هؼبًٍت آهَسضی  -هزوش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش پشضىی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ ضبّزٍد
فزم طزح درط
نام درس :
میزان واحد:

ًیوسبل تحػیلی
رشته تحصیلی:

 :بهداشت عمومی 1
2

محل برگزاری :دانشکده
پزشکی

مقطع تحصیلی دانشجویان:

……………………………

مدرس:دکتر ناهید توفان

اّداف كلي درس: :
-1اّداف كلي ّ :دف كلي از ارائِ ایي دٍرُ آضٌایي داًطجَیاى ٍ افسایص آگاّي آًاى ًسثت تِ هفاّین ذیل است:
آضٌایي تا كلیات تْداضت عوَهي

آضٌایي تا ترًاهِ ّای سالهت در حال اجرا

آضٌایي تا ساختار ًظام سالهت

منابع اصلی درس :هٌاتع اصلي تدریس درس هَرد ًظر:
كتاب جاهع تْداضت عوَهي  ،تالیف اساتید داًطگاُ علَم پسضکي كطَر  ،جلد اٍل ٍ دٍم ،اًتطارات ارجوٌد ،سال 1383
-2طة پیطگیری ٍ پسضکي اجتواعي  ،تالیف جي ای پارک ،ترجوِ دكتر خسرٍ رفاّي ضیر پاک جلد اٍل ٍ دٍم ٍ سَم
-3كلیات تْداضت عوَهي دكتر علي صادقي حسي آتادی.
-4دستَرالعول ّای ٍزارت تْداضت درهاى ٍ آهَزش پسضکي
 -5ضثکِ هراقثت ّای اٍلیِ تْداضتي در ایراى  ،دكتر كاهل ضادپَر – اًتطارات گسترش ضثکِ ّای تْداضتي  ،درهاًي كطَر

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ضوبرُ

تبریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلت)

ولیبت ،تؼبریف ٍ هفبّین
1

ثْذاضت ػوَهی داهٌِ فؼبلیت
در ثْذاضت ػوَهی طیف
سالهت

اّذاف ٍیضُ (ثز اسبط سِ حیطِ اّذاف آهَسضی :
ضٌبختی ،ػبطفی ،رٍاى حزوتی)

رٍش یبددّی
یبدگیزی

 -تبریخچِ پشضىی ٍ ثْذاضت را تَضیحدّذ.
تؼبریف ٍ هفبّین سالهتی را تَضیح دّذ.-اثؼبد سالهتی را ضزح دّذ.



هَاد ٍ ٍسبیل

تبریخ جلسِ

آهَسضی

ٍسهبى



تىبلیف داًطجَ

ٍیذئَ
سخٌزاًی
هجبحثِ

ًحَُ ارسضیبثی
ٍدرغذ آى

اهتحبى
تئَری هیبى

پزٍصوتَر

هطبلؼِ هٌبثغ

دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

-طیف تٌذرستی را تؼزیف وٌذ.

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

تؼییي وٌٌذُ ّبی تٌذرستی را ضزح دّذ.هسئَلیت درثزاثز سالهتی را ضزح دّذ.ًطبًگزّبی سالهتی را ضزح دّذ.هفبّین ثیوبری را ضزح دّذ.هفبّین هزثَط ثِ وٌتزل ثیوبری را تَضیحدّذ
ٍیذئَ

تؼزیف سالهت را اس دیذگبُ ّبی هختلف
ثیبى ًوبیذ

پزٍصوتَر

هفَْم سالهت ٍ تغییزات آى را تَضیح دّذ
هفَْم سیست پشضىی سالهت را ضزح دّذ
سالهت را اس دیذگبُ اوَلَضیه ثیبى ًوبیذ
هفَْم سالهت را اس دیذگبُ رٍاًطٌبختی
تطزیح ًوبیذ
سالهت را اس دیذگبُ  Holisticثیبى ًوبیذ

