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ورزي دوره کار Logbookه حاضر دفترچ

, به منظور ثبت کليه پزشکي اجتماعي

باليني  شما در  -فعاليتهاي  آموزشي 

. در پايان  استطول دوره طراحي شده 

جهت  بوک لوگدوره اطالعات موجود در 

ارزشيابي عملي و حضور و غياب مورد 

استفاده قرار مي گيرد . لذا خواهشمند 

دقت خود را است در تکميل آن حداکثر 

 مبذول فرمائيد .

 : توجه

     در تكميللد درچه للم و لل

 دقت را در و ه داشچم باشيد 

  وهايت سعي   تلش  ول د را

در حفللو   ودهللدار  عم بعمللد 

 ع ريد. 

  تح يللد يللي ازللي ا   هندللا

 درچه م وزد و د ودهدار  ومائيد. 
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  : دانشجويان گرامی 

  در  پزشککي اجتمکاعيزي ورگوييم. کارخوش آمد مي پزشکي اجتماعيورود شما را به بخش

 .گرددماهه اجرا مي يک دوره اي

  حضکور در  شکامل پزشککي اجتمکاعي ککارورزي هکاي الصه اي از برنامهدر دفترچه حاضر خ

 و عرصه هاي اموزشي شامل: کارگاه هاي آموزشي

  روستايي و شهري يا شهري سالمت جامع خدمات مراکز •

 بهداشت هاي خانه •

 پيشگيري کلينيک •

  خانواده پزشکي کلينيک •

 ( نامکا صورت در) ها شهرداري محله سراي و سالمت هاي خانه •

  شهرستان بهداشت مرکز •

 در) . . .  .. . .  ها، زندان ،سرپرست بي کودکان سالمندان، نگهداري مراکز از بازديد •

 (امکان صورت

 و فعاليت هاي مورد نظر دانشجويان در اين دوره آورده شده است.

 گ بوکومقررات تکميل ل 

 .تکميل لوگ بوک بايستي از ابتداي دوره آغاز گردد 

 ده شکاز استاد يا مسئول مشخص شده بخواهيد که اقدام انجکام ليت هاي عملي در جدول فعا

 را تاييد نمايد.

  اجرا شده يآموزشبرنامه شما از  ارزشيابي فرم به همراهدر پايان دوره دفترچه تکميل شده را 

 ارزشيابي نهايي شما منظور گردد. به آموزش تحويل تا در

 زيکابي د الگ بکوک را در اختيکار گرفتکه و آن را اردر طول دوره آموزشي، اسکاتيد مکي تواننک

 نمايند.

 گ بوک را به طور مستمر همراه خود داشته باشيد.لو 

  در مواردي کهLog book  و  گکرددناقص باشد ، نمره ناتمام است و به دانشکده گزارش نمي

 شود.ميدانشجو تجديد دوره 
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 :مقررات دوره 

  ضروري است. فيلددر  30/12تا  8حضور دانشجو از ساعت 

 باشد.مي الزامي و کارگاه هاي طي دوره حضور در کالسهاي آموزشي  

  ش روز مرخصي بکا همکاهنگي اسکتاد و مسکئول آمکوز يککارورزان در طي ماه مي توانند از

 بيمارستان استفاده نمايند.) استفاده از فرم مرخصي الزامي است(.

 شود مي عشرو دوره ابتداي از محترم کارورزان ارزشيابي. 

 و ( انيدرم– بهداشتي مراکز به عزيمت روز)فيلد اول روز همچنين و کارگاه برگزاري روزهاي 

 .نيست مجاز هم وغيبت شود نمي داده مرخصي فيلد در آخر روز

 است الزامي درماني-بهداشتي مراکز در حضور زمان در روپوش پوشيدن. 

