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        1  موارد ثبت دقيق و كامل انجام شده است؟آيا در كليه   .64
        1  خالقيت و يا مداخله كافي داشته است؟ بيماريهاي غيرواگيرآيا در پيشبرد برنامه هاي   .65

        20 جمع نمرات

  

  :نمره ميانگين كارآموزي                                                                   :نام مربي 

  :امضاء

   



  مركز آموزش بهورزي
  كمكهاي اوليهچك ليست مربوط به امتحان كار آموزي نهايي 

  
  :   نام و نام خانوادگي دانش آموز
                                                                                            :تعداد خانوار تحت پوشش مركز 

                                                                                 :تعداد خانوار تحت پوشش دانش آموز 
 هر روز:ميزان حضور پزشك درخانه بهداشت

 

  دوم نمره   اول نمره  بارم  نوع فعاليت  رديف
   سوم نمره  

        1.5  آيا اطاق پانسمان و وسايل آن تميز است؟   .1

        1  آماده است؟) .....پنبه ، الكل و (آيا وسايل تزريقات   .2

        /.5  آيا ظرف مخصوص سرسوزنها وجوددارد؟   .3

        1  آيا پگ پانسمان استريل شده وجود دارد؟   .4

        1  آيا اطاق پانسمان و وسايل تميزاست؟   .5

       1  )با نصب دستور العمل بر روي كپسول(آيا كپسول در خانه بهداشت وجود دارد؟   .6

       1  يداند؟آيا نحوه كار با كپسول اكسيژن را م   .7

        1  آيا تكنيك تزريق را به طرز صحيح انجام مي دهد؟   .8

        2  آيا پانسمان را به طرز صحيح انجام مي دهد؟   .9

        1  آيا پگ پانسمان را به خوبي آماده مي كند؟   .10

        1  أيا دستگاه فور در مركز وجود دارد؟   .11

        1  آيا  طريقه كار با فور را مي داند؟    .12

        1  و كمكهاي اوليه خارج از شرح وظيفه انجام داده است ؟آيا تزريقات    .13

        1  كمكهاي اوليه را دارد؟ ساير آيا مهارت الزم براي انجام   .14

15.   
دانش آموز پس از هر بار بازديد مربي تالش نموده تا نواقص خود را برطرف 

  نمايد؟
1 

      

       1  دفتر گزارش روزانه دانش آموز تكميل مي باشد؟   .16

        1  آماري كمكهاي اوليه را كامل نموده است؟ آيا فرم   .17

        1  آيا در كليه موارد ثبت دقيق و كامل انجام شده است؟   .18

        1  آيا در پيشبرد برنامه هاي كمكهاي اوليه خالقيت و يا مداخله كافي داشته است؟   .19

        20  جمع نمرات

  

  :نمره ميانگين كارآموزي                                  :20نمره بازديد نهايي تبديل شده به 

  :امضاء          :نام مربي 

  

  



  مركز آموزش بهورزي

  دفتر ثبت نام بيمار و سيستم ارجاعچك ليست مربوط به امتحان كار آموزي نهايي 
  

  :      نام و نام خانوادگي دانش آموز
                                                                                         :تعداد خانوار تحت پوشش مركز 

      :تعداد خانوار تحت پوشش دانش آموز 
 هر روز:خانه بهداشتميزان حضور پزشك در

 

  دوم نمره   اول نمره  بارم  نوع فعاليت  رديف
   سوم نمره  

        1  آيا مراجعه روزانه بيماران در دفتر ثبت نام ثبت مي شود ؟  1

        1.5  ثبت نام بيماران با فرمهاي شرح حال مطابقت دارد؟آيا ثبتهاي دفتر   2

        1.5  آيا مواردي كه نياز به پيگيري دارند مشخص و پيگيري شده اند؟  3

        1.5  آيا ارجاع بيماران براساس سيستم ارجاع بوده است؟  4

        1  آيا وسايل معاينه آماده و تميز است؟  5

        1.5  تورالعمل تكميل مي شود؟آيا دفتر ثبت نام بيماران طبق دس  6

        2  آيا فرم شرح حال براي هر بيمار تكميل شده است؟  7

        1.5  آيا موارد پانسمانها در دفتر ثبت نام وارد شده است؟  8

        1.5  ثبتهاي موارد پانسمان با دفتر ثبت نام بيماران مطابقت دارد؟  9

        1.5  ه است؟آيا موارد تزريقات در دفتر ثبت نام وارد شد  10

        1  ؟دانش آموز پس از هر بار بازديد مربي تالش نموده تا نواقص خود را برطرف نمايد  11

        1.5  )ثبت آمار( دفتر گزارش روزانه دانش آموز تكميل مي باشد؟  12

        1  را كامل نموده است؟ دفتر ثبت نام بيمار و سيستم ارجاعآيا فرم آماري   13

        1  ارد ثبت دقيق و كامل انجام شده است؟آيا در كليه مو  14

15  
خالقيت و يا مداخله  دفتر ثبت نام بيمار و سيستم ارجاعآيا در پيشبرد برنامه هاي 

  كافي داشته است؟
1        

        20 جمع نمرات

  

  :نمره ميانگين كارآموزي                                  20نمره بازديد نهايي تبديل شده به 

  :امضاء          :ربي نام م

   



  مركز آموزش بهورزي
  داروييچك ليست مربوط به امتحان كار آموزي نهايي 

    
  :    نام و نام خانوادگي دانش آموز
                                                                                           :تعداد خانوار تحت پوشش مركز 

