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 مهارتهاي سالم زيستننام شغل : 

 خالصه استاندارد

 تعريف مفاهيم سطوح يادگيري
 به مفهوم قدرت انجام كار :توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري:  اصول/ به مفهوم داشتن اطالعات كامل شناسايي:/به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي :آشنايي

 :شغل مشخصات عمومي

یي از قبیل بهداشت فردي، تامین محیط بهداشتي در خانه، حفاظت از محیط زیستت،  مهارتهاشخص از عهده 

تنظیم برنامه غذایي، بکارگیري اصول بهداشت غذا، تأمین شرایط مناسب بهداشت روانتي، تختخیص عال تم    

ن اولیه بیماریهاي شایع، آموزش بهداشت، انجام كمک هاي اولیه، مراقبت از مادر و كتود،، مراقبتهتاي دورا  

 بلوغ و سالمندي در خانه برآید.

  :ويژگي هاي كارآموز

 پایان دوره راهنمایي ميزان تحصيالت :

 متناسب با شغل مربوطهتوانايي جسمي: 

 ندارد  مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد:

 :دوره كارآموزي طول

 ساعت    592      :               دوره كارآموزي طول

 ساعت    361     :             ـ زمان آموزش نظري

 ساعت     315     :             ـ زمان آموزش عملي

 ساعت       -   :   كارآموزي در محيط كارـ زمان 

  ساعت       -    :                 پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت       -زمان سنجش مهارت         :        ـ

  : روش ارزيابي مهارت كارآموز

 %52امتياز سنجش نظري)دانش فني(:  -3

 %52سنجش عملي :  -5

 %11امتیاز سنجش مخاهده اي:  -1-2

 %56امتیاز سنجش نتایج كار عملي:  -2-2

 ويژگيهاي نيروي آموزشي : حداقل سطح تحصيالت:

 لیسانس مرتبط -
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 مهارتهاي سالم زيستننام شغل : 

 فهرست توانایي هاي شغل 

 عنوان توانایي ردیف

 توانایي تخخیص عوامل موثر بر سالمت و بیماري 1

 توانایي استفاده از امکانات بهداشتي موجود در جامعه براي تامین سالمت افراد خانواده 2

 توانایي كاربرد اصول بهداشت فردي با مخاركت افراد خانواده 3

 توانایي تامین محیط بهداشت در خانه با مخاركت افراد خانواده 4

 انایي حفاظت ازمحیط زیستتو 6

 توانایي تنظیم برنامه غذایي مناسب خانواده در سالمت و بیماري 5

 توانایي بکارگیري اصول بهداشت غذا با مخاركت افراد خانواده 7

 توانایي تامین شرایط مناسب بهداشت رواني در خانه و خانواده 8

 توانایي تخخیص عالیم اولیه بیماریهاي شایع 9

 انایي تخخیص منخأ حوادث خانگي و پیخگیري از آنهاتو 11

 توانایي انجام كمکهاي اولیه و امدادرساني تا مراجعه به پزشک 11

 توانایي جلب مخاركت افراد خانواده براي تامین و ارتقاي سالمت و بهداشت خانه وخانواده 12

 توانایي مراقبت و پرستاري از افراد خانواده در هنگام بیماري 13

 توانایي مراقبت از مادر و كود، 14

 توانایي بکارگیري اصول بهداشت و مراقبتهاي دوران بلوغ 16

 توانایي بکارگیري اصول مراقبت از سالمند در خانه 15

 پیخگیري از حوادث و رعایت نکات ایمني و بهداشت كار توانایي  17
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 مهارتهاي سالم زيستننام شغل : 

