لیغت ايلًیت َای پضيَؾی داوؾکدٌ پزعتاری حضزت سیىب(ط) الرعتان در عال 86
 -1پضيَؼ در آمًسػ پشؽکی
 -1ساّْبی استمبء کیفیت اهَصؽ داًـجَیبى
 -2ثشسػی سٍؽ ّبی ًَیي تذسیغ
ً -3یبصػٌجی ثشاػبع اهَصؽ پبػخگَ
 -4ثشسػی چبلؾ آهَصؽ ٍ ثبلیي
 -5ثشسػی استمبء ٍ تَاًوٌذی اػبتیذ دس حَصُ آهَصؽ داًـجَیبى
 -2عالمت ريان
ٌّ -1جبسیبثی آصهًَْبی هشثَط ثِ افؼشدگی ،اضغشاة ٍ اختالالت سفتبسی کَدکبى
 -2هغبلؼبت اپیذهیَلَطیک ٍ ػلت ؿٌبػی ثب تبکیذ ثش ػَاهل هحیغی دس ایجبد افؼشدگی ،اضغشاة ،اختالالت سفتبسی کَدکبى  ،اػتیبد ٍ
خَدکـی
 -3اسائِ ساّکبسّبی پیـگیشی ٍ /یب دسهبًی اثشثخؾ ٍ هجتٌی ثش ؿَاّذ ٍ ؿشایظ جبهؼِ دس خلَف افؼشدگی ،اضغشاة ،اختالالت سفتبسی
کَدکبى ٍ اػتیبد
 -4هغبلؼبت ػلت ؿٌبػی ٍ اپیذهیَلَطیک ٍ ساّکبسّبی پیـگیشی اص خَدکـی
 -3عالمت وًجًاوان ي جًاوان
 -1تؼییي سٍؿْبی استمبء ػالهت جؼوی ٍ سٍاًی ًَجَاًبى ٍ جَاًبى اػتبى
 -2ػلت یبثی ٍ اسائِ سٍؽ ّبی ػولی ثشای پیـگیشی اص گشایؾ جَاًبى ٍ ًَجَاًبى ثِ سفتبسّبی پشخغش
 -4بیماریُای ياگیز ؽایع مىطقٍ الرعتان
 -1اپیذهیَلَطی ٍ ػَاهل خغش دس افشاد ًشهبل ٍ هیضثبًْبی خبف
 -2ساّکبسّبی اداسُ ٍ پیگیشی هَثش ثیوبساى هجتٌی ثش ؿَاّذ ٍ ؿشایظ جبهؼِ دس ثشٍػلَص حبد ٍ هضهي
 -3پیـگیشی ٍ ًمؾ ایوي ػبصی دس جبهؼِ
 -4ثیوبسیْبی اًگلی ؿبیغ هٌغمِ السػتبى ( ػبلک .هبالسیب .طیبسدیب)............
 -4بزرعی اپیدمیًلًصی عزطان َای ؽایع مىطقٍ
 -1تبالػوی
 -2آًوی داػی ؿکل
 -3ػشعبى ػیٌِ
 -4ػشعبى پشٍػتبت
 -5ػشعبى ػشٍیکغ
 -5ایدس ي بیماریُای آمیشؽی ()STD
 -1غشثبلگشی ٍ ثیوبسیبثی دس جبهؼِ ثب تبکیذ ثش افشاد پشخغش
 -2هذاخالت آهَصؿی ٍ پیـگیشی دس جْت کبّؾ سفتبسّبی پشخغش ،تغییش ًگشؽ ٍ افضایؾ آگبّی ثب دس ًظش گشفتي آگبّی ً ،گشؽ ٍ سفتبس
گشٍُ ّبی هختلف جوؼیتی ثخلَف جَاًبى ٍ ًَجَاًبى
 -6عل ي بیماریُای ریًی
 -1ػَاهل ایجبد کٌٌذُ ثیوبسیْبی اًؼذادی ٍ تحذیذی هضهي سیِ ٍ سٍؿْبی پیـگیشی ٍ پیـشفت آًْب
 -2استمبء سٍؿْبی ثیوبسیبثی ػل
 -3همبٍهت ّبی داسٍئی دس ػل

