
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

معاونت بهداشتي 
گروه كارشناسان گسترش شبكه  

 

 

آموزش  بدو خدمت پزشكان دستور عمل اجرايي
 

تهيه وتدوين : دكتر حسن جهان بين (كارشناس مسئول آموزش و باز آموزي  مركز بهداشت استان)  

 
 با مشاركت گروههاي كارشناسي مركز بهداشت استان

1388ارديبهشت ماه   
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 گروههاي كارشناسي مركز بهداشت استان در تهيه اين دستورالعمل گاناز زحمات همكاران زير كه به عنوان نمايند

مشاركت داشته اند ،صميمانه تشكر وقدرداني مي گردد . 
 آقاي محمد نعلبندي ( كارشناس پيشگيري ومبارزه با بيماريها ) .1

 
 آقاي دكتر مجيد كارآموز( كارشناس آموزش  سالمت  ) .2

 
  آقاي محمود پرستنده خيال ( كارشناس يهداشت مدارس ونوجوانان     ) .3

 
 خانم مهندس زهرا قيطانچي ( كارشناس بهداشت محيط   ) .4

 
  رضوي  ( كارشناس بهداشت حرفه اي )نرگسخانم مهندس  .5

 
 خانم دكتر فريبا صادقي ( كارشناس بهداشت خانواده  ) .6

 
 خانم اكرم ذاكري (كارشناس گروه گسترش ) .7

 
 خانم مهري حسين نژاد ( كارشناس بهداشت دهان ودندان  ) .8

 
 آقاي حسن فرهاد غيبي ( كارشناس  بهبودتغذيه  ) .9

 
 آقاي دكتر عليرضا حسن زاده ( كارشناس اموردارويي ) .10

 
 آقاي جواد فرحي شاهگلي ( كارشناس آموزش  بهورزي ) .11

 
 آقاي دكتر سيد صالح آل موالنا ( كارشناس آموزش  وبازآموزي  ) .12
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به دنبال  تدوين دستورعمل اجرايي آموزش  بدو خدمت كاركنان بهداشتي براي پستهاي سازماني شاغل در واحدهاي مقدمه : 
 توسط كميته آموزش  مداوم مركز بهداشت استان  ، وجود دستورعمل خاص براي پزشكان شاغل 1386 و 1385تابعه در سالهاي 

در مراكز بهداشتي ودرماني بيش از پيش احساس مي شد . 
با عنايت به جايگاه خاص پزشكان در سيستم ارائه خدمات بهداشتي ودرماني  وارتباط شغلي وحرفه اي ايشان با گروهها 

وواحدهاي مختلف ، تدوين دستورالعمل مورد نظر،  بهره جستن از تجربيات موجود و نظرات كارشناسانه را طلب مي كرد  . 
كميته آموزش  مداوم مركز بهداشت استان در راستاي جامه عمل پوشيدن به اهداف خود ، تدوين دستورعمل اجرايي آموزش   

 جلسه مشورتي  ، نتايج حاصله در قالب دستورالعمل حاضر 5 ماه  و برگزاري  3بدو خدمت پزشكان را به عهده گرفته و درطول  
تدوين گرديده است . 

اين دستورالعمل شامل فرم بررسي وضعيت آموزش  بدو خدمت  پزشكان و جداول زمان بندي آموزش  بدوخدمت به تفكيك 
گروههاي كارشناسي (در قالب طرح درسي ) مي باشد . 

حاضر در حين ويا پس از اجراي آن مشخص خواهد شد، لذا انتظار داريم كليه    الزم به توضيح است كه نكات ضعف دستورعمل
همكاران صاحب نظر و مجريان برنامه با ارائه نظرات اصالحي و پيشنهادات سازنده ، ما را در اصالح و بهبود فرايند ياري نمايند . 

شرايط زير ضروري است :  براي اجراي بهينه دستورعمل ، مدنظر داشتن
چون هدف از آموزش  بدوخدمت ، دستيابي پزشك به تعدادي از استانداردهاي مهارتي(يا بايدها) يي است كه عدم آگاهي از آنها  .1

باعث ركود كارها شده و پزشك در انجام بهينه وظايف محوله دچار مشكل خواهد شد لذا در برگزاري دوره هاي آموزشي با 
 ملحوظ داشتن مدت زمان الزم ، سعي گردد فقط مطالب بسيار ضروري واجرايي ودر حد شرح وظايف پزشك مطرح گردند .

