٕ٘بیذ ثیبٖ سا ا٘ؼبٖ تغزیٝ

    

-ٚسدٜآفش إِّّیثیٗ اػتب٘ذاسٞبی ٚ لٛا٘یٗ

 خالكٝ ثغٛس سا...  ٚ ٌٛؿتی ِجٙی، ٞبی

 دٞذ تٛضیح

    

 ٔٛاد ثبصسػی ػّٕیبت ٚ اسصیبثی ٚ ٔمشسات

 دٞذ تٛضیح سا غزایی

    

 تٛضیح سا غزایی ٞبیتمّت ا٘ٛاع ٟٕٔتشیٗ

 .دٞذ

    

...   ٚ یبسی آٞٗ ثش٘بٔٝ پبیؾ ٚ ثبصدیذ

 ٔشثٛعٝ ٞبیِیؼت چه ثشاػبع

    

 ارشای ٚ رٕؼی ٞبیسػب٘ٝ عشیك اص آٔٛصؽ

 ٚ آٞٗ یذ، صٔیٙٝ دس سػب٘ی اعالع ثؼیذ

 ٞبٔغزی سیض ػبیش

    

 ثشٌضاسی ٚ آٔٛصؿی ثش٘بٔٝ یه تذٚیٗ

 ٞبیصٔیٙٝ دس آٔٛصؿی رّؼٝ یه حذالُ

 غزایی ٔٛاد ثٟذاؿت ٚ تغزیٝ

    

 پشٚسؽ ٚ آٔٛصؽ ثٝ ػٙزی یذ ٘تبیذ اسػبَ

 ارشای ٚ دسٔبٖ ٚ ثٟذاؿت ٞبیؿجىٝ ٚ

 ٔذاخالت

    

 دس) ٔبدساٖ رٟت آٔٛصؿی وبست تٟیٝ

 ٔٛاد ثٟذاؿت ٚ تغزیٝ ٔختّف ٞبیصٔیٙٝ

 (غزایی

    

 عشح اسصؿیبثی ٞبیفشْ اسػبَ ٚ تىٕیُ

 ثبسداس ص٘بٖ ایتغزیٝ حٕبیت

    

 ایٗ ثٝ تٛا٘ٙذٔی ٔشثیبٖ وٝ خبكی ٔٛاسد

 ٕ٘بیٙذ اضبفٝ رذَٚ
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 دَىذ اوجام را سیز اقذامات بایذ سالمىذان بخص بُذاضت کاريرسی پایان در داوطجًیان

 اقذاهبت
هَاسد اًجبم 

 ضذُ

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

 اهضبی هشثی یب ًبظش

 اص ػبِٕٙذاٖ سٚتیٗ ٞبیٔشالجت ا٘زبْ

 كٛست دس فـبسخٖٛ، ٚصٖ، وٙتشَ: رّٕٝ

 وّؼتشَٚ ٔیضاٖ فـبسخٖٛ، وٙتشَ أىبٖ

 ... ٚ خٖٛ لٙذ ٚ

    

، ػیت یػبٔب٘ٝ دس فٛق ٔٛاسد حجت

 ػبِٕٙذاٖ پشٚ٘ذٜ پیٍیشی ٚ تىٕیُ

    

     وٙذ ِیؼت سا خغش ٔؼشم دس ػبِٕٙذاٖ

 ٔشارؼٝ ػبِٕٙذاٖ اػبػی ٘یبصٞبی تؼییٗ

 ثٟذاؿتی ٔشوض ثٝ وٙٙذٜ

    

-ثیٕبسی پیـٍیشی ٚ دسٔبٖ تـخیق،

 ػبِٕٙذاٖ ؿبیغ ٞبی

    

 تؼذاد ٔٛسد دس آٔٛصؽ ٚ تٛكیٝ

 ٚضؼیت ثشاػبع ػبِٕٙذ ٔشارؼبت

 ػبِٕٙذ دیٍش ٞبیثیٕبسی یب فـبسخٖٛ

    

 دس ػبِٕٙذاٖ ثٝ الصْ ٞبیآٔٛصؽ دادٖ

 ؿذٜ تزٛیض داسٚٞبی ٔلشف صٔیٙٝ

    

 ٔلشف صٔیٙٝ دس ػبِٕٙذاٖ ثٝ آٔٛصؽ

 اػتخٛاٖ، پٛوی) ٔغزی غزاٞبی

 ...( لّجی، ٞبیثیٕبسی فـبسخٖٛ،

    