 -7چاقی
 -1ثشسػی الگَی چبلی دس گشٍّْبی ػٌی هختلف
 -2پیؾ ثیٌی کٌٌذُ ّبی اضبفِ ٍصى ٍ استجبط آى ثب ػَاهل خغش هحیغی ٍ فشدی
 -3ؿیَع ػٌذسم هتبثَلیک دس گشٍّْبی هختلف جوؼیتی ٍ ػَاهل خغش آى
 -4اسصیبثی اثشات سطین ّبی تغزیِ ای ٍ تغییش ؿیَُ صًذگی دس چبلی
 -8امىیت غذا ي كىتزل كیفی مًاد غذایی ي بُبًد كیفیت خدمات تغذیٍ ای (با در وظز گزفته مًاد غذایی مصزفی ؽایع)
 -1غٌی ػبصی هَاد غزایی ثِ هٌظَس ثشعشف ًوَدى هـکالت ؿبیغ تغزیِ ای دس ایشاى (اػتئَپشٍص ،کن خًَی فمش تغزیِ ای ،کن غزایی)... ،
 -2ثشسػی ثمبیبی تشکیجبت ؿیویبئی دس هَاد غزائی ٍ سٍؽ ّبی پیـگیشی
 -3تؼییي هیضاى آلَدگی ّبی هیکشٍثی ،لبسچی ٍ اًگلی هَاد غزایی ٍ ساّْبی پیـگیشی
 -4ثْجَد ػبدات غزایی دس گشٍّْبی هختلف
 -5عشاحی اثضاسّبی غزایی جذیذ ثشای اسصیبثی ٍضؼیت دسیبفت هَاد غزایی لبثل اػتفبدُ دس هغبلؼبت اپیذهیَلَطیک
 -6تؼییي ؿبخق ّبی کفبیت دسیبفت غزا دس اػتبى
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دیابت

 -1ثشسػی اپیذهیَلَطیک دیبثت ٍ IGT, IFG ،ػَاهل خغش آى
 -2هذاخالت آهَصؿی ٍ دسهبًی هَثش هجتٌی ثش ؿَاّذ ٍ ؿشایظ جبهؼِ ٍ ًظبم ػالهت جْت پیـگیشی ٍ دسهبى دیبثت
 -3فیتَ فبسهبکَلَطی گیبّبى داسٍیی هٌغمِ السػتبى
 -4ثشسػی تبثیش داسٍّبی گیبّی هٌغمِ ثشدیبثت
-00

مزاقبت پزعتاری

 -1ثشسػی کیفیت هشالجت پشػتبسی دس ثیوبسػتبى ّبی هٌغمِ السػتبى
ً -2حَُ استمبء کیفیت هشالجت پشػتبسی
 -3ثشسػی ػَاهل هَثش ٍ هَاًغ استمبء
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گیاَان داريیی

 -1ؿٌبػبیی ثَتبًیکی گیبّبى داسٍیی
 -2فیتَفبسهبکَلَطی گیبّبى داسٍیی هَسد اػتفبدُ دس ثیوبسیْبی ؿبیغ هٌغمِ
 -3ثشسػی فیتَؿیویبیی گیبّبى داسٍیی هٌغمِ السػتبى ٍ جٌَة کـَس
 -4تؼییي فَى گیبّبى داسٍیی هٌغمِ السػتبى
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بیًتکىًلًصی