 شروع دوره مي باشد بهشنپنج و رسمي تعطيل روزهاي جز به ماه هر اول روز 

 :ارزشيابی دوره 

 ايهکو کارگکاه  کنفرانسکها و برنامکه هکا، رفرانس امتحان از مباحث عنوان شکده در کالسکها 

 باشد.مي منابع اعالم شده از سوي وزارت بهداشتآموزشي و 

 و  ارزشيابي به صورت کتبي و شفاهيOSCE ... انجام مي گردد .  و 

  د.انجام مي شو استاد مربوطه يا مسئول معرفي شدهنظر مهارت هاي عملي الزاماً تحت 

 .ارزشيابي عملکرد دانشجو در حيطه هاي مهارتي توسط استاد انجام مي شود 

 

 

 
 

 كليات:  –الف 

 حفظ و رعايت شئون شرعی و اخالق پزشکی در كليه ساعات حضور در بيمارستان – 1

 انشکده و دانشگاهرعايت مقررات داخلی گروه يا بخش، بيمارستان، د – 2

 سفيد تميز و آراسته پوشيدن روپوش. 

  مشخصات به روپوش نصب کارت شناسايي حاوي. 

 و پرسنل بخش حسن رابطه با اساتيد ، بيماران. 

  پزشکي استفاده مناسب از گوشي و لوازم. 

دانش آموختگان رشته بخشنامه وزارت بهداشت و سند توانمندی  ز مطابقرشرح وظايف كارو

 بندهای زير است:شامل  پزشکی
 

 



 دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی قم -پزشکی اجتماعیزی رلوگ بوک کارو

 

4 

 

  بخش عدم استفاده از گوشي همراه در. 

 مهارت هاي برقراري ارتباط -3

 ارتباط ر اينران و استفاده از تکنيک هاي کالمي و غيرکالمي دبرقراري ارتباط با بيما 

 برقراري ارتباط موثر با بيمار و همراهان و خانواده بيمار 

 برقراري ارتباط با همکاران، پرسنل پزشکي و مسوالن 

 توانايي بيان نظرات و آموخته ها در قالب سخنراني و يا مقاالت علمي 

 بازتوانی(، درمان و تشخيصمراقبت بيمار) -4

 اصول کلي مراقبت از بيمار 

 تجويز دارو 

 تغذيه 

 اقدامات حمايتي 

 بازتواني بيمار 

 طب مکمل و جايگزين 

 اي، اخالق و حقوق پزشکی حرفهتعهد  -5

 مهارت هاي تصميم گيري ، استدالل و حل مساله -6

 مهارت بالينی*

 راصلي بيما اخذشرح حال ساختارمند، يکپارچه ، کامل و جامع و متمرکز بر شکايت 

 :توانايي انجام 

 معاينه فيزيکي عمومي و جامع 

 معاينه منتال 

  سورژانامعاينه باليني متمرکز بر شکايت اصلي بيمار در شرايط اورژانس و غير 

 :ثبت اطالعات مربوط به بيمار در پرونده شامل 

 خالصه  -شرح پروسيجرها -دستورات -سيرپيشرفت بيماري -يافته هاي اوليه

 پرونده

 شتن مشاورهنو 

 نوشتن برگه اعزام و ارجاع 

 نوشتن گواهي فوت 
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 شركت در همايش هاي آموزشی:  –ت 

و يکا کارگکاهي و جلسکات آموزشکي  يشرکت منظم و فعال در کليه کالس هکاي درس تئکور – 1

 بخش 

انجکام  شرکت در درمانگاه يا خانه هاي بهداشت طبق برنامه تعيين شده و گرفتن شرح حکال، – 2

 ز بيمار و معرفي بيمار به پزشک معالج يا.معاينه ا

 ش. ارائه کنفرانس هاي علمي در صورت لزوم طبق برنامه تنظيمي توسط مسئول آموزش بخ – 3

 حضور در بيمارستان:  –ث 

ر گکروه حضور در درمانگاه و يا خانه هاي بهداشت طبق برنامه تعيين شده از سوي رياست هک – 1

ان هر بخش موظف است بکراي کليکه سکاعات حضکور کارورزوزش يا بخش يا دانشکده )مسئول آم

 آنان در بخش برنامه آموزشي مدون تهيه و در آغاز دوره اعالم کند(. 