 آٔٛصؽ" ٔخُ آٔٛصؿی ثش٘بٔٝ یه ٘ٛؿتٗ

 ٔلشف"،"ػبِٕٙذاٖ ثٟذاؿتی ٔؼبئُ

 ٔٛاد ٚ ٚیتبٔیٗ اص ػشؿبس غزایی ٔٛاد

 "...  ٚ ٔؼذ٘ی

    

 اص یىی دس آٔٛصؿی والع تـىیُ

 ػبِٕٙذاٖ ثٟذاؿت ثب ٔشتجظ ٞبیصٔیٙٝ

    

 ٔشاوض ثٝ ػبِٕٙذ اسربع ٚ فشْ تىٕیُ

 تخللی

    

 صٔیٙٝ دس ٞبییحُساٜ یاسائٝ ٚ تٛكیٝ

 دس حٛادث ٚ ػٛا٘ح اص پیـٍیشی

 ػبِٕٙذاٖ

    

 ػبِٕٙذاٖ، ٘یبص ٔٛسد ٞبیٚاوؼٗ تٛضیح

 رٟت الذأبت ٔمذاس، تزٛیض، ساٜ

 آٖ احتٕبِی ػٛاسم اص پیـٍیشی

    



 صفحه  دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی کارآموزی در عرصه  گروه بهداشت عمومی 

 

 دٌّذ اًجبم سا صیش اقذاهبت ثبیذ سبلوٌذاى ثخص ثْذاضت کبسٍسصی پبیبى دس داًطجَیبى

 اقذاهبت
هَاسد اًجبم 

 ضذُ

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

 اهضبی هشثی یب ًبظش

 ٚ ػبِٕٙذاٖ ٚاوؼیٙبػیٖٛ رذَٚ تىٕیُ

 اص پغ تٛرٟبت خبف ٚ ٔٛاسد آٔٛصؽ

 ٚاوؼیٙبػیٖٛ ا٘زبْ

    

 اص پیـٍیشی دس ایٔـبٚسٜ خذٔبت اسائٝ

 اسائٝ ... سٚا٘ی ػبعفی، اختالالت

 ػالٔت ػغحی استمب رٟت پیـٟٙبداتی

    

 دس ػبِٕٙذاٖ ثٝ الصْ ٞبیآٔٛصؽ دادٖ

 ػفٛ٘ی ٞبیثیٕبسی اص پیـٍیشی صٔیٙٝ

 ... ٚ آ٘فٛال٘ضا ٔخُ ػبِٕٙذاٖ دس ؿبیغ

    

 ایٗ ثٝ تٛا٘ٙذٔی ٔشثیبٖ وٝ خبكی ٔٛاسد

 .ٕ٘بیٙذ اضبفٝ رذَٚ
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 داوطجًیان در پایان کاريرسی بخص بُذاضت محیظ ضُزی بایذ اقذامات سیز را اوجام دَىذ.

 هَاسد اًجبم ضذُ اقذاهبت

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

هشثی یب ًبظشاسصیبثی   

2تب  0ًوشُ اص   

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

 اهضبی هشثی یب ًبظش

ی ربٔغ ثبصسػیآؿٙبیی ثب ػبٔب٘ٝ      
تـىیُ پشٚ٘ذٜ ٚ رٕغ آٚسی 

اعالػبت ٚ أبسٌیشی أبوٗ ػٕٛٔی 

ٚ ٔشاوض تٟیٝ ٚ تٛصیغ ٚ فشٚؽ 

ٔٛادغزایی حجت دس ػبٔب٘ٝ ربٔغ 

 ثبصسػی

    

ٞبی ثٟذاؿتی أبوٗ ثیبٖ ٔؼیبس

ٚ ٔشاوض تٟیٝ ٚ تٛصیغ فشٚؽ ػٕٛٔی 

 ٔٛاد غزایی ثحشا٘ی ٚ غیش ثحشا٘ی

    

ٞبی ثٟؼبصی أبوٗ ثیبٖ ٔؼیبس

ػٕٛٔی ٚ ٔشاوض تٟیٝ ٚ تٛصیغ فشٚؽ 

 ٔٛاد غزایی

    