 -1تَلیذ فشآٍسدُ ّبی ثیَتکٌَلَطیک (پشٍتئیٌْبی داسٍئی ،پپتیذّب ،آًضیوْب ،آًتی ثبدی ّبی هًََکلًَبل ٍ آًتی ثیَتیکْب)
 -2غشثبلگشی ٍ تـخیق هَلکَلی ثیوبسیْبی ؿبیغ
 -3ثشسػی پبتَلَطی ثیوبسیْب ثش اػبع هغبلؼبت ثیَلَطی ػبختوبًی
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بُداؽت دَان ي دودان
 -1تشٍهبّبی فک ٍ كَست - :اپیذهیَلَطی ٍ ػَاهل خغش
 -2هغبلؼبت ثبلیٌی دس جْت ثْجَد سٍؽ ّبی دسهبًی
 -3پَػیذگی ّبی دًذاًی ٍ تؼییي  DMFTدس کَدکبى صیش  12ػبل  ،ثشسػی کبسآیی سٍؽ ّبی پیـگیشی
 -4ؿیَع ٍ ػَاهل خغش ثیوبسی ّبی پشیَدًتبل ٍ تؼییي ساثغِ ایي ثیوبسی ّب ثب ػالهت ػوَهی
 -5کٌتشل ػفًَت :همبیؼِ سٍؽ ّبی هختلف ٍ تؼییي سٍؽ ّبی هَثش
 -6استمبی هیضاى ثْشُ هٌذی جبهؼِ اص خذهبت دًذاًپضؿکی
 -7هغبلؼبت کلیٌیکی دس هَسد اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی هختلف ضذ دسد دس دًذاًپضؿکی
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بیماری َای ایغکمیك قلبی يعًامل خطز آوُا

 -1هغبلؼِ سٍی فبسهبکَتشاپی ثیوبسی ّبی ایؼکویک للجی ثب اػتفبدُ اص تشکیجبت عجیؼی ٍ كٌبػی جذیذ
 -2اپیذهیَلَطی ػَاهل خغش ؿبیغ اػتبى( کوجَد فؼبلیت فیضیکی ،ػغح ثبالی چشثی ّبی خَى ،فـبس خَى ثبال ،ػیگبس)
 -3هغبلؼبت هذاخلِ ای جْت کبّؾ ػَاهل خغش ؿبیغ
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حاملگی َای پز خطز

 -1اسائِ ساّکبس جْت هشالجت ّبی هَثش پیؾ اص ثبسداسی ٍ صایوبى ( هجتٌی ثش ؿَاّذ ٍ ؿشایظ جبهؼِ)
 -2پیـگیشی ٍ اداسُ هَثش پشُ اکالهپؼی
 -3هغبلؼبت اپیذهیَلَطیک ،ػلت ؿٌبػی ٍ پیـگیشی اص پبسگی صٍدسع غـبّب ،دیبثت حبهلگی ،ثیوبسی ّبی للجی دس حبهلگی  ،ػفًَتْبی حیي
حبهلگی
 -4سٍؽ ّبی هَثش تـخیلی ٍ اداسُ ثیوبساى هجتٌی ثش ؿَاّذ ٍ ؿشایظ جبهؼِ ٍ ًظبم ػالهت دس پبسگی صٍدسع غـبّب ،دیبثت حبهلگی،
ثیوبسی ّبی للجی دس حبهلگی  ،ػفًَتْبی حیي حبهلگی
 -5ثشسػی هیضاى ػَاسم ثجب هبًذُ اص صایوبى دس ػیؼتن ًگْذاسًذُ ٍ ػضالت اػکلتی لگي دس هبدساى ٍ اًتخبة هذاخلِ ای هٌبػت
 -6تؼییي ًمؾ ػَاهل هحیغی ٍ اجتوبػی ( خـًَت ّبی خبًَادگی،اؿتغبل ،ػَاد ٍ )..ثش ػالهت صًبى
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عًاوح ي حًادث

 -1اپیذهیَلَطی ٍ ػجت ؿٌبػی ػَاًح ٍ حَادث ؿبیغ اػتبى ( ػَختگی ّب ،حَادث جبدُ ای ،خَدکـی ،هؼوَهیت ّب ٍ حَادث خبًگی)
 -2اسائِ الگَی هٌبػت جْت هذاخالت پیـگیشاًِ ٍ دسهبًی ثِ هَلغ )(surveillance system
 -3ثشسػی ٍضؼیت ٍ اسائِ سٍؽ ًَیي ٍکبسآهذ ثشای هشاکض اٍسطاًغ اػتبى (جْت اهذادسػبًی ٍ اسائِ خذهبت)
 -4ثشسػی ٍضؼیت آهبدگی ثْذاؿتی دسهبًی دس همبثلِ ثب ثالیبی عجیؼی ٍ اسائِ پیـٌْبد ثش اػبع خلَكیبت جغشافیبیی ٍ اجتوبػی جبهؼِ
ّذف
 -5تؼییي هیضاى ًبتَاًی ّبی ثؼذ اص ػَاًح ٍ حَادث ٍ اسائِ ساّکبس ثشای ثبصتَاًی ٍ ًَتَاًی
 -6تؼییي ساّکبسّبی افضایؾ ّوکبسی ّبی ثیي ثخـی ٍ هـبسکت ّبی هشدهی دس پیـگیشی ٍ کٌتشل ػَاًح ٍ حَادث
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بُبًد كیفیت خدمات داريیی