                                                                                 :تعداد خانوار تحت پوشش دانش آموز 
  :خانه بهداشتميزان حضور پزشك در

 
  

  :                                                     زينمره ميانگين كارآمو                                20نمره بازديد نهايي تبديل شده به  

  امضاء             :نام مربي 

  دوم نمره   اول نمره  ارمب  نوع فعاليت  رديف
   سوم نمره  

        1  آيا قفسه دارويي مرتب و تميز چيده شده است؟  1

    1  آيا داروها داراي اتيكت است؟  2

    1  آيا طريقه مصرف اتيكتها طبق دارونامه تكميل شده است؟  3

    1  آيا داروها تا تاريخ انقضا فاصله دارند؟  4

5  
يك يا دو قلم دارو (قلم برابر است؟  17فتر آيا موجودي قفسه با موجودي د

  )مقايسه شود
1    

    1  آيا درخواست دارو تا پنجم هر ماه به مركز فرستاده شده است؟  6

    1  آيا درخواست دارو طبق نياز و با دقت تنظيم شده است؟  7

8  
آيا برگه دوم درخواستها و حواله انبارها در پوشه اي جداگانه نگهداري مي 

  ؟شود
1    

    1  قلم ثبت شده است؟ 17در دفتر ........... آيا موجودي و مصرفي و   9

    1  آيا داروهاي ثبت شده با دفتر ثبت نام و فرم شرح حال مطابقت دارد؟  10

    1  آيا پيگيري جهت دريافت دارو به موقع انجام شده است؟  11

    1  را تهيه نموده است؟ داروييآيا برنامه عملياتي   12

13  
ه در برنامه عملياتي فعاليتها را اجرا نموده دآيا براساس اهداف تعيين ش

  )چنددرصد(است؟
1    

14  
دانش آموز پس از هر بار بازديد مربي تالش نموده تا نواقص خود را برطرف 

  ؟نمايد
1    

    1  دفتر گزارش روزانه دانش آموز تكميل مي باشد؟  15

    1  انه بهداشت را تهيه نموده است؟خ داروييآيا شاخصهاي   16

    1  را كامل نموده است؟ داروييآيا فرم آماري   17

    1  آيا در كليه موارد ثبت دقيق و كامل انجام شده است؟  18

    1  خالقيت و يا مداخله كافي داشته است؟ داروييآيا در پيشبرد برنامه هاي   19

    1  رد؟آيا در مورد داروها اطالعات كافي دا  20

         جمع نمرات



  مركز آموزش بهورزي
  سالمندانچك ليست مربوط به امتحان كار آموزي نهايي 

  :تاريخ                                                                                                                   :نام و نام خانوادگي دانش آموز         
  نمره  بارم نوع فعاليت رديف

    5/0 آيا دانش آموز مسئوليت پذيري كافي دارد و مي توان به او در انجام امور اعتماد كرد؟  .71
   3/0 ؟آيا نگرش و انگيزه الزم جهت انجام اين وظيفه دارد  .72
   3/0 مكاران و مربيان محترمانه است و مهارت خوب گوش دادن رادارد؟آيا رفتارش با مراجعين ، كسبه ، ه  .73
   3/0 آيا وقت شناس است و به موقع خدمات خود را انجام مي دهد؟  .74
   3/0 انتقاد پذيري و انعطاف پذيري كافي دارد ؟  .75
   3/0 به سخنان مربي ، خوب گوش مي دهد و به آن عمل مي كند؟  .76
  1/0 ار دارد؟آيا صداقت در عملكرد و رفت  .77
  1/0 آيا به كارگروهي اهميت مي دهد؟  .78
  2/0 خالقيت و نوآوري يا ابتكار عمل دارد؟  .79
  1/0 يوينيفرم مناسب پوشيده و ظاهري مناسب دارد؟  .80
  1/0  نظافت و چيدمان خانه بهداشت را به نحو مطلوب انجام داده است ؟  .81
  2/0  نموده است؟  دفتر گزارش روزانه را بطور مستمر و كامل تكميل  .82
  2/0  حضور به موقع و منظم  در محل كار دارد؟  .83
  .5  نفر 28ساله بلوك دانش آموز استخراج شده است؟     65سال به باال و  60آيا سالمندان   .84

  .5  آيا كالس بهبود شيوه تغذيه در سالمندي براي گروه هدف استخراج شده برگزار ومستندات آن موجود است؟  .85

  .5  بهبود شيوه تغذيه در سالمندي انجام و مستندات آن موجود است؟« ش آزمون و پس آزمون واهداف رفتاري كالسآيا پي  .86

بهبود شيوه تغذيه در سالمندي انجام و مستندات آن موجود « براي كالس ) درصورت رسيدن به تاريخ آن(آيا ماندگاري و پايداري   .87
  است؟

5.  

گذرانده اند؟    ) در بلوك دانش آموز(ساله آموزش بهبود شيوه تغذيه در دوران سالمندي را  65ه و سال 60چند درصد از سالمندان   .88
  درصد  17

5.  