٘ظبست ثش وٙتشَ ویفی آة ٕ٘ٛ٘ٝ 

ثشداسی ٔیىشٚثی ٚ ؿیٕیبیی اص آة 

 آؿبٔیذ٘ی

    

     آؿٙبیی ثب ثش٘بٔٝ وٙتشَ دخب٘یبت 
ػٙزی آة آؿبٔیذ٘ی ٚ ٘حٜٛ وّش

 ٌضاسؽ آٖ
    

ی وٙتشَ ٔٛاد خٛساوی دس ٘حٜٛ

ػغح ػشضٝ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی رٟت 

 آصٔبیؾ 

    

ثبصدیذ اص ٔشاوض تٟیٝ تٛصیغ ٚ فشٚؽ 

ٔٛاد خٛساوی آؿبٔیذ٘ی آسایـی 

 ثٟذاؿتی ٚ أبوٗ ػٕٛٔی

تـشیح ٔشاحُ ارشای لبٖ٘ٛ 

ٔٛاد خٛسد٘ی  13اكالحیٝ ٔبدٜ 

ثٟذاؿتی ٚ آؿبٔیذ٘ی آسایـی ٚ 

تؼضیشات حىٛٔتی ٚ  37ٚ39لبٖ٘ٛ 

لبٖ٘ٛ ٔزبصات اػالٔی ٚ  688ٔبدٜ 

 ا٘زبْ ػّٕی ایٗ ٔشاحُ

    

لبٖ٘ٛ ٘ظبْ  68ٚ 17تـشیح ٔبدٜ 

 14ٚ  13كٙفی ثؼٙٛاٖ ٔىُٕ ٔبدٜ 

 ٔٛاد خٛساوی دس كٛست ٘یبص
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اًجبم دٌّذ.داًطجَیبى دس پبیبى کبسٍسصی ثخص ثْذاضت هحیظ ضْشی ثبیذ اقذاهبت صیش سا   

 اقذاهبت
هَاسد اًجبم 

 ضذُ

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

 اهضبی هشثی یب ًبظش

ٞبی آثشػب٘ی ٚ ثبصدیذ اص ػبٔب٘ٝ

ٚ تٙظیٓ فشٟٔبی ٔشثٛعٝ  فبضالة  
    

ثٟذاؿت  ٔٛاسدی وٝ تٟذیذ ػّیٝ

  .ػٕٛٔی تّمی ٔی ؿٛد
    

٘حٜٛ ٘ظبست ثش رٕغ آٚسی ٚ دفغ 

 ثٟذاؿتی فبضالة
    

ا٘زبْ آٔٛصؽ ٌشٚٞی پیـٝ ٚساٖ  

ٔتلذیبٖ ٔشاوض ٔٛسد ٘ظش ثٝ كٛست 

ػّٕی ٚ تٟیٝ ٌضاسؽ ثذِیُ ػپشدٜ 

ؿذٖ ایٗ الذاْ ثٝ آٔٛصؿٍبٜ ثٟذاؿت 

اكٙبف دس كٛست كالحذیذ ٔشثی 

 أٛصؽ دادٜ ؿٛد

    

ا٘زبْ ثبصدیذ ٔحیظ ٞبی آٔٛصؿی 

)دثؼتبٖ سإٞٙبیی دثیشػتبٖ  اص ٘ظش 

ٚضؼیت ثٟذاؿت ٔحیظ ٚ ٌضاسؽ 

 ثبصدیذ ٚ پیٍیشی آٖ

    

ثبصدیذ اص ٔشاوض تٟیٝ ٚ تٛصیغ ٚ فشٚؽ 

ٔٛاد غزایی  تٛضیح ٔمشسات ٚ اسصیبثی 

ٚ ػّٕیبت ثبصسػی ٔٛاد غزایی   

    

تىٕیُ فشْ ٞبی أبسی ٔختّف 

ٟشی ثٟذاؿت ٔحیظ ؿ  
    

آؿٙبیی ثب دػتٛس اِؼُٕ ٞبی عغیبٖ 

 ٘بؿی اص آة 
    

اؿٙبیی ثب دػتٛس اِؼُٕ  ارشایی 

 ٔذیشیت پؼٕب٘ذ
    

آؿٙبیی  ثب تزٟیضات پشتبَ ثبصسػی       
٘ٛؿتٗ ٚ اسائٝ حذالُ یه ٔغّت 

آٔٛصؿی ثلٛست رضٜٚ پٕفّت پٛػتش 

 ٚ یب 

    