اهتحبى

تؼزیف سبسهبى ثْذاضت جْبًی را در
2

سالهت ٍ ثیوبری

خػَظ سالهت ثیبى ًوبیذ

سخٌزاًی

هفَْم آسیت ضٌبسی سالهت را تَضیح دّذ

هجبحثِ

هفَْم آهبری سالهت ٍ هَارد اضىبل را
تَضیح دّذ
اثؼبد چٌذگبًِ سالهت را ثطٌبسذ ٍ ثزای
آًْب هثل ّبی ػیٌی ارائِ دّذ
تؼذادی اسضبخع ّبی سالهت جبهؼِ را
هحبسجِ ًوبیذ
اهیذ ثِ سًذگی را ضزح دّذ
هفبّین سطح سًذگی ٍ ویفیت سًذگی را
ثیبى ٍ آًْب را تفسیز ًوبیذ

تئَری هیبى
هطبلؼِ هٌبثغ

دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

تؼزیف ثیوبریرا اس دیذگبُ ّبی هختلف ثیبى
ًوبیذ
هفَْم ثیوبری ٍ تغییزات آى را تَضیح دّذ
ٍیذئَ

اغَل اٍلیِ PHCرا تؼزیف ٍ تفسیز ًوبیذ
اجشاء ٍ هحتَای  PHCرا ثیبى ًوبیذ

پزٍصوتَر

اغَل استزاتضیه ٍ ضبخعّبی دستیبثی ثِ
ثْذاضت ثزای ّوِ  HFAرا ثیبى ًوبیذ
اغَل ٍ سیزثٌبی سیبست “ ثْذاضت ثزای

اهتحبى

ّوِ  HFAرا تطزیح ًوبیذ
 ٍ PHCاغَل آى

3

ضبخعّبی جْبًی ثِ هٌظَر پبیص ٍ

سخٌزاًی

ارسضیبثی ثْذاضت ثزای ّوِ در وطَرّب را

هجبحثِ

تئَری هیبى
دٍرُ ٍ

هطبلؼِ هٌبثغ

پبیبى دٍرُ

تفسیز ًوبیذ
ٍجَُ فلسفی ٍ استزاتضیه اغَل  PHCرا
ضزح دّذ
سطَح هزالجت ای ثْذاضتی را ثیبى ٍ ثزای
آًْب هثبلْبیی ارائِ ًوبیذ

هؼبًٍت آهَسضی  -هزوش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش پشضىی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ ضبّزٍد
……………………………
ًیوسبل تحػیلی

فزم طزح درط
ًبم درط:

رضتِ تحػیلی:

همطغ تحػیلی داًطجَیبى:

هحل ثزگشاری:

هذرط:

ّذف ولی درط:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
هٌبثغ اغلی درط:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ضوبرُ

تبریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اسبط سِ حیطِ اّذاف

رٍش

آهَسضی  :ضٌبختی ،ػبطفی ،رٍاى

یبددّی

حزوتی)

یبدگیزی

سیز طجیؼی ثیوبری ّب را ثیبى ًوبیذ

هَاد ٍ ٍسبیل
آهَسضی

سهبى
جلسِ
(دلیمِ)

تىبلیف

ًحَُارسضیبثی

داًطجَ

ٍدرغذ آى

ٍیذئَ

هزاحل چٌذگبًِ رًٍذ یه ثیبری را تطزیح
پزٍصوتَر

ًوبیذ
هفَْم ػَاهل خطز را تَضیح ٍ ثزای چٌذ
ثیوبری ضبیغ تؼذادی اس ػَاهل خطز را
ثیبى ًوبیذ
هزحلِ آهبدگی ثزای اثال ثِ یه ثیوبری را
تَضیح ٍ ػَاهل هَثز ثز آى را ضزح دّذ
4

سیز طجیؼی ثیوبری

5

پیطگیزی ٍ سطَح آى

ثب خػَغیبت هزحلِ لجل اس ثزٍس ػالئن
ثبلیٌی آضٌب ثبضذ

اهتحبى تئَری
سخٌزاًی

هطبلؼِ هٌبثغ

هجبحثِ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

هزحلِ ثبلیٌی یه ثیوبری را تفسیز ًوبیذ
خػَغیبت هزحلِ ًبتَاًی ثیوبری ّبر
اثیبى ٍ دیذگبّْبی هختلف هزتجط ثب آى را
تفسیز ًوبیذ
سیز طجیؼی یه ثیوبری فزضی را تزسین ٍ
تفسیز ًوبیذ
اًَاع پیطگیزی ّب( اثتذایی – اٍلیِ –
ثبًَیِ – ثبلثیِ) را تؼزیف وٌذ ٍدر هثبل
ػولی ثطٌبسذ