   1  نفر 24ميباشند؟  ) سطح بهورز (سال به باال داراي فرم تكميل شده مراقبتهاي دوران سالمندي  60چند درصد از سالمندان   .89
  1  تكميل شده است ؟آيا دفتر سالمندان مطابق دستورالعمل   .90

  1  آيا فرمهاي مراقبت مطابق دستورالعمل تكميل شده است ؟  .91

  1  آيا پيگيريها مطابق دستورالعمل در فرمها ثبت و پيگيري شده است؟  .92

  1  آيا پيگيريها مطابق دستورالعمل در دفتر سالمندان ثبت وپيگيري شده است؟  .93

  1  عمل در دفتر سالمندان ثبت وپيگيري شده است؟آيا ارجاع و مراقبتهاي ويژه مطابق دستورال  .94

  1  آيا ارجاع ومراقبتهاي ويژه مطابق دستورالعمل انجام ومستندات آن موجود است؟  .95

  2  آيا برنامه عملياتي سالمندان را تهيه نموده است؟  .96

  1  درصد  80)  چنددرصد(آيا براساس اهداف تعيين شده در برنامه عملياتي فعاليتها را اجرا نموده است؟  .97

  .5  آيا فرم ديواري سالمندان مطابق دستورالعمل تكميل شده است؟  .98

  1  عنوان خالقيت.... آيا در پيشبرد برنامه هاي سالمندان خالقيت و يا مداخله كافي داشته است؟ در صورت بلي   .99

    1.5  آيا اطالعات علمي او در اجراي برنامه سالمند كافي است؟  .100
    1.5    ي در اجراي برنامه دارد؟آيا مهارت كاف  .101

    20 جمع نمرات

  :    نمره كل:                                   ميانگين نمره در طي كار آموزي                                      :    20نمره بازديد نهايي از 

  امضاء            :نام مربي 



  مركز آموزش بهورزي
  نهايي مراقبتهاي سالمت مادران آموزي  چك ليست مربوط به امتحان كار

  

  :تاريخ                                                                                              :  نام و نام خانوادگي دانش آموز              

  نمره  بارم  نوع فعاليت  رديف

    5/0 وان به او در انجام امور اعتماد كرد؟آيا دانش آموز مسئوليت پذيري كافي دارد و مي ت  .20
   3/0 ؟آيا نگرش و انگيزه الزم جهت انجام اين وظيفه دارد  .21
   3/0 آيا رفتارش با مراجعين ، كسبه ، همكاران و مربيان محترمانه است و مهارت خوب گوش دادن رادارد؟  .22
   3/0 آيا وقت شناس است و به موقع خدمات خود را انجام مي دهد؟  .23
   3/0 انتقاد پذيري و انعطاف پذيري كافي دارد ؟  .24
   3/0 به سخنان مربي ، خوب گوش مي دهد و به آن عمل مي كند؟  .25
  1/0 آيا صداقت در عملكرد و رفتار دارد؟  .26

  1/0 آيا به كارگروهي اهميت مي دهد؟  .27
  2/0 خالقيت و نوآوري يا ابتكار عمل دارد؟  .28
  1/0 مناسب دارد؟ يوينيفرم مناسب پوشيده و ظاهري  .29
  1/0  نظافت و چيدمان خانه بهداشت را به نحو مطلوب انجام داده است ؟  .30
  2/0  دفتر گزارش روزانه را بطور مستمر و كامل تكميل نموده است؟   .31
  2/0  حضور به موقع و منظم  در محل كار دارد؟  .32

  .5  صددر 100پوشش مراقبت از مادران باردار در بلوك بهورزي چقدر است؟   .33

  .5  درصد 100پوشش مراقبت پس از زايمان در بلوك بهورزي چقدر است؟   .34

   2  آيا فرمهاي مراقبتهاي دوران بارداري مطابق دستورالعمل تكميل شده است  .35
   .5  آيا موارد نيازمند ارجاع مطابق دستورالعمل ارجاع داده شده اند و مستندات آن موجوداست؟  .36
   .5  ري مطابق دستورالعمل پيگيري شده اند و مستندات آن موجوداست؟آيا موارد نيازمند پيگي  .37
  .5  آيا كليه اطالعات دردفتر مراقبتهاي دوران بارداري مطابق دستورالعمل ثبت شده است؟  .38

  .5  بنحو صحيح انجام شده است؟) پيش از بارداري و در بارداري و پس از زايمان (آيا ارائه مكملها   .39

   1  العمل هاي سالمت مادران موجود وكامل است؟ اطالع نداردآيا پوشه دستور  .40
   1  فقط دو مورد آموزش:آيا در خصوص برنامه سالمت مادران  مداخله اي داشته است ؟ عنوان مداخله   .41
   2  آيا برنامه عملياتي مراقبتهاي سالمت مادران را تهيه نموده است؟  .42
   2  مطابق دستورالعمل تكميل شده است؟آيا فرمهاي مراقبت پس از زايمان در پرونده   .43
  .5  آيا موارد نيازمند ارجاع پس از زايمان مطابق دستورالعلمل ارجاع شده و مستندات آن موجود است؟  .44

  .5  آيا موارد نياز مند پيگيري پس از زايمان مطابق دستورالعلمل ارجاع شده و مستندات آن موجود است؟  .45

   1  ارداري داردشناسايي و جهت تكميل فرم پيش از بارداري آموزش و ارجاع داده شده است؟آيا گروه هدفي كه تمايل به ب  .46
   1  )چنددرصد(آيا براساس اهداف تعيين شده در برنامه عملياتي فعاليتها را اجرا نموده است؟  .47
   1.5  آيا اطالعات علمي او در زمينه برنامه سالمت مادران خوب است؟   .48
    1.5  راي برنامه دارد؟آيا مهارت كافي در اج  .49