آؿٙبیی ثب ٚػبیُ پشتبثُ دٔبػٙذ 

ػٙذ ٔتش ِیضسی   پشتبَ  ؿٛسی

 دػتٍبٜ ػٙزؾ

    

آفالتٛوؼیٗ ؿیش ٚ دػتٍبٜ ػٙزؾ 

 آِٛدٌی ػغٛح
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٘ٙذ تٛأٛاسد خبكی وٝ ٔشثیبٖ ٔی

.اضبفٝ ٕ٘بیٙذ  

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

 
  



 صفحه  دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی کارآموزی در عرصه  گروه بهداشت عمومی 

 

 ذاوجام دَىداوطجًیان در پایان کاريرسی بخص بُذاضت محیظ ريستایی بایذ اقذامات سیز را 

 اقذاهبت
هَاسد اًجبم 

 ضذُ

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

اهضبی هشثی یب 

 ًبظش

دس سٚػتب 688سٚ٘ذ ارشای ٔبدٜ ی       
ػبٔب٘ٝ ربٔغ ثشسػی ٚ ٘زٜٛ 

 وّشػٙزی
    

دفغ ثٟذاؿتی فبضالة دس 

 ارتٕبػبت وٛچه سا تٛضیغ دٞذ 
    

سٚػتب 39ٚ 13تٛضیح ٔبدٜ       
ثیبٖ ٘ٛالق ثحشا٘ی ٚ غیش ثحشا٘ی 

دس أبوٗ ػٕٛٔی ٚ ٔشاوض تٟیٝ  ٚ 

 تٛصیغ ٔٛاد غزایی

    

اِٚٛیت ثٙذی الذأبت ا٘زبْ ؿذٜ دس 

صٔیٙٝ ثٟذاؿت آة ٚ ثشٚص اپیذٔی 

ٞبی ٔشتجظ ؿبُٔ وّشص٘ی ٚ 

 وّشػٙزی 

    

تـشیذ عشق دفغ ثٟذاؿتی فضٛالت 

حیٛا٘ی ٚ صثبِٝ دس سٚػتبٞب ٚ 

 ارتٕبػبت وٛچه 

    

ثبصدیذ اص سٚػتبٞب ٚ ثشسػی چٍٍٛ٘ی 

ٚ  تدفغ ثٟذاؿتی صثبِٝ ٚ فضٛال

ٔـىالت ٚ  سفغبد الذأبت رٟ

 پیٍیشی آٖ

    

ثشٌضاسی رّؼٝ ؿٛسا ثب  ٔؼتٕذاٖ  

ٚاػضب ؿٛسای سٚػتبیی دس رٟت 

 سفغ ٔـىالت ثٟذاؿتی سٚػتب

    

ثیبٖ سٚؿٟبی ثٟؼبصی ٔؼبثش ٚ 

صٔیٙٝ  ایٗٔؼیبسٞبی الصْ دس   
    

ٞبی ثٟذاؿت ٔحیظ تىٕیُ فشْ

 ٔذاسع كفحٝ آخش پشٚ٘ذٜ خب٘ٛاس

خب٘ٛاسٞبای )ثٟذاؿت ٔحیظ ٚ حشفٝ  

    

ٞبی آٔبسی ٚضؼیت تىٕیُ فشْ

أبوٗ ػٕٛٔی ٚ ٔشاوض تٟیٝ ٚ تٛصیغ 

ٚ فشٚؽ ٔٛادغزایی حجت فشْ ٞبی 

 آٔبسی

ٔشثٛعٝ   
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 داًطجَیبى دس پبیبى کبسٍسصی ثخص ثْذاضت هحیظ سٍستبیی ثبیذ اقذاهبت صیش سا اًجبم دٌّذ

 اقذاهبت
هَاسد اًجبم 

 ضذُ

 اثضاس اسصضیبثی

ػولکشدهطبّذُ  -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

اهضبی هشثی یب 

 ًبظش

     حجت فشٟٔبی آٔبسی وّشػٙزی آة
تىٕیُ فشْ ٞبی ثٟذاؿت ٔحیظ 

 ٔؼبرذ
    

ِیؼت وشدٖ ٔؼیبس ٞبی ؿشٚع یه 

پشٚطٜ ثٟؼبصی ٔحیظ ٔب٘ٙذ صٔبٖ 

ٞبی ایزبد ثٙذی تؼییٗ اِٚٛیت 

 اٍ٘یضٜ ٚ ا٘تخبة سٚؽ ٚ ارشا

    

