
 

  کارشناس بهداشت خانواده: عنوان شغل 

 : تعریف

اين شغل در برگيرنده پست هايي است كه متصديان آن ها، تحت نظارت كلي، به ارائه خدمات مرتبط با سالمت خانواده و  
سالمت مادران و نوزادان، سالمت كودكان، سالمت ميانساالن و سالمندان مي پردازند و درك و شناسايي امكانات جمعيت، 

همچنين سرپرستي، طرح ريزي و هماهنگي امور مرتبط با خدمات . بهداشتي براي گروه هاي مذكور را امكان پذير مي سازند
 .مربوطه را بر عهده دارند

 : نمونه وظایف و مسئولیتها

 .اجراي برنامه هاي آموزشي بهداشت عمومي در سطوح مختلف  -

وزارت  و تعيين اهداف و خط مشي هاي اجرايي در زمينه بهداشت خانواده در قالب سياست هاي بررسي و برنامه ريزي -
 .بهداشت درمان و آموزش پزشكي

 (پايش واحدهاي بهداشتي)تعيين شدهمقايسه آن باضوابط ومعيارهاي  ظارت بركميت وكيفيت خدمات وبرنامه ها هاون -

 .بهداشت خانوادهارائه نظرات مشورتي و تخصصي در زمينه هاي مختلف  -

 .تحليل كليه آمار هاي مربوطه با بررسيهاي انجام شده و ثبت نتايج بصورت مكتوب -

 .شناسايي مشكالت منطقه تحت پوشش و اولويت بندي آنها -

 .سال 5و كودكان زير  تشكيل كميته هاي مرگ ومير مادران باردار -

 .بهداشتي درماني مصوبات كميته هاي مرگ ومير مادران و كودكان به مراكز گزارش و ارسال -

مركز بهداشتي درماني در پايش هاي بعمل آمده از  پيگيري مداخالت مطرح شده در كميته هاي مرگ ومير مادر و كودكان -
 شهري و روستايي

 .براساس سياستهاي كالن كشور و آموزش و مراقبت از مادران باردار ارائه خدمات و مشاوره تنظيم خانواده -

  .مراقبت از كودكان همراه با آموزش مادران بر اساس برنامه هاي تنظيم شده  -

 .مراقبت از زنان در سنين باروري و ارائه آموزش هاي الزم به ايشان در زمينه هاي مربوط به بهداشت خانواده  -

منظور معاينه دانش آموزان و شناسايي و معرفي احتمالي دانش آموز بيمار به مراكز درماني و  آموزشگاهها به نظارت بر -
 .بهداشتي و راهنمائي آنها در رعايت اصول بهداشتي 

همراهي با پزشک و ساير كارشناسان عضو تيم در بازديد هايي كه از مراكز بهداشتي به عمل آمده و ارائه كمكهاي الزم به  -
 .ام وظايف محوله ايشان در انج

اندازه گيري درجه حرارت ، فشار خون و وزن بيماران  من جملهثبت مشخصات و شرح حال مراجعين به مراكز بهداشتي  -
  .پيش از معاينات پزشكي 

 .اكسينياتور وو انجام واكسيناسيون زماني و عمومي در صورت نبود عوامل مشاركت  -

 .بهورزان درخصوص مسائل بهداشتي جهت باال بردن آگاهي مردمآموزش به مردم و حساس سازي مردم و  -

 .حمايت از مادران باردار آسيب پذير -

 .اخذ پذيرش تلفني جهت پذيرش مادران باردار در موارد اورژانسي -

   تهيه و تأمين اقالم دارويي، تجهيزات و واكسن هاي خانه هاي بهداشت و نيز نظارت بر حفظ زنجيره سرما حين نگهداري، -
 .انتقال و تزريق

 .بر آورد ساليانه دارو هاي بهداشتي مورد نياز برنامه مادران، كودكان و تنظيم خانواده -



 

 .ادهنظارت بر تامين و نگهداري و توزيع داور هاي برنامه مادر، كودك و تنظيم خانو -

وشش ساليانه كادر بهداشت پ –ها ودفاتر بهداشت خانواده  فرم  –آموزشي  ( تراكت)آگهي هاي هماهنگي در جهت تهيه  -
 .خانواده 

