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 2 عرصه در كاراهوزي سرفصل
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 2 عرصه در كارآهوزي

  وارتباطات بهذاشت آهوزش :عنواى

 

 :كلي هذف

 ٍ سيضي ثشًبهِ ثْذاؿت، خبًِ ٍ دسهبًي ٍ ثْذاؿتي هشاوض دس ثْذاؿتي هؼبيل عشاحي ٍ ثٌذي اٍلَيت ػٌجي ًيبص ًحَُ تَاًبيي

 .ّذف گشٍّْبي ثشاي ثْذاؿت آهَصؽ اجشاي

 :اختصاصي اهذاف

 . دىي  دس صهيٌِ  آهَصؽ  ثْذاؿت سا ثيبى ًوبيي اّذاف  ٍ خظ هـي ّبي اجشا،ثشًبهِ سيضيْب ثتَاًٌذ ثبيذ داًـجَيبى .1

اًَاؿ ثشًبهِ ّبي آهَصؿي دسدػت اجشاي ٍاحذ آهَصؽ ثْذاؿت دسػبل جبسي سا ثِ اختلبسثيبى ثتَاًٌذ ثبيذ داًـجَيبى .2

 . دىًوبي

 .  دىثشًبهِ ّبي اجشايي  ٍ اسصؿيب ثي آًْب ساثيبى ًوبي  ًحَُ ًؾبست ثشثتَاًٌذ ثبيذ داًـجَيبى .3

 .ًوبيٌذ ثيبى سا ثْذاؿت آهَصؽ ّبي ثشًبهِ ثشاي ػٌجي ًيبص ًحَُ ثتَاًٌذ ثبيذ داًـجَيبى .4

 .وٌٌذ تْيِ ثْذاؿتي هشوض ثشاي سا ...ٍ وتبثچِ يب پَػتش هبًٌذ آهَصؿي ووه ٍػيلِ يه حذالل ثتَاًٌذ داًـجَيبى .5

 .دّذ اًجبم ٍاحذ ّش ثشاي ػٌجي ًيبص اػبع ثش سيضي ثشًبهِ يه ثتَاًذ داًـجَ ّش .6

 وٌٌذ اجشا تٌْبيي ثِ ٍ وبهل عَس ثِ سا ّب ٍاحذ اص يىي آهَصؿْبي ثتَاًٌذ داًـجَيبى .7

 .وٌٌذ اجشا هشثي ووه ثذٍى ساثغيي ثشاي سا آهَصؿي والػْبي ثتَاًٌذ داًـجَيبى .8

 .وٌٌذ اجشا هشثي ووه ثذٍى ثَْسصاى ثشاي سا آهَصؿي والػْبي ثتَاًٌذ داًـجَيبى .9

  .وٌٌذ اسصؿيبثي وبهل عَس ثِ سا هشوض آهَصؿي ّبي ثشًبهِ اص يىي ثتَاًٌذ داًـجَيبى .10

هشاوض  تجْيض ًحَُ ٍ ثشدُ ًبم سا ثْذاؿت آهَصؽ ٍاحذّبي دس تجْيضات ٍ آهَصؿي ووه ٍػبيل ثتَاًٌذ ثبيذ داًـجَيبى .11

 .ًوبيٌذ ثيبى سا ٍػبيل ايي اص دسهبًي ٍ ثْذاؿتي

 .ثجشد ًبم  ساWHO ػبليبًِ ؿقبس جْت دس ثْذاؿت آهَصؿي ّبي ثشًبهِ ٍ الذاهبت وليِ .12

 .استجبعبت دسٍى ثخـي ٍثشٍى ثخـي ٍاحذ آهَصؽ ثْذاؿت  سا  ثب ػبيش ٍاحذّبي  ؿْشػتبى  ثيبى ًوبيذ .13

 (ّذف ّبي گشٍُ)آهَصؿي ّبي ثشًبهِ هغبثمت هيضاى وشدُ، هـخق سا ؿْشػتبى ػغح دس هَجَد ثْذاؿتي هـىالت . .14

 سا الصم پيـٌْبدات ثْذاؿت، آهَصؽ ٍاحذ هـىالت ثشاي ٍ وشدُ يبثي فلت  ػپغ.ًوبيذ ثشسػي سا هَجَد هـىالت ثب

 .ًوبيذ ثيبى ٍاحذ ايي فقبليتْبي ثْجَد دس جْت

 

 

 

 

 

 

 



  واگير وغير واگير هاي بيواري :عنواى

 واگير هاي بيواري :عنواى

 خَد آيٌذُ ؿغلي ٍؽبيف هَثشتش اًجبم هٌؾَس ثِ ثْذاؿتي خذهبت اسائِ اٍليِ ػغَح دس ّب ثيوبسي وٌتشل ٍ ؿٌبخت :كلي هذف

 .جبهقِ ٍ فشد ػالهتي استمبي ٍ حفؼ تبهيي، ساػتبي دس

 :اختصاصي اهذاف

. ثيبى ًوبييذ سا جبسي ػبل دس ٍاگيش ّبي ثيوبسي ثب هجبسصُ صهيٌِ دس اجشايي ّبي هـي خظ ٍ اّذاف ّب، سيضي ثشًبهِ  .1

 (فوليبتي ثشًبهِ)

ٍ  ّب ؿبخق تقييي). ًوبييذ ليؼت اٍلَيت حؼت ثش سا هٌغمِ ثَهي ّبي ثيوبسي هَجَد اعالفبت ٍ آهبس اص اػتفبدُ ثب  .2