سٚ٘ذ احذاث ثٟؼبصی تٛاِت ٞبی 

سٚػتبیی سٚؽ ٔلشف ٚ ٍٟ٘ذاسی 

ػْٕٛ ٚ ٔٛاد ٌٙذ صدا ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی 

ٞبی ٔیىشٚثی ٚ ؿیٕیبیی اص آة 

 سٚؽ تٟیٝ ٚ ٍٟ٘ذاسی وّش ٔبدس

    

٘ٛؿتٗ ٚ اسائٝ حذالُ یه ٔغّت 

آٔٛصؿی ثٝ كٛست رضٜٚ پٕفّت 

.... پٛػتش ٚ یب   

    

تٛا٘ٙذ ٔٛاسد خبكی وٝ ٔشثیبٖ ٔی

 ثٝ ایٗ رذَٚ اضبفٝ ٕ٘بیٙذ
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دَىذ. اوجام را سیز اقذامات بایذ حزفٍ ای بُذاضت بخص کاريرسی پایان در اوطجًیان  

 اقذاهبت
هَاسد اًجبم 

 ضذُ

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ ضفبّی -  

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

اهضبی هشثی یب 

 ًبظش

 حشفٝ ثٟذاؿت فشْ تىٕیُ ا٘زبْ

 ٘ظش وبسٌبٜ ٔٛسد یب وبسخب٘ٝ دس ای

    

 ثب اػتخذاْ اص لجُ ٔؼبیٙبت تٛضیح

 ٔحِٛٝ وبس ٘ٛع ثٝ تٛرٝ

    

 ای دٚسٜ ٔؼبیٙبت ا٘زبْ ٚ تٛضیح

 وبسٌشاٖ

    

 دس ثٟذاؿتی ٟٔٓ ٘ىبت تـشیح

 ٔختّف ٞبیلؼٕت ثبصدیذ حیٗ

 وبسخب٘ٝ یب وبسٌبٜ

    

 سصایخظ ػٛأُ ؿٙبػبیی ٚ ثیبٖ

 ٔحیظ دس ...ٚ ؿیٕیبیی فیضیىی،

 پیٍیشی ٚ ٘ظبست ٘حٜٛ ٚ وبس

 ٔـىالت

    

 ثب ٔشتجظ ٔـىالت ٚ ٘ٛالق ثیبٖ

 وبسخب٘ٝ یب وبسٌبٜ ثٟذاؿتی ٔؼبئُ

 ٘ٛالق ایٗ سفغ ٘حٜٛ ٚ

    

 ثلٛست آٔٛصؿی ٔغبِت ٘ٛؿتٗ

 ... ٚ پٛػتش پٕفّت، رضٜٚ،

    

 ٔٛسد دس أٛصؿی والػٟبی تـىیُ

 دس خغشصا ػٛأُ اص پیـٍیشی

 ... یب ٚ وبس ٔحیظ

    

     آٔبسی ٞبیفشْ ٘ٛؿتٗ ٚ تٙظیٓ

 ثٝ وبسٌشاٖ خبف ٔـىالت ا٘تمبَ

 ٔؼئَٛ ثٝ یب ٚ وبسخب٘ٝ پضؿه

 ٔمشسات اػبع ثش ٔشثٛعٝ ٚاحذ

    

 تٛا٘ٙذٔی ٔشثیبٖ وٝ خبكی ٔٛاسد

 .ٕ٘بیٙذ اضبفٝ رذَٚ ایٗ ثٝ
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 دَىذ اوجام را سیز اقذامات بایذ اداری مکاتبات آمًسش بخص پایان کاريرسی در در داوطجًیان

 

 اقذاهبت
هَاسد 

 اًجبم ضذُ

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

ٍ سَاالت کتجی  -

 ضفبّی

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

اهضبی هشثی یب 

 ًبظش

 ٚ ٔؼبیت ٔضایب،) اداسی ٔىبتجبت ا٘ٛاع تٛضیح

)... 

