حم
بس
م اهلل ارل ن ارلحیم
ضوابط دوره کارآموزی زپشکی اجتماعی
 -1در صورت غیبت غیرموجه بیش از دو روز در طول دوره از ادامه دوره جلوگیری شده و نمره مردود اعالم می
گردد.
 -2به ازاء غیبت غیرموجه در هر روز در فیلد  10نمره از  100کم خواهد شد .ضمن اینکه غیبت مربوطه باید
جبران گردد.
 -3استفاده از روپوش سفید و اتیکت در طول دوره الزامی است.
 -4داشتن وسایل معاینه (گوشی ،فشارسنج) برای فعالیت مراقبت از خانواده الزامی است.
 -5بازدید از منزل خانواده تحت مراقبت در صورت امکان و با هماهنگی بهورز انجام می شود.
* غیبت موجه  :مرگ یکی از والدین یا اقوام درجه یک – بیماری شدید دانشجو -زایمان دانشجو

نش
ارزشیابی دا جو :
-1
-2
-3
-4
-5

در طی دوره کارآموزی ،شما با روش های زیر مورد ارزشیابی قرار خواهید گرفت:
ارزشیابی در طول دوره (تکوینی) :در طول دوره تیم آموزشی در فیلد حضور پیدا می کنند و انجام به موقع و
درست فعالیت های پیش بینی شده شما را بررسی و به رفع ابهامات خواهند پرداخت.
برای ارزشیابی اهداف دانشی امتحان کتبی پایان کارگاه و پایان دوره به صورت تست های چهارگزینه ای به
عمل می آید.
ارزشیابی اهداف عملکردی در گروه پزشکی اجتماعی یا در یکی از خانه های بهداشت برگزار می گردد از روش
( )Objective Structured Practical Evaluation Examination( )OSPEEاستفاده خواهد شد.
برای ارزیابی حضور فیزیکی و میزان مشارکت شما در فعالیت ها ،از پزشک مرکز ،کارشناس شبکه و بهورز
نظرخواهی خواهد شد.
در طول دوره یک خانواده را از نظر کلیه ابعاد سالمت مراقبت خواهید کرد بخشی از ارزشیابی شما مربوط به
کیفیت مراقبت از خانواده می باشد.

نمره نهایی شامل شش زجء خواهد بود :
 -1امتحان کتبی شامل  -1امتحان پایان کارگاه ( 2.5نمره= -2 )%12.5امتحان پایان دوره ( 2.5نمره =) %12.5

-2
-3
-4
-5
-6

امتحان  5 : OSPEEنمره ()%25
ارزشیابی تکوینی طول دوره  2 :نمره ()%10
 4 : Log bookنمره ()%20
نظرات پزشک مرکز ،بهورزوکارشناس بهداشت خانواده ،محیط ،حرفه ای و مبارزه با بیماری ها  2 :نمره ()%10
پرونده مراقبت خانواده  2 :نمره ()%10

* حداقل نمره قبولی مبنای  12از  20و  60از  100می باشد .کسب حداقل  %40از کل نمره در هر جزء الزامی
است.
* سخنرانی ها و اسالید ها در سامانه نوید  ssunavid.vums.ac.irبارگذاری شده و در ضمن فایل اسالید ها در
سایت گروه پزشکی اجتماعی( منو بالینی وب سایت دانشکده پزشکی ) نیز موجود است.

نش
ربانهم دوره کارآموزی زپشکی اجتماعی و بهداشت دا جویان زپشکی
برگزاری کارگاه
امتحان پایان کارگاه ،تحویل معرفی نامه  log book ،و توجیه کارآموزی در عرصه
کارآموزی در عرصه
امتحان پایان دوره