 و ریز برنامه درسي  اهداف

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

 4 3 1 توانايي تشخيص عوامل موثر بر سالمت و بيماري 3

    آشنایي با مفاهیم )سالمت، بیماري، بهداشت، طیف سالمت و بیماري( 1-1

    آشنایي با عوامل موثر بر بهداشت و سالمت 2-1

    بهداشت و تقدم آن بر درمان آشنایي با مزایا و اقتصاد 3-1

توانايي استفاده از امکانات بهداشتي موجود در جامعه براي  5

 تامين سالمت افراد خانواده

4 8 35 

    آشنایي با جایگاه و نقش بهداشت در خانواده 1-2

    آشنایي با نظام عرضه خدمات بهداشتي درماني در سطح كخور 2-2

ارایه ختدمات و مختاوره هتاي بهداشتتي درمتاني       آشنایي با برنامه هاي 3-2

)مخاوره قبل از ازدواج، مادر و كود، و سایر خدمات مورد نیاز خانواده( و 

 بازدید از یکي از مراكز بهداشتي، درماني

   

شناسایي اصول تهیه جدول فرضي براي مراجعات بهداشتي افراد خانواده  4-2

 جهت دریافت خدمات بهداشتي درماني

   

توانايي بکارگيري اصول بهداشت فردي با مشاركت افـراد   1

 خانواده

33 8 39 

    آشنایي با مفهوم بهداشت فردي و تاثیر آن بر سالمت فرد و جامعه 1-3

آشنایي با بهداشت اعضاي بدن )پوست، مو و ناخن، دست و پا، دهتان و   2-3

گاه دندان، چخم، گوش، قامت، دستگاه تنفستي، گتوارش، قلتب و دستت    

 تناسلي خارجي(

   

شناسایي اصول صحیح نخستن، ایستادن، خوابیدن، راه رفتن، برداشتن و  3-3

 حمل اشیاي سنگین

   

آشنایي با تاثیر ورزي، خواب، استراحت وتفریح بر سالمت جسم و روان و  4-3

 تمرین نرمخهاي مختلف
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 مهارتهاي سالم زيستننام شغل : 

  اهداف و ریز برنامه درسي

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

شناسایي مضرات سیگار و سایر مواد اعتیادآور و نقش تخریبتي آنهتا بتر     6-3

 جسم و روان

   

شناسایي علل سستي و خستگي و تاثیرات آن برستالمت جستم و روان    5-3

 كلیه افراد خانواده

   

اد خانواده براي رعایت شناسایي روش مناسب برقراري ارتباط با سایر افر 7-3

 بهداشت فردي

   

آشنایي با اصول تهیه برنامه هفتگي بهداشتت فتردي )نظافتت، ورزش،     8-3

 خواب و تفریح(

   

توانايي تامين محيط بهداشتي در خانه بـا مشـاركت افـراد     4

 خانواده

35 8 52 

    آشنایي با تعریف بهداشت محیط 1-4

    اشتيآشنایي با ویژگیهاي مسکن بهد 2-4

    شناسایي نقش و اهمیت بهداشت محیط بر سالمت انسان 3-4

    شناسایي عوامل موثر بر بهداشت محیط خانه 4-4

    شناسایي راههاي مناسب تمیز كردن وسایل، محیط خانه واطراف آن 6-4

    شناسایي راههاي صحیح جمع آوري و نگهداري موقت زباله 5-4

    صحیح مدفوع و ویژگیهاي مستراح بهداشتي آشنایي با روش دفع 7-4

    آشنایي با راه صحیح دفع فاضالب 8-4

9-4 

 

عمل و بکارگیري مواد شوینده، سفیدكننده، براق كننده و  آشنایي با نحوه

گندزدا و تهیه گزارش در مورد تركیبات موجود در حداقل سه نوع از این 

هتاي ززم در نحتوه    یتاط مواد با مطالعه دقیق برچستب آنهتا، ركتر احت   

 استفاده از هر یک و ارایه گزارش در كالس

   

11-4 

 

آشنایي با خطرات وروشهاي پیخگیري و كنترل وجود حخرات جوندگان 

 موري در خانه
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 مهارتهاي سالم زيستننام شغل : 

 اهداف و ریز برنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

    ه عمل حخره كخها و خطرات استفاده آنهاآشنایي با نحو 

آشنایي با روش مناسب جلب مخاركت افراد خانواده جهت حفظ و تامین  

 بهداشت محیط خانه

   