    

 ثلٛست) ٘بٔٝ عشیك اص اداسی ٔىبتجٝ ا٘زبْ

 (ػٙتی

    

 افضاسٞبی٘شْ عشیك اص اداسی ٔىبتجٝ ا٘زبْ

 (ٚة تحت ٔخلٛكب) اداسی اتٛٔبػیٖٛ

    

 خبسد ٚ ػبصٔبٖ داخُ اداسی ٔىبتجبت

 ػبصٔبٖ

    

     اداسی اتٛٔبػیٖٛ افضاس ٘شْ اص اػتفبدٜ

 اداسی ٔىبتجبت اػتب٘ذاسد دػتٛساِؼُٕ

 أضبء، اكّی، ٔتٗ ػٙٛاٖ، ػشِٛحٝ،)

 اداسی ٘بٔٝ ارضاء(، فشػتٙذٜ آدسع سٚ٘ٛؿت،

 كٛستزّؼٝ ٚ

    

 دػت ثبال ثٝ) اداسی ٔىبتجبت ٚ ٍ٘بسؽ آییٗ

 ٚ اداسی ٘بٔٝ ٘ٛؿتٗ عشص(، دػت پبییٗ ٚ

 ٕ٘ٛ٘ٝ یه یاسائٝ

    

     ٌضاسؽ ٚ كٛستزّؼٝ ا٘ٛاع

     ٔٛسیتأٔ ٚ ٔشخلی ا٘ٛاع

     ٞب٘بٔٝ ثبیٍب٘ی ٚ ػبصیٔؼتٙذ ٘حٜٛ

     ٘بٔٝ حجت ٔشاتت ٚ ا٘ذیىبتٛس دفتش

     آ٘ی ٚ فٛسی ػبدی، ٞبی٘بٔٝ اسػبَ ّٟٔت

     وبس ٔحُ اداسی تزٟیضات ٚ وبال دسخٛاػت

 ایٗ ثٝ تٛا٘ٙذٔی ٔشثیبٖ وٝ خبكی ٔٛاسد

 ٕ٘بیٙذ اضبفٝ رذَٚ
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 دَىذ اوجام را سیز اقذامات بایذ ػملیاتی ریشی بزوامٍ بخص در پایان کاريرسی در داوطجًیان

 اقذاهبت
هَاسد 

 اًجبم ضذُ

 اثضاس اسصضیبثی

هطبّذُ ػولکشد -  

چک لیست -  

سَاالت کتجی ٍ  -

 ضفبّی

 اسصیبثی هشثی یب ًبظش

2تب  0ًوشُ اص   

ًوشُ/ تبسیخ ٍ 

اهضبی هشثی یب 

 ًبظش

     سیضیثش٘بٔٝ ا٘ٛاع ٚ سیضیثش٘بٔٝ إٞیت

     ػّٕیبتی سیضیثش٘بٔٝ ٔشاحُ

     ٔؼئّٝ ثیبٖ ٚ ثٙذیاِٚٛیت

     اٞذاف ا٘ٛاع ٘ٛؿتٗ

     اػتشاتظی ا٘ٛاع

     تفضیّی رذَٚ

     ٌب٘ت رذَٚ

     ٞبفؼبِیت اسصؿیبثی ٚ پّیؾ

 پضؿىی ػّْٛ دا٘ـٍبٜ ػّٕیبتی ثش٘بٔٝ فشٔت

 ٚصاستخب٘ٝ فشٔت ٚ

    

     ثش٘بٔٝ ا٘حشاف ٚ ٘ؼجی ٚصٖ

 

 

 

  

 کىفزاوس ارسیابی مؼیارَای

 هؼیبسّبی اسصیبثی کٌفشاًس
 اهتیبص

 ٕٞیـٝ

(1) 

 اغّت

(75/0) 

 ٌبٞی

(5/0) 

 ثٙذست

(25/0) 

 ٜٔـبٞذٜ ٘ـذ

0 
      داسد وٙفشا٘غ ٔحتٛای ثش وبفی تؼّظ

      وٙذ ٔی ثیبٖ سا ٔغبِت ؿٕشدٜ ٚ ٚاضح ٚ سػب ثلٛست
 ٕ٘ٛدٜ آٚسی رٕغ سٚص ثٝ ٚ ٔشتجظ ٔٙبثغ اص سا وٙفشا٘غ ٔغبِت

 اػت
     

      دٞذ پبػخ دا٘ـزٛیبٖ پشػؾ ثٝ اػت لبدس
      .ٕ٘بیذ ٔی ٔؼشفی دا٘ـزٛیبٖ ثٝ سا سا اػتفبدٜ ٔٛسد ٔٙبثغ