    20 جمع نمرات

  :نمره كل:                         ميانگين نمره در طي كار آموزي:               20نمره بازديد نهايي از 
  امضاء                         :ام مربي ن



  مركز آموزش بهورزي
  تنظيم خانوادهچك ليست مربوط به امتحان كار آموزي نهايي 

  :تاريخ                                                                                             :نام و نام خانوادگي دانش آموز                  
  نمره  بارم نوع فعاليت رديف

    5/0 آيا دانش آموز مسئوليت پذيري كافي دارد و مي توان به او در انجام امور اعتماد كرد؟  .1
   3/0 ؟نگرش و انگيزه الزم جهت انجام اين وظيفه داردآيا   .2
   3/0 آيا رفتارش با مراجعين ، كسبه ، همكاران و مربيان محترمانه است و مهارت خوب گوش دادن رادارد؟  .3
   3/0 آيا وقت شناس است و به موقع خدمات خود را انجام مي دهد؟  .4
   3/0 انتقاد پذيري و انعطاف پذيري كافي دارد ؟  .5
   3/0 به سخنان مربي ، خوب گوش مي دهد و به آن عمل مي كند؟  .6
  1/0 آيا صداقت در عملكرد و رفتار دارد؟  .7
  1/0 آيا به كارگروهي اهميت مي دهد؟  .8
  2/0 خالقيت و نوآوري يا ابتكار عمل دارد؟  .9

  1/0 يوينيفرم مناسب پوشيده و ظاهري مناسب دارد؟  .10
  1/0  را به نحو مطلوب انجام داده است ؟نظافت و چيدمان خانه بهداشت   .11
  2/0  دفتر گزارش روزانه را بطور مستمر و كامل تكميل نموده است؟   .12
  2/0  حضور به موقع و منظم  در محل كار دارد؟  .13
   1  آيا شاخصهاي تنطيم خانواده در منطقه محاسبه شده و دانش آموز از آن اطالع دارد؟  .14
   1.5  طابق دستورالعمل تكميل شده است ؟آيا فرمهاي تنظيم خانواده م  .15
   1  آيا دفتر تنظيم خانواده مطابق دستورالعمل نوشته شده است ؟  .16
  .5  آيا افراد نيازمند مراقبت ويژه در دفتر تنظيم خانواده مشخص شده اند؟  .17

  .5  آيا مراقبتهاي عقب افتاده مطابق دستور العمل پيگيري ومستندات آن موجود مي باشد؟  .18

   .5  يا افراد نيازمند ارجاع مطابق دستورالعمل ارجاع و مستندات آن موجود مي باشد؟آ  .19
   1  آيا نام افرادي كه در معرض خطر بوده و يا  شرايط بارداري را دارند، در بلوك دانش آموز ، استخراج  شده است ؟   .20

مشاوره تنظيم و فرم پيش از بارداري تكميل شده  آيا براي افراد فوق الذكر، كالس آموزشي برگزارشده و در صورت لزوم فرم  .21
  است؟

1   

   .25  آيا برنامه آموزشي جهت مشاركت مردان داشته است؟  .22
   1  آيا پوشه دستورالعملهاي تنظيم خانواده بطور مرتب و منظم وجود دارد؟  اطالع ندارد  .23
   .25  آيا دفتر پاپ اسمير تشكيل و تكميل شده است؟  .24
   2  تي تنظيم خانواده را تهيه نموده است؟آيا برنامه عمليا  .25
   1  درصد 100) چنددرصد(آيا براساس اهداف تعيين شده در برنامه عملياتي فعاليتها را اجرا نموده است؟  .26
   1  آيا در پيشبرد برنامه هاي تنظيم خانواده مداخله كافي داشته است؟برگزاري دو كالس آموزشي  .27
    1.5  رنامه سالمت باروري خوب است؟ آيا اطالعات علمي او در زمينه ب  .28
    1.5  آيا مهارت كافي در اجراي برنامه دارد؟  .29
    1.5  آيا مهارت انجام يك مشاوره خوب را دارد؟  .30

    20  جمع نمرات
  :نمره كل:                              ميانگين نمره در طي كار آموزي:                     20نمره بازديد نهايي از 

 امضاء                         :مربي  نام



  مركز آموزش بهورزي كاشان
  بيماريها  پايه دوم چك ليست مربوط به كارآموزي 

  : مركزتحت پوشش  جمعيتتعداد                                                                                    :نام ونام خانوادگي دانش آموز
  : تعداد خانوار تحت پوشش دانش آموز                                                                                :پوشش مركز  تعداد خانوار تحت