شککايات  ان از شرح وظايف فوق و يا هرگونه اهمال در انجکام وظکايف و يکاکارورزموارد تخلف – 2

کده يکا بيمارسکتان يکا دانشکان در اين رابطه حسب مورد در شوراي آموزشي بخکش، گکروه کارورز

سيدگي مطرح و تصميمات الزم گرفته خواهد شد. چنانچه مسائل مطروحه در هر کدام از مراجع ر

د جاع خواهکننده اوليه به نتيجه قطعي نرسيد، مورد به مرجع باالتر جهت اتخاذ تصميم مقتضي ار

 شد. مرجع نهايي تصميم گيري شوراي آموزشي دانشکده خواهد بود. 

 پزشکی اجتماعیبخش  ورزيوين كنفرانسهاي آموزشی دوره كارعنا  : 

 محل مهر و امضاء استاد  عنوان كنفرانس
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ی در راستاي تحقق توانمندديهاي مدورد انتردار از داندش آموزشدر پايان اين چرخش 

 : آموختگان پزشکی عمومی كارورز بايد بتواند

و  رقرار کنکدو ساير اعضاي تيم سالمت به نحو شايسته ارتباط ببا مراجعان، بيماران، کارکنان  -1

 . ويژگي هاي رفتار حرفه اي مناسب را در تعامالت خود به نحو مطلوب نشان دهد

 هدد انجام مراجعين براي موفقيت با و درستي به را خطر عوامل کاهش و مديريت ارزيابي -2

 نمايد نقد ردمو حسب و اجرا درستي به را کشوري سالمت هاي برنامه -3

 فيلکدهاي در پوشکش تحکت منطقکه يکا جمعيکت سالمت مشکالت و خطر عوامل ترين مهم -4

 و اسکبمن راهکارهکاي موجکود امکانات به توجه با و نمايد بندي اولويت و بررسي را يآموزش

 نمايد هارائ و تدوين بخشي برون و درون هاي همکاري به عنايت با را الزم عملياتي برنامه

 و وادهخکان فکرد، سطح در را دار اولويت و شايع هاي بيماري از پيشگيري و لگريغربا خدمات -5

 کند نقد جامعه

 کند اجرا را مشکل حل و بندي اولويت ،تحليل قالب در طرح يک -6

 ايدنم تحليل و محاسبه سالمت الکترونيکي سيستم با کار اساس بر را بهداشتي هاي شاخص -7

 رد ارزشکيابي و پکايش راهکارهکاي از اسکتفاده بکا را سکالمت هاي شاخص ارتقاي راهکارهاي -8

 نمايد پيشنهاد را منطقه

 و ربکاردا زنکان کودککان، بزرگسکاالن، در را وکامکل يکپارچکه ،جکامع حکال شرح اخذ توانايي -9

  باشد داشته سالمت خدمات جامع مراکز يا خانواده پزشکي کلينيک در سالمندان

 رايکج بنکدي تقسکيم برحسکب) کودککان االن،بزرگسک جامع و عمومي فيزيکي معاينه توانايي -10

 شکرعي حکدود از آگکاهي و بيمکار خصوصکي حکريم رعايکت با سالمندان و باردار زنان ،(سني

 باشد داشته سالمت خدمات جامع مراکز يا خانواده پزشکي کلينيک در مرتبط

 بندد کار به را باالتر سطوح به ارجاع صحيح راهکارهاي و اصول -11

 دده انجام جامعه و خانواده فرد، سطح در را سالمت بر موثر عياجتما عوامل ارزيابي -12

 ببندد بکار مشکالت حل در را Advocacyجانبه همه حمايت جلب هاي شيوه و ها روش -13

 عهجام و خانواده ،فرد سطح در را شايع هاي بيماري غربالگري و زودرس تشخيص هاي روش -14

 ببندد کار به

 داروها بنويسد منطقي زتجوي اصول اساس بر را الزم هاي نسخه -15
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 شامل:بارم نمرات ارزشیابی دانشجویان 
 بارم معیار موضوع فعاليت

 2  حضور فعال و منظم در فيلد

 گزارشات

 2 يمدیریت بيمار

 1 ارزیابي جامعه

 1 سالمت ارزیابي نظام ارائه خدمات

 مشکالت عوامل خطر و اولویت بندي

 سالمت
1 

ه اي در منطقه طراحي و ارائه طرح مداخل

 تحت پوشش
2 

 2 ارزشيابي خدمات و تجزیه و تحليل نهایي

اجراي مداخالت آموزشي در مرکز 

 درماني -بهداشتي
2 

 2  رعایت اخالق حرفه اي

 1  در کارگاه هاو مشارکت فعال  حضور 

 4  ارزیابي اساتيد

 20  جمع امتياز

 