شناسایي وضعیت بهداشتت محتیط خانته یتا هنرستتان، تهیته گتزارش         

 ویژگیهاي آن و فهرست موارد غیر بهداشتي محیط

   

 32 5 8 توانايي حفاظت از محيط زيست 2

    آشنایي با كلیات و اجزاي محیط زیست 1-6

    شناسایي تاثیرات محیط زیست بر سالمت انسان و سایر موجودات 2-6

    آشنایي با عوامل و زیانهاي آلودگي آب 3-6

    آشنایي با عوامل و زیانهاي آلودگي هوا 4-6

    آشنایي با عوامل و زیانهاي آلودگي خا، 6-6

    ي با عوامل و زیانهاي آلودگي صوتيآشنای 5-6

    آشنایي با اهمیت جنگل، مرتع و فضاي سبز 7-6

    شناسایي راههاي حفاظت از منابع محیط زیست و بهداشت آن 8-6

    شناسایي راههاي صحیح مصرف انرژي 9-6

شناسایي شایع ترین آلودگي محیط زیست منطقه و تهیه گزارش آن بتا   11-6

وع و علت آلودگي و ارایه راه حل قابل اجترا در قالتب فعالیتت    توجه به ن

فردي و گروهي و یا بازدید از مراكز تصفیه آب، فاضالب و ایستگاههاي 

 بررسي آلودگي هوا

   

توانايي تنظيم برنامه غذايي مناسب خـانواده در سـالمت و    6

 بيماري

6 8 34 

نها بتا استتفاده از متواد    آشنایي با گروههاي اصلي غذایي و دسته بندي آ 1-5

 غذایي موجود و تصاویر آنها

   

    شناسایي انواع مواد مغذي )درشت و ریز مغذي( 2-5
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 مهارتهاي سالم زيستننام شغل : 

 اهداف و ریز برنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

انواع مواد  شناسایي واحدهاي گروههاي غذایي و توزین مقادیر مناسب از 3-5

غذایي در هر گروه غذایي به منظور برآورد آنها برحسب پیمانه و تعیتین  

 واحدهاي غذایي بر حسب گرم

   

    آشنایي با تغذیه مناسب در بزرگسازن 4-5

شناسایي نحوه تنظیم برنامه غذایي متعادل و متنوع در ختانواده و تهیته    6-5

 برنامه غذایي یکروز خانواده

   

سایي نحوه تنظیم برنامه غذایي مناسب با توجته بته وضتع درآمتد و     شنا 5-5

 اقتصاد خانواده

   

شناسایي تغذیته مناستب در بعضتي بیماریهتا )فختارخون، چربتي، قنتد،         7-5

اختالزت گوارشي، اسهال، تب و...( و تهیه برنامه غذایي یکتروزه بتراي   

 یکنوع بیماري

   

    آشنایي با رژیم هاي چاقي و زغري 8-5

تواناي بکارگيري اصول بهداشت غـذا بـا مشـاركت افـراد      5

 خانواده

1 8 33 

    آشنایي با اصول بهداشت غذا 1-7

    شناسایي عوامل آلوده كننده و فاسد كننده مواد غذایي 2-7

    شناسایي مسمومیتهاي غذایي و راههاي پیخگیري از آنها 3-7

    و عدم تحمل غذایيشناسایي عفونتهاي غذایي، حساسیت  4-7

    شناسایي راههاي ساده تخخیص مواد غذایي سالم و ناسالم 6-7

شناسایي راههاي سالم سازي مواد غذایي )شستخو و ضد عفوني ستبزي   5-7

 و میوه، میکروب زدا ي شیر و كخک و ... (

   

شناسایي راه مناسب جلب مخاركت سایر افراد خانواده در رعایت اصتول   7-7

 ه و بهداشت آنتغذی

   

    شناسایي راههاي صحیح ضدعفوني كردن ظروف و وسایل طبخ 8-7
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 مهارتهاي سالم زيستننام شغل : 

 اهداف و ریز برنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

شناسایي اصول بهداشت آشتززخانه و آشتزز و تهیته فهرستتي از نکتات       9-7

 در منزلبهداشتي براي تهیه غذا 

   