سخٌزاًی
هجبحثِ

اهتحبى تئَری

ٍیذئَ
هطبلؼِ هٌبثغ
پزٍصوتَر

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

اًَاع هذلْبی اوَلَسیه را ثیبى وٌذ ٍ
ثتَاًذ وبرثزد آًْبرا در وٌتزل ٍ پیطگیزی
ثیوبریْب تطزیح ًوبیذ ٍدر یه هثبل ػولی
آًْب را ضزح دّذ
ثزًبهِ ای ثزای پیطگیزی اسیه ثیوبری
در سطَح طزاحی وٌذ
ٍیذئَ

گذار سالهت را تؼزیف ًوبیذ
هزاحل گذار سالهت ٍ خػَغیبت ّز یه
گذار سالهت

6

اهتحبى تئَری

را تطزیح وٌذ

سخٌزاًی

خػَغیبت دٍرُ ّبی هختلف گذار سالهت

هجبحثِ

پزٍصوتَر

هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

را ثب یىذیگز همبیسِ ًوبیذ

هؼبًٍت آهَسضی  -هزوش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش پشضىی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ ضبّزٍد
……………………………
ًیوسبل تحػیلی

فزم طزح درط
ًبم درط:

رضتِ تحػیلی:

همطغ تحػیلی داًطجَیبى:

هذرط:

هحل ثزگشاری:

ّذف ولی درط:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
هٌبثغ اغلی درط:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ضوبرُ

تبریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اسبط سِ حیطِ اّذاف

رٍش

هَاد ٍ ٍسبیل

سهبى

تىبلیف

ًحَُارسضیبثی

آهَسضی  :ضٌبختی ،ػبطفی ،رٍاى

یبددّی

آهَسضی

جلسِ

داًطجَ

ٍدرغذ آى

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

حزوتی)

یبدگیزی

آهَسش ثْذاضت را تؼزیف ًوبیذ

(دلیمِ)
ٍیذئَ

اّذاف ٍ همبغذ آهَسش ثْذاضت را ثیبى
پزٍصوتَر

ًوبیذ
رٍیىزدّبی آهَسش ثْذاضت را تَضیح
دّذ
خػَغیبت رٍیىزد ًظبرتی( یب رٍیىزد
تحىوی) آهَسش ثْذاضت را تطزیح وٌذ
خػَغیبت رٍیىزد خذهبتی آهَسش
ثْذاضت را تطزیح وٌذ
7

آهَسش ثْذاضت

خػَغیبت رٍیىزد آهَسش ثْذاضت را
تطزیح وٌذ

اهتحبى تئَری
سخٌزاًی

هطبلؼِ هٌبثغ

هجبحثِ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

خػَغیبت رٍیىزد خذهبت اٍلیِ ثْذاضتی
آهَسش ثْذاضت را تطزیح وٌذ
تفبٍت آهَسش ثْذاضت در همبثل تجلیغبت
را ضزح دّذ
هذل ّبی هختلف آهَسش ثْذاضت را ثیبى
وٌذ ٍ اًْب را ثبّن همبیسِ ًوبیذ
اغَل آهَسش ثْذاضت را ثیبى وٌذ
ٍیذئَ

هٌبثغ طجیؼی آة را تَضیح دّذ.
ٍیضگی ّبی آة سبلن را ثیبى ًوبیذ
8

اهتحبى تئَری

ثْذاضت هحیط ( آة  ،فبضالة

ثیوبریْبی هزتجط ثب آة را ضزح دّذ.

سخٌزاًی

َّ ،اٍ)...

ًمطِ ضىست ولز را تَضیح دّذ.