 -1تَلیذ هَاد اٍلیِ داسٍیی ٍ ثَهی ػبصی داًؾ هشثَعِ
 -2تْیِ فشهَالػیَى ّبی جذیذ داسٍیی ثب تبکیذ ثش ػیؼتن ّبی داسٍ سػبًی جذیذ
 -3کٌتشل کیفی داسٍّب لَاصم ثْذاؿتی ٍ آسایـی ثب اػتفبدُ اصاػتبًذاسدّبی هلی ٍ جْبًی
 -4ثشسػی ٍ هٌغمی ًوَدى الگَی ػْویِ ٍ تَصیغ ٍ هلشف داسٍّب دس اػتبى
 -5هغبلؼِ سٍی پبیذاسی ؿیویبیی ،یکٌَاختی تَصیغ هبدُ هَثشُ ٍ ثیَاکی ٍاالًؼی فشآٍسدُ ّبی داسٍیی
-08

پضيَؼ در اخالق پشؽکی

 -1هَاصیي اخاللی دس هحیظ ّبی پضؿکی
 -2هَاصیي اخالق پضؿکی هشثَط ثِ حمَق ثیوبساى
 -3هَاصیي اخالق پضؿکی هشثَط ثِ کبدس دسهبًی -پضؿکی ٍ ثْذاؿتی .
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طب ايرصاوظ ي مزاقبتُای يیضٌ

 -1هشالجتْبی ثحشاًی دس فبص ثیوبسػتبًی ٍ پیؾ ثیوبسػتبًی
 -2اٍسطاًغ ّبی صیؼت هحیغی
 -3ثشسػی ٍضؼیت  ،ػلل ٍ ػَاهل هَثش ثش هشالجت ٍ دسهبى دس هؼوَهیتْب
 -4هْبستْبی استجبعی  ،هذیشیتی ٍ هشالجتی دس اٍسطاًغ ّبی پیؾ ثیوبسػتبًی
 -5ثشسػی هذیشیت ًظبم اعالػبتی دس ثخؾ ّبی اٍسطاًغ
 -6هشالجتْبی ٍیظُ دس ػفًَتْبی ثیوبسػتبًی

 -7سٍؽ ّبی ًَیي هشالجت ٍ دسهبى صخن ثؼتش دس ثیوبساى ثؼتشی دس ثخـْبی ٍیظُ
 -8ػَاهل اػتشع صا ٍ ساّکبسّبی کٌتشل آى دس ثخـْبی ٍیظُ ٍدیبلیض
 -9هشالجت خبًَادُ هحَس دس ثیوبساى ثؼتشی دس ثخؾ ّبی اٍسطاًغ ٍ ٍیظُ ٍدیبلیض
 -11چگًَگی استجبعبت دسهبًی دس ثخـْبی هشالجتْبی ٍیظُ ٍدیبلیض
 -11استجبعبت ثیي حشفِ ای دس هشالجت ٍ دسهبى اص ثیوبساى ثذ حبل دس ثخؾ ّبی ٍیظُ
 -12استمبء کیفیت لضبٍت ّبی ثبلیٌی دس هشالجتْبی ٍیظُ ٍدیبلیض
 -13هشالجت ٍ دسهبى دس ثیوبساى تحت ًٍتیالتَس
 -14استمب کیفیت صًذگی ثیوبساى ثؼتشی دس ثخؾ ّبی هشالجت ٍیظُ ٍ دیبلیض
ً -15مؾ تکٌَلَطی دس پشػتبساى هشالجت ٍیظُ ٍدیبلیض
 -16کٌتشل دسد دس ثیوبساى دس ثخـْبی ٍیظُ
 -17پشػتبسی دس جشاحی للت ثبص
 -18اختالالت ػبیکَتیک دس ثیوبساى ٍیظُ
 -19کٌتشل ػفًَت دس ثخؾ ّبی هشالجت ٍیظُ ٍدیبلیض
 -21سٍؽ ّبی هشالجتی ٍ ساّکبسّبی پیـگیشی اص ثیوبسیْبی دّبى ٍ دًذاى دس ثیوبساى ثؼتشی دس ثخؾ هشالجت ٍیظُ
 -21ثشسػی ًیبصّبی آهَصؿی پشػتبساى دس خلَف سٍ ؿْبی هختلف تغزیِ ثیوبساى ثؼتشی دس ثخؾ هشالجت ٍیظُ ٍدیبلیض
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عالمت عالمىدان

