
 

  مربی خدمات بهداشتی : عنوان شغل 

 : تعریف

 و فردي سالمت بهبود نگهداري و اين شغل در برگيرنده پست هايي است كه متصديان آن ها، تحت نظارت كلي به ارتقاي 
سالم از طريق آموزش دروس نظري و عملي در آموزشگاه هاي  رفتاري عادات كسب براي ها گروه و افراد به كمک با عمومي

نقش داشته يا سرپرستي، طرح ريزي و هماهنگي  شده ريزي طرح هاي برنامه سنجش و نظارت اجراي بهورزي مي پردازند، در
 .امور مرتبط با شغل را بر عهده دارند

 :نمونه وظایف و مسئولیتها 

 شبكه هاي بهداشتي و درمان پذيرش بهورز براساس نيازهاي نيروي انسانيبرنامه ريزي براي  -

 .انجام برنامه هاي مدون پايش عملكرد مربيان و تحليل پايش عملكرد بهورزان توسط مربيان -

 .مشاركت در اجراي نظام آموزش دوره هاي بهورزي و ارزشيابي عملكرد آموزش -

 .آموزش بهورزي و آموزشهاي ضمن خدمت مربيان و بهورزانهمكاري در برآورد اعتبارات موردنياز مراكز  -

 (.مربيان و بهورزان)تهيه و تدوين برنامه هاي آموزش كاركنان ذيربط  -

 .مشاركت در پذيرش، مصاحبه و گزينش از پذيرفته شدگان دانش آموزان بهورزي -

 .پايان دوره بهورزيبرگزاري كالسهاي آموزشي و انجام آزمونهاي دانش آموزان و صدور گواهينامه  -

 .بازآموزي دانش آموزان و مربيان و بهورزان براساس نيازسنجي آموزشي -

 .ارزشيابي ساليانه مربيان و بهورزان در راستاي توسعه منابع انساني -

 .عملي و كارآموزي دروس بهورزي -همكاري در تهيه طرح درس آموزش تئوري -

 .ان، مربيان، كاردانان و كارشناسان مربوطهعملي براي بهورز -برگزاري كالسهاي آموزش تئوري -

 .بازديد از خانه هاي بهداشت و ارائه آموزشهاي كارآموزي و كارورزي به بهورزان در صورت لزوم -

 .عملي پايان دوره پايه هاي آموزش بهورزي-همكاري در طراحي سئواالت امتحان تئوري -

 .دوره هاي آموزش بهورزينهايي و برگزاري امتحان  نهاييهمكاري در طراحي سئواالت امتحاني  -

 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

مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد در رشته بهداشت عمومي ، بهداشت محيط، بهداشت حرفه اي ، پرستاري ،  
 .مامايي

 .مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سالمت

 :مهارت  -2

 .، مهارت بكار گيري تكنولوژي آموزشي جديدمهارت مشاوره و راهنمائي خانواده ،مهارت آموزش بهداشت به افراد و گروه ها 

 :دوره هاي آموزشی-3
 روشها و فنون تدريس، تكنولوژيهاي آموزشي، آزمونها و روشهاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي بهورزان

 


