برنامه زمان بندی دوره های آموزش غیرحضوری بدو خدمت مراقبین سالمت-سال 6931
ردیف

ػٌَاى تزًاهِ

1

تَعؼِ ؽثکِ

2

هزاقثت اس
كَدكاى

ػٌَاى آهَسؽي

عاػت آهَسػ

تاریخ

عاػت
آسهَى

عاختارٍػولکزد ًظام عالهت

30

96/3/18

13-14

 6( CDػذد)

هذیزیت ػَاهل خطزسای عالهت

30

96/11/25

13-14

 7( CDػذد)

هذیزیت عالهت ٍیضُ تزًاهِ پشؽک خاًَادُ

24

96/12/9

13-14

 CDهذیزیت عالهت

تزٍیج تغذیِ تا ؽیز هادر

18

(96/2/28عاػت
)13-12

تزٍیج تغذیِ تا ؽیز هادر در تیوارعتاى ّای كَدک ،هجوَػِ
12-13

 تَكلت چارت راٌّوای تالیٌي ردُ عٌي  5-18عال -فزهْا ٍدعتَرالؼول تکویل فزهْای تغذیِ ٍ رٍاى

6

طثق راٌّوای تالیٌي هؼایٌات غیز پشؽک ٍ ؽٌاعٌاهِ عالهت داًؼ آهَساى -ؽٌاعٌاهِ عالهت ًَجَاًاى

-آئیي ًاهِ تْذاؽت هحیط هذارط

 -تْذاؽت هحیط هذارط(تزرعي عالهت هحیط هذرعِ)-

 دعتَرالؼول پایگاُ تغذیِ عالن در هذارط(95/7/6عاػت-12

عالهت
ًَجَاًاى ٍ

ّوکاری در اعتقزار ًظام هزاقثت رفتارّای پز خطز ٍ اجزای هذاخالت پیؾگیزی

هذارط

اس رفتارّای پزخطز در هذارط (رفتارّای جٌغي غیزایوي(تلَؽ تِ هَقغ ،سٍدرط ٍ دیزرط-

آهَسؽي تزٍیج تغذیِ تا ؽیز هادر  ،هؾاٍرُ در هَرد تغذیِ
كَدكاى خزدعال

تزًاهِ ّای هزاقثت گزٍُ عٌي ًَجَاًاى ٍ هذارط (هزاقثت ّای ردُ عٌي5-18عال

3

هحتَای آهَسؽي

12-13

 كتاب عٌیي تلَؽـ كتاب تغْیل گزی درپیؾگیزی اسهصزف دخاًیات

)13

ـ كتاب فزسًذاى – ٍالذیي – راتطِ

24

ـ كتاب آًچِ ًَجَاى تایذاسدخاًیات تذاًذ.

هصزف دخاًیات -خؾًَت -كن تحزكي)

كتاب ؽیَُ تزقزاری آراهؼ درهذارط-كتاب پیؾگیزی اسكن تحزكي درداًؼ آهَساى

تزًاهِ هذرعِ هزٍج عالهت (ّوکاری در اجزا ٍ ًظارت -تؼییي ؽاخص ّای هذرعِ هزٍج

6

عالهت ٍ عتارُ دار ؽذى هذارط -تکویل چک لیغت ّای ارسؽیاتي هذارط هزٍج عالهت)

4

عالهت جَاًاى

تزًاهِ ّای هزاقثت عالهت جَاًاى (هؼایٌات غزتالگزی گزٍُ ّای عٌي 18-29عال طثق
راٌّوای تالیٌي  -هزاقثت ّای ردُ عٌي 18-29عال طثق راٌّوای تالیٌي هؼایٌات غیز پشؽک ٍ
ؽٌاعٌاهِ عالهت  -كٌتزل ٍاكغیٌاعیَى تَام 24-25عالِ ّا -كٌتزل ٍ پیؾگیزی اس تیواری ّای ٍاگیز
ٍ غیز ٍاگیز در داًؾگاُ ّا ،حَسُ ّای ػلویِ ٍ پادگاى ّا -اعتقزار ًظام هزاقثت رفتارّای پز خطز ٍ
اجزای هذاخالت پیؾگیزی اس رفتارّای پزخطز در داًؾگاُ ّا ،حَسُ ّای ػلویِ ٍ پادگاى ّا( تغذیِ
ًاهٌاعة ،كن تحزكي ،عَاًح ٍ حَاد ،هصزف دخاًیات ،عَء هصزف هَاد ،خؾًَت ،رفتارّای جٌغي
غیز ایوي ٍ )...