 -1ثشسػی ساّکبسّبی سػبیت سطین داسٍیی دس ػبلوٌذاى
 -2ثشسػی هـکالت سٍاًـٌبختی دس ػبلوٌذاى ٍ عشاحی ٍ اسصیبثی ثشًبهِ ّبی هذاخلِ ای دس جْت کبّؾ آًْب
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ثشسػی کیفیت صًذگی دس ػبلوٌذاى ٍ عشاحی ٍ اسصیبثی ثشًبهِ ّبی هذاخلِ ای دس جْت ثْجَد کیفیت صًذگی آًبى

 -4ثشسػی ػالین ٍ هـکالت ػبلوٌذی ٍ عشاحی ٍ اسصیبثی هذاخلِ ّبی هٌبػت جْت ثْجَد آى
 -5ثشسػی اپیذهیَلَطیک ػَاًح ٍ حَادث دس ػبلوٌذاى ٍ عشاحی ٍ اسصیبثی ثشًبهِ ّبی هذاخلِ ای دس جْت کبّؾ آًْب
 -6ثشسػی ٍضؼیت اٍلبت فشاغت دس ػبلوٌذاى ٍ اسصیبثی ساّکبسّبی استمبء آى
 -7اسصیبثی ثشًبهِ آهَصؿی استمبء هشالجت اص خَد دس ػبلوٌذاى هجتال ثِ ثیوبسی ّبی هضهي
-11

آمًسػ

 -1ؿٌبػبیی ٍضؼیت  ،ػلل ٍ ػَاهل هَثش ثش فشآیٌذ آهَصؽ ٍ یبدگیشی دس ثیوبساى ًیبصهٌذ
 -2ثشسػی ساّکبسّبی هختلف استمبء فشآیٌذآهَصؽ ٍ یبدگیشی دس ثیوبساى ًیبصهٌذ
 - -3ؿٌبػبیی ٍضؼیت  ،ػلل ٍ ػَاهل هَثش ثش فشآیٌذ آهَصؽ ٍ یبدگیشی دس داًـجَیبى
 -4ثشسػی ساّکبسّبی هختلف استمبء فشآیٌذ آهَصؽ ٍ یبدگیشی دس داًـجَیبى
 -5ثشسػی الگَّبی یبدگیشی تئَسیک ٍ ثبلیٌی دس داًـجَیبى ػلَم پضؿکی
 -6ثشسػی ساّکبسّبی استمبء اػتذالل رٌّی ًظیش تفکش اًتمبدی  ،تلوین گیشی ٍ لضبٍت ثبلیٌی ٍ فشااسصؿیبثی دس داًـجَیبى
 -7ثشسػی ٍ استمبء فشآیٌذّبی آهَصؿی ٍ یبدگیشی اص ساُ دٍس
 -8تبثیش ثشگضاسی کبسگبُ ّْبی هْبستْبی ثبلیٌی اػتبًذاسد ثش کیفیت آهَصؽ ثبلیٌی هذسػیي
 -9استمبء سٍؽ ّب ٍ تکٌیک ّبی آهَصؽ ثِ ثیوبس تَػظ کبسکٌبى پشػتبسی
 -11تبثیش آهَصؽ ّبی ثبلیٌی ثش سٍی کیفیت صًذگی ثیوبساى هضهي
 -11ثشسػی كالحیت ّبی ػوَهی ٍ تخللی دس داًـجَیبى پشػتبسی ٍ هبهبیی
 -12ثشسػی ًیبصّبی آهَصؿی دس صهیٌِ ػَاهل خغش هشتجظ ثب ػجک صًذگی دس جوؼیت ّبی دس هؼشم خغش ( اص جولِ ثیوبسیْبی للت ٍ
ػشٍق  ،ػشعبًْب  ،دیبثت  ،چبلی ٍ تغزیِ  ،دخبًیبت ٍ هَاد هخذس  ،ایذص ٍ )...