شناسایي اصول نگهداري مواد غذایي در یخچال خانه و تهیه گزارش از  11-7

 مواد موجود درآن و محل نگهداري هر ماده غذایي در یخچال

   

توانايي تامين شرايط مناسب بهداشـت روانـي در خانـه و     8

 خانواده

35 8 52 

    آشنایي با اصول و مفاهیم بهداشت رواني 1-8

    سایي نیازهاي فردي در سالمت رواني و اجتماعيشنا 2-8

    شناسایي عوامل موثر در سالمت رواني 3-8

    شناسایي عوامل شایع آسیب زدا در مراحل رشد رواني 4-8

شناسایي راههاي ساده پیخگیري از استرسها و اضطرابها و ناهنجاریهاي  6-8

 رفتاري شایع در كودكان

   

    نواده در بهداشت رواني فردشناسایي نقش خا 5-8

آشنایي با شیوه هاي ایجاد اعتماد بته نفتس و متبتت اندیختي در افتراد       7-8

 خانواده و انجام سه تکنیک تقویت رهن

   

شناسایي نیازهاي رواني خود و تهیه فهرستي از آن نیازها و مقایسه آن با  8-8

ا توجه به شرایط شرایط فعلي جهت ارایه پیخنهاد براي اصالح كمبودها ب

 و امکانات خانواده و بحث پیرامون آن در كالس

   

 54 8 36 توانايي تشخيص عاليم اوليه بيماريهاي شايع 9

    آشنایي با تقسیم بندي بیماریها 1-9

    آشنایي با عوامل بیماریزاي واگیر و غیر واگیر 2-9

واگیر و غیرواگیر و  آشنایي با ویژگیهاي برخي از بیماریهاي مهم و شایع 3-9

 راههاي پیخگیري از آنها )تنفسي، انگلي، گوارشي، قلبي، خوني و ...(
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 مهارتهاي سالم زيستننام شغل : 

 اهداف و ریز برنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

شناسایي شایعترین بیماري واگیر و غیرواگیر منطقته ختود بتا توجته بته       4-9

عامل ویژگي بیماري و اقداماتي كه در حال و گذشته براي بهبود بیماران 

 انجام شده است

   

    آشنایي با واكسیناسیون و اهمیت آن 6-9

    آشنایي با برنامه واكسیناسیون كخوري براي همه افراد خانواده 5-9

 32 1 5 توانايي تشخيص منشأ حوادث خانگي و پيشگيري از آنها 32

شناسایي كانونهاي خطتر در خانته و تهیته فهرستت كانونهتاي خطتر و        1-11

 پیخنهاد راههاي جلوگیري از ایجاد حوادث احتمالي در خانه

   

    آشنایي با اصول پیخگیري از حوادث خانگي 2-11

    ن سازي محیط خانهآشنایي با وسایل ایمني و ایم 3-11

    آشنایي با اصول ایمني كار با وسایل برقي 4-11

    آشنایي با اصول ایمني كار با وسایل گازسوز 6-11

    شناسایي راههاي اطفاي حریق و تمرین آنها 5-11

جعـه بـه   اتوانايي انجام كمکهاي اوليه و امدادرساني تـا مر  33

 پزشک

35 35 54 

    وم كمکهاي اولیه و وسایل مورد نیازآشنایي با مفه 1-11

    شناسایي عالیم حیاتي و تمرین كنترل آنها 2-11

    آشنایي با نحوه برخورد با حادثه دیده 3-11

شناسایي كمکهاي اولیه مورد نیتاز در هنگتام وقتوع حادثته )زختم هتا،        4-11

 خونریزي ها، سوختگي ها، در رفتگي ها و شکستگي ها، اجسام خارجي،

مسمومیتها، سرمازدگي، گرمازدگي، سکته هاي قلبي و مغزي و شو، و 

)... 

