هکبى اجشای ثشًبهِ ّبٍ فعبلیتْبی آهَصضی
قطت علوی پضضکی جبهعِ ًگش

گزيٌ َدف  :داوش آمًختگان پششکی مقطع کاريرسی داًطگبُ علَم پضضکی کشهبًطبُ

 .aساُ اًذاصی آهَصضی  5کلیٌیک ٍیظُ داًطگبُ
 .bفعبلسبصی  2هعبًٍت دس داًطگبُ دس جْت اًجبم فعبلیتْبی آهَصضی
 .cفعبلسبصی  1سبصهبى غیش داًطگبّی دس جْت اًجبم فعبلیتْبی آهَصضی
 .dساُ اًذاصی آهَصضی  11هشکض ثب استفبدُ اص ًیشٍّبی کبسآصهَدُ ٍ دٍسُ دیذُ دس هشاکض سیفشال هشاقجتی
 -ثْذاضتی –دسهبًی تَاًجخطی ٍ غشثبلگشی ٍ ثیوبسستبًی ّوکبس دس ایي پشٍطُ

ثِ تفکیک ثِ ضشح صیش هکبًْبی آهَصضی هعشفی هی ضًَذ:
 .1کلیٌیک ّبی ٍیظُ داًطگبُ
فعبل سبصی کلیٌیک ّبی ٍیظُ داًطگبُ ّالل احوش – هْذیِ – هبدس ٍ هحوذ کشهبًطبّی – حبج هٌصَثی
اص اثتذای آثبى هبُ  55ثطَس عولیبتی دس سبعبت عصش دس ساستبی تَسعِ آهَصش پبسخگَ هختص
کبسٍسصاى پضضکی هعشفی ضذُ ثِ قطت علوی پضضکی جبهعِ ًگش ٍ ّوچٌیي ٍیظُ کبسٍسصاى پضضکی دیگش
گشٍّْبی آهَصضی
هعبًٍت ّبی داًطگبُ ضبهل :
 .2هعبًٍت هحتشم ثْذاضتی داًطگبُ – سرکار خانم گراوندی و همکاران
 .3هعبًٍت هحتشم غزا ٍ داسٍ داًطگبُ –جناب آقای دکتر وریا رحیمی
یک ًْبد غیش داًطگبّی ضبهل :

 .4سبصهبى اًتقبل خَى –کبسضٌبع هسئَل سشکبس خبًن دکتش هیشصادُ
فعبلسبصی  11هشکض سیفشال هشاقجتی  -ثْذاضتی –دسهبًی تَاًجخطی ٍ غشثبلگشی ٍاقع دس هشاکض ثْذاضتی
دسهبًی ٍ ثیوبسستبًْب
ثب استفبدُ اص ًیشٍّبی کبسآصهَدُ ٍ دٍسُ دیذُ ٍ کبسضٌبع هسئَل ضبغل دس ایي هشاکض ثِ ضشح ریل :
 .5هشکض سیفشال تغزیِ ثیوبساى قلجی – ٍاقع دس ثیوبسستبى اهبم علی .کبسضٌبع هسئَل جٌبة آقبی
سضیذی هطبٍس تغزیِ ثیوبساى قلجی
 .6هشکض سیفشال ثبصتَاًی ثیوبساى قلجی – ٍاقع دس ثیوبسستبى اهبم علی .کبسضٌبع هسئَل سشکبس خبًن
عضتی
ٍ .7احذ ًَاسقلت ثیوبساى قلجی ٍاقع دس ثیوبسستبى اهبم علی  -کبسضٌبع هسئَل آقبی کشاًیبى
 .8هشکض فیضیَتشاپی ٍ ثبصتَاًی ثیوبساى ٍاقع دس ثیوبسستبى اهبم سضب –کبسضٌبع هسئَل سشکبس خبًن
ساضذی
 .9هشکض سیفشال تغزیِ ثیوبساى هجتال ثِ دیبثت ٍ -اقع دس ثیوبسستبى طبلقبًی – کبسضٌبع هسئَل
سشکبس خبًن گل هحوذی
 .01هشکض هجبسصُ ثب ثیوبسیْبی سیَی استبى – ٍاقع دس ضْیذ فْویذُ -دکتش فشصاد هْشاى ًیب
ٍ .11احذ دسهبى سشپبیی ثیوبساى تشٍهب یی ٍاقع دس ثیوبسستبى طبلقبًی -کبسضٌبع هسئَل آقبی پیوبى
هحوذی
 .12هشکض پبیص ٍ هشاقجت ثیوبساى هجتال ثِ ّبسی – سبلک ٍ جزام ٍاقع دس دسهبًگبُ حبج دایی ٍ ّوچٌیي
هشکض خذهبت سالهت ضْشی گلستبى – جٌبة آقبی صیبدی ٍ سشکبس خبًن چشاغی
 .31مزکش مشايرٌ رفتاری بیماران مبتال بٍ ایدس استان  -درماوگاٌ رفعتیٍ  :کبرشنبس مسئول :خبنم گالره صبئت
 .31مزکش مشايرٌ سيجیه مبتال بٍ تاالسمی استان  -درماوگاٌ فزَىگیان :کبرشنبس مسئول :دکتر ثبثبیی
 .31مزکش پایش سالمىدان استان -درماوگاٌ حاج مىصًبی –کبرشنبس مسئول سرکبر خبنم دکتر ممتبز – خبنم و
علی مذدی
 .31مزکش مشايرٌ مادران شیزدٌ استان – کلیىیک سالمت مادر ي کًدک استان – سرکبر خبنم جبدریبن
 .31مزکش غزبالگزی َیپًتیزيئیدی ي فىیل کتًوًری استان –درماوگاٌ حافظیٍ  :کبرشنبس مسئول آقبی حق
گویبن-آقبی الیبسی
 .31مزکش غزبالگزی دیابت –درماوگاٌ ثامه االئمٍ – خبنم دکتر خوشجخت

 .91مزکش طب کار ي کلیىیک سالمت استان –واقع در منزه دکتز اکبزی تبزیشی – مُىدس رضاعلی – مُىدس
رسمجً
 .02مزکش معایىات پایاوٍ َا استان  -مُىدس وسزیه اعظمی

 .09مزکش اسپیزيمتزی سالمت استان –سزکار خاوم وظزی
 .22ياحد باسدید اس اماکه مزتبط با سالمت ي امىیت غذایی استان ي بُداشت محیط استان – مهنذس
محمذی و مهنذس ستبره
 .21مزکش ومًوٍ ياحدَای بُداشتی پایش خاوًارَا موجود در درماوگاٌ ثامه االئمٍ  :شبمل واحذهبی نمونه :
الف)–ياحد پایش اطفال – کبرشنبس مسئول سرکبر خبنم عبثذینی
ة)ياحد پایش سالمىدان – کبرشنبس مسئول سرکبر خبنم رسولی
ج)ياحد پایش مادران باردار – کبرشنبس مسئول واحذ مبمبیی –
د)ياحد پایش مادران فاصلٍ گذار  ،پیش ي پس اس بارداری کبرشنبس مسئول سرکبر خبنم موسوی
و)ياحد ياکسیىاسیًن  :کبرشنبس مسئول سرکبر خبنم زورپیکر
 .24اسبتیذ هحتشم ّیبت علوی ضبغل دس قطت داخلی(شمشبدی – نیرومنذ )-زنبن –( منصىری –مهدوی –
رشیدی )اطفبل(-رشبدت ) روانپسشکی(ثر اسبس ثرنبمه گروه )