 -13ثشسػی ًیبصّبی آهَصؿی دس صهیٌِ ثیوبسیْبی ػفًَی اػتبى دس جوؼیت ّبی دس هؼشم خغش ( اص جولِ ػل  ،تت هبلت  ،آًفَالًضای
خَکی ٍ ،ثب ّ ،پبتیت  ،ایذص ٍ ).....
 -14ثشسػی ًیبصّبی آهَصؿی ٍالذیي دس استجبط ثب هشالجت ٍ ًگْذاسی اص کَدکبى ثیوبس -ػبلن
 -15عشاحی ٍ اسصیبثی هذاخالت آهَصؿی هجتٌی ثش هذل ّبی آهَصؿی ثْذاؿت اص جولِ هذل اػتمبد ثْذاؿتی دس صهیٌِ چبلی ٍ تغزیِ ،
دخبًیبت ٍ هَاد هخذس  ،ایذص ٍ  ).....دس جوؼیت ّبی دس هؼشم خغش
 -16عشاحی ٍ اسصیبثی هذاخالت آهَصؿی دس صهیٌِ استمبء آگبّی ٍ ًگشؽ صٍجْب دس خلَف سٍؿْبی صایوبى عجیؼی ٍ ػضاسیي
 -17کیفیت صًذگی ثیوبساى ٍ هشالجتْبی پشػتبسی
ً -18مؾ پشػتبس دسفشایٌذ آهَصؽ ثِ ثیوبس
 -19فشایٌذ یبددّی ٍ یبدگیشی
 -21هشالجت ّبی پشػتبسی اص ثیوبساى هجتال ثِ ػشعبى
 -21ثشسػی سٍؽ ّبی ًَیي اسصؿیبثی داًـجَ
 -22ثشسػی سٍؽ ّبی ًَیي اسصؿیبثی اػتبد
 -23تبثیش تحلیل آصهًَْب ٍ اػتبًذاسدػبصی ػَالْب ثش کیفیت اسصؿیبثی اص داًـجَ.
 -24تبثیش آهَصؽ اص عشیك ّوتبیبت دس آهَصؽ ثبلیي.
 -25ادغبم ٍ تبثیش آى دس کیفیت آهَصؽ داًـجَ.
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اتاق عمل

 .1اػتفبدُ اص ٍػبیل هحبفظتی تَػظ داًـجَیبى اتبق ػول ٍ پشػٌل اتبق ػول
.2ثشسػی تیتش آًتی ثبدی ػلیِ ّپبتیت  Bدس داًـجَیبى اتبق ػول
. 3ثشسػی هؼیبسّبی پزیشؽ ثیوبساى کبًذیذ ػول جشاحی دس ثیوبسػتبًْبی داًـکذُ ػلَم پضؿکی السػتبى
 . 4ثشسػی همبیؼِ ای آهَصؽ اثضاس جشاحی ثِ كَست تئَسی ٍ ػولی دس داًـجَیبى اتبق ػول
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علًم پایٍ

 -1ثشسػی طًَتیپ ٍ فٌَ تیپ ػَاهل ثیوبسی صای هٌغمِ ( هبالسیب .ػبلک .ثشٍػلَص.طیبسدیب)........
 -2ثشسػی هَلکَلی فَى گیبّی هٌغمِ
 -3ثشسػی کبسثشد داسٍیی فَى گیبّبى هٌغمِ
 -4ثشسػی تبثیش فَى جبًَسی ثش ثْذاؿت هٌغمِ
 -5ثشسػی اپیذهیَلَطیکی ثیوبسی ّبی خبف هٌغمِ( تبالػوی .اًوی داػی ؿکل )....
 -6ثشسػی ػَاهل هَثش ثش ؿیَع ثیوبسیْبی ٍاگیش داس هٌغمِ