   

    شناسایي اصول حمل مصدوم به چند طریق 6-11

    شناسایي اصول تنفس مصنوعي دهان به دهان 5-11
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 مهارتهاي سالم زيستننام شغل : 

 اهداف و ریز برنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

    شناسایي اصول پانسمان ساده زخم 7-11

    شناسایي اصول ماساژ خارجي قلب 8-11

توانايي جلب مشاركت افراد خانواده براي تـامين و ارتاـاي    35

 سالمت و بهداشت خانه و خانواده

4 32 34 

    آشنایي با مفهوم آموزش بهداشت و اهمیت آن به ویژه در خانواده 1-12

    روشهاي مختلف آموزش بهداشتآشنایي با  2-12

شناسایي راههاي برقراري ارتباط و جلب مخاركت افراد خانواده در امتور   3-12

 بهداشت خانواده

   

شناسایي نحوه بکارگیري روش مناسب آموزش بهداشت براي هر یک از  4-12

افراد خانواده و شركت در كالسهاي آموزش بهداشتت مراكتز بهداشتتي    

 گزارش آندرماني و تهیه 

   

توانايي مراقبـت و پرسـتاري از افـراد خـانواده در هنگـام       31

 بيماري

35 8 52 

آشنایي با مراقبتهاي عمومي از بیمتاران در خانته )كنتترل تتب، روش و      1-13

زمان استتفاده از دارو، استتحمام، ختواب و استتراحت، غتذا، سترگرمي،       

زي و گنتدزدایي  تعویض لباس و مالفه، جابجایي و حركت دادن، جداستا 

 ظروف و وسایل، پاشویه ، ماساژ و لگن دادن(

   

آشنایي با اصول كلي مراقبت از بیماران مبتال به برخي بیماریهاي شتایع   2-13

 واگیر و مهم

   

آشنایي با اصول كلي مراقبت از بیماران مبتال به برخي بیماریهاي شتایع   3-13

 واگیر و مهم  غیر

   

ل كلي مراقبت از بیماران مبتال به برخي بیماریهاي عصبي آشنایي با اصو 4-13

 شایع و مهم
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 مهارتهاي سالم زيستننام شغل : 

 اهداف و ریز برنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

آشنایي با برخي وسایل مورد نیاز براي بیماریهاي خاص و شیوه استتفاده   6-13

اسزري در افراد آسماتیک، سرنگ و انسولین در  از آنها )كزسول اكسیژن،

 بیماران دیابتي(

   

آشنایي با اشکال مختلف دارو، نحوه نگهتداري و روش صتحیح اجتزاي     5-13

، كزسول، آمزول، قطره، شتربت و نحتوه تنظتیم    صدستورات دارویي )قر

 سرم(

   

 45 55 52 توانايي مراقبت از مادر و كودک 34

    یها و مراقبتهاي ززم دوران بارداريآشنایي با ویژگ 1-14

    آشنایي با نحوه محاسبه تاریخ تقریبي زایمان 2-14

شناسایي نیازهتاي تغذیته اي متادران در دوران بتارداري و شتیردهي و       3-14

 طراحي یک برنامه غذایي روزانه براي آنان

   

    شناسایي عالیم طبیعي و غیر طبیعي دوران بارداري 4-14

    آشنایي با عوارض دوران بارداري 6-14

    شناسایي مراقبتهاي بعد از زایمان )نظافت روزانه، تغذیه، ورزش و ...( 5-14

آشنایي با نیازها و مخکالت رواني پس زایمان و مراقبتهتاي ززم بتراي    7-14

 آن

   

 آشنایي با مفهوم، اهداف و اهمیت تنظیم خانواده و روشهاي پیخگیري از 8-14

 بارداري

   

    شناسایي اهمیت تغذیه با شیرمادر و مزایاي آن نسبت به شیر خخک 9-14

    شناسایي روشهاي صحیح شیردادن از پستان 11-14

    آشنایي با توصیه هاي ززم درخصوص تغذیه با شیرمادر به مادران شاغل 11-14

    شناسایي موارد منع تغذیه با شیر مادر 12-14

نایي با فعالیتهاي مراكز بهداشتي درماني در خصوص كنترل ستالمت  آش 13-14

 مادران باردار از طریق بازدید
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 مهارتهاي سالم زيستننام شغل : 