 دوره لطو در رود می انتظار اجتماعی پزشکی كارورز از: 

 آن در شاده آورده مثاال باه توجاه باا و گزارش موارد طبق را روستا یك در جامعه ارزیابي 1-

 .دهد انجام

 .کند ارزیابي گزارش موارد طبق را (درماني بهداشتي مرکز) خدمات ارائه نظام 2-

 ارائاه رسايبر و خدمات ارائه نظام ارزیابي، جامعه ارزیابي از آمده بدست نتایج از استفاده با  -3

 ذکار بندي اولویت معيارهاي طبق و استخراج را منطقه مشکالت پوشش تحت جامعه در خدمت

 .بپردازد مشکالت بندي اولویت به گيريتصميم ماتریکس یا گزارش در شده

 وقات از قسامتي درمااني -بهداشاتي مرکاز به کننده مراجعه بيماران تعداد فراخور به روز هر -4

  دهد اختصاص او نظارت تحت و مرکز پزشك بهمراهدر خانه بهداشت   مارانبي ویزیت به را خود
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 مدیریت فعاليتهاي ثبت برگه در را ماه در شده ویزیت بيماران از جالب مورد دو باید کارورز هر

 .کند وارد بيمار

 ریازي برناماه طراحي جهت را مشکل یك 4 ردیف در شده بندي اولویت مشکالت ميان از -5

 .کند انتخاب تفصيلي برنامه نوشتن و عملياتي

 بهداشات يها خانه فعاليتهاي پایش به درماني بهداشتي مرکز کارشناسان و کاردانان با همراه -6

 مباارزه-خانواده بهداشت پایش یك در حداقل دوره انتهاي در کارورز هر بطوریکه بپردازد تابعه

 شاشپو تحت منطقه بهداشت هاي خانه در داروئي و آمار و پذیرش محيط بهداشت -بيماریها با

 .باشد کرده شرکت

 تابعه بهداشت هاي خانه در بيماران ویزیت به مرکز پزشك با همراه هفته در روز یك حداقل -7

 .بپردازد

 
 شده كسب اجتماعی پزشکی كارورزی دوره پايان در رود می انتظار كه هايیتوانايی 

 :باشد

 :شامل پوشش تتح جامعه در سالمت مدیریت  :كلی هدف

 جامعه کلي  ارزیابي 

 بهداشتي در جامعه خدمات ارائه نظام وضعيت سالمت پایش 

 مشکالت بندي اولویت و استخراج 

 وششپ تحت منطقه و مرکز مشکالت براي تفصيلي برنامه نوشتن و عملياتي ریزي برنامه انجام 

 يدرمان بهداشتي مراکز به کنندگان مراجعه در شایع بيماریهاي مدیریت 

 بيماران ارجاع روند و سيستم با آشنایي 

 مکاتبات اداري روند با آشنایي 

 فعالیت های كارورزان در دوره يک ماهه پزشکی اجتماعی
 دوره در ابتداي توجيهي کارگاه آموزشي در شرکت .1

 تهياه و دوره گازارش عملکارد ارائاه خادمات )مطاابق نظاام و تحت پوشش جامعه کلي ارزیابي .2

 دو( براساس آن مشکالت تهيه ليست و آن از کتبي گزارش
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باا  اآنها و مقایساه گازارش(  شاخصاها براسااس )محاسبه خدمات سالمت در جامعه ارائه ارزیابي .3

 تمشاکال تهياه ليسات و آن از حاصال ارائه تجزیه و تحليال و و استاني کشوري استانداردهاي

 براساس آن

 3 و 2 براساس بند مشکالت اولویت بندي نهایي ليست تهيه .4

 گروه در طرح پروپوزال و ارائه 4 بند براساس اي طرح مداخله عنوان انتخاب .5

 بر اساس برنامه مداخله اي تفضيلي برنامه و تهيه عملياتي ریزي برنامه .6

 در آموزشاي جلساه یاك حاداقل برگزاري شامل پوشش تحت منطقه در اي مداخله طرح اجراي .7

