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         4            باشد؟ می تعداد چه ای حرفه بهداشت های بوکلت

 باشد؟ می صحیح ای حرفه بهداشت های بوکلت برای مورد کدام -2

 .شود می تکمیل شهری و روستایی مناطق برای ای حرفه بهداشت های بوکلت

           شود؟ اقدام باید قسمت کدام از ای حرفه بهداشت های بوکلت تکمیل برای-3

 شکایت با مراجعه

                 گردد؟ می تکمیل سنی گروه کدام برای ارگونومی بوکلت-4

 سال 01 تا 01 سنی گروه

              گردد؟ می تکمیل سنی گروه کدام برای کشاورزی بوکلت-5

                        سال 01 باالی   

 گردد؟ ثبت باید سامانه قسمت کدام در ای رفهح بهداشت هدف های گروه به مربوط های آموزش-6

 -توضیحات در آموزش عنوان ثبت -اقدام قسمت در الزم های آموزش ارائه -شخص انتخاب -اقدام -خدمت ارائه

 ثبت

 است؟ شده تکمیل فرد برای مخصوص بوکلت داد تشخیص توان می چگونه  -7

 .تاس شده درج( تکرار) کلمه مربوط بوکلت و فرد نام مقابل

 شود؟ زده ارجاع چگونه باشد ای حرفه بهداشت کارشناس خدمات به نیاز اگر-1

 .شود مشخص گیرنده ارجاع قسمت در و شود زده ارجاع باید تایید از قبل

 است؟ صحیح زیر مرحله کدام ارگونومی بوکلت ارجاع برای -9

 .بود خواهد فعال ارجاع گزینه دباش خیر صندلی به مربوط سوال و باشد داشته پشتی آموز دانش صندلی اگر
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 شود؟ می تکمیل چگونه و کسانی چه برای کشاورزی بهداشت برنامه مراقبت -01

 بهداشت-ای حرفه بهداشت-ها مراقبت سایر -شود می انتخاب سال 01 باالی گیرنده خدمت - کشاورزان همه

 کشاورزی

          شود؟ می تکمیل کسانی چه برای قالیبافی برنامه بوکلت-00

   سال 01 باالی بافان قالی    

     است؟ دسترس قابل قسمت کدام از قالیبافی برنامه بوکلت -02

 شکایت با مراجعه

 باشد؟ می سامانه در ای حرفه بهداشت های بوکلت صحیح نام مورد کدام -03

 بهداشت برنامه/قالیبافی برنامه/آموزان دانش ارگونومی وضعیت بررسی/خانگی های کارگاه در ای حرفه بهداشت

 کشاورزی

 شود؟ می باز کسانی چه برای ای حرفه بهداشت فرمهای-04

 نوجوان سنی گروه برای که نمود مشاهده مراقبتها سایر خدمت ارائه منوی از توان می را ای حرفه بهداشت فرمهای

 نیاز حسب بر  که دارد وجود فرم 4  باال به سال 01 سنین برای و(  آموزان دانش ارگونومی وضعیت بررسی)  فرم یک

 انتخاب توان می را کشاورزی بهداشت و قالبیافی برنامه آموز، دانش ارگونومی وضعیت خانگی، مشاغل به مربوط فرم

  .نمود تکمیل و

 می هم تابستانی تعطیالت زمان در یا گردد می تکمیل تحصیل زمان در آموزان دانش برای ارگونومی فرم آیا-05

 کرد؟ میلتک توان

 مدرسه نیمکت و پشتی کوله با رابطه در شده مطرح سواالت زیرا گردد می تکمیل تحصیلی سال طی در فرم این 

 .باشد داشته وجود دیگری شرایط است ممکن تحصیلی  سال طی در شود تکمیل تابستان اگر و است

  شود؟ یم مشاهده سنی گروه چه برای آموزان دانش ارگونومی وضعیت بررسی فرم -06

 .است  انجام و مشاهده قابل باال به سال 6 سنین برای

 