  :   خانه بهداشتميزان حضور پزشك در
 نمره بارم نوع فعاليت رديف

  0.1 آيا كار آموز يونيفرم مناسب پوشيده است ؟ 1
  0.5 يت پذيري كافي دارد و مي توان به او در انجام امور اعتماد كرد؟آيا دانش آموز مسئول 2
  0.3 ؟آيا نگرش و انگيزه الزم جهت انجام اين وظيفه دارد 3
  0.3 آيا رفتارش با مراجعين ، كسبه ، همكاران و مربيان محترمانه است؟ 4
  0.3 آيا وقت شناس است و به موقع خدمات خود را انجام مي دهد؟ 5
  0.3 آيا انتقاد پذيري كافي دارد؟ 6
  0.3 آيا سخنان مربي ، همكار و مراجعين خوب گوش مي دهد،آيا مهارت خوب گوش دادن را دارد؟ 7
  0.1 آيا صداقت در عملكرد و رفتار دارد؟ 8
  0.1 آيا به كارگروهي اهميت مي دهد؟ 9
  0.2 حضور به موقع و منظم در محل كار دارد؟ 10
  0.1 نظافت خانه بهداشت انجام شده است؟ آيا 11
  1 آشنايي با بيماريهاي منطقه داشته است؟ 12
  1.5 بيماريابي از بين مراجعين انجام شده است؟ 13
  1 دقت در گرفتن شرح حال از بيماران داشته است؟ 14
  1 گرفتن نمونه از بيماران در صورت لزوم انجام شده است؟ 15
  1 در صورت نياز انجام شده است؟آموزش گروهي  16
  1.5 آيا دقت و مهارت در انجام فعاليتها انجام شده است؟ 17
  1 آيا با پزشك مركز در مورد نحوه و نتايج پيگيري بيماريها هماهنگي داشته است؟ 18
  1 آيا پيگيري بيماريهاي قابل پيگيري انجام شده است؟ 19
  1 فوري و گزارش دهي به موقع آنها آشنايي دارد؟ آيا با بيماريهاي مشمول گزارش 20
  0.5 بررسي شده است؟)پزشك(دفتر ثبت نام بيمار 21
  0.5 بيماريابي قابل پيگيري از دفتر ثبت نام پزشك استخراج شده است؟ 22
  1 آيا براي بيماريهاي قابل پيگيري ، اقدامات به طور مرتب ودقيق انجام شده است؟ 23
  0.5 يج پيگيري در پرونده ها ثبت شده است؟آيا نتا 24
  1 آيا برنامه عملياتي بيماريهاي واگير را تهيه نموده است؟ 25
  1 )چنددرصد(آيا براساس اهداف تعيين شده در برنامه عملياتي فعاليتها را اجرا نموده است؟ 26
  1 برطرف نمايد؟ دانش آموز پس از هر بار بازديد مربي تالش نموده تا نواقص خود را 27
  0.2 دفتر گزارش روزانه دانش آموز تكميل مي باشد؟ 28
  0.5 آيا شاخصهاي بيماريهاي واگير خانه بهداشت را تهيه و به ديوار نموده است؟ 29
  0.5 آيا فرم آماري بيماريهاي واگير را كامل نموده است؟ 30
  0.5 ت؟آيا در كليه موارد ثبت دقيق و كامل انجام شده اس 31
  0.2 آيا در پيشبرد برنامه هاي بيماريهاي واگير خالقيت و يا مداخله كافي داشته است؟ 32

  20 جمع نمرات

امضاء :                                نام مربي  



  مركز آموزش بهورزي كاشان

  واكسن  پايه دوم چك ليست مربوط به كارآموزي 

  : مركزتحت پوشش  جمعيتتعداد                                                                                    :نام ونام خانوادگي دانش آموز
  : تعداد خانوار تحت پوشش دانش آموز                                                                              :تعداد خانوار تحت پوشش مركز 

  :   خانه بهداشتور پزشك درميزان حض
  

    
نمره بارم نوع فعاليت رديف

  0.1 آيا كار آموز يونيفرم مناسب پوشيده است ؟ 1

  0.5 آيا دانش آموز مسئوليت پذيري كافي دارد و مي توان به او در انجام امور اعتماد كرد؟ 2

  0.3 ؟آيا نگرش و انگيزه الزم جهت انجام اين وظيفه دارد 3

  0.3 فتارش با مراجعين ، كسبه ، همكاران و مربيان محترمانه است؟آيا ر 4

  0.3 آيا وقت شناس است و به موقع خدمات خود را انجام مي دهد؟ 5

  0.3 آيا انتقاد پذيري كافي دارد؟ 6

  0.3 آيا سخنان مربي ، همكار و مراجعين خوب گوش مي دهد،آيا مهارت خوب گوش دادن را دارد؟ 7

  0.1 داقت در عملكرد و رفتار دارد؟آيا ص 8

  0.1 آيا به كارگروهي اهميت مي دهد؟ 9

  0.2 حضور به موقع و منظم در محل كار دارد؟ 10

  0.1 آيا نظافت خانه بهداشت انجام شده است؟ 11

  1.75 آيا اطالعات وآشنايي با دستورالعملها داشته است؟ 12

  0.5 بادقت انجام داده است؟در طي كارآموزي برآورد واكسن را  13

  0.25 برفك زدايي يخچال واكسن انجام شده است؟ 14

  0.5 در طي كار آموزي نحوه چيدن واكسنها در يخچال واكسن صحيح بوده است؟ 15

  0.5 ثبت ساعت وتاريخ واكسنهاي بازسازي شده برروي ويال در طي كارآموزي انجام شده است؟ 16

  0.5 )روزهاي تعطيل(ودت دماي يخچال انجام مي شود؟ ثبت روزانه فرم بر 17

  0.75 آيا زنجيره سرما رعايت شده است؟ 18

  1.25 دقت و مهارت درانجام فعاليها در طي كارآموزي داشته است؟ 19

  1 رعايت اصول پيشگيري از خطاهاي برنامه انجام شده است 20



  1 طقه ازراه خون هنگام واكسيناسيون انجام مي شود؟رعايت اصول حفاظتي پيشگيري از بيماريهاي من 21