هجبحثِ

اغَل ولزسًی آة را تَضیح دّذ.
سختی آة ٍ رٍضْبی اغالح آى را

پزٍصوتَر

هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

تَضیح دّذ.
اًَاع تػفیِ آة را ثیبى ٍ خػَیبت آى را
ثب ّن همبیسِ ًوبیذ
آالیٌذُ ّبی َّا را تَضیح دّذ ٍ آًْب را
طجمِ ثٌذی ًوبیذ
اثزات ثْذاضتی ّزیه اس آالیٌذُ ّبی َّا
را ثذاًذ ٍ آًْب را ثیبى ًوبیذ.
ٍیذئَ

الگَّبی فسبد ٍ آلَدگی هَاد غذایی را
ثیبى ًوبیذ

پزٍصوتَر

ػَاهل آلَدگی ٍ فسبد هَاد غذائی را
تَضیح دّذ
آلَدگی ّبی اٍلیِ ٍ ثبًَیِ هَاد غذایی
را ثیبى ٍ ثزای آًْب هثبلْبیی ارائِ ًوبیذ
راُ ّبی هختلف آلَدگی هَادغذائی در
9

ثْذاضت هَاد غذایی

10

ثْذاضت حزفِ ای

طجیؼت را ثطٌبسذ
ثب پبرُ ای اس اغَل ولی ًگْذاری هَاد

اهتحبى تئَری
سخٌزاًی

هطبلؼِ هٌبثغ

هجبحثِ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

غذائی آضٌب ثبضذ
ثب ًوًَِ ّبیی اسثیوبری ّبی ًبضی اس غذا
آضٌب ثبضذ
راّْبیی ثزای صیطگیزی اس هسوَهیت
غذایی ثیبى وٌذ
ثْذاضت حزفِ ای را تزیف ًوبیذ
اّذاف ثْذاضت حزفِ ای را تطزیح وٌذ
اغَل ثْذاضت حزفِ ای را ثطٌبسذ ٍ آًْب

سخٌزاًی
هجبحثِ

اهتحبى تئَری

ٍیذئَ
هطبلؼِ هٌبثغ
پزٍصوتَر

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

را تَضیح دّذ
هثبلْبیی اس راُ ّبی دستیبثی ثِ اّذاف
ثْذاضت حزفِ ای ثیبى ًوبیذ
سیبست ّبی ولی ثْذاضت حزفِ ای در
ایزاى را ثیبى ًوبیذ
ٍیذئَ

ثزًبهِ ایوي سبسی را در وَدوبى ثیبى
ًوبیذ

پزٍصوتَر

ثزًبهِ ایوي سبسی را در وَدوبى ثب تبخیز
ایوٌسبسی راثیبى ًوبیذ
ثزًبهِ ایوي سبسی را در سًبى ثبردار ثیبى
ًوبیذ.
ًىبت هْن در ایوي سبسی وَدوبى را ضزح
دّذ
ثزًبهِ ایوي سبسی در وَدوبى خبظ را
11

ایوي سبسی

اهتحبى تئَری

ضزح دّذ

سخٌزاًی

ًحَی تلمیح ٍاوسٌْبی هختلف را ثیبى

هجبحثِ

ًوبیذ
هَارد ٍیضُ هػزف ٍاوسي ّب را ثیبى
ًوبیذ
اًَاع ٍاوسي ّبرا ثطٌبسذ.
ًحَی ًگْذاری ٍاوسي ّب در یخچبل را
ثطٌبسذ
هطىالت هَجَد در ًگْذاری غحیح
ٍاوسي را ثیبى ًوبیذ
ضبخع  VVMرا در رػبیت سًجیزُ سزد

هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ضزح دّذ
ٍیذئَ

ثب ولیبت ثزًبهِ ّبی هزالجتْبی ثْذاضتی
هبدراى آضٌب ثبضذ

پزٍصوتَر

ثب ولیبت ثزًبهِ ّبی هزالجتْبی ثْذاضتی
وَدوبى آضٌب ثبضذ
اّذاف ثزًبهِ ّبی هزالجتْبی ثْذاضتی
هبدراى را تطزیح وٌذ
اّذاف ثزًبهِ ّبی هزالجتْبی ثْذاضتی
12

