
 

 

 

 سالمت روان-1

 نامطلوب پيامدهای در توانمندسازی مداخالت آموزشی بسته : سالمت روان انعنوان منابع آزمون  کارشناس

 بهداشتی، معاونت پزشکی، آموزش و درمان بهداشت وزارت /)روان سالمت کارشناس ويژه (اجتماعی  سالمت

 )ضميمه و  در اتوماسيون به همراه همين نامه ارسال شده( ٩٣١۵

 کارشناسان سالمت روان:عنوان گروه هدف

 کتاب کل  :ذکر صفحات آزمون

بسته آموزش و راهنمای عمل ويژه کارشناسان مراقب سالمت  : عنوان منابع آزمون  مراقبين سالمت و بهورزان 

 ٩٣١1بهداشت خانواده  سال 

  :ذکر صفحات آزمون

 22تا۵فصل اول صفحه

 2۵تا22فصل دوم صفحه 

 03تا03فصل سوم صفحه 

 57تا50فصل چهارم صفحه 

 00تا03فصل پنجم صفحه 

 پیوست ها

 

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

 

 آزمونی برگزار خیتار ساعت موضوع آزمون

 اول فصل

 تیر ماه

 32/4/0410 8 سالمت روان -الف

 // 8 مدارس جوانان نوجوانان  -ب

 // 8 بیماریهای غیر واگیر-ج

 32/4/0410 8 آموزش سالمت-د

 32/4/0410 8 تغذیه-خ



 نوجوانان جوانان مدارس -2

 فايل پوشه جوانان و نوجوانان +بسته های خدمت غير پزشک جوانان و: عنوان منابع آزمون عنوان منابع آزمون : 

 نوجوانان

  کل فايل ها ذکر صفحات آزمون:

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

 

 غیرواگیر - 3

  : ععنوان منابع آزمون 

کتاب مجموعه مداخالت اساسی بيماری های غيرواگير در نظام مراقبت های بهداشتی اوليه ايران)ايراپن ( )محتوای  .٩

 آموزشی بهورز / مراقب سالمت (

 ( ايراپن)ايران اوليه بهداشتی های مراقبت نظام در غيرواگير های بيماری اساسی مداخالت مجموعه کتاب .2

 ( سالمت مراقب/  بهورز دستورالعمل  اجرايی) 

 برنامه کشوری غربالگری بيماری کم کاری تيروئيد نوزادان/دستورالعمل ويژه بهورز و مراقب سالمت)کليه صفحات( .٣

 دستورالعمل مراقبت برنامه پيشگيری و کنترل بيماريهای متابوليک ارثی .1

 شيوه نامه ادغام برنامه شنوايی در نظام سالمت .۵

 ٩٣١6-مراقب سالمت(-ويژه غيرپزشک)بهورز–بسته خدمات نوين سالمت ميانساالن  .6

 

  :ذکر صفحات آزمون

کتاب مجموعه مداخالت اساسی بيماری های غيرواگير در نظام مراقبت های بهداشتی اوليه ايران ) ايراپن ( )  محتوای 

 آموزشی بهورز / مراقب سالمت (

 (٩2تا  8از صفحه خطرسنجی سکته های قلبی و مغزی )  -

 (  26تا  ٩1برنامه پيشگيری و کنترل بيماری فشارخون باال ) از صفحه   -

 (  12تا  28برنامه پيشگيری و کنترل بيماری ديابت ) از صفحه  -

 (  1١تا  11برنامه پيشگيری و کنترل بيماری اختالل  چربی های خون  ) از صفحه  -

 (  6٣تا  ۵5ه بزرگ ) از صفحه برنامه پيشگيری و تشخيص زودهنگام سرطان رود -

کتاب مجموعه مداخالت اساسی بيماری های غيرواگير در نظام مراقبت های بهداشتی اوليه ايران ) ايراپن ( ) دستورالعمل 

 اجرايی بهورز / مراقب سالمت ( 

تا  11) از صفحه ) ( +  ٩1تا  8ارزيابی ميزان خطر ده ساله سکته های قلبی و مغزی کشنده يا غير کشنده ) از صفحه  -

15) 

 ( ٩5تا  ٩۵برنامه پيشگيری و تشخيص زودهنگام سرطان روده بزرگ ) از صفحه  -

 ( 1١تا  18برنامه پيشگيری و کنترل بيماری اختالل چربی های خون  )از صفحه  -



 ( 6٩تا  ۵١برنامه پيشگيری و کنترل بيماری فشارخون باال ) از صفحه  -

 کليه صفحات -مراقب سالمت(-ويژه غيرپزشک)بهورز–ن بسته خدمات نوين سالمت ميانساال -

از عنوان مرکز  ٩8)صفحه 28-٩8صفحه  -دستورالعمل مراقبت برنامه پيشگيری و کنترل بيماريهای متابوليک ارثی

 تا موضوع وظيفه مهم و مشترک کارکنان نظام سالمت( 28بهداشت شهرستان تا صفحه 

 

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

 

 آموزش سالمت-4

 
 وپاورپوينت آموزشی طراحی واجرای پويش   دستورالعملعنوان منابع آزمون : 

 تمام صفحات جزوه و پاور پوينت ذکر صفحات آزمون:

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

 

 تغذیه -

  ٩122بسته آموزشی تغذيه دربرنامه تحول سالمت ويژه مراقب سالمت /بهورز / ماما نسخه پاييز عنوان منابع آزمون : 

  ٩5- 8   ذکر صفحات آزمون:

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