  1 واكسيناسيون روتين به طور كامل انجام داده است؟ 22

  0.5 شرح حالگيري انجام شده است؟  23

  0.75 آيا موارد عوارض واكسن گزارش شده است؟ 24

  0.75 آيا آموزشهاي الزم به دريافت كنندگان واكسن يا والدين ارائه شده است؟ 25

  0.75 با عوارض ناشي از واكسن و گزارش دهي عوارض احتمالي واكسنها آشنايي دارد؟ 26

  1 مهارت الزم در انجام واكسيناسيون را دارد؟ 27

  0.2 دفتر گزارش روزانه دانش آموز تكميل مي باشد؟ 28

  0.25 آيا شاخصهاي واكسيناسيون خانه بهداشت را تهيه و به ديوار نموده است؟ 29

  0.5 آيا فرم آماري واكسيناسيون را كامل نموده است؟ 30

  0.5 آيا در كليه موارد ثبت دقيق و كامل انجام شده است؟ 31

  0.2 آيا در پيشبرد برنامه هاي واكسيناسيون خالقيت و يا مداخله كافي داشته است؟ 32

  1 آيا برنامه عملياتي واكسيناسيون را تهيه نموده است؟ 33

  1 )چنددرصد(آيا براساس اهداف تعيين شده در برنامه عملياتي فعاليتها را اجرا نموده است؟ 34

  1 دانش آموز پس از هر بار بازديد مربي تالش نموده تا نواقص خود را برطرف نمايد؟ 35

  20 جمع نمرات

  

امضاء :                                نام مربي  

  

   



  ي كاشانمركز آموزش بهورز

  شناسايي جمعيتي و جغرافيايي روستا   پايه دوم چك ليست مربوط به كارآموزي 

   :مركزتحت پوشش  جمعيتتعداد                                                                                    :نام ونام خانوادگي دانش آموز
   :تعداد خانوار تحت پوشش دانش آموز                                                                              :تعداد خانوار تحت پوشش مركز 

     :  خانه بهداشتميزان حضور پزشك در

  نمره  بارم  نوع فعاليت رديف
    5/0 آيا دانش آموز مسئوليت پذيري كافي دارد و مي توان به او در انجام امور اعتماد كرد؟  1
  3/0 ؟ا نگرش و انگيزه الزم جهت انجام اين وظيفه داردآي  2
  3/0 آيا رفتارش با مراجعين ، كسبه ، همكاران و مربيان محترمانه است و مهارت خوب گوش دادن رادارد؟  3
  3/0 آيا وقت شناس است و به موقع خدمات خود را انجام مي دهد؟  4
  3/0 انتقاد پذيري و انعطاف پذيري كافي دارد ؟  5
  3/0 به سخنان مربي ، خوب گوش مي دهد و به آن عمل مي كند؟  6
  1/0 آيا صداقت در عملكرد و رفتار دارد؟  7
  1/0 آيا به كارگروهي اهميت مي دهد؟  8
  2/0 خالقيت و نوآوري يا ابتكار عمل دارد؟  9
  1/0 يوينيفرم مناسب پوشيده و ظاهري مناسب دارد؟  10
  1/0  خانه بهداشت را به نحو مطلوب انجام داده است ؟ نظافت و چيدمان  11
  2/0  دفتر گزارش روزانه را بطور مستمر و كامل تكميل نموده است؟   12
  2/0    حضور به موقع و منظم  در محل كار دارد؟  13
    5/0  ايا تعداد جمعيت تحت پوشش خود را ميداند؟ 14
    2  ؟ ايا جمعيت گروه هدف آسيب پذير را ميداند 15
    3  ايا مهارت كافي در نحوه سرشماري دارد؟ 16
    1  ايا فرمهاي سرشماري را به طور صحيح تكميل نموده است ؟ 17
    5/0  اياسرعت عمل در سرشماري داشته است ؟ 18
    1  ايا كروكي خانه بهداشت به نحو صحيح تهيه شده است ؟ 19
    5/0  دفتر مراقبت اطفال سال در زيج حياتي با 8تطبيق تعداد اطفال زير  20
    5/0  تطبيق تعداد زنان واجد شرايط در زيج حياتي با دفتر تنظيم خانواده 21
    5/0  ثبت كامل دفتر پيگيري از روي دفاتر مراقبتي 22
    1  تطبيق كامل موارد مرگ وميرومواليدزيج حياتي با دفتر مربوطه 23
ومرگ وميردر دفتر مربوطه ) منطقه تحت پوشش وشهرستان(تطبيق كامل موارد مهاجرت به داخل وخارج از 24

  با فرم چوب خط تغييرات جمعيتي
2    

    1  آگاهي از دستورالعملها 25
تطبيق كامل موارد مرگ وميردر گردونه زيج حياتي با جداول مرگ بر حسب سن وجنس ،مرگ كودكان  26

  ومرگ مادران 
2    

    5/0  حياتي با جدول مواليدآنتطبيق كامل موارد مواليد درگردونه زيج  27
    5/0  تطبيق كامل زنان استفاده كننده از هر روش پيشگيري از بارداري با جدول پوشش  تنظيم خانواده 28

    20  جمع

امضاء :                                نام مربي  



كاشان مركز آموزش بهورزي  

هان ودندان                                             سالمت دپايه دوم مربوط به امتحان كار آموزي  چك ليست
  : مركزتحت پوشش  جمعيتد تعدا                                                                                   :نام ونام خانوادگي دانش آموز