ثْذاضت هبدر ٍ وَدن

وَدوبى را تطزیح وٌذ
ثب ضبخع ّبی اًذاسُ گیزی هزالجتْبی

اهتحبى تئَری
سخٌزاًی

هطبلؼِ هٌبثغ

هجبحثِ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ثْذاضتی هبدراى آضٌب ثبضذ
تؼذادی اس ضبخع ّبی هزالجتْبی
ثْذاضتی هبدراى را هحبسجِ ًوبیذ
ثب ضبخع ّبی اًذاسُ گیزی هزالجتْبی
ثْذاضتی وَدوبى آضٌب ثبضذ
ٍیذئَ

ثبسطَح هختلف ارائِ خذهت در ضجىِ
ثْذاضتی درهبًی وطَراضٌب ثبضذ
ثب ضزح ٍظبیف سطَح هختلف ارائِ
13

سبختبر ًظبم سالهت در سیستن
ضجىِ

خذهت در ضجىِ ثْذاضتی درهبًی وطَر
آضٌب ثبضذ
ضَاثط گستزش ٍاحذّبی ثْذاضتی وطَر
را ثطٌبسذ
ثب سطح ثٌذی ٍ ادغبم خذهبت ٍ ارائِ
خذهت اس طزیك ًظبم ارجبع آضٌب ثبضذ

پزٍصوتَر
سخٌزاًی
هجبحثِ

اهتحبى تئَری
هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ٍیذئَ

ثب ًمص سبسهبى ّبی فزا هلّی در تَسؼِ
سالهت آضٌب ثبضذ
سبسهبى ّب ٍ غٌذٍق ّبیی وِ هستمیوب در
14

سبسهبى ّبی فزاهزسی در
تَسؼِ سالهت

تَسؼِ سالهت ًمص دارًذ را ثطٌبسذ ٍ
حیطِ فؼبلیت آًْب را ثیب ًوبیذ
سبسهبى ّب ٍ ثزًبهِ ّبیی وِ ثِ طَر غیز

پزٍصوتَر
سخٌزاًی

اهتحبى تئَری
هطبلؼِ هٌبثغ

هجبحثِ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

هستمین ثب سالهت در ارتجبط هی ثبضٌذ را
ثطٌبسذ ٍ حیطِ فؼبلیت آًْب را ثیب ًوبیذ

15

تؼزیف ثْذاضت هحیط ٍ تمسین ثٌذی
آى

ثیوبری ّبی هٌتملِ اس طزیك آة ،
16

َّا ٍ هَاد غذایی ٍ راُ ّبی
پیطگیزی اس آًْب
اغَل ایوي سبسی ،اّویت آى،

17

ضٌبخت ثیوبری ّبی لبثل پیطگیزی،
ٍاوسي ً ،حَُ ًگْذاری  ،تجَیش ٍ
ثزًبهِ ٍاوسیٌبسیَى رٍتیي وطَری

-1اّویت ثبسخَرد در یه سیستن ثْذاضتی را
درن وٌذ

ٍیذئَ
سخٌزاًی
هجبحثِ

-1هزاحل ثزًبهِ ریشی ثْذاضت هٌطمِ ای
-2اّویت وٌتزل ثزًبهِ را درن وٌذ
ٍ-3یضگی ّبی یه ثزًبهِ خَة را ًبم ثجزد

اهتحبى تئَری

پزٍصوتَر

هطبلؼِ هٌبثغ

هجبحثِ

پزٍصوتَر

پبیبى دٍرُ
اهتحبى تئَری

ٍیذئَ
سخٌزاًی

هیبى دٍرُ ٍ

هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

-4سبسهبًذّی یه ثزًبهِ را ثذاًذ
-1ثزًبهِ ریشی آهَسش ثْذاضت
-2اّویت آهَسش ثْذاضت
-3اغَل ٍ راّجزدّبی اسبسی ٍ اجشای
...

ٍیذئَ
سخٌزاًی
هجبحثِ

پزٍصوتَر

اهتحبى تئَری

هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