جهت آموزش  ودريافت متون آموزشي پيشنهاد مي شود  از دستورالعملها، متون ، جزوات و... با هماهنگي كروههاي كارشناسي  .2
مركز بهداشت استان استفاده گردد. 

با ملحوظ داشتن مدت زمان در نظر گرفته شده به تفكيك واحدها در آموزش هاي ارائه شده به پزشكان بايستي  به عناوين و  .3
  تاكيد گردد . 1اصول كلي درراستاي دست يابي به اهداف بند 

 در موارد ضروري ودر صورت نياز،  شهرستانها مي توانند مطالبي را به عنوان مكمل آموزش هاي فوق ، ارائه نمايند . .4

 جهت اجراي بهينه دوره هاي آموزشي ، هماهنگي با گروههاي كارشناسي مركز بهداشت استان مفيد خواهد بود . .5

جدول زمان بندي آموزشي فقط براي پزشكاني است كه سابقه هيچ نوع فعا ليتي در واحدهاي تابعه نداشته وبراي نخستين بار وارد  .6
 سيستم شده اند، بديهي است  در مورد ساير پزشكان بسته به شرايط موجود مي توان در زمان بندي تجديد نظر كرد.

تكميل پرسش نامه نظر سنجي از شركت كنندگان دوره هاي آموزش  بدو خدمت (پشت فرم زمان بندي آموزشي)  ضروري است  .7
. 

 توصيه مي شود حتي االمكان ، دوره هاي آموزش  بدو خدمت در مراكز نمونه صورت گيرد . .8

مسئوليت هماهنگي دوره هاي آموزشي با كارشناس آموزش كاركنان هر شهرستان و مسئوليت اجراي آنها با مسئولين واحدهاي  .9
 شهرستاني خواهد بود .

 صدور گواهي پايان دوره آموزش بدو خدمت ، جهت ارائه نامبردگان در پايش هاي تيم سالمت ضروري است . .10

  قابل اجرا مي باشد .1388اين دستورعمل از اول خرداد ماه  سال  .11

 در خواست مي شود قبل از اجراي دستورعمل توضيحات داده شده در صفحات بعدي به دقت مطالعه گردد . .12

 
   قسمت به شرح زيرمي باشد كه در صفحات بعدي به طور خالصه شرح داده مي شود3اين دستور عمل شامل

فرم بررسي وضعيت آموزش  بدو خدمت  پزشك  •
 طرحهاي درسي آموزش  بدوخدمت  به تفكيك كروههاي كارشناسي  •
گواهي آموزش بدو خدمت  نمونه  •
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 فرم بررسي وضعيت آموزش  بدو خدمت  پزشك 
 

اين فرم كه جهت ايجاد رويه يكسان  در آموزش  ،  جمع آوري داده ها ، تجزيه وتحليل داد ه ها و در راستاي  بهبود 
  بند مي باشد :3فرايند آموزش  بدو خدمت طراحي شده است شامل 

  مربوط به مشخصات فرد آموزش  گيرنده مي باشد .1بند 
 شامل جدول زمان بندي آموزش  به تفكيك واحدهاي مجري و مدت زمان الزم براي هر عنوان مي باشد كه 2بند 

درپايان آموزش  هر واحد ، فرد آموزش  دهنده پس از درج زمان شروع وپايان آموزش  ، ستون آخر را امضا خواهد 
 نمود .

 ، فرد آموزش  گيرنده نظرات خويش را در مورد آموزش هاي داده شده به تفكيك عناوين درخواستي و 3در بند 
 واحدهاي مربوطه نوشته و پس از امضا قسمت مربوطه به كارشناس آموزش  شهرستان تحويل خواهد داد. 
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 فرم بررسي وضعيت آموزش  بدو خدمت  پزشك
 همكار محترم ،

باسالم و ابراز خوشحالي از حضورتان در جمع كاركنان اين شبكه ، برنامه آموزش  بدو خدمت شما به شرح زير اعالم  
مي گردد ، اميد است با استعانت از پروردگار متعال ، آموزش هاي داده شده در بهبود ارائه خدمات مفيد و موثر واقع 

شود .  
مستدعي است ضمن حضور فعال دردوره هاي آموزشي به شرح جدول زير، نظرات خودرا در پشت برگ اعالم نماييد . 