 (ّب ثيوبسي هَجَد ّبي اٍلَيت اص تب ػِ ضشٍست

 لَت ًمبط ثشًبهِ ثشسػي). ًوبييذ هـبسوت هٌغمِ ٍاگيش ّبي ثيوبسي اٍلَيت ػِ اص يه ثشاي فوليبتي ثشًبهِ تقييي دس .3

 (ّب فشكت ٍ تْذيذ ٍ ٍضقف

 .ًوبييذ هـبسوت هٌغمِ ٍاگيش ّبي ثيوبسي اٍلَيت ػِ اص پيـگيشي ساُ ػش ثش اػبػي هـىالت ثشسػي اًجبم دس .4

 .ًوبييذ ثيبى هـىالت سفـ جْت دس سا خَد پيـٌْبدي حلْبي ساُ لجلي ّذف ًتبيج ثِ تَجِ  ثب .5

 .ًوبييذ هـبسوت هـىالت يبثي سيـِ ٍ ٍاوؼيٌبػيَى خذهبت ويفي ٍ ووي ثشسػي اًجبم دس .6

 .ًوبييذ ثيبى سا ػبصي ايوي ثشًبهِ هـىالت سفـ جْت دس خَد پيـٌْبدات لجلي ّذف ًتبيج ثِ تَجِ ثب .7

لشًغيٌِ  اهَس ٍ ٍاوؼيٌبػيَى ًبلليي، ثب هجبسصُ ثشداسي ًوًَِ يبثي، ثيوبس اص اّن تبثقِ ٍاحذّبي فٌي اهَس اًجبم ًحَُ .8

ثيبى  سا ؿْشػتبى ثْذاؿت هشوض دس ثيَلَطيىي هَاد ًگْذاسي ًحَُ ٍ ّب اپيذهي وٌتشل ثب هجبسصُ ّب ًوًَِ آصهبيؾ

 (پَليَ ػشخه، هٌٌظيت، هبالسيب، ساجقِ، تت ٍثب، ػل،)ًوبييذ

 .ًوبيذ هـبسوت هـىالت يبثي سيـِ ٍ ّبسي ثيوبس ثب هجبسصُ خذهبت ويفي ٍ ووي ثشسػي اًجبم دس .9

 .ًوبييذ ثيبى سا ّبسي ثيوبسي ثب هجبسصُ هـىالت سفـ جْت دس خَد پيـٌْبدات لجلي ّذف ًتبيج ثِ تَجِ ثب .10

 هـىالت سفـ جْت ٍ ًوبييذ هـبسوت هـىالت يبثي سيـِ ٍ ؿْشػتبى ػشد صًجيشُ ويفي ٍ ووي ثشسػي اًجبم دس .11

 .ًوبييذ ثيبى آًْب سا

 .ًوبييذ ثيبى سا تلفٌي گضاسؽ اسػبل ٍ دسيبفت ّب ثيوبسي اص هشالجت ًؾبم ثشًبهِ دس وبس سًٍذ .12

 .ًوبييذ ثيبى سا ثْذاؿت ّبي خبًِ ٍ هشاوض جْت ٍاوؼي تَصيـ ٍ ثشآٍسد ًحَُ .13

 .ًوبييذ ثيبى سا ٍاگيش ٍاحذ دس تْيِ دػت دس يب ٍ اجشا حبل دس جذيذ پشٍطُ .14

 .ًوبييذ ثيبى سا اػتبى ػغح دس خذهبت اسائِ ويفيت ًؾش اص ٍاحذ ايي ستجِ .15

 .ًوبييذ ثيبى سا ؿْشػتبى ٍاحذّبي ػبيش ثب ٍاحذ ايي ثخـي ثشٍى ٍ ثخـي دسٍى استجبعبت .16

 

 

 

 



 واگير غير هاي بيواري :عنواى

 ؿغلي ٍؽبيف هَثشتش اًجبم هٌؾَس ثِ ثْذاؿتي خذهبت اسائِ اٍليِ ػغَح دس ٍاگيش غيش ثيوبسيْبي وٌتشل ٍ ؿٌبخت :كلي هذف

 .جبهقِ ٍ فشد ػالهتي استمبي ٍ حفؼ تبهيي، ساػتبي خَد دس آيٌذُ

 :اختصاصي اهذاف

ثيبى  سا جبسي ػبل دس ٍاگيش غيش ّبي ثيوبسي ثب هجبسصُ صهيٌِ دس اجشايي ّبي هـي خظ ٍ اّذاف ّب، سيضي ثشًبهِ .1

 (فوليبتي ثشًبهِ). ًوبييذ

ٍ  ّب ؿبخق تقييي). ًوبييذ ليؼت اٍلَيت حؼت ثش سا هٌغمِ ثَهي ّبي ثيوبسي هَجَد اعالفبت ٍ آهبس اص اػتفبدُ ثب .2

 (ّب ثيوبسي هَجَد ّبي اٍلَيت اص تب ػِ ضشٍستب

 ًمبط ثشًبهِ ثشسػي)ًوبييذ هـبسوت هٌغمِ ٍاگيش غيش ّبي ثيوبسي اٍلَيت ػِ اص يه ثشاي فوليبتي ثشًبهِ تقييي دس .3

 (ّب فشكت ٍ تْذيذ ٍ ضقف ٍ لَت .4

 .ًوبييذ هـبسوت هٌغمِ ٍاگيش غيش ّبي ثيوبسي اٍلَيت ػِ اص پيـگيشي ساُ ػش ثش اػبػي هـىالت ثشسػي اًجبم دس .5

 .ًوبييذ ثيبى هـىالت سفـ جْت دس سا خَد پيـٌْبدي حلْبي ساُ لجلي ّذف ًتبيج ثِ تَجِ ثب .6

 .ًوبييذ ثيبى فلت روش ثب اػت ّب ثشًبهِ وذام سٍ جذيذ ػبل دس ٍاگيش غيش ٍاحذ ثْذاؿتي خذهبت توشوض .7

 .ًوبييذ ثيبى سا ٍاگيش غيش ٍاحذ دس تْيِ دػت دس يب ٍ اجشا حبل دس جذيذ پشٍطُ .8

 .ًوبييذ ثيبى سا اػتبى ػغح دس خذهبت اسائِ ويفيت ًؾش اص ٍاحذ ايي ستجِ .9

 .ًوبييذ ثيبى سا ؿْشػتبى ٍاحذّبي ػبيش ثب ٍاحذ ايي ثخـي ثشٍى ٍ ثخـي دسٍى استجبعبت .10

 . ًوبيذ ثيبى سا گزؿتِ ػبل دس ؿذُ اًجبم عشحْبي ساػتبي دس ٍاحذ هَفميت هيضاى .11

 

   واكسيناسيوى :عنواى

 :كلي هذف

 هـىالت يبثي سيـِ ٍ ػشد صًجيشُ ٍ ٍاوؼيٌبػيَى خذهبت ويفي ٍ ووي ثشسػي

 :اختصاصي اهذاف

 ثْذاؿت خبًِ دس ٍاوؼيٌبػيَى ثشسػي جْت هٌبػت ليؼت چه تْيِ .1

 .ًوبيذ اسايِ سًٍذ ايي اكالح جْت دس سا خَد پيـٌْبدات ٍاوؼيٌبػيَى ٍ ػشد صًجيشُ ثشًبهِ ضقف ٍ لَت ًمبط ثشسػي ثب .2

 .ًوبيذ وٌتشل پيگيشي دفتش عشيك اص ًىشدًذ هشاجقِ ٍاوؼي دسيبفت ثشاي همشس ٍلت دس وِ سا افشادي ًبم ثتَاًذ ثبيذ داًـجَ. 3

 .ًوبيذ تشػين سا ٍاوؼيٌبػيَى پَؿؾ ًوَداس ثتَاًذ ثبيذ داًـجَ .4

 هَاد ٍ ّب ٍاوؼي ًگْذاسي ًحَُ ٍ دّذ تَضيح ؿْشػتبى ثْذاؿت هشوض ػشد صًجيشُ ٍاحذ خذهت اسايِ ًحَُ ثب ثبيذ داًـجَ .5

 .ًوبيذ ثيبى هشوض ايي دس سا ثيَلَطيه

 .ًوبيذ ثيبى ؿْشػتبى ثْذاؿت هشوض دس سا (آًفَالًضا، هٌٌظيت ّبسي،)سٍتيي غيشُ ّبي ٍاوؼي ًگْذاسي ًحَُ ثبيذ داًـجَ. 6

 .دّذ تَضيح دّي گضاسؽ هـوَل ّبي ثيوبسي ٍ ػبصي هلَى لبثل ٍاگيش ّبي ثيوبسي گضاسؽ ًحَُ ثبيذ داًـجَ. 7

 .ًوبيذ ثيبى سا ثْذاؿت ّبي خبًِ ٍ هشاوض جْت ٍاوؼي تَصيـ ٍ ثشآٍسد ًحَُ ثتَاًذ ثبيذ داًـجَ .8

 



 باروري بهذاشت و وكودكاى هادراى بهذاشت

 سالن كودك از هراقبت :عنواى

 :كلي هذف

 هٌؾَس ثِ ّب ثشًبهِ ايي اجشاي ًحَُ ٍ ثْذاؿتي خذهبت اسائِ اٍليِ ػغَح دس ػبل 8 صيش ػبلن وَدن اص هشالجت ًحَُ ثب آؿٌبيي

 جبهقِ ٍ فشد ػالهت استمبي ٍ حفؼ تبهيي، ساػتبي دس خَد آيٌذُ ؿغلي ٍؽبيف هَثشتش اًجبم

 :اختصاصي اهذاف

 .وٌذ ثيبى سا ػبلن وَدن هشالجت صهيٌِ دس اجشايي هـي خظ ٍ اّذاف ٍ سيضي ثشًبهِ ثبؿذ لبدس ثبيذ داًـجَ .1

 يبثي سيـِ سا هـىالت ٍ دّذ اًجبم سا ػبلن وَدن هشالجت ثِ هشثَط خذهبت ويفي ٍ ووي ثشسػي ثبؿذ لبدس ثبيذ داًـجَ.2

 .ًوبيذ

 .وٌذ ثيبى سا ػبلن وَدن عشح هـىالت سفـ جْت دس سا خَد پيـٌْبدات ثبؿذ لبدس ثبيذ داًـجَ.3

 ّبي ليؼت چه اص اػتفبدُ ثب سا ّذف گشٍّْبي ثِ ػبلن وَدن اص هشالجت ثشًبهِ دس ؿذُ اسائِ خذهبت ثبؿذ لبدس ثبيذ داًـجَ .4

 .ًوبيذ ليؼت سا هَجَد هـىالت ٍ ًوَدُ ثشسػي ويفي ٍ ووي لحبػ اص هَجَد

 دسهبًي ثْذاؿتي هشوض ثِ ثْذاؿت خبًِ اص سػيذُ آهبسي ّبي گضاسؽ ػمن ٍ كحت ثشسػي اًجبم دس ثبؿذ لبدس ثبيذ داًـجَ .5

 .ًوبيذ هـبسوت

 بيوار ازكودك هراقبت :عنواى

 :كلي هذف

 هٌؾَس ثِ ّب ثشًبهِ ايي اجشاي ًحَُ ٍ ثْذاؿتي خذهبت اسائِ اٍليِ ػغَح دس ػبل 5 صيش ثيوبس وَدن اص هشالجت ًحَُ ثب آؿٌبيي

 جبهقِ ٍ فشد ػالهتي استمبي ٍ تبهيي،حفؼ ساػتبي دس فشد آيٌذُ ؿغلي هغبلت هَثشتش اًجبم

 :اختصاصي اهذاف

 .وٌذ ثيبى سا ثيوبس وَدن هشالجت صهيٌِ دس اجشايي هـي خظ ٍ اّذاف ٍ سيضي ثشًبهِ ثبؿذ لبدس ثبيذ داًـجَ .1

 يبثي سيـِ سا هـىالت ٍ دّذ اًجبم سا ثيوبس وَدن هشالجت ثِ هشثَط خذهبت ويفي ٍ ووي ثشسػي ثبؿذ لبدس ثبيذ داًـجَ .2

 .ًوبيذ

 .وٌذ ثيبى سا ثيوبس وَدن عشح هـىالت سفـ جْت دس سا خَد پيـٌْبدات ثبؿذ لبدس ثبيذ داًـجَ .3

 ّبي ليؼت چه اص اػتفبدُ ثب سا ّذف گشٍّْبي ثِ ثيوبس وَدن اص هشالجت ثشًبهِ دس ؿذُ اسائِ خذهبت ثبؿذ لبدس ثبيذ داًـجَ.4

 .ًوبيذ ليؼت سا هَجَد هـىالت ٍ ًوَدُ ثشسػي ويفي ٍ ووي لحبػ اص هَجَد

 .دّذ پيـٌْبد هٌبػت حل ساُ هَجَد هـىالت سفـ جْت ثبؿذ لبدس ثبيذ داًـجَ.5

 دسهبًي ثْذاؿتي هشاوض ثِ ثْذاؿت خبًِ اص سػيذُ آهبسي ّبي گضاسؽ ػمن ٍ كحت ثشسػي اًجبم دس ثبؿذ لبدس ثبيذ داًـجَ .6

 .ًوبيذ هـبسوت
 

 

 

 

 

 



 باردار هادر از هراقبت :عنواى

 :كلي هذف

 هَثشتش اًجبم هٌؾَس ثِ ّب ثشًبهِ ايي اجشاي ًحَُ ٍ ثْذاؿتي خذهبت اسائِ اٍليِ ػغَح دس ثبسداس صًبى اص هشالجت ًحَُ ثب آؿٌبيي

 .جبهقِ ٍ فشد ػالهت استمبي ٍ حفؼ تبهيي، ساػتبي دس خَد آيٌذُ ؿغلي ٍؽبيف

 :اختصاصي اهذاف

 .ًوبيذ ثيبى سا ثبسداس هبدس اص هشالجت صهيٌِ دس اجشايي هـي خظ اّذاف سيضي ثشًبهِ ثبؿذ لبدس ثبيذ داًـجَ .1

 هـبسوت هـىالت يبثي سيـِ ٍ ؿيشدُ ٍ ثبسداس هبدساى ثِ هشثَط خذهبت ويفي ٍ ووي ثشسػي اًجبم دس ثبؿذ لبدس ثبيذ داًـجَ .2

 .ًوبيذ

 .ًوبيذ ثيبى ؿيشدُ ٍ ثبسداس هبدساى هـىالت سفـ جْت دس سا خَد پيـٌْبدات ثبؿذ لبدس ثبيذ داًـجَ .3

 .ًوبيذ روش سا ثشًبهِ ضقف ٍ لَت ًمبط ٍ ًوبيذ ؿشوت دّي ؿيش هـبٍسُ والػْبي جلؼِ دس ثبؿذ لبدس ثبيذ داًـجَ .4

 سا خغش پش ّبي حبهلگي تقذاد دسهبًي ثْذاؿتي هشوض يه اص هَجَد اعالفبتي هٌبثـ اص اػتفبدُ ثب ثبؿذ لبدس ثبيذ داًـجَ .5

 .ًوبيذ حل ساُ اسائِ ٍ ؿٌبػبيي

 هـىالت ًوَدُ ثشسػي ويفي ٍ ووي لحبػ اص سا ثبسداس هبدساى اص هشالجت ثشًبهِ دس ؿذُ اسائِ خذهبت ثبؿذ لبدس ثبيذ داًـجَ. 6

 .(دسهبًي ثْذاؿتي هشوض يب ثْذاؿت خبًِ يه دس)ًوبيذ ليؼت سا هَجَد

 دسهبًي ثْذاؿتي هشاوض ثِ ثْذاؿت خبًِ يه اص سػيذُ آهبسي ّبي گضاسؽ ػمن ٍ كحت ثشسػي دس ثبؿذ لبدس ثبيذ داًـجَ . 7

 .ًوبيذ هـبسوت

 بهذاشت باروري برناهه

 :كلي هذف

 دس خَد آيٌذُ ؿغلي ٍؽبيف هَثشتش اًجبم هٌؾَس ثِ ّب ثشًبهِ ايي اجشاي ًحَُ ٍ خبًَادُ تٌؾين ثشًبهِ ثب داًـجَيبى آؿٌبيي

 .جبهقِ ٍ فشد ػالهت استمبي ٍ حفؼ تبهيي، ساػتبي

 :اختصاصي اهذاف

 .  اّذاف  ٍ خظ هـي ّبي اجشايي  دس صهيٌِ  ثْذاؿت ثبسٍسي دسػبل جبسي ساثيبى ًوبيذ "ثشًبهِ سيضي ّب . 1

ٍسيـِ يبثي  ( يب خبًِ ثْذاؿت جبهـ ػالهتدس يه  هشوض  ) ثْذاؿت ثبسٍسيدساًجبم  ثشسػي ووي ٍ ويفي  خذهبت ٍ پَؿؾ   .  2

 .هـىالت ٍاسائِ ساُ حل هـبسوت ًوبيذ

 . يب خبًِ ثْذاؿت هـبسوت ًوبيذجبهـ ػالهت   ضوي ثبصديذ اصيه هشوضثْذاؿت ثبسٍسيدساًجبم پبيؾ حذالل  دٍ هَسد  هـبٍسُ  .3 

ٍسيـِ يبثي  (پبح اػويشٍ هقبيٌِ ػيٌِ )دساًجبم ثشسػي ووي ٍويفي خذهبت هشثَط ثِ تـخيق صٍدسع ػشعبًْبي ثبًَاى  .  5

 . هـىالت ٍاسائِ ساُ حل اجشايي هـبسوت ًوبيذ

 . هـبسوت ًوبيذثْذاؿت ثبسٍسي دس اًجبم ثشًبهِ سيضي ّب ٍ ساّْبي افضايؾ  جلت هـبسوت  هشداى  دس خذهبت  .  6

 

 

 

 

 

 



  هذارس بهذاشت :عنواى

 :كلي هذف

 تىويل فشآيٌذ اسصؿيبثي ًحَُ ثب آؿٌبيي ، آهَصاى داًؾ ثْذاؿتي ّبي آهَصؽ ٍ فولي هقبيٌبت ثش ًؾبست ًحَُ ثب آؿٌبيي

 ػالهت ؿٌبػٌبهِ

 :اختصاصي اهذاف

 لؼوت تىويل فشايٌذ اسصؿيبثي هٌؾَس ثِ ليؼت چه تْيِ ٍ آهَصاى داًؾ لذ ٍ ٍصى گيشي اًذاصُ ثش ًؾبست ًحَُ ثبيذ داًـجَ .1

 .ًوبيذ اسائِ ػالهت ؿٌبػٌبهِ دس هشثَعِ

 ؿٌبػٌبهِ دس هشثَعِ لؼوت تىويل فشايٌذ آسصؿيبثي هٌؾَس ثِ ليؼت چه تْيِ ٍ آهَصاى داًؾ ػٌجي ثيٌبيي ثش ثبيذ داًـجَ .2

 .ًوبيذ ًؾبست ػالهت

 دس هشثَعِ لؼوت تىويل فشآيٌذ اسصؿيبثي هٌؾَس ثِ ليؼت چه تْيِ ٍ آهَصاى داًؾ ػٌجي ؿٌَايي ثش ثبيذ داًـجَ .3

 .ًوبيذ ًؾبست ػالهت ؿٌبػٌبهِ

 تىويل فشآيٌذ اسصؿيبثي هٌؾَس ثِ ليؼت چه تْيِ ٍ آهَصاى داًؾ فضالًي ٍ اػىلتي هقبيٌبت ثش ًؾبست ًحَُ ثبيذ داًـجَ .4

 .ًوبيذ ًؾبست ػالهت ؿٌبػٌبهِ دس هشثَعِ لؼوت

 تىويل فشآيٌذ اسصؿيبثي هٌؾَس ثِ ليؼت چه تْيِ ٍ آهَصاى داًؾ دس سٍاًي اختالالت هقبيٌِ ثش ًؾبست ًحَُ ثبيذ داًـجَ .5

 .ًوبيذ ًؾبست ػالهت ؿٌبػٌبهِ دس لؼوت هشثَعِ

 دس هشثَعِ لؼوت تىويل فشآيٌذ اسصؿيبثي هٌؾَس ثِ ليؼت چه تْيِ ٍ آهَصاى داًؾ دس پذيىلَصيغ هقبيٌِ ثش ثبيذ داًـجَ .6

 .ًوبيذ ًؾبست ػالهت ؿٌبػٌبهِ

 دس هشثَعِ لؼوت تىويل فشآيٌذ اسصؿيبثي هٌؾَس ثِ ليؼت چه تْيِ ٍ آهَصاى داًؾ دس خًَي ون هقبيٌِ ثش ثبيذ داًـجَ .7

 .ًوبيذ ًؾبست ػالهت ؿٌبػٌبهِ

 دس هشثَعِ لؼوت تىويل فشآيٌذ اسصؿيبثي هٌؾَس ثِ ليؼت چه تْيِ ٍ آهَصاى داًؾ دًذاى ٍ دّبى هقبيٌِ ثش ثبيذ داًـجَ. 8

 .ًوبيذ ًؾبست ػالهت ؿٌبػٌبهِ

 .ًوبيذ ًؾبست آهَصاى داًؾ ثِ ثْذاؿت آهَصؽ اًجبم ثش ثبيذ داًـجَ .9

 .ًوبيذ ًؾبست آهَصاى داًؾ ػالهت ّبي ؿبخق ثش ثبيذ داًـجَ. 10

 .ًوبيذ اسائِ آهَصاى داًؾ هقبيٌبت ثش ًؾبست اص گضاسؽ اسائِ. 11

. ًوبيذ اسائِ آهَصاى داًؾ ػالهت ؿٌبػٌبهِ تىويل فشايٌذ اسصؿيبثي اص گضاسؽ اسائِ. 12

 

 

 

 

 

 

 



 بهذاشتي آهارهاي :عنواى

 :كلي هذف

 ٍ ثْذاؿت خبًِ)ػغح  تشيي پبييي اص آهبس گضاسؽ ٍ دّي گضاسؽ چگًَگي ثْذاؿتي، ّبي ؿبخق هحبػجِ ثشاي الصم آهبدگي

ثْذاؿتي  آهبسّبي ثش ًؾبست ٍ وٌتشل ٍ آهبسّب تحليل ، اسجبؿ ػغح ثبالتشيي ثِ (.. ٍ پبيگبّْب

 

 :اختصاصي اهذاف

 .ًوبيذ اػتخشاج سٍؿْب ول ٍ سٍؽ ّش هجضا ثشاي كَست ثِ سا خبًَادُ تٌؾين پَؿؾ آهبس اص اػتفبدُ ثب ثتَاًذ داًـجَ .1

 دفتش اص سا ػبلِ 7 تب ػبلِ دٍ يىؼبلِ، هبُ، 12 تب 6 هبُ، 6 صيش ػٌي گشٍُ تفىيه ثِ سا ّب هشالجت پَؿؾ ثتَاًذ داًـجَ .2

 .ًوبيذ اػتخشاج

 سا آهبسي ًتبيج ٍ آٍسدُ دػت ثِ اعفبل هشالجت دفتش اص سا ػش سؿذ، ٍصى، دٍس اختالل داساي وَدوبى دسكذ ثتَاًذ داًـجَ .3

 .ًوبيذ تفؼيش

 هحبػجِ سا داس صًبى ّوؼش دسكذ ٍ جٌغ تفىيه ثِ ػٌي گشٍّْبي اص يه ّش دسكذ آهبس هَجَد، ثِ تَجِ ثب ثتَاًذ داًـجَ. 4

 .ًوبيذ سػن سا هشثَعِ ػٌي ّشم ًوبيذ،

 .ًوبيذ تفؼيش سا آى ٍ ًوَدُ سػن سا ٍاوؼيٌبػيَى پَؿؾ ثتَاًذ داًـجَ .5

 .ًوبيذ اػتخشاج فللي كَست ثِ سا ؿذُ هقبيٌِ ٍ پَؿؾ تحت آهَصاى داًؾ پَؿؾ ثتَاًذ داًـجَ .6

 .وٌذ ثيبى حيبتي ٍلبيـ دفتش ثب سا ػبل اٍل ؿذُ اػتخشاج جوقيت وٌتشل ًحَُ ثتَاًذ ثبيذ داًـجَ .7

 .ًوبيذ ٍضقيت تحليل ٍ وشدُ اػتخشاج هشثي ًؾش صيش سا وبسآهَصي هحل سٍػتبي جوقيتي ّبي ؿبخق ثتَاًذ ثبيذ داًـجَ .8

 .وٌذ تشػين هشثي ًؾش صيش سا سٍػتب جوقيت ػٌي ّشم ثتَاًذ ثبيذ داًـجَ .9

 ٍ ؿْش دسهبًي ثْذاؿتي هشاوض)ثْذاؿتي ٍاحذّبي اص سػيذُ آهبسي فشهْبي اص ؿذُ آٍسي جوـ آهبسّبي ثتَاًذ ثبيذ داًـجَ .10

 .وٌذ تحليل ٍ تجضيِ سا(سٍػتب

 .وٌذ ثيبى سا دسهبى ٍ ثْذاؿت ؿجىِ ػيؼتن دس تش پبييي ػغح ثِ سا پؼخَساًذ اسئِ ًحَُ ثتَاًذ ثبيذ داًـجَ .11

 .وٌذ ثيبى سا دسهبى ٍ ثْذاؿت ّبي ؿجىِ ػغح دس فللي يب هبّيبًِ اعالفبت وٌتشل ًحَُ ثتَاًذ ثبيذ داًـجَ.12

 هيضاى خبم، تَلذ ػي ثبسٍسي، دس داس ؿَّش صًبى ًؼجت جٌؼي، ًؼجت ػشثبسي، ًؼجت هبًٌذ ّبيي ؿبخق ثتَاًذ ثبيذ داًـجَ.13

  .وٌذ هحبػجِ سا جوقيت سؿذ ٍ(GFR) ولي ثبسٍسي ٍ (T.F.R) فوَهي ثبسٍسي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اي وحرفه هحيط بهذاشت :عنواى

 :كلي هذف

 ؿغلي ٍؽبيف هَثشتش اًجبم هٌؾَس ثِ ثْذاؿتي خذهبت اسائِ اٍليِ ػغَح دس صثبلِ ٍ فبضالة ثْذاؿتي دفـ وٌتشل ًحَُ ثب آؿٌبيي

 جبهقِ ٍ فشد ػالهت استمبي ٍ حفؼ تبهيي، ساػتبي دس خَد آيٌذُ

 :اختصاصي اهذاف

 هشثَعِ هقضالت سفـ جْت دس افضب ّوىبسي جلت ثب ٍ ًوَدُ ؿشوت سٍػتب ثْذاؿت ؿَساي جلؼبت دس ثبيذ داًـجَ .1

 .ًوبيذ هغشح سا خَد پـٌْبدات

 -صثبلِ ، فبضالة آة،)ثْذاؿتي  هـىالت گشفتي ًؾش دس ثب سٍػتب ثَْسصاى ثشاي آهَصؿي ثشًبهِ يه ثبؿذ لبدس ثبيذ داًـجَ .2

 .ًوبيذ اجشا ٍ عشاحي هشثَعِ هشثي ًؾش صيش(فوَهي ثْذاؿتي وٌتشل

 ٍ عشاحي وبسگبُ ؿبغليي ثشاي وبس هحيظ آٍس صيبى فَاهل وٌتشل ًحَُ خلَف دس آهَصؿي ثشًبهِ يه ثبؿذ لبدس ثبيذ داًـجَ .3

 .ًوبيذ اجشا

 .ًوبيذ اسائِ سا الصم ساّىبس ٍ ثشسػي سا دسهبًي ثْذاؿتي هشاوض ثِ ثْذاؿت خبًِ اص اسػبلي آهبس ثبؿذ لبدس ثبيذ داًـجَ .4

 .ًوبيذ ثيبى سا جبسي ػبل دس اجشايي ّبي هـي خظ ٍ اّذاف روش ثب ٍاحذ ؿذ تٌؾين ّبي ثشًبهِ ثبؿذ لبدس ثبيذ داًـجَ. 5

 ؿْشػتبى ػغح دس سا هحيظ ثْذاؿت ٍاحذ ثخـي ثشٍى ٍ ثخـي دسٍى ّبي ّوبٌّگي هشثي ًؾش صيش ثبؿذ لبدس ثبيذ داًـجَ. 6

 .ًوبيذ ثيبى

 

 

 (هشاركت هردهي)هختلف  سطوح با ارتباط و هحلي هاي سازهاى :عنواى

 :كلي هذف

 ساػتبي دس ثؼيج ٍ دّيبسي ثْضيؼتي، ػبصهبى هبًٌذ هحلي ّبي ػبصهبى ٍ هشدم هـبسوت جلت ثشاي داًـجَيبى تَاًبيي افضايؾ

 دسهبى ٍ ثْذاؿت ؿجىِ هختلف ّبي ٍاحذ ثب ٍّوبٌّگي ثْذاؿتي ّبي ثشًبهِ ٍ ثْذاؿت اّذاف

 :اختصاصي اهذاف

پيـٌْبدات  هشثَعِ هقضالت سفـ جْت دس ٍ ًوَدُ ؿشوت افضب ّوىبسي جلت هٌؾَس ثِ سٍػتب ثْذاؿت ؿَساي جلؼبت دس. 1

 . ًوبيذ هغشح سا خَد

 وتبثْبي اص اػتفبدُ ثب ٍ ًوبيذ ؿشوت ثْذاؿت ساثغيي اهَصؿي ّبي والػي ٍدس ًوَدُ ثيبى سا ثْذاؿتي ساثغيي اًتخبة ًحَُ. 2

 . ثپشداصد اًبى اهَصؽ ثِ ساثغيي

 ّبي حل ساُ هختلف ػغَح ثب ٍدسهبًي ثْذاؿتي ّبي ؿجىِ استجبط ٍ هحلي ّبي ػبصهبى ثِ هشثَط هـىالت ثشسػي اص پغ.3

 .دّذ اسائِ سا خَد پيـٌْبدي

 .ًوبيذ هـبسوت ثْذاؿت خبًِ دس ؿذُ هغشح ّبي ؿىبيت ٍ هـىالت پيگيشي دس.4

 .ًوبيذ ؿشوت ثخـي ثشٍى ٍ ثخـي ثيي ّوبٌّگي جلؼبت اص يىي دس حذالل ثبيذ داًـجَ. 5

 ...ٍ فبضالة صثبلِ،دفـ اٍسي جوـ)هحيظ ثْذاؿت هؼبئل حل ثِ هشثَط ّوبيي گشد جلؼبت اص يىي دس حذالل ثبيذ داًـجَ. 6

 . ًوبيذ ؿشوت اى ثِ هشثَط ّبي ٍوويؼيَى (

 



 

 

 بهذاشتي هاي شبكه بر نظارت :عنواى

 :كلي هذف

 ّبي ؿجىِ دس وٌتشل ٍ ًؾبست چگًَگي ، اػتبى ٍ ؿْشػتبى دسهبى ٍ ثْذاؿت ّبي ؿجىِ هذيشيت ػغَح ثب داًـجَيبى آؿٌبيي

 دس آًْب ثٌذي اٍلَيت ٍ هـىالت ثشسػي ، تش پبييي ػغَح دس فولىشد اسصؿيبثي ٍ ًؾبست ثشاي تَاًبيي افضايؾ ٍ دسهبى ٍ ثْذاؿت

 ٍتحليل تجضيِ ، هغبلقِ هَسد هغبلقِ صهيٌِ دس ديگشاى ثب ّوىبسي ٍ هـبسوت عشيك اص پيـٌْبدات اسائِ ٍ ٍدسهبى ثْذاؿت ؿجىِ

 ّوىالػي هيبى دس يبدگيشي وَچه ّبي گشٍُ تـىيل عشيك اص اجتوبفي هـىالت ثبسُ دس الذام ٍ هوىي ّبي حل ساُ تٌؾين ٍ

 فوليبتي سيضي ثشًبهِ چگًَگي فشاگيشي ، توشيي حل ٍ هـَست ٍ ثحث ثِ الذام ٍ ّب

 :اختصاصي اهذاف

 ّذف ثِ سػيذى اػتشاتظي هٌبػجتشيي فٌَاى ثِ اٍليِ ثْذاؿتي ّبي هشالجت هجبًي ٍ اكَل ، ثىبسگيشي چگًَگي ثش ًؾبست .1

 ّوِ ثشاي ثْذاؿت

 ٍ ػغَح ايي ثيي ّوىبسي ًحَُ ٍ سٍاثظ ٍ ٍدسهبًي ثْذاؿتي خذهبت دٌّذُ اسائِ هختلف ػغَح سٍاثظ چگًَگي ثشسػي .2

 اسجبؿ ػيؼتن

 .ًوبيذ ثشسػي پَؿؾ تحت دهَگشافيه ٍ جوقيتي اعالفبت هحل، ٍضقيت اپيذهيَلَطي ًؾش اص سا سٍػتب ثتَاًذ ثبيذ داًـجَ .3

 تحت ّبي وبسگبُ ٍ سٍػتب هحيظ ٍ اة هـىالت ، فضَالت فبضالة، صثبلِ، ًؾش اص سا وبسآهَصي هحل هٌغمِ ثتَاًذ ثبيذ داًـجَ. 4

 . وٌذ ليؼت سا ؿذُ هـبّذُ هـىالت ٍ وشدُ ثبصديذ هذاسع ٍ سٍػتب دس پَؿؾ

 هغشح فَق هـىالت سفـ جْت دس سا خَد پيـٌْبدات لجلي ّذف دس ؿذُ هـبّذُ هـىالت ثِ تَجِ ثب ثتَاًذ ثبيذ داًـجَ. 5

 .ًوبيذ

 ًوبيذ اسائِ تش پبييي ػغح ثِ سا الصم پؼخَساًذ ًيبص كَست دس ٍ ثشسػي سا خبًَاس ٍ ػالهت ّبي پشًٍذُ ثتَاًذ ثبيذ داًـجَ. 6

 . ًوبيذ تشػين ثْذاؿت خبًِ دسوشٍوي سا وبسآهَصي هحل سٍػتبي فوَهي اعالفبت سٍػتب، اص ثبصديذ اص پغ ثتَاًذ ثبيذ داًـجَ .7

 . ًوبيذ اهبدُ سا خَد وبسآهَصي ٍاحذ ػبختبسي هـىالت ٍ ًمبيق ٍ تجْيضات ليؼت چه ثتَاًذ ثبيذ داًـجَ. 8

 .ًوبيذ ؿشوت هؼئَليي ثشاي پؼخَساًذ ًوًَِ تْيِ دس ثتَاًذ ثبيذ داًـجَ. 9

 ًوبيذ ساپيذا هـىل فلت ، هقلَل ٍ فلت ًوَداس اص اػتفبدُ ثب ٍ ًوبيذ ثٌذي اٍلَيت سا سٍػتب هـىالت ثتَاًذ ثبيذ داًـجَ . 10

 ٍ ، ًيشٍّب اًبليض ، اػتشاتظي تذٍيي هشاحل اًجبم ثب سا فوليبتي سيضي ثشًبهِ سٍػتب هـىالت اص يىي ثشاي ثتَاًذ ثبيذ داًـجَ .11

 . دّذ اًجبم ثحشاًي هؼيش ٍ پشت هبًٌذ پشٍطُ فولىشد وٌتشل اثضاسّبي اص اػتفبدُ

 سا دفتش ًؾشيبت هـبثِ ًوًَِ يه حذالل ٍ وشدُ هـبّذُ سا ثبصديذوٌٌذگبى ػبيش ٍ هشثيبى ًؾشيبت دفتش ثتَاًذ ثبيذ داًـجَ .12

 .ثٌَيؼذ

 اى ٍ ًوَدُ عشاحي سا هٌغمِ دس فقبل ّبي ثَْسص ٍ ّب وبسداى فقبليت اسصؿيبثي ٍ ًؾبستي ّبي ليؼت چه ثتَاًذ ثبيذ داًـجَ. 13

 .دساٍسد سٍص ثِ سا ّب

 ثيبى ثْذاؿتي هؼبئل صهيٌِ دس ثْذاؿتي ّبي ػبصهبى دس سا گشداى تٌخَاُ ٍ ّضيٌِ ثشآٍسد سٍؽ ٍ ًحَُ ثتَاًذ ثبيذ داًـجَ. 14

 .ًوبيذ

 .ًوبيذ ثيبى سا ٍدسهبًي ثْذاؿتي هشاوض دس سا اي ثشًبهِ ثٌذي ثَدجِ سٍؽ ثتَاًذ ثبيذ داًـجَ . 15