 اهداف و ریز برنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

    آشنایي با مخخصات نوزاد سالم 14-14

از نتوزاد )مراقبتت از راه تتنفس، وزن، قتد،      آشنایي بتا مراقبتهتاي ززم   16-14

پوشاندن لباس و تعویض كهنته، استتحمام و شستتن نتوزاد، مراقبتت از      

 چخم، بند ناف، دفعات ادرار، درمان سوختگي ناشي از كهنه و...(

   

    شناسایي روند رشد و تکامل جسمي كود، 15-14

    د،آشنایي با روند رشد رهني، عاطفي و اجتماعي كو 17-14

آشنایي با نیازهاي تغذیه اي كود، در هر گروه سني و نحوه تهیه جدول  18-14

 تغذیه مناسب كود،

   

    شناسایي نحوه اندازه گیري قد و وزن كود، و ثبت آن در نمودار رشد 19-14

    شناسایي علل معلولیتها و راههاي پیخگیري از آنها در كودكان 21-14

    لیتهاي مراكز كنترل و پایش رشد كود، از طریق بازدیدآشنایي با فعا 21-14

 32 5 8 توانايي بکارگيري اصول بهداشت و مراقبتهاي دوران بلوغ 32

آشنایي با عالیم دوران بلتوغ در دختتران و پستران )جستمي، روانتي و       1-16

 عاطفي(

   

ب دوران آشنایي با تغذیه دوران بلوغ و تهیه برنامه غتذایي روزانته مناست    2-16

 بلوغ

   

    آشنایي با مراقبتهاي ززم در دوران بلوغ )ورزش، بهداشت فردي و ...( 3-16

    آشنایي با نیازهاي رواني دوران بلوغ و شیوه صحیح برخورد با آنها 4-16

    آشنایي با اثرات و راههاي پیخگیري از مصرف مواد مخدر در نوجوانان 6-16

 53 9 35 ول مراقبت از سالمند در خانهتوانايي بکارگيري اص 36

    آشنایي با مفهوم سالمندي 1-15

    آشنایي با تغییرات جسمي و رواني دوران سالمندي 2-15

آشنایي با نیازهاي بهداشت فردي سالمند )استحمام، پوشتا،، بهداشتت    3-15

 چخم، گوش، دهان و دندان، گوارشي و ...(
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 زيستن مهارتهاي سالمنام شغل : 

 اهداف و ریز برنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

آشنایي با برخي بیماریهاي مزمن دوران سالمندي )فختار ختون، پتوكي     4-15

 استخوان، نقرس، آلزایمر و ...(

   

    آشنایي با نیازهاي رواني سالمند 6-15

ستالمندي )استترس،    آشنایي با مخکالت روحتي و روانتي شتایع دوران    5-15

 افسردگي و ...(

   

    آشنایي با نیازهاي تغذیه اي سالمند 7-15

 آشتتنایي بتتا نیازهتتاي اجتمتتاعي ستتالمند )امکانتتات رفتتاهي، تفریحتتي،    8-15

 رسانه هاي گروهي و ...(

   

    آشنایي با ورزشهاي مناسب سالمند 9-15

    ر منزلآشنایي با كانونهاي خطرآفرین براي سالمند د 11-15

    آشنایي با راههاي پیخگیري از پیري زودرس و افزایش طول عمر 11-15

آشنایي با وضعیت بهداشتي سالمندان در خانه سالمندان و تهیه گتزارش   12-15

 بازدید از یک خانه سالمندان

   

 32 5 8 كار محيط در كار بهداشت و ايمني ضوابط بکارگيري توانايي 35

    بهداشت فردي و نظافت عمومي كار آشنایي با 1-17

    داشتن كلیه وسایل نظافت فردي - 2-17

    عدم استعمال دخانیات - 3-17

    آشنایي با جعبه كمکهاي اولیه و اصول استفاده از آن 4-17

    آشنایي با حوادث شغلي و اصول پیخگیري از بروز آن 6-17

    فاء حریقآشنایي با عوامل آتش زا و اصول اط 5-17

    آشنایي با مواد ضدعفوني كننده دست و صورت 7-17

    آشنایي با عوامل موثر در محیط كار 8-17

    تهویه مناسب - 
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 مهارتهاي سالم زيستننام شغل : 