 هدف گروه

 یتمادیر کتباي گزارش و ارائه مرکز پزشك حت نظارتت کننده بيماران مراجعه مدیریت انجام .8

 مربوطه فرم بيمار مطابق دو

 یشپا و پوشش روستاهاي تحت و بهداشت خانه هاي از )بازدید برنامه سياري در فعال حضور .9

 (هفته در روز 1حداقل)بيماران ویزیت و فعاليتها

  اي مداخله نتایج طرحشامل گزارش نهایي  ارائه و کتبي امتحان .10

 اجتماعی پزشکی كارورزی دوره در كار گزارش ارائه لبقا

 :از عبارتند گزارش این اجزا

 درماني -در منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتي  جامعه ارزیابي 1-

ز ساالمت شاامل فعاليات پزشاك خاانواده و ساایر واحادهاي مرکا خادمات ارائاه نظام ارزیابي 2-

 درماني -بهداشتي

طابق م PHCجاري سالمت در جامعه تحت پوشش با تاکيد بر اصول اجراي برنامه هاي  ارزیابي 3-

 دستورالعمل

 -يتعيين و اولویت بندي عوامل خطر و مشکالت سالمت در منطقه تحت پوشاش مرکاز بهداشات -4

 درماني

 درماني -طراحي و ارائه طرح مداخله اي در منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتي  -5

 ز بهداشتي و درمانياجراي مداخالت آموزشي در مرک  -6

 بيماري مدیریت -7
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 نکارورزا که است الزم فوق اجزاء از یك هر در کارورزي دوره کار گزارش در خالصه بطور

 :فرمایند رعایت را زیر هاي حداقل محترم

 :شامل جامعه ارزيابی .1

 موقعيت جغرافيایي 

  ،شرایط کلي فرهنگي 

  سطح  تحصيالت 

   ،درامد و اشتغال 

 اي ساني، اطالعات جمعيتي)دموگرافي(: تعداد خانوار، متوسط جمعيت، آمار تولد، مرگ و مهاجرت، گروه ه

 نسبت جنسيتي، اطالعات باروري، 

  ،وضعيت مدارس 

 ،واحدهاي توليدي 

  اماکن عمومي... 

 

 جمعيتي شاخصهاي 

 یکسال زیر سني گروه درصد -

 سال پنج زیر سني گروه درصد -

 الس 15 زیر سني گروه درصد -

 سال 64 تا 15 سني گروه درصد -

 باالتر و سال 65 سني گروه درصد -

 سرباري نسبت -

 شوهردار زنان نسبت -

 جمعيتي هرم -

 .شود تهیه بررسی مورد روستای مشکالت لیست پايان در

 :شامل (روستايی درمانی بهداشتی مركز) بهداشتی خدمات ارائه نظام ارزيابی .2

 ادافکر بکه مناسکب خکدمات بکراي الم هاي زيرساخت و ساختار نظر از خدمات ارائه نظام بررسي

 :شامل جامعه

  روستایي درماني بهداشتي مرکز فيزیکي فضاي -
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  درماني-خدمات بهداشتي ارائه براي بهداشتي درماني مرکز در موجود واحدهاي تعداد -

 بهداشتي درماني کارکنان مرکز تعداد -

  کارکنان انگيزه و آگاهي -

  ري مرکز بهداشتي درمانيضرو  لوازم و تدارکاتوجود  -

 از لحاظ موجود بودن، شرایط نگهداري، تاریخ انقضا ... واکسن و داروکنترل  -

 بهداشتي درماني مرکز در عملياتي جامع طرح  و وجود خدمات ارائه مدیریت کنترل -

 (مرکز مختلف واحدهاي در) خدمات ارائه براي موجود هاي دستورالعملدسترسي به  -

 .شود تهیه مركز مشکالت لیست قسمت اين پايان در

 

 جامعه در خدمت ارائه ارزيابی .3

رکاز، مساتندات ماز قبيل   (ها داده آوري جمع) اطالعات کسب منبع است الزم محاسبه این در

در ایان رددگا ثبات نظر مورد دوره و  ...(با کارکنان و ساکنان روستا ، مصاحبهمحيطي  مشاهده