      .دٞذ ٔی اسائٝ خٛد ٔشثی ثٝ وتجی كٛست ثٝ سا ؿذٜ اسائٝ ٔغبِت
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 دات ي پیطىُاداتا: اوتق1فزم ضمارٌ 

 کارآمًس گزامی:
ؿٛد ٘ظشات، پیـٟٙبدات ٚ ا٘تمبدات خٛد سا ایذ، تمبضب ٔیاتٕبْ سػب٘ذٜ ثٝدس پبیبٖ، ضٕٗ تـىش اص ؿٕب وٝ ٔتؼٟذا٘ٝ ٚظبیف خٛد سا دس دٚسٜ وبسآٔٛصی دس ػشكٝ 

 دس خلٛف ٘حٜٛ ارشای ثش٘بٔٝ وبسآٔٛصی اػالْ فشٔبئیذ تب دس رٟت ثٟجٛد ثش٘بٔٝ دس دٚسٜ ٞبی آتی ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌیشد.
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 هؼیبسّبی اسصیبثی  صفبت

 اهتیبص

 ّویطِ

(1) 

 اغلت

(75/0) 

 گبّی

(5/0) 

 ثٌذست

(25/0) 

هطبّذُ 

 ًطذ

0 

 ٍقت( 1

 ضٌبسی

      .داسد حضَس هشکض دس هقشس سبػت دس -
      .دّذهی تحَیل هقشس هَػذ دس سا ضذُ تؼییي تکبلیف -

      .ًوبیذهی اجتٌبة غیشهَجِ غیجت اص -
      .دّذهی عالع هشثَعِ هشثی ثِ قجل اص غیجت ثَدى هَجِ صَست دس -

 ( یًَیفَسم2

 سػبیت غیشُ ٍ آالت صیَس ٍ آسایص ًذاضتي حجبة، یصهیٌِ دس سا داًطکذُ هَاصیي -

 .کٌذهی

     

      پَضذهی( سفیذ سٍپَش) هٌبست یًَیفَسم -
      .است هشتت ٍ تویض ٍی یًَیفَسم -

      .ًوبیذهی ًصت سیٌِ سٍی ثش سا ضٌبسبیی کبست -

 سػبیت( 3

 اخالقی اصَل

      .هیٌوبیذ تَجِ ثْذاضتی ّبیگیشیتصوین دس هذدجَیبى ًقص ثِ -
      .ًوبیذهی تلقی هحشهبًِ سا هذدجَیبى ثِ هشثَط اعالػبت -
      .کٌذهی حوبیت آًْب اص ٍ داسد آگبّی هذدجَیبى حقَق اص -

-(هسئَلیت4

 پزیشی

      .کٌذهی ضشکت آهَصضی ّبیفؼبلیت دس قجلی آهبدگی ثب -
      .ًوبیذهی اقذام آًْب ثِ دستشسی جْت دس ٍ ضٌبسذهی سا خَد آهَصضی ًیبصّبی -

      .ًوبیذ هی هسئَلیت احسبس هحَلِ ٍظبیف هقبثل دس -
      .ًوبیذهی پیگیشی سا هذدجَیبى ثشای ضذُ اًجبم اقذاهبت ًتبیج -
      .ًوبیذهی اقذام خَد ثشای یبدگیشی ّبیهَقؼیت ایجبد ثِ ًسجت -

 دػَت خَد ّبیفؼبلیت ثش ًظبست ٍ ّوکبسی جْت تجشثِ ثب افشاد اص الصم هَاسد دس -

 .کٌذهی

     

5 )

 هستٌذسبصی

      .کٌذهی گضاسش خَد هشثی ثِ سا ضذُ اسائِ ّبیهشاقجت ٍ هطبّذات -
 قشاس هشثی اختیبس دس هکتَة صَست ثِ سا هذدجَ ثِ ضذُ اسائِ آهَصضی هحتَای -

 .دّذهی

     

 ( اًگیض6ُ

      .ضَدهی داٍعلت کبسّب، اًجبم ثشای -
      .گیشدهی کوک خَد هشثی اص کٌذ،هی ضؼف احسبس کِ ّبییصهیٌِ دس -

      .داسد سا آى پیگیشی ٍ کبسّب اًجبم ثشای کبفی اًگیضُ -
      .داسد سا هغبلت هغبلؼِ ثشای کبفی اًگیضُ -