 .سال5بررسي وتكميل پرسشنامه مرگ كودكان زير  -

 .تهيه وتوزيع دفاترو فرمهاي موردنيازواحدهاي بهداشتي -

نظارت بر كميت و كيفيت خدمات و برنامه  نياز همكاري با مراكز بهداشتي و درماني در اجراي طرح ها و برنامه هاي مورد -
 .تعيين شده  ضوابط و معيارهايها و مقايسه آن با 

 در زمينه مراقبت از رشد جسمي، رواني و عاطفي و اجتماعي كودكان در بهبود تغذيه و تهيه دستورالعمل هاي الزم -

 .تشخيص به موقع بيماري هاي انگلي، عفوني و جلوگيري از انتشار و همه گير شدن آنها

 .توسط كارشناسان  تاز واحد هاي ارائه دهنده خدم انجام پايش كارشناسي -

 .اشتي درماني و خانه هاي بهداشتبه مراكز بهد پايشهاي بعمل آمده نتايجتهيه و ارسال  -

 .از توان و تجربه ساير واحد ها  با بهره منديكز بهداشت اهمكاري و ارتباط منطقي و مناسب با ساير واحد هاي مر -

در راستاي آموزش تحقق برنامه هاي ( مدت ، بلند مدت كوتاه مدت ، ميان ) ارائه برنامه هاي استراتژيک آموزشي  -
 .استراتژيک آموزشي ملي علوم پزشكي 

 .تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي در سطوح مختلف علوم پزشكي -

 .ارائه الگوها و روشها و فنون آموزشي متناسب با رشته هاي مختلف علوم پزشكي -

 .ي آموزشيارائه وانجام روشهاي مناسب ارزشيابي برنامه ها -

 نتايج بكارگيري و شغلي توانمنديهاي و معلومات ارتقاء جهت در آموزشي و مهارتي كارآموزي، هاي دوره در فعال شركت -
 .محوله وظايف انجام در آن

 .مربوطه شغل در سالمت نظام عرصه در كاربردي تحقيقات در مشاركت

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات -1

كارشناسي يا كارشناسي ارشد  يا دكترا در يكي از رشته هاي مامايي، آموزش بهداشت، آموزش بهداشت وارتقا مدرك تحصيلي  

 .المند شناسي، برنامه ريزي و مديريت بهداشت عمومي، مشاوره در مامايي، سسالمت سالمندي ، سالمت، بهداشت عمومي

آمار و جمعيت ، علوم   آموزش پزشكي ،مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكتري در رشته تحصيلي اكولوژي انساني، 
 .بهداشت عمومي، پرستاري و ماماييكارشناسي مدرك تحصيلي دارا بودن مشروط به ( جمعيت شناسي )اجتماعي

 .مدرك تحصيلي دكتراي حرفه اي پزشكي عمومي

 :مهارت  -2

طراحي وتحقيق روش هاي   ، مهارتافراد تحت پوشش  آموزشمهارت مهارت اندازه گيري فشار خون، درجه حرارت، وزن،   
برقراري ارتباط كالمي   مداخله بهداشتي، مهارت هاي پايه و كاريردي در زمينه سالمت و مراقبت هاي جامع سالمندان، مهارت

هاي آموزش  ارائه و انجام طرحهاي تحقيقاتي در زمينه  سالمندان، مهارتبا سالمندان، مهارت اجراي تمرينات ورزشي با 
مشاوره و راهنمائي خانواده  ها،مهارت آموزش مراقبتهاي   ، مهارت ارزشيابي برنامه هاي آموزش بهداشت  مهارت بهداشت،

 .دوران بارداري
  



 

 :دوره هاي آموزشی-3
مراقبت هاي ادغام يافته سالمت مادر وكودك، بهبود شيوه زندگي سالم، كنترل عوامل خطر، پيشگيري از بيماريهاي شايع و ترويج 

 . خود مراقبتي 
 

  