مشخصات آموزش  گيرنده :  -1

نام و نام خانوادگي                                              تاريخ شروع خدمت                           شهرستان                  تاريخ آموزش           
                   

 رسمي                   طرح                  پيماني          پيام آور بهداشت         قراردادي     
 جدول زمان بندي آموزش * -2

عناوين آموزش  

نام و نام خانوادگي و  زمان  آموزش  ايام آموزش   

امضاء آموزش  

دهنده 
 پايان  شروع  4روز  3روز  2روز  1روز 

آشنايي با ساختار و مديريت خدمات 
بهداشتي و طرح بيمه روستايي و 

پزشك خانواده و چك ليست پايش 
 گروه گسترش

30/10 -30/8 

      

رالعملها وچك ليست وفرآيندها ، دست
       30/10- 45/12بهداشت خانواده پايش 

رالعملها وچك ليست وفرآيندها ، دست
 امور دارويي

45/13-45/12       

رالعملها وچك ليست وفرآيندها ، دست
  پيشگيري و مبارزه با بيماريها  پايش

 00/11 -30/8      

رالعملها وچك ليست وفرآيندها ، دست
پايش آموزش  بهداشت 

 00/12 -00/11      

رالعملها وچك ليست وفرآيندها ، دست
 بهداشت حرفه پايش 

 00/13 -00/12      

رالعملها وچك ليست وفرآيندها ، دست
 بهبود تغذيهپايش 

  00/10 -00/9     

رالعملها وچك ليست وفرآيندها ، دست
 بهداشت مدارسپايش 

  00/11 -00/10     

رالعملها وچك ليست وفرآيندها ، دست
 بهداشت محيط پايش 

  30/12 -00/11     

رالعملها وچك ليست وفرآيندها ، دست
 بهداشت دهان ودندان

  00/13 -30/12     

كارورزي در مركز بهداشتي ودرماني  
 نمونه شهرستان 

   13-8    

ارزشيابي دوره در مركز بهداشت 
 شهرستان 

   14-13    

 دقيقه به پرسش وپاسخ اختصاص يابد. 5-10* از مدت زمان در نظر گرفته شده براي هر واحد ، 
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 نظر سنجي از آموزش  گيرنده  -3

 لطفا نظرات خودرا در مورد آموزش  داده شده به تفكيك واحدها در جدول زير مشخص نماييد .

واحد 

تحويل بسته 

عناوين نظر سنجي  آموزشي  
 نظرات

خيلي خير  بلی  
زياد 

كم متوسط زياد  

گسترش شبكه 
     بود؟  موثرشما تحكيم اطالعات قبلي چقدردر آموزش  داده شده   

    منطبق  بود؟  شما چقدر با نيازهاي شغلي  آموزش  داده شده 
     كرد؟ آموزش  داده شده تا چه مقدار درشما ايجا د رضا يت 

بهداشت محيط وحرفه 
     بود؟  موثرشما تحكيم اطالعات قبلي چقدردر آموزش  داده شده   

    منطبق  بود؟  شما چقدر با نيازهاي شغلي  آموزش  داده شده 
     كرد؟ آموزش  داده شده تا چه مقدار درشما ايجا د رضا يت 

بهبود تغذيه 
     بود؟  موثرشما تحكيم اطالعات قبلي چقدردر آموزش  داده شده   

    منطبق  بود؟  شما چقدر با نيازهاي شغلي  آموزش  داده شده 
     كرد؟ آموزش  داده شده تا چه مقدار درشما ايجا د رضا يت 

آموزش  بهداشت 
     بود؟  موثرشما تحكيم اطالعات قبلي چقدردر آموزش  داده شده   

    منطبق  بود؟  شما چقدر با نيازهاي شغلي  آموزش  داده شده 
     كرد؟ آموزش  داده شده تا چه مقدار درشما ايجا د رضا يت 

