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 قرار گیرد(به این طریق )با توجه به اندازه برد حتی االمکان فرمها بهورزکار برد اتاق فرمت 

توجه به نکات زير ضروری است  

                                                     در برد اتاق کار بهورز فقط فرمهای نمونه باشد و از قرار دادن فرمهای ديگر  بدون هماهنگي با گروه گسترش استان جداً خوداری گردد .   -1

 .                                                                                                پشت ميز کار بهورز کروکي روستا و مشخصات فردی بهورزان قرار گيرد و فرم ثبت کلر باقيمانده ، باالی دستشويي اتاق کار بهورز نصب گردد -2

 محيط در پرونده بهداشت محيط نگهداری شود . بهداشت 2/101فرم  -3

 فرم ثبت تاريخ انقضای داروها روی قفسه دارويي نصب گردد . -4

 زیج حیاتی خانه بهداشت

 فرم زمانبندی

 آموزشها

یهای تعاریف استاندارد بیمار

مورد  44واگیر و فهرست 

 بیماری

چوب خط 

ونواکسیناسی  

ز فرم بازدید و حضور بهور

 در مدارس تحت پوشش

ر بهداشت  991فرم 

 محیط

 9جدول دیواری شماره 

 بهداشت حرفه ای

 نمودار پایش اسهالی

 

 

 

زیج ایمن واحد های 

 بهداشتی )بالیا(

فرم ثبت و مراقبت 

 اختالالت روانپزشکی

فلوچارت ارائه 

خدمات در سه 

-حیطه روان

اداجتماعی و اعتی  

 نمودار پایش

 واکسیناسیون

 

 

 

 تعریف مورد مشکوک به وبا

-------------

گیرتعریف طغیان یک بیماری وا  

 چارت

ICS 

 



 بهورز  نصب گردد . 1شماره پوستر مراقبت بهداشت دهان و دندان گروههای هدف در اتاق کار  -5

 رار گيرد .الگوريتم پروفيالکسي پس از مواجه با ايدز و هپاتيت سمت چپ زير شيشه ميز بهورز ق -6

 فليپ چارت برنامه ايمن سازی گروههای هدف سمت راست بهورز روی ميز قرار گيرد. و نمودار پايش ايمن سازی در پوشه نگهداری شود. -7

 .گردد نصب واکسيناسيون اتاق درب روی بر سرما زنجيره اضطراری شرايط در فرم* :  توجه -8

 شود. ذخيره ماهه برنامه مشارکت مردمي بصورت فايل در سيستم خانه بهداشت 6جمع بندی فعاليت ها و گزارش دهي فصلي و فرم  -1

ثبت و پيگيری نتايج ارجاعات ، ، گزارش آموزش ازدواج سالم و حوادث ترافيکي به جوانان آماراطالعات جمعيتي مدارس و دانش آموزانوضعيت   -10
تا زماني که از سامانه سيب ارسالي بصورت فايل  و گزارش اجرای برنامه تمرينات کششي در مدارس و مراقبت ويژه دانش آموزان تحت پوشش

 داخل زونکن نگهداری شود .بصورت فايل و فرم فرم گزارش عملکرد بهورز در مدرسه ضمنا ثبت گردد قابل استخراج باشد 

 ر باالی وزنه و قدسنج  نصب گردد .تراکت نحوه اندازگيری قد و وزن کودك زير دو سال و باالی دو سال د -11

برودت يخچال و تراکت شاخص ويال واکسن، استاندارد نگهداری واکسن و جدول تبديل تاريخ ميالدی به شمسي روی درب  ثبتجديد نمودار  -12
 .()نمودار جديد در پايان ماه به تأييد مسئول مرکز يا ناظر فني رسانده شود و به مدت حداقل سه سال بايگاني شود يخچال نصب گردد.

 نام و نام خانوادگي بهورز طبق فرمت باالی ميز کار بهورز نصب گردد. -13

 ديوارنصب شود.بهورز يا هر قسمت که فضا وجود دارد روی  1شماره کروکي روستا سمت راست يا چپ برد اتاق  -14

 نصب شود.که دسترسي به آن آسان باشد بهورز  1پوستر مراقبت بهداشت دهان و دندان گروههای هدف در اتاق کار شماره  -15

 نصب گردد.برد اتاق بهورز در A4به اندازه برگه واحد های بهداشتي  يزيج ايمن -16

 .نصب گرددسمت چپ در برد سالن انتظار)مربوط به باليا(نقشه خطر -17

18- EOP .خانه بهداشت در اتاق کار بهورز در کتابخانه قرار گيرد 

 کتابخانه اتاق بهورزمحل نگهداری فرمهای ديگر يا در  DSSو  Sit-Repفرم    -91

شامل فرم های گزارش دهي ماهيانه سفيران سالمت خانوار، سفيران سالمت دانش آموز، خودمراقبتي سازماني و کليه اطالعات مربوط به برنامه خود مراقبتي  -20
 صورت موجود نبودن سيستم رايانه به صورت چاپي در زونکن نگهداری شود.در  نگهداری شود.وذخيره فايل اجتماعي و مداخالت ارتقای سالمت به صورت 

 سالمت در سالن انتظار هرجايي که قابل ديدن باشد نصب شود.پوستر پرونده الکترونيک  -12
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  .مراقبت مادر باردار انجام مي شود نصب گردد
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كنار هم در يک قسمت ديوار نصب گرددصورت امکان اين پوسترها در   
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 .اين پوسترها درصورت امکان كنار هم در يک قسمت ديوار نصب گردد

 شود.اين موارد در برد سالن انتظار نصب  

و نقشه خطر واحد سممت پم    های کلی جمعیت ابالغیه مقام معظم رهبری سمت راست  سیاست-2

 قسمت باالدر برد سالن انتظارنصب شود.

 خط سیر ارجاع در برد سالن انتظارقسمت باالی برد نصب گردد.-1

انتظمار  سایر پوسترها که بصورت مقطعی و بر حسب مورد)مناسبت( ارسال می گردد در برد سمالن  -3

)ضرورت دارد جهمت جلموگیری ا    به مدت یکماه جهت اطالع رسانی نصب و سپس برداشته شود .

 سردرگمی، موارد اطالع رسانی طرف راست برد و موارد آمو شی طرف پ  باشد(

 کلیه اطالعات مربوط به رابطین در پوشه نگهداری شود. -4

 یک رو  آمو ش عمومی در هفته با تیتر درشت مشخص و وسط برد سالن نصب گردد .  -5

 .خانه های بهداشتی که شمای سایز رحم دارند همچنان باالی تخت معاینه بیمار نصب باشد-6

  دارند همچنان باقی بماند. و راهنمای انتخاب تغذیه سالم و مغذی کردنمقوی پوستردر جاهایی که   *   

کلیه اطالعیه ها و مواردی که حالت اطالع رسانی دارد در این برد نصب و پس ا  یمک هفتمه    "ضمنا

 .  برداشته شود
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