
 

98بْوي  )هزبیاى(کارداًاى ٍ کارضٌاس بْذاضت خاًَادُ جذٍل تعذاد  سَاالت  بِ تفکیک  درٍس اهتحاًی    

خاًَادُ )هزبیاى(درٍس اهتحاًی کارداًاى ٍ کارضٌاس بْذاضت  ردیف  تعذاد  سَاالت 

 11 خَد هزاقبتی 1

اّویت –تغذیِ دردٍراًْای هختلف سًذگی -بْبَد تغذیِ)گزٍّْای هَادغذایی  2

تغذیِ دربارداری ٍضیزدّی ٍٍسى گیزی هادراى(-بزًاهِ ایزاى اکَ-ریشهغذی ّا  

سَال( 2) اس ّز عٌَاى 11  

 5 دّاى ٍ دًذاى 3

 25 جوع سَاالت عوَهی

 11 ضیز هادر 4

 11 سالهت بارٍری 5

 12 سالهت هادراى 6

 11 آهَسش رفتارّای هخاطزُ آهیشدر جَاًاى 7

هذارس هزٍج سالهتدستَالعول اجزایی  8  7 

هزاقبت اختالالت -رٍاى )غزبالگزی ٍ هزاقبت درگیزی با هصزف سیگار،هَاد ،الکل 9

ٍظایف پزسٌل بْذاضتی بزای هَارد اٍرصاًسْای رٍاًپشضکی-رٍاًپشضکی  

6 

 55 جوع سَاالت اختصاصی

 81 جوع کل سَاالت

 جذٍل  تعذاد   سَاالت درٍس اهتحاًی بَْرساى

تعذاد سَاالت اهتحاًی بَْرساىدرٍس  ٍ  ردیف  تعذاد  سَاالت 

 5 ًظام ارائِ خذهات بْذاضتی ٍدرهاًی 1

 5 کوک ّای اٍلیِ 2

 5 درهاى ّای سادُ عالهتی ٍ دارًٍاهِ 3

بزًاهِ -اّویت ریشهغذی ّا–بْبَد تغذیِ )تغذیِ دردٍراًْای هختلف سًذگی  4

هادراى(تغذیِ دربارداری ٍضیزدّی ٍٍسى گیزی -ایزاى اکَ  

8 

 5 دّاى ٍ دًذاى 5

 28 جوع سَاالت عوَهی

 11 هزاقبت ّای ادغام یافتِ هادراى 6

 5 جوعیت ٍ سالن بارٍری 7



 11 کَدک سالن ٍ هاًا 8

 5 سالهت گزٍُ سٌی هیاًساالى -

 5 سالهت گزٍُ سٌی سالوٌذاى -

(آهَسش رفتارّای هخاطزُ آهیشدر جَاًاىسالهت گزٍُ سٌی جَاى ) 9  5 

دستَالعول اجزایی هذارس سالهت گزٍُ سٌی ًَجَاًاى ٍبْذاضت هذارس )) 11

(هزٍج سالهت  

5 

 بْذاضت -ضغلی ّای بیواری -کار هحیط آٍر سیاى بْذاضت حزفِ ای )عَاهل 11

 کطاٍرسی(

8 

بْذاضت آب(-بْساسی هحیط رٍستا  -)پسواًذ بْذاضت هحیط 12  8 

 6 اقذاهات در بالیا 

پیطگیزی با سل ، آًفلَاًشای هزغی ٍ اًساًی ، بیواریْای قابل )ٍاگیزی بیواریْا 14

( ٍاکسي  

11 

، کن کاری هادرسادی تیزٍئیذ(فٌیل کتًََری ، سزطاى) بیواریْای غیز ٍاگیز   11 

عَارض ایوٌساسیٍیزایص ّطتن ٍ  ایوي ساسی   5 

 92 جوع سَاالت اختصاصی

 121 جوع کل سَاالت

درٍس اهتحاًی هزاقبیي سالهتجذٍل  تعذاد   سَاالت   

هزاقبیي سالهت درٍس  ٍ تعذاد سَاالت اهتحاًی ردیف  تعذاد  سَاالت 

 5 ًظام ارائِ خذهات بْذاضتی ٍدرهاًی 1

 5 کوک ّای اٍلیِ 2

 5 درهاى ّای سادُ عالهتی ٍ دارًٍاهِ 3

بزًاهِ -اّویت ریشهغذی ّا–بْبَد تغذیِ) تغذیِ دردٍراًْای هختلف سًذگی  4

تغذیِ دربارداری ٍضیزدّی ٍٍسى گیزی هادراى(-ایزاى اکَ  

8 

 5 دّاى ٍ دًذاى 5

 28 جوع سَاالت عوَهی

 11 هزاقبت ّای ادغام یافتِ هادراى 6

 5 جوعیت ٍ سالن بارٍری 7

 11 کَدک سالن ٍ هاًا 8



 5 سالهت گزٍُ سٌی هیاًساالى 

 5 سالهت گزٍُ سٌی سالوٌذاى 

)آهَسش رفتارّای هخاطزُ آهیشدر جَاًاى( سالهت گزٍُ سٌی جَاى 9  5 

سالهت گزٍُ سٌی ًَجَاًاى ٍبْذاضت هذارس ))دستَالعول اجزایی هذارس  11

 هزٍج سالهت(

5 

هزاقبت اختالالت -رٍاى )غزبالگزی ٍ هزاقبت درگیزی با هصزف سیگار،هَاد ،الکل 11

رٍاًپشضکیٍظایف پزسٌل بْذاضتی بزای هَارد اٍرصاًسْای -رٍاًپشضکی  

16 

 6 اقذاهات در بالیا 

( پیطگیزی با ٍاکسيسل ، آًفلَاًشای هزغی ٍ اًساًی ، بیواریْای قابل بیواریْای ٍاگیز) 14  11 