  : تعداد خانوار تحت پوشش دانش آموز                                                                              :تعداد خانوار تحت پوشش مركز 
    :   خانه بهداشتميزان حضور پزشك در

  

  نمره  بارم  نوع فعاليت  رديف
    5/0 كافي دارد و مي توان به او در انجام امور اعتماد كرد؟ آيا دانش آموز مسئوليت پذيري  1
  3/0 ؟آيا نگرش و انگيزه الزم جهت انجام اين وظيفه دارد  2
  3/0 آيا رفتارش با مراجعين ، كسبه ، همكاران و مربيان محترمانه است و مهارت خوب گوش دادن رادارد؟  3
  3/0 انجام مي دهد؟آيا وقت شناس است و به موقع خدمات خود را   4
  3/0 انتقاد پذيري و انعطاف پذيري كافي دارد ؟  5
  1/0 آيا صداقت در عملكرد و رفتار دارد؟  6
  1/0 آيا به كارگروهي اهميت مي دهد؟  7
  1/0 يونيفرم مناسب پوشيده و ظاهري مناسب دارد؟  8
  1/0  ؟ نظافت و چيدمان خانه بهداشت را به نحو مطلوب انجام داده است  9
  2/0  دفتر گزارش روزانه را بطور مستمر و كامل تكميل نموده است؟   10
  2/0   حضور به موقع و منظم  در محل كار دارد؟  11
    2  آيا اطالعات كافي در زمينه بهداشت دهان ودندان دارند؟  12

    2   آيا مهارت كافي براي آموزش طريقه مسواك كردن و استفاده از نخ دندان دارند؟  13

    25/0  وسايل كمك آموزشي نظير ماكت دندان ومسواك در واحد بهداشتي وجود دارد؟ 14

سال ودانش آموزان را طبق دستورالعمل انجام داده اند  8آيا معاينه دهان ودندان، زنان باردار ،كودكان زير  15
  وثبت دقيق و كامل نموده اند؟

2    

    1  ارائه شده است ؟ آيا آموزش گروهي جهت گروههاي هدف فوق 16
آيا به موقع نسبت به ارجاع گروههاي هدف به واحد بهداشت دهان ودندان ويا دندانپزشك مركز اقدام نموده  17

  اند؟
2    

    2  آيا نسبت به پيگيري مشكالت دنداني به دندانپزشك مركزودرج در فرم مراقبت ويژه اقدام نموده اند؟ 18

    2  ديد مربي تالش نموده تا نواقص خود را برطرف نمايد؟دانش آموز پس از هر بار باز 19
    2  آموزش كامل ارائه كرده است؟, آيا در ارزيابي مشكالت دنداني 20

    2  آيا در پيشبرد برنامه هاي سالمت دهان ودندان خالقيت و يا مداخله كافي داشته است؟ 21

    20 جمع نمرات

امضاء                                             : نام مربي   

  

 

 



كاشان مركز آموزش بهورزي  

  آموزش سالمتپايه دوم آموزي كارليست مربوط به 
  

  : مركزتحت پوشش  جمعيتتعداد                                                                                    :نام ونام خانوادگي دانش آموز
  : تعداد خانوار تحت پوشش دانش آموز                                                                              :مركز  تعداد خانوار تحت پوشش
    :   خانه بهداشتميزان حضور پزشك در

  امضاء        محمودي:نام مربي 

  نمره  بارم  نوع فعاليت  رديف
    5/0 د كرد؟آيا دانش آموز مسئوليت پذيري كافي دارد و مي توان به او در انجام امور اعتما  1
  3/0 ؟آيا نگرش و انگيزه الزم جهت انجام اين وظيفه دارد  2
  3/0 آيا رفتارش با مراجعين ، كسبه ، همكاران و مربيان محترمانه است و مهارت خوب گوش دادن رادارد؟  3
  3/0 آيا وقت شناس است و به موقع خدمات خود را انجام مي دهد؟  4
  3/0 يري كافي دارد ؟انتقاد پذيري و انعطاف پذ  5
  1/0 آيا صداقت در عملكرد و رفتار دارد؟  6
  1/0 آيا به كارگروهي اهميت مي دهد؟  7
  1/0 يونيفرم مناسب پوشيده و ظاهري مناسب دارد؟  8
  1/0  نظافت و چيدمان خانه بهداشت را به نحو مطلوب انجام داده است ؟  9
  2/0  كامل تكميل نموده است؟ دفتر گزارش روزانه را بطور مستمر و   10
  2/0   حضور به موقع و منظم  در محل كار دارد؟  11
    2  آيا جدول امتياز دهي تيم نياز سنجي در منطقه مطابق دستورالعمل تكميل شده موجوداست؟  12

    1  آيا جدول اولويت بندي فعاليتهاي آموزشي در منطقه مطابق دستورالعمل تكميل شده موجوداست؟  13

    1  آيا برنامه هاي آموزشي ماهيانه مطابق اولويتها ومكاتبات تكميل شده است؟ 14

    1  آيا فرمهاي آماري ماهيانه مطابق دستورالعمل تكميل شده است؟ 15

    25/0  آيا فرمهاي آماري ماهيانه در يك پوشه منظم نگهداري شده است؟ 16
    2  طابق دستورالعمل نوشته شده است؟آيا مشخصات برنامه هاي آموزشي در دفتر طرح درس م 17
    1  آيا دانش آموز از شيوه ها و فنون مختلف آموزشي با توجه به گروههاي هدف استفاده كرده است؟ 18