9

5

6

14

هیاًغاالى

هیاًغاالى

عالهت
عالوٌذاى

)13-12

(96/6/16عاػت
)13-12

12-13

راٌّوای تالیٌي ٍ تزًاهِ اجزائي تین عالهت تزای ارائِ
خذهات ردُ عٌي  29-18عال

 -فایل هؼزفي تزًاهِ ارسیاتي عالهت هیاًغاالى (در عایت

هؼزفي تزًاهِ ارسیاتي ٍ راٌّوای تکویل فزم هزاقثت ادغام یافتِ عالهت
عالهت

(96/6/16عاػت

12-13

دعتَرالؼول تزًاهِ هذرعِ هزٍج عالهت

(96/4/15عاػت
)13-12

دعتَرالؼول ّای تزًاهِ عالهت هیاًغاالى

8

هزاقثت ّای ادغام یافتِ ٍ جاهغ عالوٌذی

6
12

ؽیَُ سًذگي عالن دٍراى عالوٌذی

1

هؼاًٍت تْذاؽتي تارگذاری ؽذُ اعت)
12-13

 راٌّوای تکویل فزم هزاقثت ادغام یافتِ عالهت هیاًغاالىدعتَرالؼول ّای تزًاهِ عالهت هیاًغاالى

96/10/13

13-14

تَكلت چارت پشؽک ٍ غیز پشؽک
كتة ؽیَُ سًذگي عالن دٍراى عالوٌذی ٍسارت
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ردیف

ػٌَاى تزًاهِ

ػٌَاى آهَسؽي

عاػت آهَسػ

7

عالهت هادراى

تغذیِ تارداری ٍ ؽیزدّي

4

اصَل ٍ هْارت هؾاٍرُ تارٍری عالن

14

8

تارٍری عالن ٍ
جوؼیت

تاریخ
(96/2/28عاػت
)13-12

آسهَى
12-13

راٌّوای جاهغ تغذیِ هادراى تاردار ٍ ؽیزدُ (دعتَرالؼول
كؾَری)
جشٍُ ٍ كتاب ٍاصلِ اس ٍسارت هتثَع

96/11/11
رٍػ ّای پیؾگیزی اس تارداری پز خطز ٍ ًاخَاعتِ

عاػت

هحتَای آهَسؽي

13-14

12

كتاب دعتَرالؼول رٍػ ّای پیؾگیزی اس تارداری در
جوَْری اعالهي
راٌّوای كؾَری ایوي عاسی
راٌّوای هزاقثت پیاهذ ایوٌغاسی
دعتَرالؼول فلج اطفال
راٌّوای هزاقثت تیواری عزخک
راٌّوای هزاقثت عزخجِ هادرسادی
راٌّوای هزاقثت تیواری دیفتزی
راٌّوای هزاقثت تیواری عیاُ عزفِ
راٌّوای تیواری هٌٌضیت
راػٌوای هزاقثت آًفلَاًشا
دعتَرالؼول كَرًٍا ٍیزٍط

كٌتزل ٍ
9

هزاقثت اس
تیواری ّا تیوار

 20عاػت

هزاقثت تیواری ّای قاتل پیؾگیزی تا ٍاكغي ٍ سًجیزُ عزها

یْای ٍاگیز دار

2

(96/7/27عاػت12
)13-

راٌّوای سًجیزُ عزها
12-13

راٌّوای تشریقات ایوي

برنامه زمان بندی دوره های آموزش غیرحضوری بدو خدمت مراقبین سالمت-سال 6931
ردیف

ػٌَاى تزًاهِ

ػٌَاى آهَسؽي

عاػت آهَسػ

تاریخ

عاػت

هحتَای آهَسؽي

آسهَى

 6عاػت
راٌّوای تیواریْای هٌتقلِ اس آب ٍ غذا

تیواری ّای هٌتقلِ اس آب ٍ غذا (اعْالٍ ،تا ٍ )...

طثق هَارد اتالغي
(راٌّوای هزاقثت تیواری عالک
راٌّوای هزاقثت تیواری تة هالت
راٌّوای هزاقثت تیواری تة كزیوِ كٌگَ
راٌّوای هزاقثت تیواری عیاُ سخن
تیواری ّای هؾتزک اًغاى ٍ دام (تة هالتّ ،CCHF ،اری ،عالک ٍ ٍ )....

