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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

ورهد طرح  
Course plan           

 
 

  

 

 تهيه کنندگان:

بهداشت اساتيد گروه  

و    

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكيکميته طرح درس با همكاری 

 اعظم نامدار استاد تدوين کننده:

 

59-59 سال:بهمن ماه:   
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 پزشكيدانشكده 

 اصول و كليات خدمات بهداشتينام درس : 

 

 واحد 2تعداد واحد : 

 کارشناسي پيوسته–بهداشت عمومي: رشته و مقطع تحصيلي 

  

 ساعت  43يک ترم تحصيلي   مدت زمان ارائه درس :

 49ماه  خردادلغايت  43بهمن ماه زمان شروع و پايان :  اعظم نامدار:  مسئول درس و اساتيد همکار

 دانشكده پزشكي محل آموزش: نداردپيشنياز : 

 

آشنايي کلي با تعاريف دامنه و اصول خدمات بهداشتي، جايگاه و انواع خددمات بهداشدتي در نظدام عرخده خددمات بهداشدتي       هدف نهايي دوره: 

 درماني

 ديفر

 هدف كلي دوره

 با : آشنايي دانشجويان

 

 کليات بهداشت عمومي ، بهداشت و تاريخچه آن تعريف سالمتي و طيف سالمتي   .1

 عوامل تعيين کننده سالمتي و شاخص های اندازه گيری آن    .2

 مفهوم بيماری و عوامل تهديدکننده سالمتي    .4

 سطوح پيشگيری    .3

 .PHCمراقبت های اوليه بهداشتي    .9

 نظام عرخه خدمات بهداشتي در ايران     .6

 سازمان های بين المللي بهداشتي   .7

 وظايف هر يک از سازمان های بين المللي بهداشتي   .8

 بهداشت مادر و کودك   .4

 بهداشت نوجوان بهداشت دوران بلوغ   .11

 بهداشت ازدواج، بهداشت سالمندان، بهداشت فردی، بهداشت دهان و دندان  .11

 نقش آموزش بهداشت در ارتقای سالمت   .12

 سيستم های مختلف بهداشت در دنيا با نظام عرخه خدمات در ايران   .14

 خالصه از اولويت های بهداشتي مناطق مختلف ايران.  .13
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 دوره : اختصاصي اهداف 

 اهداف اختصاصي دوره رديف

 دانشجويان پس از پايان اين دوره بتوانند:

 سالمتي و طيف سالمتي را توصيف نمايند.کليات بهداشت عمومي ، بهداشت و تاريخچه آن تعريف   .1

 عوامل تعيين کننده سالمتي و شاخص های اندازه گيری آن ليست نمايند.   .2

 مفهوم بيماری و عوامل تهديدکننده سالمتي بيان نمايند.   .3

 توخيح دهند .سطوح پيشگيری را با ذکر مثال   .9

 را شرح دهند. PHCمراقبت های اوليه بهداشتي    .9

 عرخه خدمات بهداشتي در ايران را توصيف نمايند.نظام     .6

 سازمان های بين المللي بهداشتي را ليست نمايند  .7

 توخيح دهند .وظايف هر يک از سازمان های بين المللي بهداشتي را   .8

 بهداشت مادر و کودك را شرح دهند.  .5

 بهداشت نوجوان بهداشت دوران بلوغ را توخيح دهند.  .11

 بهداشت سالمندان، بهداشت فردی، بهداشت دهان و دندان را شرح دهند.بهداشت ازدواج،   .11

 نقش آموزش بهداشت در ارتقای سالمت را توخيح دهند.  .12

 سيستم های مختلف بهداشت در دنيا با نظام عرخه خدمات در ايران را ر مقايسه نمايند.  .13

 خالصه از اولويت های بهداشتي مناطق مختلف ايران را ذکر نمايند.  .19
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 جدول زمان بندي  درس اصول و كليات خدمات بهداشتي

مدت  سرفصل مطالب

 ارائه

 )ساعت(

نام  روش ارائه

 مدرس

 روش ارزشيابي وسايل مورد نياز منابع درسي

کليات بهداشت عمومي/ 

 بهداشت و تاريخچه آن

تعريف سالمتي و طيف 

 سالمتي

سخنراني، بحث  3

کوتاه و پرسش و 

 پاسخ

کتاب جامع بهداشت  نامدارخانم 

عمومي، اصول و کليات 

خدمات بهداشتي تأليف 

 دکتر تيمور آقاماليي

کالس درس ، 

 -ويدئو پروژکتور

 رايانه

 کوييز ، ميان ترم و مرحله ای،

 آزمون پاياني 

عوامل تعيين کننده سالمتي 

و شاخص های اندازه گيری 

 آن

4      

مفهوم بيماری و عوامل 

 تهديد کننده سالمتي

3      

      1 سطوح پيشگيری

آشنايي با مراقبت های 

  PHCاوليه بهداشتي 

3      

نظام عرخه خدمات بهداشتي 

 در ايران

2      

سازمان های بين المللي 

 بهداشتي

3      

      2 بهداشت مادر و کودك

بهداشت نوجوان، بهداشت 

 دوران بلوغ، بهداشت ازدواج

2      
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بهداشت ازدواج، بهداشت 

سالمندان، بهداشت فردی، 

 بهداشت دهان و دندان

2      

نقش آموزش بهداشت در 

 ارتقای سالمت

2      

مقايسه سيستم های مختلف 

بهداشت در دنيا با نظام 

 خدمات در ايران عرخه

2      

ارائه خالصه از اولويت های 

بهداشتي مناطق مختلف 

 ايران

2      

سالمت در جهان و ايران و  

 راهبردهای آن

4      

 

 

 منابع درسي : 

 انتشار.آخرين –سوماول و جلد -تأليف : دکتر حسين حاتمي و همكاران -کتاب جامع بهداشت عمومي-

  اصول و کليات خدمات بهداشتي تأليف دکتر تيمور آقاماليي

 نحوه ارزشيابي :

 آزمون کتبي به صورت سؤاالت چهار گزينه ای و کوتاه پاسخ

 

 نمره حضور به موقع در تمام جلسات 1+ پايان ترم  9/11+ نمره ميان ترم 7نمره کوييز+ 9/1 نحوه محاسبه نمره كل درس :

 

 مقررات : 

 نمره 11حد نمره قبولي : 

 نمره حد نصاب قبولي براساس آيين نامه کل دانشگاه های علوم پزشكي مي باشد. -