اپی گاه بهداشت و خاهن اهی بهداشت – رگوه کارآموزی
پایگاه/خانههای بهداشت

آدرس

شماره تلفن

عیش آباد

ابتدای بلوار شهید جوکار خانه بهداشت عیش آباد

37222943

محمد آباد

خیابان مطهری مرکز بهداشتی درمانی محمد آباد

38363233

احمد آباد

خیابان امام مرکز بهداشتی درمانی احمدآباد مشیر

38367203

دهنو

دهنو خیابان امام بعد از مسجد مهدی

38361733

فهرج

خیابان امام خانه بهداشت فهرج

38365345

سید میرزا

یزد -خانه بهداشت سید میرزا

شاهدیه

شاهدیه جنب فلکه شاهد

35211546

گرد فرامرز

شاهدیه خیابان امام کوچه شهید سعید جوان

35211115

اکبری 2

بلوارجمهوری کوچه شهیدرضازاده روبروی سوپر ستاره

35232600

اکرمیه

بلوارمدرس خیابان قمر بنی هاشم

اکرم آباد

خیابان ولی عصر کوچه شهید یعقوب قلی پور

36288033

حسین آباد

حسین آباد خیابان عماد کوچه شهید کاظم زارع

38369400

شماره  1آزادشهر

فلکه اول آزادشهرخیابان سرهنگ واعظ سرکوچه زربال مرغ
داخل کوچه -چهار راه اول سمت راست

37216606

شماره  2آزادشهر

بلوار بهارستان جنب مسجد علی بی ابیطالب

37201834

شماره  3آزادشهر

از فلکه سوم به سمت فلکه چهارم کوچه  6داخل کوچه

37200620

گلستان آزادشهر
37237254

اسکان

بلوار ازادگان ،میدان صنعت ،خیابان اسکان  ،کوچه بیست

صدر آباد رستاق

اشکذر – صدر آباد رستاق

شمسی رستاق

اشکذر – شمسی رستاق

شرف آباد رستاق

اشکذر – شرف آباد رستاق

بندرآباد رستاق

اشکذر – بندرآباد رستاق

خورمیز علیا

مهریز – خانه بهداشت خورمیز علیا

35246090

خورمیز سفلی

مهریز – خانه بهداشت خورمیز سفلی

35246490

مدوار

مهریز – خانه بهداشت مدوار

35245080

دانشجویان شهرستانی می توانند دوره کارورزی در عرصه را در مراکز ارائه خدمات جامع سالمت شهر خود بگذرانند.
این دانشجویان ضمن هماهنگی اولیه با مرکز مربوطه باید:
 نام شهرستان ،شهر ،مرکز ارائه خدمات جامع سالمت مدنظر شماره تماس ثابت مرکز ،نام و شماره تماس پزشک سرپرست مرکز و مدیر مرکزرا جهت انجام هماهنگی های الزم برای معرفی دانشجو در فرم درخواست خود قید نمایند.

توهج :
-

-

-

تقسیم بندی دانشجویان برای حضور در فیلد آموزشی ( خانه  /پایگاه بهداشت و مراکز ارائه خدمات جامع
سالمت) در گروه های  5نفره (آقایان و خانم ها جداگانه) است.
دانشجویان الزم است لیست گروه خود – دانشجویانی که تمایل دارند با هم دوره خود را در یک فیلد آموزشی
بگذرانند  -را در گروه مجازی پزشکی اجتماعی اعالم نمایند  .گروه بندی دانشجویان توسط بخش پزشکی
اجتماعی صورت خواهد گرفت .در ضمن شماره موبایل یکی از اعضا گروه به عنوان نماینده نوشته شود.
گروه ها می توانند نام  3خانه بهداشت  /پایگاه بهداشتی را به ترتیب اولویت انتخاب نمایند تا حتی االمکان نظر
آنان در توزیع گروه ها مدنظر قرار گیرد .در صورت انتخاب یک مرکز ارائه خدمات جامع سالمت توسط چند
گروه  ،توزیع گروه ها بر حسب شانس خواهد بود.
وسیله ایاب و ذهاب صرفا برای مراکز ارائه خدمات جامع سالمت روستایی توسط بخش پزشکی اجتماعی تامین
خواهد شد.
مرخصی :با توجه به مجازی بودن نیمه اول دوره و ضرورت حضور در عرصه در تمام روزهای کاری باقی مانده،
امکان اخذ مرخصی در دو هفته پایانی دوره وجود ندارد.