 پوشاش تحات جامعاه در خادمت ارائاه نشانگر که تيبهداش شاخصهاي برخي است الزم مرحله

 سانجش و شاوند و تحات تحليال انتخااب باشند مي بررسي مورد روستایي درماني بهداشتي مرکز

 باا و فرماوده مرقاوم را شاخصاها ایان اي منطقاه و کشاوري استانداردهاي چنين هم .قرار گيرند

 .نمایيد مقایسه خود مرکز هاي شاخص

 جمعیتی شاخصهای 

 عمومي باروري زانمي 1-

 سني اختصاصي باروري ميزان 2-

 کلي باروري ميزان 3-

 ناخالص نسل تجدید ميزان 4-

 مادران مير و مرگ ميزان 5-

 نوزادان مرگ ميزان 6-

 یکسال از کمتر کودکان مرگ ميزان 7-

 سال پنج از کمتر کودکان مرگ ميزان 8-
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 جمعيت طبيعي رشد 9-

 باروری سالم  برنامه شاخصهای 

 (سنتي و مدرن) خانواده تنظيم مختلف هاي روش اختصاصي و کلي پوشش 1-

 شاخص فرزنداوري  2-

 شاخصهاي برنامه سالمت مادران 

 باردار زنان از مراقبت درصد 

 ویژه مراقبت نيازمند باردار زنان درصد 3-

 زایمان به کننده کمك فرد حسب بر شده انجام زایمانهاي نسبت 4-

 مادر سني گروه حسب بر شده جامان زایمانهاي درصد 5-

 زایمان از پس اول روز چهل  در مراقبت درصد 6-

 مادر شیر با تغذيه ترويج برنامه شاخصهای 

 زندگي اول ماه 6 در مادر شير با انحصاري تغذیه درصد 1-

 درصد تغذیه با شير مصنوعي -2

 تغذيه برنامه شاخصهای 

 رشد اختالل داراي کودکان درصد 1-

 دکان مبتال به چاقيدرصد کو -2

 بودن موجود صورت در) بیماريها از مراقبت و پیشگیری و مبارزه های برنامه شاخصهای 

 (:مركز در

 سال پنج زیر کودکان در پنوموني از ناشي مرگ ميزان .1

 اسهالي بيماریهاي دليل به سال پنج زیر کودکان مير و مرك ميزان .2

 ي قلبي عروقي ...ميزان مرگ عليتي مانند ميزان مرگ و مير عليت .3

 مرکز مراقبت تحت غيرواگير و واگير بيماریهاي بروز ميزان .4

 (نظر مورد بيماري تفکيك به)منطقه شایع بيماریهاي شيوع ميزان .5

 رالتو در برداري نمونه براي انتظار موارد تعداد با مدفوع شده گيري نمونه تعداد مقایسه .6

 مثبت ميراس ریوي سل به مبتال جدید موارد شناسائي ميزان .7
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 (سل بيماري در) درمان شکست ميزان .8

 (سل بيماري در) درمان از غيبت ميزان .9

 مرکز پوشش تحت منطقه در تاالسمي شده شناسائي ناقالن ميزان .10

 باالتر و ساله 30 افراد در دیابت بيماري شيوع ميزان .11

 باالتر و ساله 30 افراد در خون فشار شيوع ميزان .12

 /پوليو سوم نوبت /ثالث سوم نوبت / سرخك اول نوبت /ژ ث ب واکسن اول نوبت پوشش درصد .13

 .یکسال زیر کودکان در هپاتيت سوم نوبت

 پولياو هااي واکسان براي)یکسال زیر کودکان گروه در واکسن اول نوبت به نسبت سوم نوبت افت .14

 (هپاتيت و ثالث

 
 متورد ستتايیرو درمتانی بهداشتتی مركز پوشش تحت جامعه در مشکالت لیست قسمت اين پايان در

 .شود تهیه بررسی

 و اتخادم ارائاه نظاام ارزیابي جامعه، ارزیابي)فوق کلي مقوله سه بررسي ار پس که است الزم

 يراماونپ بحث و گيري نتيجه عنوان تحت قسمتي تنظيم به اقدام (جامعه در خدمات ارائه ارزیابي