، کن کاری هادرسادی تیزٍئیذ(فٌیل کتًََری ، سزطاى) بیواریْای غیز ٍاگیز   11 

عَارض ایوٌساسیایوي ساسی ٍیزایص ّطتن ٍ    5 

اختصاصیجوع سَاالت   92 

 121 جوع کل سَاالت

کارداًاى ٍ کارضٌاساى هبارسُ با بیواریْا جذٍل  تعذاد سَاالت درٍس اهتحاًی  

 تعذاد  سَاالت درٍس اهتحاًی کارداًاى ٍ کارضٌاساى هبارسُ با بیواریْا ردیف

 11 خَد هزاقبتی 1

 5 دّاى ٍ دًذاى 2

اّویت تغذیِ جْت پیطگیزی اسبیواریْای غیزٍاگیز( بْبَد تغذیِ) 3  11 

 25 جوع سَاالت عوَهی

 6 سل 4

 7 آًفلَاًشای هزغی ٍ اًساًی 5

 5 بیواریْای قابل گشارش فَری 6

 7 عَارض ایوٌساسی 7

 6 فٌیل کتًََری 8

 7 سزطاى 9

 7 دستَالعول اجزایی هذارس هزٍج سالهت 11

هزاقبت اختالالت -درگیزی با هصزف سیگار،هَاد ،الکل رٍاى )غزبالگزی ٍ هزاقبت 11

(ٍظایف پزسٌل بْذاضتی بزای هَارد اٍرصاًسْای رٍاًپشضکی-رٍاًپشضکی  

11 



 55 جوع سَاالت اختصاصی

 81 جوع کل سَاالت

 جذٍل  تعذاد سَاالت درٍس اهتحاًی بْذاضت هحیط

هحیط درٍس اهتحاًی کارداًاى ٍ کارضٌاس بْذاضت ردیف سَاالت تعذاد    

 11 خَد هزاقبتی 1

 11 جوع سَاالت عوَهی

دستَرالعول اجزایی  باسرسی بْذاضتی اس هزاکش تْیِ، تَلیذ، تَسیع  2

 ًٍگْذاری ٍ حول ٍ ًقل ٍ فزٍش هَاد خَردًی ٍ آضاهیذًی

11 

قاًَى هَاد خَردًی ، آضاهیذًی ،آرایطی ٍ بْذاضتی 13آییي ًاهِ اجزایی قاًَى اصالح هادُ  3  11 

 11 دستَرالعول اجزایی باسرسی بْذاضتی اس آرایطگاُ هزداًِ ٍ سًاًِ ٍ سالي ّای سیبایی 4

کار هحیط آٍر سیاى عَاهل 5  11 

کار هحیط آٍر سیاى عَاهل کٌتزل ٍ ارسیابی ، گیزی ا ًذاسُ 6  5 

ضغلی ّای بیواری 7  3 

ضٌاسی سن 8  3 

کارگاّی باسدیذ 9  4 

کطاٍرسی بْذاضت 11  5 

قالیبافاى بْذاضت 11  5 

دستَرالعولْا ٍ ّا ًاهِ آییي 11  5 

 71 جوع سَاالت اختصاصی

 81 جوع کل سَاالت

 جذٍل  تعذاد سَاالت درٍس اهتحاًی بْذاضت حزفِ ای

حزفِ ای درٍس اهتحاًی کارداًاى ٍ کارضٌاس بْذاضت ردیف  تعذاد  سَاالت 

 11 خَد هزاقبتی 1

 11 جوع سَاالت عوَهی

کار هحیط آٍر سیاى عَاهل 2  15 

کار هحیط آٍر سیاى عَاهل کٌتزل ٍ ارسیابی ، گیزی ا ًذاسُ 3  5 

ضغلی ّای بیواری 4  5 

ضٌاسی سن 5  5 



کارگاّی باسدیذ 6  5 

کطاٍرسی بْذاضت 7  5 

قالیبافاى بْذاضت 8  5 

دستَرالعولْا ٍ ّا ًاهِ آییي 9  5 

 51 جوع سَاالت اختصاصی

 61 جوع کل سَاالت

هاهای پشضک خاًَادُ کاردانان و کارشناسجذٍل تعذاد  سَاالت  بِ تفکیک  درٍس اهتحاًی    

 تعذاد  سَاالت درٍس اهتحاًی کارداًاى ٍ کارضٌاس هاهای پشضک خاًَادُ ردیف

 11 خَد هزاقبتی 1

(هَادغذاییگزٍّْای -تغذیِ دربارداری ٍضیزدّی ٍٍسى گیزی هادراى-بزًاهِ ایزاى اکَبْبَد تغذیِ  ) 2  11 

 21 جوع سَاالت عوَهی

 15 سالهت بارٍری 3

 15 سالهت هادراى 4

 15 ضیز هادر 5

 15 ّپاتیت،ایذس،آًفَالًشا 6

 81 جوع کل سَاالت  جوع سَاالت اختصاصی 61 

 