فص
نش
رس ل کارآموزی زپشکی اجتماعی و بهداشت دا جویان زپشکی
عنوان
-

معرفی دوره و بیان اهداف
سطوح پیشگیری و مراقبت های بهداشتی اولیه:
سطوح پیشگیری به ویژه پیشگیری اولیه  /اصول و اجزای  PHCو نقش آن در ارتقای سالمت جامعه (مفهوم  phcو پزشکی جامعه نگر)

-

ساختار شبکه ،سطح بندی خدمات ،شرح وظایف کارکنان نظام سالمت و نقش ارتباط برون بخشی:
ساختار و استانداردهای شبکه بهداشت و درمان و نحوه ارتباط بین اجزای مختلف شبکه  /سطح بندی خدمات ،نظام ارجاع و پیگیری
شرح وظایف واحدهای شبکه بهداشت و درمان و کارکنان زیر مجموعه شامل پزشک ،کارشناس ،بهورز و ( ...اهمیت کار تیمی)

مدرس
دکتر وکیلی

دکتر محسن میرزایی

-

کلیات بهداشت محیط

-

واحد بهداشت خانواده و مامایی مرکز بهداشت:
سالمت کودکان (مراقبت از کودک سالم ،مراقبت از کودک بیمار ،ترویج تغذیه با شیر مادر ،تغذیه کمکی)
سالمت مادران(مراقبت های بارداری ،باروری سالم ،آهن یاری ،غربالگری سرطان دهانه رحم و سرطان سینه)
سالمت سالمندان

دکتر کالنتری

-

شرح وظایف پزشک در برنامه های بهداشت حرفه ای مراکز بهداشتی درمانی

مهندس رضایی

-

برنامه کشوری ایمن سازی

خانم دکتر هزار

-

واحد گسترش مرکز بهداشت :
اهمیت کاربرد اطالعات در برنامه ریزی و اولویت بندی و ارائه خدمات بهداشتی به جامعه
سیستم جمع آوری اطالعات در نظام شبکه بهداشت و درمان ( شناخت جمعیت تحت پوشش ،سرشماری و نحوه تکمیل وکاربردزیج حیاتی و محاسبه شاخصهای بهداشتی،
فرمهای آماری و فرم پرونده خانوار)

دکتر احرامپوش

دکتر مدرسی

دکتر سید سعید مظلومی

-

برنامه مراقبت سل و پدیکولوزیس

-

برنامه مراقبت ایدز ،بیماری های آمیزشی و احتیاطات استاندارد

-

برنامه کشوری غربالگری نوزادان (هیپوتیروئیدی نوزادی ،فنیل کتونوری و فاویسم)
برنامه غربالگری کم تحرکی و ارائه مشاوره های الزم

-

برنامه های واحد سالمت دهان و دندان در مرکز بهداشت

-

برنامه های واحد تغذیه در مرکز بهداشت

-

برنامه های واحد سالمت روان در مرکز بهداشت

-

معرفی نظام نوین کنترل بیماری های غیر واگیر و عوامل خطرمرتبط ( برنامه –) ira PENچگونگی خطرسنجی ده ساله حوادث قلبی عروق
برنامه کشوری غربالگری و مراقبت تاالسمی و سرطان

دکتر صادقیان

-

آشنایی با سامانه سیب

آقای رمضانی

-

مراقبت حیوان گزیدگی و سالک  ،تب مالت

آقای تاج فیروزه

-

برنامه های واحد بهداشت محیط در مرکز بهداشت

مهندس نجاتی

-

برنامه های واحد بهداشت مدارس در مرکز بهداشت

آقای حیدری

دکتر مینوسپهر
خانم دکتر پدرزاده
آقای سیدمحمدحسین حسینی
دکتر فتوحی
مهندس نقیایی
خانم عربی

به صورت غیر حضوری ssunavid.vums.ac.ir

آموزش سالمت :

 روش ها و شیوه های ارتباط با جامعه هدف روشهای آموزش بهداشت و مشاوره -مدل های آموزش بهداشت با تاکید بر بازاریابی اجتماعی

محل برگزاری