 وضاع آمادن بوجاود لالع شاما نظار به که فرمائيد مشخص قسمت این در و نمائيد حاصله آمار

 .چيست موجود

 

 بهداشتی مشکل يک حل مديريت .4

 ساه از شاده اساتخراج مشاکالت)موجود وضاع بررساي از حاصال نتایج براساس قسمت این در

 ائاهار باراي شاده ارائاه باراي شاده وضع هاي استاندارد گرفتن نظر در چنين هم و ( قبل قسمت

 زا استفاده با است، موجود اي منطقه و يکشور دستورالعمهاي در که مطلوب شرایط و خدمات

 دهشا ارائاه آنها نمونه که) گيري تصميم ماتریس و بندي اولویت معيارهاي و قبل صفحه جدول

 .نمایيد موجود مشکالت بندي اولویت به اقدام ( است
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 مشکالت بندی الويت برای پیشنهادی معیارهای
 

-مداخله)هزینااه بااودن صاارفه بااا  فوریت

 اثربخشي(

مااداخل )اطالعااات کااافي،  قابلياات  بهداشتي مشکل یا بيماري بار

منااابع مااالي، نيااروي انساااني، زمااان 

  کافي...(

  مردم نياز اخالقي مالحظات

  مردم کمك  سياسي مالحظات

 -انسااني نياروي0 مادیریت مناابع تماامي کاه است الزم بهداشتي مشکل براي حل راه تنظيم در

 ابازار از يدتوان مي حل راه این تنظيم براي(.گردند منظور اطالعات و زمان -ابزار و مواد -بودجه

 .نمائيد استفاده ميباشد شما کار گزارش از بخشي خود که تفصيلي برنامه

 بیماری و بیمار مديريت .5

 و ایناهمع ماورد فيلاد در حضور دوره در که بيماراني از بيمار دو براي است الزم قسمت این در

 اصالي قسامت پاانزده تماامي بررساي) فرمائيد تکميل را بيمار مدیریت فرم دای داده قرار بررسي

 ویاژه لدساتورالعم داراي آنهاا مراقبات که بيمارهائي مورد در (.باشد مي الزامي فرم در موجود

 اخلاهمد و اجرائاي کارهاي راه عنوان به دستورالعمل در موجود نکات تمامي به است الزم است

 که دگردن انتخاب بيماراني قسمت این انجام در سهولت جهت گردد مي پيشنهاد .گردد توجه اي

 صااحبهم و معایناه ماورد شما شخص توسط بيمار حتما و باشند مي منطقه شایع بيمارهاي به مبتال

 .باشد گرفته قرار

 نظتام در متدون ختدمت يک ارائه برای تفصیلی برنامه نوشتن و عملیاتی برنامه تنظیم  .6

 بهداشتی مشکل يک برای حل راه ارائه يا بهداشتی

ي کاه قابال مداخلاه در مشاکالت از یکاي و گازارش 4 قسامت در مشکالت بندي اولویت از پس

 هادفیاك هادف اصالي و تعادادي  باراي مداخلاه انتخااب ماي شاود وشرایط کنوني مي باشاد، 

نهاد تعيين مي شود. براي هر یك از اهداف اختصاصاي، تعادادي راهکار)اساتراتژي( پيشا اختصاصي
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در مشاکل را شناساایي  کنترل قابل موثر و متغيرهايمي گردد. براي تدوین راهکارهاي مناسب، باید 

و  افکاار باارش و موجاود اطالعاات از ،مشکل مورد نظر  کننده ایجاد عوامل شناسایي راي.نمود. 