 اهداف و ریز برنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

    عایق بندي مناسب - 

    ي محیط تنظیم دما - 

    شناسایي اصول ضدعفوني كردن محیط كار 9-17

    آشنایي با عوامل خطر هنگام كار با مواد ضدعفوني كننده 11-17
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 مهارتهاي سالم زيستنام شغل : ن

 فهرست استاندارد تجهیزات، ابزار، مواد و وسایل رسانه اي

 ردیف فني مخخصات تعداد شماره

وسایل بهداشت فردي )صابون، مسوا،، خمیردندان، نتخ دنتدان،     

 ناخن گیر، شانه و حوله(

1 

 2 موزژ دندان  

 3 ترازوي آشززخانه  

 4 ترازوي دیجیتال بزرگسال  

 6 قدسنج و ترازوي بزرگسال دیجیتالي  

قد سنج و ترازوي ویژه نوزاد بانضمام میتز مخصتوص قتد و وزن      

 دنوزا

5 

 7 كزسول اطفاي حریق  

 8 دستگاه فخار سنج عقربه اي و دیجیتالي  

 9 گوشي معاینه آلماني  

 11 دماسنج دهاني ومقعدي طبي  

جعبه كمکهاي اولیه )شتامل پتنس، باندكختي، بانتد سته گتوش،         

 قیچي، چسب، گاز، دستکش، باند، پنست و ...(

11 

 12 آتل فلزي در اندازه هاي مختلف  

 13 ماكت انسان )سي پي آر(  

 14 كیلوگرم وزن 3-6سانتي متر قد و  61-66ماكت نوزاد )  

 16 كزسول اكسیژن  

 15 ماسک اكسیژن و سوند  

 17 در اندازه هاي مختلف Aitwayایروي   

 18 اسزري مخصوص آسم  

 19 نانسولین و سرنگ انسولی  

 21 بطري شیر و سرپستانک  

 21 تخت  

 22 راوان سه لته ايپا  
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 مهارتهاي سالم زيستننام شغل : 

 فهرست استاندارد تجهیزات، ابزار، مواد و وسایل رسانه اي

 ردیف مخخصات فني تعداد شماره

 23 برانکار  

 24 ظروف استوانه براي قرار دادن پنس، ترمومتر و ...  

 26 وان حمام مخصوص نوزاد  

 25 شیخه ايكمد آزمایخگاهي با ویترین   

 27 كمد بایگاني  

 28 تلویزیون  

نرم افزارهاي آموزشي )مراقبتهاي دوران بارداري، بیماریها، مراقبت   

 از نوزاد و...(

29 

 31 ویدیو  

 31 لباس نوزاد )سري كامل زیر و رو و كهنه(  

 32 پودر لباسخویي  

 33 مایع ظرفخویي  

 34 سفید كننده  

 36 كننده محلول ضدعفوني  

 35 الکل سفید  

ستازي )مصتوب كمیتته كختوري      دفترچه برنامه و راهنماي ایمن  

 ایمن سازي(

37 

 38 لگن پالستیکي بزرگ براي شستخوي سبزي  

 39 سبد پالستیکي براي سبزي  

فه، لباس، روبالخي، لگتن و  وسایل استحمام )كاسه، دستمال، ملح  

 حوله و لیف و ...(

41 

 41 متحاني آلومینیوميصندلي ا  

 42 نمودار رشد كود،  

 43 پنبه  

 44 بتادین  
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 مهارتهاي سالم زيستننام شغل : 

 فهرست استاندارد تجهیزات، ابزار، مواد و وسایل رسانه اي

 ردیف مخخصات فني تعداد شماره

 46 رسیور  

 45 دستکش یکبار مصرف  

 47 شریان بند  

 48 یجیتاليزمان سنج )كرنومتر( د  

 49 ترمومتر دیواري  
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