      .داسد سا جَیبى هذد هطکالت پیگیشی ثشای کبفی اًگیضُ -

 ( ًح7َُ

 استجبط

      .ثبضذهی احتشام ثش هجتٌی ٍ هَدثبًِ هشثی یب استبد ثب ٍی استجبط -
 احتشام ثش هجتٌی ٍ هَدثبًِ ثْذاضتی پشسٌل ثب ٍی استجبط -

 .ثبضذهی 

     

      .ثبضذهی احتشام ثش هجتٌی ٍ هَدثبًِ داًطجَیبى سبیش ثب ٍی استجبط -
      .ًوبیذهی ػول ٍ پزیشدهی سا سبصًذُ اًتقبدّبی -

 "يیژٌ پایان تزم": ارسیابی داوطجًیان بُذاضت ػمًمی  در ديرٌ کارآمًسی2فزم ضمارٌ 
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 داًطجَ ًوشُ استبًذاسد ًوشُ هشثَعِ ثخص
   وٛدوبٖ ثٟذاؿت
   ٔبدساٖ ثٟذاؿت
   ثبسٚسی ثٟذاؿت

   ؿٟشی ٔحیظ ثٟذاؿت
   سٚػتبیی ٔحیظ ثٟذاؿت

   ایحشفٝ ثٟذاؿت
   ٔذاسع ثٟذاؿت

   ٚاٌیش( غیش ٚ ٞب )ٚاٌیشثیٕبسی ثب ٔجبسصٜ ٚ ثیٕبسیبثی
   ػبصیایٕٗ ٚ ٚاوؼیٙبػیٖٛ
   ثٟذاؿت آٔٛصؽ

   دسٔبٖ ٚ ثٟذاؿت ؿجىٝ ثش ٘ظبست ٚ ثٟذاؿتی آٔبس آٚسیرٕغ
   د٘ذاٖ ٚ دٞبٖ ثٟذاؿت

   سٚاٖ ثٟذاؿت
   تضسیمبت

   غزایی ٔٛاد ثٟذاؿت ٚ تغزیٝ
   ػبِٕٙذاٖ ثٟذاؿت

   اداسی ٔىبتجبت
   ػّٕیبتی یثش٘بٔٝ
   وٙفشا٘غ یٕ٘شٜ

   اسصیبثی ویفی
   وبسآٔٛصی  پبیبٖ أتحبٖ

   وُ رٕغ

 

 :ػٕٛٔی ثٟذاؿت وبسآٔٛصی ٔؼئَٛ أضبی
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 ٘بْ ٔشثی :   ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛادٌی دا٘ـزٛ:

 ٔذت دٚسٜ :    ٘بْ دٚسٜ وبسآٔٛصی :

 غیجت غیش ٔٛرٝ :   غیجت ٔٛرٝ :    تؼذاد غیجت :

 ٘ظش ٔشثی دس ٔٛسد تزذیذ دٚسٜ یب ثشٌضاسی رّؼبت رجشا٘ی:

 

    7تشم  کبسآهَصیًوشُ 

 ًوشُ کست ضذُ حذ ًصبة ًوشُ  سدیف

  ًوشُ 100 ًوشُ کتجی 1

  ًوشُ 50 ًوشُ ػولی 2

3 
ًوشُ سویٌبس یب اسائِ دس گشٍُ، 

 الگ ثَک ٍ اسصضیبثی کیفی
  ًوشُ 30

 ًوشُ پژٍّص 4
ًوشُ 10 ًَضتي پشٍپَصال تب تصَیت    

ًوشُ 10 ّب دادُ آٍسی جوغ   

    8تشم  کبسآهَصیًوشُ 

 ًوشُ کست ضذُ حذ ًصبة ًوشُ  سدیف

  ًوشُ 100 ًوشُ کتجی 1

  ًوشُ 50 ٍ سٌبسیَ ًوشُ ػولی 2

3 
ًوشُ سویٌبس یب اسائِ دس گشٍُ، 

 الگ ثَک ٍ اسصضیبثی کیفی
  ًوشُ 30

ًوشُ 20  پبیبًی گضاسش ًوشُ پژٍّص 4   

 

  : ٕ٘شٜ  ٟ٘بیی) تٛػظ ٔذیش ٌشٜٚ(:د

 أضبء ٔذیش ٌشٜٚ:     أضبء ٔشثی:

 

 


