
  كارشناس مسئول بهورزي رح وظايفش
  جذب و تربيت بهورز  

 ھمکاری در تشکيل کميته پذیرش بھورز · 

  اعالم نياز وتعيين اولویت ھا به مرکز بھداشت استان و پيگيری کسب مجوز با ھمکاری حوزه معاونت بھداشتی· 

  پيگيری دریافت مجوز پذیرش بھورز· 

  پذیرش دانش آموزانمشارکت و نظارت در انتخاب و نحوه · 

  برگزاری امتحانات پذیرش و آزمون مصاحبه مربوط به ھر دوره تحصيلی واعالم پذیرفته شدگان به امور اداری دانشگاه وگزینش· 

  جھت انجام کارآموزیھای دانش آموزان و امور آموزشی ورفاھی دانش آموزان  ھماھنگی با واحدھای مختلف تحت پوشش دانشگاه· 

چک ليست آموزشی ونحوه ارزشيابی مربيان در کليه مراحل    نحوه تدریس مربيان و کنترل طرح درس روزانه , کلی ,بر    نظارت· 

  تدریس

  برنامه ریزی و نظارت بر نحوه اجرای برنامه ھای امتحانی پایان ھر پایه و امتحانات نھایی· 

  ان و برنامه ھای ارتقاء شغلینظارت برحسن انجام وظيفه مربيان و کارکنان , ارزشيابی ساالنه آن· 

  پيگيری استخدام بھورزان فارغ التحصيل· 

  آموزش و توانمندسازي كاركنان  

  معاونت بھداشتی ومرکز بھداشت شھرستان   آموزشی در سطح   تشکيل جلسات شورای· 

  واحدھاارزیابی برنامه ھای آموزشی پيشنھادی توسط واحدھای ستادی در شورای آموزشی واعالم نتایج به · 

  تعيين نارسایيھا و ارائه پيشنھاد ھا ی الزم جھت بھبود وارتقائ آموزش کارکنان· 

  برنامه ریزی جھت انجام نياز سنجی آموزشی به صورت متمرکز از بھورزان وسایر نيروھا · 

  حضور در جلسات کميته اجرایی آموزش دانشگاه وپيگيری دریافت مجوز دوره ھای آموزشی·

  ھمکاری و مشارکت درتنظيم و اجرای برنامه ھای باز آموزی تيم سالمتنظارت بر ··

  برنامه ریزی واجرای آموزش بدو خدمت نيروھا با ھمکاری واحدھای ستادی نظارت بر·

  برنامه ھا و ارائه نتایج به واحدھای ستادی  نظارت بر نحوه اجرای برنامه آموزش بدو خدمت نيروھا ، تجزیه و تحليل وارزیابی · 

  برنامه ریزی آموزشی جھت توانمندسازی مربيان وکارشناسان ستادی· 



  وبرنامه ھای ادغام در سيستم شبکه  مشارکت فعال در کميته ھای علمی و اجرایی مرکز بھداشت شھرستان · 

  آموزش دانشجويان در عرصه بهداشت  

مراکز بھداشتی    ی و پيراپزشکی وپزشکی پاسخگو دردر برگزاری دوره ھای کارورزی، کارآموزی دانشجویان پزشک   مدیریت ونظارت· 

 درمانی شھری و روستایی و مشارکت در ارتقاء برنامه ھای آموزشی

جھت مرتفع ساختن مسایل موجود وصدور گواھيھای     ھماھنگی با دانشکده ھا ومعاونت آموزشی ومشارکت در جلسات· 

  آموزشی

  ارتقا بهره وري بهورزان  

 اندازی خانه ھای بھداشت دانش آموزی و جدیدھمکاری در راه · 

  مشارکت درارزیابی امور فنی بھورزان شاغل(ارزشيابی ساليانه ، ارتقاء شغلی ،تغيير عنوان ،انتقال و ...)· 

  حضور فعال در کميته نقل و انتقاالت ( به ویژه بھورزان )· 

  انتخاب بھورزان و مربيان نمونه و اعالم نتایج برنامه ریزی و نظارت در برگزاری مراسم بزرگداشت روز بھورز ،· 

  صدورگواھينامه مھارت آموزی بھورزی· 

  پيگيری مرتفع ساختن مسایل ومشکالت ارجاع شده بھورزان شاغل با ھمکاری واحدھای مرتبط وارائه گزارش به معاون بھداشتی· 

  آموزی و آموزشیبرنامه ریزی و نظارت مستمر بر نحوه عملکرد خانه ھای بھداشت دانش · 

  برنامه ریزی و نظارت بر نحوه عملکرد کارکنان مراکز بھداشتی درمانی به اتفاق تيم کارشناسی·

  تدوین چک ليست پایش ونظارت بر بھورزان وکارشناسان ناظر· 

  تحقيق و توسعه در سالمت  

  گسترش فرھنگ پژوھش در کارکنان· 

  )HSRوھش ھای کاربردی در سالمت|(افزایش مھارت وتوانمند ی پرسنل جھت انجام پژ· 

  شناسایی و ارزیابی نيازھا و ایده ھای نو و تھيه طرح ھای تحقيقاتی کاربردی· 

  فصلنامه بهورز  

 ارسال به دفتر فصلنامه   جمع آوری و استخراج نيازھای آموزشی بھورزان شاغل از طریق فرم ھای نياز سنجی کارکنان و·

  برنامه ھای آموزشی غير حضوری بھورزان و آزمون فصلنامهطراحی و برنامه ریزی و اجرای ·



  مشارکت در تھيه مقاالت , جمع آوری مقاالت و مطالب کارکنان ،مربيان و بھورزان جھت ارائه به فصلنامه بھورز·

 توانمندسازي مربيان بهورزي  

  موزش جامعه نگرارشدمجازی آرکت در مقطع کارشناسی ھماھنگی جھت اعالم اسامی مربيان بھورزی واجدشرایط جھت ش

  تدوین دوره ھای آموزش مجازی درجھت توانمندسازی مربيان

  تدوین برنامه ھای آموزشی حضوری ویژه مربيان بھورزی

  ارزیابی مربيان ازطریق برگزاری آزمون ھای مرتبط وبررسی نتایج دوره ھالی آموزشی برگزار شده

  

 ساير امور 

  استان بھورزی امورتھيه برنامه عملياتی ساليانه · 

  انجام سایر امور به پيشنھاد معاون بھداشتی·

  مورد نياز مرکز  ھماھنگی با معاون بھداشتی و پشتيبانی جھت تامين بودجه·

  ، مدیران آموزشگاه بھورزیتشکيل جلسات ھماھنگی منسجم با کارشناس آموزش بھورزی شبکه ·

  ماه یکبار ۶شورای بھورزی ھر تشکيل جلسات

  استانداردسازی لساتتشکيل ج

  به معاون بھداشتی   گزارش مشکالت وموانع اجرای برنامه ھا·

   برنامه ھا   نظرات تخصصی و پيشرفت  ارائه  فنی و   مشارکت در جلسات کميته·

  تھيه وتنظيم وارائه گزارش به موقع به ھيئت امنا· 

 