    1  آيا دانش آموز از وسايل و رسانه هاي كمك آموزشي با توجه به گروههاي هدف استفاده كرده است؟ 19
    5/0  اولويت منطقه برنامه ريزي و اجرا شده است؟ 5آموزي دانش آموز براساس  آموزشها در طول دوره كار% 60آيا  20

    1  را تهيه نموده است؟ به نحو صحيح  آيا برنامه عملياتي آموزش بهداشت 21

    1  آيا براساس اهداف تعيين شده در برنامه عملياتي فعاليتها را اجرا نموده است؟ 22

گوش مي دهد و به آن عمل مي كند؟ پس از هر بار بازديد مربي تالش  دانش آموز به سخنان مربي ، خوب  23
  نموده تا نواقص خود را برطرف نمايد؟

1    

    2  آيا در پيشبرد برنامه هاي آموزش بهداشت خالقيت و يا مداخله كافي داشته است؟  24

    75/2  آيا مهارت كافي وقدرت بيان خوبي در آموزش به مردم دارد ؟  25

    20 جمع نمرات



آموزش بهورزي كاشانزمرك  

  كودك سالم ومانامربوط به پايه دوم  كارآموزي  چك ليست
  :تعداد جمعيت تحت پوشش مركز                                                    :نام ونام خانوادگي دانش آموز

          :خانوار تحت پوشش دانش آموز  تعداد                                                    :تعداد خانوار تحت پوشش مركز 
    :مركز تعداد اطفال تحت پوشش  

  :تعداد اطفال تحت پوشش دانش آموز                                        : تعداد مراقبت كودك سالم انجام شده 
  :انجام شدهمانا  تعداد مراقبت                                               :تعداد مراقبت ويژه اطفال انجام شده 
  :انجام شدهويژه تعداد مراقبت                                          :  ميزان حضور پزشك درخانه بهداشت

 

 نمره  بارم  نوع فعاليت  رديف
    5/0 و در انجام امور اعتماد كرد؟آيا دانش آموز مسئوليت پذيري كافي دارد و مي توان به ا  1
  3/0 ؟آيا نگرش و انگيزه الزم جهت انجام اين وظيفه دارد  2
  3/0 آيا رفتارش با مراجعين ، كسبه ، همكاران و مربيان محترمانه است و مهارت خوب گوش دادن رادارد؟  3
  3/0 آيا وقت شناس است و به موقع خدمات خود را انجام مي دهد؟  4
  3/0 قاد پذيري و انعطاف پذيري كافي دارد ؟انت  5
  3/0 )تالش در جهت رفع نواقص پس از هر بار بازديد مربي ( به سخنان مربي ، خوب گوش مي دهد و به آن عمل مي كند؟  6
  1/0 آيا صداقت در عملكرد و رفتار دارد؟  7
  1/0 آيا به كارگروهي اهميت مي دهد؟  8
  2/0 كار عمل دارد؟خالقيت و نوآوري يا ابت  9
  1/0 يونيفرم مناسب پوشيده و ظاهري مناسب دارد؟  10
  1/0  نظافت و چيدمان خانه بهداشت را به نحو مطلوب انجام داده است ؟  11
   2/0  دفتر گزارش روزانه را بطور مستمر و كامل تكميل نموده است؟   12
  2/0  حضور به موقع و منظم  در محل كار دارد؟  13
    5/0  يادفاتروبوكلتهاي مورد نياز مرتب بوده ودردسترس مي باشد ؟آ 14
    1  آيا از كليه اطفال زير هشت سال طبق برنامه كودك سالم مراقبت انجام شده است؟ 15
    2  آيامراقبت هاي انجام شده صحيح وبا دقت در پرونده ثبت شده است؟ 16
    1.5  د؟آيا ثبت  پرونده ها با دفتر اطفال همخواني دار 17
    0.5  آياكليه  اطفال نيازمندمراقبت ويژه به موقع مراقبت شده اند؟ 18
    1  آيا نتايج مراقبت ويژه و ارجاعات درپرونده ها و دفتراطفال ثبت شده است ؟ 19
    0.5  آياكليه اطفال نيازمند ارجاع به موقع به پزشك ارجاع شده اند؟ 20
    1  رنامه مانا داشته است؟آيا مراقبت اطفال بيمار بر اساس ب 21
    1  به موقع پيگيري شده اند؟, كليه  اطفال نيازمند) مانا وكودك سالم(آياطبق برنامه  22
    2  آيا دقت و مهارت الزم در ثبت فرم هاي آماري را دارد؟  23
    1  ت؟آيا جهت موضوعات مرتبط با برنامه كودك سالم ومانا  آموزش ويامشاوره با مادرصورت گرفته اس  24
    1  روزه مراقبت الزم توسط دانش آموز ومعاينه پزشك انجام شده است؟3-5آيا جهت كليه نوزادان  25
    2  آيا عملكرد دانش آموز در ارزيابي يك كودك با چك ليست مهارت كاركنان مطابقت دارد؟ 26
    0.5  آيا برنامه عملياتي را تهيه نموده است؟ 27
    2  يا ارتقا انجام شده مطابق برنامه عملياتي بوده است؟ آيا پيشرفت برنامه اطفال 28
    20  جمع نمرات 

 امضاء                                                                                                            :نام مربي        