 از فادهاسات باا  ساپس.  يادنمای اساتفاده( مااهي استخوان کاوا، ایشي)معلول و علت نمودار ترسيم

 و کارده بنادي اولویات را اساتراتژیها (گياري تصميم ماتریس مثال راي) ب بندي الویت روشهاي

 باراي نيااز مورد فعاليتهاي مناسب استراتژي انتخاب از پس .نمائيد انتخاب را ها استراتژي بهترین

 باراي). نمایيد مشخص را است انجام قابل استراتژي این طریق از که اختصاصي هدف به رسيدن

 فعاليتهاا ایان مجموعاه واقاع در کاه شاود مي گرفته نظر در فعاليتها از اي مجموعه استراتژي هر

 ریازي برناماه باه نيااز فعاليتهاا ایان مانظم و صاحيح انجام براي پس ( دهد مي شکل را عمليات

 ماي تفصايلي برنامه جدول یا و گانت جدول ترسيم آن هاي تکنيك از یکي که داریم عملياتي

 .دباش

 :مدنظر قرار گيرد: فعاليتها تعيين دراین موارد 

 .باشد مربوطه استراتژي با متناسب باید فعاليتها .1

 .نمایيد مشخص مسئول فعاليتها از یك هر براي .2

 زماان رد .نمایياد مشاخص را فعاليات هر خاتمه و شروع زمان و نمایيد بندي زمان را عاليتهاف  .3

 .نمایيد توجه ... و تعطيالت فصلها، مثل مسایلي به فعاليتها بندي

 .را مشخص نمایيدفعاليتها از یك هر نياز مورد بودجه .4

  .گردد مشخص نيز هر فعاليت ارزشيابي و پایش روش باید انتها ر .5

 .دهيد رارق تفصيلي برنامه جدول در را آنها است بهتر بودجه بيني پيش و فعاليتها تعيين بدنبال

 

ا ضمیمه لوگ بوک به آموزش تحویل دانشجویان بایستی کلیه مستندات ر

 نمایند.
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 بیماریها دهی گزارش نظام راهنماي

 واحد به بيمار دقيق آدرس و مشخصات ذكر با را بيماري موارد مشاهده صورت در

 .نمائيد گزارش شهرستان بهداشت مركز بيماريهاي با مبارزه و پيشگيري

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 )تلفنی( فوري گزارش مشمول بیماریهاي: Aگروه 

 :به شک

 كزاز نوزادان ديفتري سرخك وبا )التور( حاد شل فلج

 تب راجعم زرد تب تيفوس طاعون مننژيت

 هرگونه حيوان گزيدگی
ونريزي بيماري هاي بثوري خ

 دهنده

 افزايش موارد ساير بيماري هاي واگير

 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ماهانه)کتبی( گزارش مشمول : بیماریهايBگروه 

 :واگیر بیماريهای

 

 هپاتيت وييدتيف سرفه سياه سل

 ويرال

 موارد

HIV+ 
  هيداتيك كيست

 توكسوپالسموز آميزشی بيماريهاي زخم سياه مالت تب كاالآزار و سالك ماالريا

 بيماريهاي ساير و كچلی بالغين كزاز جذام گال پديكولوز

 قارچی

 فوري گزارش مشمول بيماريهاي ساير
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 .شود می گزارش ماه هر پایان در آن موارد تعداد فقط که بیماریهایی

 اوريون مرغان، آبله اي، روده انگلهاي ملتحمه، ورم ها، اسهال

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 :غیرواگیر بیماریهاي

 و سوانح ديابت گواتر تاالسمی سرطان

 حوادث

 روماتيسمی( تب خون، فشار عروق)افزايش و قلب بيماريهاي

 ذهنی( ماندگی عقب صرع، نوروز، روانی)سايكوز، بيماريهاي

 

 

 توضيحات:
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 ارزشیابی دوره:

 
 نمره دانشجو نمره معیار معیار موضوع فعاليت

  2  حضور فعال و منظم در فيلد

 گزارشات

  2 يمدیریت بيمار

  1 ارزیابي جامعه

  1 سالمت ارزیابي نظام ارائه خدمات

 عوامل خطر و اولویت بندي

 سالمت مشکالت
1 

 

طراحي و ارائه طرح مداخله اي در 

 منطقه تحت پوشش
2 

 

ارزشيابي خدمات و تجزیه و 

 تحليل نهایي
2 

 

اجراي مداخالت آموزشي در 

 درماني -مرکز بهداشتي
2 

 

  2  ه ايرعایت اخالق حرف

در و مشارکت فعال  حضور 

 کارگاه ها

 
1 

 

  4  ارزیابي اساتيد

  20  جمع امتياز

 

 

 

 

 

 
 

 

 مهر و امضاي استاد:

 
 مهر و امضاي استاد:
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