
 

 

 سالمت روان -1

بسته آموزش و راهنمای عمل ویژه کارشناسان مراقب سالمت  : عنوان منابع آزمون  مراقبین سالمت و بهورزان 

 4931بهداشت خانواده  سال 

  :ذکر صفحات آزمون

 22تا5فصل اول صفحه

 25تا22فصل دوم صفحه 

 03تا03فصل سوم صفحه 

 57تا50رم صفحه افصل چه

 00تا03فصل پنجم صفحه 

 پیوست ها

 ماما/مراقب ناظر/مامای پزشک خانواده/بهورز زن و مرد-مراقب سالمت/ مراقبت سالمت عنوان گروه هدف:

 

 جوانان مدارسنوجوانان  -2

 فایل پوشه جوانان و نوجوانان +بسته های خدمت غیر پزشک جوانان و: عنوان منابع آزمون عنوان منابع آزمون : 

 نوجوانان

  کل فایل ها ذکر صفحات آزمون:

 ماما/مراقب ناظر/مامای پزشک خانواده/بهورز زن و مرد-مراقب سالمت/ مراقبت سالمت عنوان گروه هدف:

 

 آزمونی برگزار خیتار ساعت موضوع آزمون

 فصل اول

 تیر ماه

 32/4/1441 8 سالمت روان -الف

 // 8 آموزش سالمت-ب

 // 8 بیماریهای غیر واگیر-ج

 32/4/1441 8 بهبود تغذیه -د

 32/4/1441 8 مدارس جوانان نوجوانان-خ



 غیرواگیر - -3

  : ععنوان منابع آزمون 

کتاب مجموعه مداخالت اساسی بیماری های غیرواگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران)ایراپن ( )محتوای  .4

 آموزشی بهورز / مراقب سالمت (

 ( ایراپن)ایران اولیه بهداشتی های مراقبت نظام در غیرواگیر های بیماری اساسی مداخالت مجموعه کتاب .2

 ( سالمت مراقب/  بهورز دستورالعمل  اجرایی) 

 برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری تیروئید نوزادان/دستورالعمل ویژه بهورز و مراقب سالمت)کلیه صفحات( .9

 دستورالعمل مراقبت برنامه پیشگیری و کنترل بیماریهای متابولیک ارثی .1

 شیوه نامه ادغام برنامه شنوایی در نظام سالمت .5

 4936-مراقب سالمت(-ویژه غیرپزشک)بهورز–بسته خدمات نوین سالمت میانساالن  .6

 

  :ذکر صفحات آزمون

کتاب مجموعه مداخالت اساسی بیماری های غیرواگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران ) ایراپن ( )  محتوای 

 آموزشی بهورز / مراقب سالمت (

 (42تا  8از صفحه خطرسنجی سکته های قلبی و مغزی )  -

 (  26تا  41برنامه پیشگیری و کنترل بیماری فشارخون باال ) از صفحه   -

 (  12تا  28برنامه پیشگیری و کنترل بیماری دیابت ) از صفحه  -

 (  13تا  11برنامه پیشگیری و کنترل بیماری اختالل  چربی های خون  ) از صفحه  -

 (  69تا  55برنامه پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ ) از صفحه  -

کتاب مجموعه مداخالت اساسی بیماری های غیرواگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران ) ایراپن ( ) دستورالعمل 

 اجرایی بهورز / مراقب سالمت ( 

تا  11( + ) از صفحه )  41تا  8کشنده یا غیر کشنده ) از صفحه ارزیابی میزان خطر ده ساله سکته های قلبی و مغزی  -

15) 

 ( 45تا  45برنامه پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ ) از صفحه  -

 ( 13تا  18برنامه پیشگیری و کنترل بیماری اختالل چربی های خون  )از صفحه  -

 ( 64تا  53برنامه پیشگیری و کنترل بیماری فشارخون باال ) از صفحه  -

 کلیه صفحات -مراقب سالمت(-ویژه غیرپزشک)بهورز–بسته خدمات نوین سالمت میانساالن  -

از عنوان مرکز  48)صفحه 28-48صفحه  -دستورالعمل مراقبت برنامه پیشگیری و کنترل بیماریهای متابولیک ارثی

 مت(تا موضوع وظیفه مهم و مشترک کارکنان نظام سال 28بهداشت شهرستان تا صفحه 

 

 مردماما/مراقب ناظر/ مامای پزشک خانواده/بهورز زن و -مراقب سالمت/مراقب سالمت  عنوان گروه هدف:

 

 آموزش سالمت-4



 
 وپاورپوینت آموزشی طراحی واجرای پویش   دستورالعملعنوان منابع آزمون : 

 تمام صفحات جزوه و پاور پوینت ذکر صفحات آزمون:

 ماما/مراقب ناظر/ مامای پزشک خانواده/بهورز زن و مرد-سالمت/مراقب سالمتمراقب  عنوان گروه هدف:

 

 

 تغذیه -5

  4122بسته آموزشی تغذیه دربرنامه تحول سالمت ویژه مراقب سالمت /بهورز / ماما نسخه پاییز عنوان منابع آزمون : 

  45- 8   ذکر صفحات آزمون:

 ماما/مراقب ناظر/مامای پزشک خانواده/بهورز زن و مرد-مراقب سالمت/مراقب سالمت عنوان گروه هدف:


