معاونت پژوهش ،برنامهريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي

استاندارد آموزش شغل
مراقب امور بهداشت و سالمت خانواده

گروه شغلي
بهداشت و ايمني

كد ملي آموزش شغل

0 4 7 0 0 1 0 0 0 1
نسخه

شناسه
شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 69/3/8 :

شناسه شغل

شناسه گروه

2

5 3 2 2

سطح

Isco-00

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شغل235557407717771 :
اعضاء كارگروه برنامهريزي درسي  :بهداشت و ايمني
رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرک تحصیلي

رشته تخصصي

شغل و سمت

1
2

ابراهیم الفت
پیام شهابی

دکتری
دکتری

پزشکی
پزشکی

پزشک
پزشک

3

سید رحمن هاشمی

فوق لیسانس

عرفان اسالمی

دبیر کارگروه مدیریت خانواده دفتر تالیف
کتب درسی وزارت آموزش و پرورش

4

صدیقه رضاخواه

لیسانس

شیمی

5

زیبا یاوری

لیسانس

ادبیات

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی
صنایع دستی و هنر
دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی
بهداشت و ایمنی

سابقه كار

 40سال
 25سال
 23سال

فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :
طي جلسه اي كه در تاريخ  69/4/50با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي بهداشت و ايمنیي برگیزار گرديید اسیتاندارد
آموزش شغل مهارت هاي سالم زيستن با كد  2-66/47/1/5بررسي و تحت عنوان شغل مراقب امیور بهداشیت و سیالمت در
خانواده با كد  235557407717771مورد تائید قرار گرفت .

كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور بوده و هرگونیه سیوء
استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است.

آدرس :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهران ،خیابان آزادي ،نبش خیابان خوش جنوبي ،سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور
دورنگار

99283928

تلفن 99283958

آدرس الكترونیكي rpc@irantvto.ir :

1

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگيها و توانمنديهاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد اسوتاندارد ررهو اي نيو نتتو
ميشود.
استاندارد آموزش :
نقش ي يادنيري براي رسيدن ب شايستگيهاي موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل :
ب مجموع اي از وظايف و توانمنديهاي خاص ر از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار ميرود اطالق ميشود.
شرح شغل :
بياني اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ،رارها ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي ،مسووويي هوا،
شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل.
طول دوره آموزش :
رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب يك استاندارد آموزشي.
ويژگي كارآموز ورودي :
رداقل شايستگيها و تواناييهايي ر از يك رارآموز در هنگام ورود ب دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزي:
رارورزي صرها در مشاغلي اس ر باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب صورت ميدود يا با مار صورت مينيرد و ضرورت دارد
ر در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب شود(.مانند آموزش يك شايستگي ر هرد در ميل آموزش ب صورت تووريوك
با استتاده از عكس ميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمينردد).
ارزشيابي :
هرآيند جمعآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك يك شايستگي بدس آمده اس يا خير ،ر شامل س بخش عملي ،رتبي عملي و اخالق ررهو اي
خواهد بود.
صالحيت حرفهاي مربيان :
رداقل توانمنديهاي آموزشي و رره اي ر از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميرود.
شايستگي :
توانايي انجام رار در مييكها و شرايك نونانون ب طور مورر و رارا برابر استاندارد.
دانش :
رداقل مجموع اي از مالومات نظري و توانمنديهاي ذهني الزم براي رسيدن ب يك شايستگي يا توانايي ر ميتوانود شوامل علووم هاي (رياضوي،
هي يك ،شيمي ،زيس شناسي) ،تكنويوژي و زبان هني باشد.
مهارت :
رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب يك توانمندي يا شايستگي .ماموالً ب مهارتهاي عملي ارجاع ميشود.
نگرش :
مجموع اي از رهتارهاي عاطتي ر براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس و شامل مهارتهاي غير هني و اخالق رره اي ميباشد.
ايمني :
مواردي اس ر عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار ميشود.
توجهات زيست محيطي :
مالرظاتي اس ر در هر شغل بايد رعاي و عمل شود ر رمترين آسيب ب مييك زيس وارد نردد.

2

نام استاندارد آموزش شغل:
مراقب امور بهداشت و سالمت خانواده

شرح استاندارد آموزش شغل:
مراقب امور بهداشت و سالمت در خانواده شغلی است در حوزه بهداشت و ایمنی که شامل شایستگی های بکارگیری
عوامل موثر بر سالمت و بیماری ،بکارگیری بهداشت فردی و محیطی برای تامین سالمت افراد خانواده ،حفاظت از
محیط زیست ،تنظیم برنامه غذایی مناسب در جهت حفظ سالمت خانواده  ،بکارگیری اصول آداب ومعاشرت  ،تشخیص
منشا حوادث خانگی و پیشگیری از آنها ،انجام کمکهای اولیه در هنگام وقوع حادثه یا بیماری و مراقبت و پرستاری از
افراد خانواده می باشد و با مشاغل مراقبان سالمند و افراد خانواده  ،پرستاران مادر و کودک در ارتباط است.
ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پایان دوره متوسطه اول ( پایان دوره راهنمایی )
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارتهاي پیشنیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 534 :ساعت

ی زمان آموزش نظري

 63 :ساعت

ی زمان آموزش عملي

 141 :ساعت

ی زمان كارورزي
ی زمان پروژه

:
:

-

ساعت

 -ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 كتبي %52 : عملي %92: اخالق حرفهاي %17:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

فوق دیپلم بهداشت و ایمنی و پیراپزشکی با  2سال سابقه کار مرتبط.

3

تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :

مراقب امور بهداشت و سالمت در خانواده فرد را برای بکارگیری عوامل موثر بر سالمت و بیماری  ،بکارگیری امکانات بهداشتی
موجود در خانواده برای تامین سالمت افراد  ،بکارگیری اصول بهداشت فردی با مشارکت افراد  ،تامین محیط بهداشتی  ،حفاظت
از محیط زیست  ،تنظیم برنامه غذایی مناسب خانواده در سالمت و بیماری  ،تشخیص عالیم اولیه بیماریهای شایع ،انجام
کمکهای اولیه و امدادرسانی آماده می سازد.

اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :
Care for health and family affairs

مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
مشاور مهارت هاي سبک زندگي سالمسبک زندگي طبیعي و سبزسیاست هاي كلي سالمت-سیاست كلي جمعیت

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیبشناسي و سطح سختي كار :

الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسیب 

طبق سند و مرجع ......................................



طبق سند و مرجع ......................................

ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت
ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور



طبق سند و مرجع ........................................

د  :نیاز به استعالم از وزارت كار 

4

استاندارد شغل
 شايستگيرديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

بکارگیری عوامل موثر بر سالمت و بیماری

5

0

13

2

بکارگیری بهداشت فردی و محیطی برای تامین سالمت افراد خانواده

0

13

21

3

حفاظت از محیط زیست

12

10

30

4

تنظیم برنامه غذایی مناسب خانواده در جهت حفظ سالمت خانواده

14

21

35

5

بکارگیری اصول آداب ومعاشرت

14

21

35

6

تشخیص منشا حوادث خانگی و پیشگیری از آنها

12

10

30

7

انجام کمکهای اولیه در هنگام وقوع حادثه یا بیماری

14

21

35

0

مراقبت و پرستاری از افراد خانواده

14

21

35

جمع ساعات

63

5

534 141

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

زمان آموزش

عنوان :
بكارگیري عوامل موثر بر سالمت و بیماري

نظری عملی
0
5

جمع
13

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 مفاهیم (سالمت ،بیماری ،بهداشت ،طیف سالمت وبیماری)
 عوامل موثر بر بهداشت و سالمت مزایا و اقتصاد بهداشت و تقدم پیشگیری بر درمان نظام عرضه خدمات بهداشتی درمانی در سطح کشور(بیمهسالمت ،تامین اجتماعی )
 برنامههای ارایه خدمات و مشاورههای بهداشتی درمانی(مشاوره قبل از ازدواج ،مادر و کودک و سایر خدمات مورد نیاز
خانواده)
مهارت:
 بکارگیری عوامل موثر بر بهداشت و سالمتپیشگیری از بیماریها و رعایت بهداشت و سالمتچک کردن تاریخ اعتبار و دارا بودن برگه دفترچه بیمهاعضای خانواده
نگرش :
حفظ سالمت خانوادهصرفه جویی در مصرف مواد و انرژیدقت در کار و کنترل کیفیت کارایمنی و بهداشت :
رعایت ایمنی و بهداشت فردی و محیطتوجهات زیستمحیطی :
 -مدیریت پسماند

6

کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
کارآموز
لوازم التحریر
کاغذ
تخته وایت برد
پرده نمایش
کپسول آتش نشانی
دستگاه تهویه
دماسنج
رطوبت سنج
جعبه کمک های اولیه
صندلی مربی
میز مربی
اسالید آموزشی
لب تاپ
میز مدیر
ماژیک وایت برد
نمونه دفترچه بیمه

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

زمان آموزش

عنوان :
بكارگیري بهداشت فردي و محیطي براي تامین
سالمت افراد خانواده

نظری عملی
0

13

جمع
21

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
مفهوم بهداشت روانیجایگاه و نقشش بهداششت افشراد در خانواده(بهداششت دورانبلوغ،بهداشت در ازدواج افراد)
مفهوم آموزش های پیش از ازدواج و نقشش مراکشز خشدماتبهداشتی
مفهوم بهداشت در زمان بارداری ،زایمانمفهوم بهداشت کودکان و کودکان معلولمفهوم بهداشت سالمندانمفهوم بهداشت محیط خانهانواع بیمه ها و خدمات درمانیروش تهیه جدول فرضی برای مراجعات بهداشتی افرادخانواده جهت دریافت خدمات بهداشتی درمانی
مهارت :
کنترل آزمایشات قبل ازدواجکنترل آزمایشات قبل از بارداریکنترل دفترچه بیمه و نحوه پذیرش و انجام کار درمانیتهیه جدول فرضی برای مراجعشات بهداششتی افشراد خشانواده(مادران ،مادران باردار ،کودکان در سن رشد) جهشت دریافشت
خدمات بهداشتی درمانی

7

کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
کارآموز
لوازم التحریر
کاغذ
تخته وایت برد
پرده نمایش
کپسول آتش نشانی
دستگاه تهویه
دماسنج
رطوبت سنج
جعبه کمک های اولیه
صندلی مربی
میز مربی
اسالید آموزشی
لب تاپ
میز مدیر
ماژیک وایت برد
نمونه دفترچه بیمه
نمونه جدول فرضی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

زمان آموزش

عنوان :
بكارگیري بهداشت فردي و محیطي براي تامین

نظری عملی

جمع

سالمت افراد خانواده
دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
توجه به حفظ سالمت خانوادهصرفه جویی در مصرف مواد و انرژیتوجه دقیق به بهداشت فردی و محیطیایمنی و بهداشت :
رعایت ایمنی و بهداشترعایت اصول ارگونومیتوجهات زیستمحیطی :
 -مدیریت پسماند

8

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

حفاظت از محیط زيست

نظری

عملی

جمع

12

10

30

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
تعریف محیط زیستتوجه به گسترش جنگل ،مرتع و فضای سبز بشرای سشالمتمحیط زیست
تاثیر محیط زیست بر سالمت افراد خانوادهروش های صحیح مصرف بهینه انرژی(آب ،برق  ،گاز)عوامل آلوده کننده محیط زیستمهارت :
تجزیه و تحلیل تاثیرات محیط زیست بر سالمت خانوادهتجزیه و تحلیل راههای حفاظت از منابع محیط زیست وبهداشت آن
استفاده بهینه و صحیح از انرژی(آب ،برق  ،گاز)نگرش :
حفظ سالمت محیط زیستصرفه جویی در مصرف مواد و انرژیارتقاء سالمت خانوادهایمنی و بهداشت :
رعایت ایمنی و بهداشتتوجهات زیستمحیطی :
 -مدیریت پسماند

9

کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
کارآموز
لوازم التحریر
کاغذ
تخته وایت برد
پرده نمایش
کپسول آتش نشانی
دستگاه تهویه
دماسنج
رطوبت سنج
جعبه کمک های اولیه
صندلی مربی
میز مربی
اسالید آموزشی
لب تاپ
میز مدیر
ماژیک وایت برد

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

تنظیم برنامه غذايي مناسب در جهت حفظ سالمت

نظری

عملی

جمع

خانواده

14

21

35

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
مفهوم گروههای اصلی غذایی و دستهبندی آنها با استفاده ازمواد غذایی موجود
مفهوم تغذیه مناسب در بزرگساالن و خردساالنروش تنظیم برنامه غذایی متناسب و متنوع در خانوادهروش تنظیم برنامه غذایی متناسشب بشا بهداششت و سشالمتاعضای خانواده
مهارت :
تهیه برنامه غشذایی متنشوع و مفیشد بشرای خشانواده بصشورتروزانه و هفتگی
 تهیه برنامه غذایی یکروزه برای یک نوع بیماری خاص درصورت وجود فرد بیمار در خانواده (غذای رژیمی)
-تنظیم برنامه غذایی متناسب با بهداشت و سالمت خانواده

نگرش :
ارتقاء سالمت خانوادهصرفه جویی در مصرف مواد غذاییمدیریت بهینه زمانایمنی و بهداشت :
رعایت بهداشت فردی در هنگام طبخ غذاتوجهات زیستمحیطی :
مدیریت پسماند-

11

کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
کارآموز
لوازم التحریر
کاغذ
تخته وایت برد
پرده نمایش
کپسول آتش نشانی
دستگاه تهویه
دماسنج
رطوبت سنج
جعبه کمک های اولیه
صندلی مربی
میز مربی
اسالید آموزشی
لب تاپ
میز مدیر
ماژیک وایت برد
تصاویر از هرم غذایی
مواد اولیه جهت تهیه برنامه
غذایی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :
بكارگیري اصول آداب ومعاشرت

زمان آموزش
نظری
14

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني
توجهات زيست محیطي مرتبط

دانش :
مفهوم احترام به والدین ورعایت حقوق انهامفهوم احترام به همسر و فرزندانمفهوم احترام به خویشاوندان و بستگانمفهوم احترام به حقوق شهروندیویژگی های اخالقی واجتماعی دختران و پسران هنگامبلوغ
مفهوم ارتباط پدر ومادر با فرزندمفهوم ارتباط سالم اعضای خانواده با یکدیگرمهارت :
رعایت احترام به همسر و فرزندانرعایت احترام به بستگان و خویشاوندانرعایت احترام به همسایگان و حقوق شهروندیآموزش نکات اصولی شیوه های زناشوییآمششوزش حقششوق شششهروندی (خششط عششابر پیششاده،چراغراهنما،صشششششف،عدالت درگفتگشششششو،میزان صشششششحبت
نمودن،مسخره نمودن،دوری از دروغ  ،غیبت وتهمت)
رعایت اخالق و شئونات رایج جامعهاستاندارد نگرش:
ارتقاء سالمت روانی خانوادهارتقاء سالمت جامعهایمنی وبهداشت:
رعایت بهداشت فردی و عمومیتوجهات زیست محیطی:
-مدیریت پسماند

11

عملی
21

جمع
35
تجهیزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي
دفتر یادداشت
مداد وخودکار
استفاده از کتب علمیاستفاده از فیلم هشای اموزششیاخالقی
دعوت از کارافریناندعوت از افراد باتجربه-دعوت از اساتید باتجربه

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تشخیص منشا حوادث خانگي و پیشگیري از آنها

نظری

عملی

جمع

12

10

30

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
روش های تشخیص امنیت خانهانواع کانونهای خطر در خانه (برق ،گاز ،آب ،دارو،موادشوینده ،مواد ضدعفونی کننده ،حشره کش ها )
راههای پیشگیری از حوادث خانگیانواع وسایل ایمنی و ایمنسازی محیط خانهمهارت :
ایمن سازی و حفظ امنیت ساختمانرعایت ایمنی کار با وسایل برقیرعایت ایمنی کار با وسایل گازسوز رعایت ایمنی کار با مواد شوینده و ضدعفونی کنندهقرار دادن دارو و مواد خاص در جایگاه مناسب و دور ازاسترس اطفال و سالمندان (شوینده ،ضدعفونی )

کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
کارآموز
لوازم التحریر
کاغذ
تخته وایت برد
پرده نمایش
کپسول آتش نشانی
دستگاه تهویه
دماسنج
رطوبت سنج
جعبه کمک های اولیه
صندلی مربی
میز مربی
اسالید آموزشی
لب تاپ
میز مدیر
ماژیک وایت برد
مواد شوینده
دارو
مواد ضد عفونی کننده

بکارگیری وسایل ایمنی و ایمنسازی محیط خانهنگرش :
حفظ سالمت خانوادهپیشگیری از بروز حوادثدقت و کنترل محیط خانهایمنی و بهداشت :
رعایت ایمنی و بهداشت فردی و محیطیتوجهات زیستمحیطی :
 -مدیریت پسماند

12

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
انجام كمكهاي اولیه در هنگام وقوع حادثه يا
بیماري

نظری

عملی

جمع

14

21

35

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
مفهوم کمکهای اولیه و وسایل مورد نیازروش های مدیریت فردی در هنگام بروز حادثه یا بیماریمفهوم عالیم حیاتیروش برخورد مناسب با فردحادثهدیده یا بیمارمهارت :
انجام کمکهای اولیه مورد نیاز در هنگام وقوع متناسب با نوعحادثه (ثابت نگه داشتن شکستگی ها ،پانسمان زخم،
جلوگیری از ادامه خونریزی ،تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی )
حمل مناسب مصدومانجام تنفس مصنوعی دهان به دهانپانسمان ساده زخم-ماساژ قلبی

کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
کارآموز
لوازم التحریر
کاغذ
تخته وایت برد
پرده نمایش
کپسول آتش نشانی
دستگاه تهویه
دماسنج
رطوبت سنج
جعبه کمک های اولیه
صندلی مربی
میز مربی
اسالید آموزشی
لب تاپ
میز مدیر
ماژیک وایت برد
باند
آتل
چسب پانسمان
گاز استریل
کیسه یخ
کیسه آب گرم

نگرش :
حفظ سالمت فرد حادثه دیدهصرفه جویی در زمانحفظ آرامش و کاهش استرسایمنی و بهداشت :
رعایت ایمنی و بهداشت فردی و محیطیتوجهات زیستمحیطی :
 -مدیریت پسماند

13

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

مراقبت و پرستاري از افراد خانواده

نظری

عملی

جمع

14

21

35

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
مفهوم مراقبت از افراد خانوادهروش های پیشگیری از بروز بیماریروش های مراقبتهای عمومی از بیماران در خانه (تب ،روشو زمان استفاده از دارو ،استحمام ،خواب و استراحت ،غذا،
سرگرمی ،تعویض لباس و ملحفه ،جابجایی و حرکت دادن،
جداسازی و گندزدایی ظروف و وسایل ،پاشویه ،ماساژ و لگن
دادن)
روش کلی مراقبت از بیماران مبتال به برخی بیماریهای شایعواگیر و مهم
روش کلی مراقبت از بیماران مبتال به برخی بیماریهای شایعغیرواگیر و مهم
وسایل مورد نیاز برای بیماریهای خاصانواع مختلف دارو ،نحوه نگهداری و روش صحیح اجرایدستورات دارویی (قرص ،کپسول ،آمپول ،قطره ،شربت و نحوه
تنظیم سرم)
نحوه استفاده از انواع دستگاه های فشارسنج (عقربهای،دیجیتالی)
مهارت :
 استفاده ازکپسول اکسیژن ،اسپری در افراد آسماتیک ،سرنگو انسولین در بیماران دیابتی
 انجام مراقبتهای عمومی از بیماران در خانه (کنترل تب،تنظیم زمان مناسب استفاده از دارو ،استحمام بیمار خواب و
استراحت ،تهیه غذا ،ایجاد سرگرمی ،تعویض لباس و ملحفه،
جابجایی و حرکت دادن ،جداسازی و گندزدایی ظروف و
وسایل ،پاشویه ،ماساژ و لگن دادن )
مراقبت ویژه از فرزندان و سالمندان خانواده در مواجهه بابیماری های واگیردار
استفاده از دستگاه فشار سنج14

کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
کارآموز
لوازم التحریر
کاغذ
تخته وایت برد
پرده نمایش
کپسول آتش نشانی
دستگاه تهویه
دماسنج
رطوبت سنج
جعبه کمک های اولیه
صندلی مربی
میز مربی
اسالید آموزشی
لب تاپ
میز مدیر
ماژیک وایت برد
دماسنج
وسایل استحمام
ملحفه
لگن
کپسول اکسیژن
اسپری آسم
سرنگ انسولین
مواد گندزدایی
لگن پاشویه
روغن ماساژ

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

مراقبت و پرستاري از افراد خانواده

نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
ارتقاء سطح سالمت خانوادهصرفه جویی در مصرف مواد و انرژی و ارتقاء اقتصاد خانوادهرعایت اصل پیشگیری مقدم بر درمانایمنی و بهداشت :
رعایت ایمنی و بهداشت فردی و محیطیرعایت اصول ارگونومیتوجهات زیستمحیطی :
 -مدیریت پسماند
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برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

1

رایانه

لپ تاپ

1دستگاه

2

ویدئوپروژکتور

با وضوح تصویر

1دستگاه

3

پرده نمایش

 3*2اتومات

-

4

صندلی کارآموز

چوبی یا پالستیکی

 11عدد

1

صندلی مربی

چوبی

 1عدد

6

میز مربی

چوبی

 1عدد

7

کپسول آتش نشانی

پودری و گاز co2

1سیلندر

8

جعبه کمک های اولیه

استاندارد

 1جعبه

9

سطل زباله

درب دار پالستیکی

 1عدد

11

تخته وایت برد

121*111

 1عدد

11

برانکار

استاندارد

 1عدد

12

وان حمام مخصوص نوازد

پالستیکی

 1عدد

13

کمد آزمایشگاهی با ویترین شیشه ای

فلزی

 1دستگاه

14

کمد بایگانی

فلزی

 1دستگاه

11

تلویزیون

استاندارد

 1دستگاه

16

ویدئو

استاندارد

 1دستگاه

17

لگن شستشوی

پالستیکی بزرگ

 1عدد

18

ترازوی آشپزخانه

استاندارد

 1دستگاه

19

ترازوی دیجیتال بزرگسال

استاندارد

 1دستگاه

21

قد سنج و ترازوی بزرگسال دیجیتالی

استاندارد

 1دستگاه

21

قدسنج و ترازوی نوزاد با نضمام میز
مخصوص قد و وزن نوزاد
کپسول اطفای حریق

استاندارد

 1دستگاه

 6کیلوگرمی

 1دستگاه

23

جعبه کمک های اولیه

با تمام امکانات

1جعبه

24

آتل فلزی در ا ندازه های مختلف

استاندارد

 1عدد

21

ماکت انسان (سی پی آر)

استاندارد

 1عدد

26

ماکت نوزاد

27

کپسول اکسیژن

 11-11سانتی متر قد و 3-1
کیلوگرم وزن
استاندارد

 1عدد
 1دستگاه

28

ماسک اکسیژن وسوند

استاندارد

 1دستگاه

29

ایروی  Airwayدر اندازه های مختلف

استاندارد

 1دستگاه

31

تخت

استاندارد

 1عدد

22

توجه :
 -تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  51نفر در نظر گرفته شود.

16

توضيحات

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

1

ظروف استوانه برای قرار دادن پنس ،ترمومتر و ....

استاندارد

 1عدد

2

نرم افزارهای آموزشی

(مراقبت های دوران بارداری ،بیماری

 1عدد

ها ،مراقبت از نوزاد و )...
3

دستگاه فشار سنج عقربه ای و دیجیتالی

استاندارد

 1دستگاه

4

گوشی معاینه

استاندارد

 1دستگاه

1

دماسنج دهانی و مقعدی طبی

استاندارد

 1دستگاه

6

بطری شیر و سرپستانک

استاندارد

 1عدد

توجه :
 -ابزار به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت  51نفر محاسبه شود.

17

توضيحات

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

1

کاغذ

A4

 1بسته

2

خودکار

آبی

 11عدد

3

ماژیک وایت برد

آبی ،مشکی قرمز

 3عدد

4

تخته پاکن

وایت برد

 1عدد

1

کیسه زباله

متوسط

به تعداد الزم

6

لباس نوازد (سری کامل زیر و رو و پوشک)

نخی

 1سری

7

پودر لباسشویی

استاندارد

 1بسته

8

مایع ظرفشویی

استاندارد

 1قوطی

9

سفید کننده

استاندارد

 1قوطی

11

محلول ضدعفونی کننده

استاندارد

 1قوطی

11

الکل سفید

استاندارد

 1قوطی

12

دفترچه برنامه و راهنمای ایمن سازی
(مصوب کمیته کشوری ایمن سازی)
وسایل استحمام

-

 1جلد

کاسه ،دستمال ،ملحفه ،لباس ،

از هر کدام  1عدد

14

نمودار رشد کودک

شامیو و صابون
استاندارد

 1عدد

11

پنبه

استاندارد

 1بسته

16

بتادین

استاندارد

 1قوطی

17

وسایل بهداشت

استاندارد

از هر کدام  1عدد

13

روبالشی ،لگن و حوله و لیف و

فردی(صابون،مسواک،خمیردندان،نخ دندان،
ناخن گیر ،شانه و حوله )
توجه :
 -مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت  51نفر محاسبه شود.

18

توضيحات