بهداشت مدارس 
     بود؟  موثرشما تحكيم اطالعات قبلي چقدردر آموزش  داده شده   

    منطبق  بود؟  شما چقدر با نيازهاي شغلي  آموزش  داده شده 
     كرد؟ آموزش  داده شده تا چه مقدار درشما ايجا د رضا يت 

بهداشت خانواده 
     بود؟  موثرشما تحكيم اطالعات قبلي چقدردر آموزش  داده شده   

    منطبق  بود؟  شما چقدر با نيازهاي شغلي  آموزش  داده شده 
     كرد؟ آموزش  داده شده تا چه مقدار درشما ايجا د رضا يت 

پيشگيري ومبارزه با 
بيماريها 

     بود؟  موثرشما تحكيم اطالعات قبلي چقدردر آموزش  داده شده   
    منطبق  بود؟  شما چقدر با نيازهاي شغلي  آموزش  داده شده 

     كرد؟ آموزش  داده شده تا چه مقدار درشما ايجا د رضا يت 

دهان ودندان 
     بود؟  موثرشما تحكيم اطالعات قبلي چقدردر آموزش  داده شده   

    منطبق  بود؟  شما چقدر با نيازهاي شغلي  آموزش  داده شده 
     كرد؟ آموزش  داده شده تا چه مقدار درشما ايجا د رضا يت 

دارو وآزمايشگاه 
     بود؟  موثرشما تحكيم اطالعات قبلي چقدردر آموزش  داده شده   

    منطبق  بود؟  شما چقدر با نيازهاي شغلي  آموزش  داده شده 
     كرد؟ آموزش  داده شده تا چه مقدار درشما ايجا د رضا يت 

 

 

امضا آموزش گيرنده  ارائه هرنوع نظر ، پيشنهاد توسط آموزش گيرنده  
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 طرحهاي درسي آموزش  بدوخدمت  به تفكيك كروههاي كارشناسي 
 جهت اجراي دقيق عناوين آموزشي مورد نظر به همت وتالش گروههاي محترم كارشناسي مركز بهداشتاين جداول 

 كه  الزم است فرد آموزش دهنده با مدنظر قرار دادن طراحي گرديده اند فرم گفته شده ) 2گروههاي كارشناسي (بند 
اهداف آموزشي . مدت زمان پيش بيني شده ، نسبت به ارائه مطالب اقدام نمايد .  

الزم به ذكر است كه در جلسات آموزشي از روشهاي آموزشي ويزه بزرگساالن ( مثل پرسش وپاسخ ، جلب مشاركت 
 فراگيران و...) استفاده گردد . 

با عنايت به جايگاه خاص پزشك در سيستم ارائه خدمات بهداشتي ودرماني توصيه مي شود حتما به نقش آنان به 
_  تصميم گيرنده برا ي حل مشكالت سالمتي – ستاره ( رهبر و هدايت كننده برنامه هاي سالمت 5عنوان پزشكان 

 هماهنگ كننده برنامه هاي سالمت و ارائه كننده خدمات  ) تاكيد گردد . –مدير برنامه هاي سالمت 
هماهنگي با گروه كارشناسان استاني جهت كسب اطالعات در مورد نحوه اموزش ، منابع آموزشي و... ضروري مي باشد . 

 
* درپايان آموزش الزم است به افراد آموزش گيرنده ، گواهي طي دوره (براساس فرمت پيوستي ) تحويل گردد .
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به نام خدا  
 

گواهي آموزش بدو خدمت  
 

گواهي مي شود خانم /آقاي دكتر                      دوره آموزش بدو خدمت پزشكان را 
 از تاريخ               14/2/1388  مورخه 713/9/5براساس دستورعمل اجرايي شماره  

تا                  در شبكه بهداشت ودرمان شهرستان             استان آذربايجان شرقي 
با موفقيت طي نموده اند.   

                                                                    
 

                                                                             رئيس شبكه بهداشت ودرمان  
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	نام و نام خانوادگي                                              تاريخ شروع خدمت                           شهرستان                  تاريخ آموزش
	لطفا نظرات خودرا در مورد آموزش  داده شده به تفکیک واحدها در جدول زیر مشخص نمایید .