راٌّوای تیواری ّاری
راٌّوای تیواری كاالآسار

هٌتقلِ اس ًاقلیي

راٌّوای تیواری كیغت ّیذاتیذ

 6عاػت

راٌّوایثیواری لپتَعپیزٍس
(96/5/5عاػت-12
)13

12-13

راٌّوایثیواری تة دًگ
راٌّوای تیواری هؾوؾِ
راٌّوای تَكغَپالعوَس
دعتَرالؼول هزتَط تِ هاالریا)

 6عاػت

راٌّوای تیواری ّای ایذس ٍ آهیشؽي
دعتَرالؼلول تؾخیص HIV

تیواری ّای آهیشؽي ،ایذس ٍ ّپاتیت

دعتَرالؼلول هزاكش هؾاٍرُ تیواریْای رفتاری
راٌّوای تیواری ّپاتیت ٍ تیواریْای آهیشؽي

راٌّوای كؾَری تزًاهِ عل

عل
4

3

برنامه زمان بندی دوره های آموزش غیرحضوری بدو خدمت مراقبین سالمت-سال 6931
ردیف

ػٌَاى تزًاهِ

ػٌَاى آهَسؽي

عاػت آهَسػ

تیواری عزطاى

10

تیواری ّای صًتیک

تاریخ

عاػت
آسهَى

هتَى آهَسؽي ٍیضُ هزاقة عالهت
كتاب تیواریْای پغتاى ،عزٍیکظ ،كَلَركتال

6

دعتَرالؼول جاهغ تزًاهِ كؾَری اس تزٍس تاالعوي هاصٍر

تیواری ّای قلثي ٍ ػزٍقي در كلیِ گزٍّْای عٌي

تزًاهِ جاهغ كؾَری پیؾگیزی ٍ كٌتزل تیواری قلثي ٍ

12
10

تیواری ّای

دیاتت در كلیِ گزٍّْای عٌي

غیزٍاگیز

6
تزًاهِ پیؾگیزی اس حَادث در كلیِ گزٍّْای عٌي

11

عالهت رٍاى

12

13

تَعؼِ ؽثکِ

تزًاهِ كؾَری پیؾگیزی ٍكٌتزل تیواری دیاتت ًَع 2
راٌّوای هلي جاهؼِ ایوي
عایز راٌّواّای هلي حَادث

2

آعن

2

راٌّوای هلي آعن ،راٌّوای آعن در هذارط

هْارت ّای فزسًذ پزٍری

12

هْارت ّای فزسًذ پزٍری

حوایت ّای رٍاًي اجتواػي در تالیا

10

كتاب حوایت ّای رٍاًي اجتواػي در تالیا ٍ حَادث غیز
96/8/16

13-14

6

(ادغام خذهات اختالالت هصزف هَاد در ًظام هزاقثت ّای اٍلیِ عالهت )

ٍ كار

95/5/31

13-14

كتاتچِ تَْرس،كارداى ٍ تیواری كن كاری تیزٍییذ

پیؾگیزی اس اػتیاد

عالهت هحیط

ػزٍقي

6

غزتالگزی ًَساداى

هحتَای آهَسؽي

ارگًََهي كار تا كاهپیَتز

4

ارگًََهي حول دعتي تار

3

هْار اپیذهي اعتؼوال دخاًیات

7

آهَسػ تْذاؽت هحیط

20

اقذاهات تْذاؽتي در ؽزایط اضطزار

10

كوکْای اٍلیِ

20

هتزقثِ
تغتِ آهَسؽي هزاقة عالهت

96/9/1

13-14

جشٍُ ارگًََهي كار تا كاهپیَتز
جشٍُ ارگًََهي حول دعتي تار
راٌّوای آهَسؽي تزک دخاًیات

96/9/22

13-14

راٌّوای آهَسؽي تْذاؽت هحیط
راٌّوای اقذاهات تْذاؽتي در ؽزایط اضطزار

96/10/27

13-14

كتاب ٍاكٌؼ عزیغ یک اهذادگز

ساعت اجرای ازمون  61-69می باشد به استثنائ روزهای پنج شنبه که ساعت 69-61می باشد.
4

