
 

 حیذریهترثت  علوم پسؼکی دانؽگبه پسؼکی و توظعه آموزغ بتمرکس مطبلع          
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اوی وظام سالمت آشىایی با مب : وام درس

 کشًر
 1 ياحد: تؼداد

تکىسیه  رشتٍ تحصیلی:
 سالمت دَان

  مقطغ تحصیلی داوشجًیان:
 کارداوی

 محل برگزاری: 
 4ساختمان شمارٌ 

  مدرس:
 اکرم فرَادی فر

 1971-79ویمسال ايل تحصیلی 

 
 ات بُداشتی در وظام َا ی ػرضٍ بُداشتی درماوی:آشىایی کلی با تؼاریف دامىٍ ي اصًل خدمات بُداشتی جایگاٌ ي اوًاع خدمَدف کلی درس

 

ؼمبره 

 جلعه

تبریخ 

 جلعه
 اهذاف میبنی  )رئوض مطبلت(

اهذاف ویصه )ثر اظبض ظه حیطه اهذاف آموزؼی: 

 ؼنبختی، عبطفی، روان حرکتی(

 

طجقه هر 

 حیطه

 روغ یبددهی

 یبدگیری

مواد و وظبیل 

 آموزؼی

زمبن 

 جلعه

تکبلیف 

 دانؽجو
 ارزؼیبثینحوه

1  

ت-بهداشتتت تاتیخچه آتتت ت  

یعتتخچهمتت ف تتمت و تتمتاتت

عواتلتیع  نتکنندهتستمت تاتت

شخخصتهتخ تادتدا هتر ت  تتتت

تسمت 

 داوطجً تتًاوذ

 حیطٍ ضىاختی:

  وىذ تیان سا ػمًمی تُذاضت مفًُم

 تاسیخچٍ تُذاضت ػمًمی سا تیان وىذ

 سا تُذاضت جُاوی ساصمان دیذگاٌ اص ػمًمی تُذاضت

  ومایذ تؼشیف

  وىذ تیان سا تیماسي ي طیف سالمت ي المتس مفًُم

  دَذ تًضیح ي وشدٌ مطخص سا سالمتی مختلف اتؼاد

 وىذ تیان یىذیگش تش سا سالمت مختلف اتؼاد متماتل اثشات

  ومایذ فُشست سا سالمتی تش مًثش ػًامل

  دَذ تًضیح سا سالمتی ػمذٌ َاي ضاخص

 یسٍمما ي اسصیاتی دس سا سالمتی َاي ضاخص اَمیت ي ومص

-ؼنبختی

 عبطفی

 -ظخنرانی

مؽبرکت در 

پرظػ -ثحث

 و پبظخ 

-کتبة

-پبورپوینت

 وایت ثرد

 هدقیق09

در  کوئیس

 جلعه ثعذ،

ارائه 

 کنفرانط

 ارزیبثی اولیه

                                                 

 ی گردش علمی، آزمبیط –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 برگسار گردد.دانطجویبن( 
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  دَذ تًضیح سالمت يضؼیت

 تا اوگیضٌ دس مثاحث دسسی مطاسوت وىذ

 دس طًل مثاحث تا دلت تٍ مطالة گًش وىذ

 حیطٍ ػاطفی:

 تا اوگیضٌ دس مثاحث دسسی مطاسوت وىذ

 دس طًل مثاحث تا دلت تٍ مطالة گًش وىذ

2  

تفهومت تت احلتاتعواتلتاهجخدت

کنندهتاتو متب مخچ تاتتفهومت

تتت تب متخچ  تبتخ ستوو تت–تبخچ ه

تپ شگ   

 داوطجً تتًاوذ

 حیطٍ ضىاختی:

 مفًُم سالمت ي تیماسي سا تیان وىذ

 طیف تیماسي ي ػًامل ایجاد تیماسي سا تًضیح دَذ

 تیماسي َاي ياگیش ي غیش ياگیش سا تیان وىذ

 ح پیطگیشي ي اسجاع سا تًضیح دَذسطً

  تثشد وام سا پیطگیشي سطح چُاس

 وىذ تیان سا پیطگیشي سطًح اَذاف

 حیطٍ ػاطفی:

 تا اوگیضٌ دس مثاحث دسسی مطاسوت وىذ

 دس طًل مثاحث تا دلت تٍ مطالة گًش وىذ

 

-ؼنبختی

 عبطفی

 -ظخنرانی

مؽبرکت در 

پرظػ -ثحث

 و پبظخ

-کتبة

-ویذیوپروشکتور

 -وایت ثرد

 مبشیک

 دقیقه09

در  کوئیس

 جلعه ثعذ،

ارائه 

 کنفرانط

 تکوینی

3  
دظخمتع ض تت PHC شنخهیتبخت

تخدتختت تو شی

 داوطجً تتًاوذ

 حیطٍ ضىاختی:

  ومایذ تیان سا ايلیٍ تُذاضتی َاي مشالثت سيیىشد

 تایذ ايلیٍ تُذاضتی َاي مشالثت تامیه مىظًس تٍ وٍ اصًلی

  ومایذ تحلیل سا تاضذ تًجٍ مًسد

 یه يتشا تاصتًاوی ي دسماوی پیطگیشي، استمایی، مذاخالت

  وىذ طشاحی سا سالمتی تٍ مشتًط مطىل

  دَذ تًضیح سا تُذاضتی َاي مشالثت اجضاي

 پیچیذگی وظش اص ي تًضیح سا تُذاضتی َاي مشالثت سطًح

 ومایذ ممایسٍ َا مشالثت اسائٍ دس

 حیطٍ ػاطفی:

 تا اوگیضٌ دس مثاحث دسسی مطاسوت وىذ

 دس طًل مثاحث تا دلت تٍ مطالة گًش وىذ

-ؼنبختی

 عبطفی

 -ظخنرانی

مؽبرکت در 

پرظػ -ثحث

 و پبظخ

-کتبة

-ویذیوپروشکتور

 -وایت ثرد

 مبشیک

 دقیقه09

در  کوئیس

 جلعه ثعذ،

ارائه 

 کنفرانط

 تکوینی
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4  

-بهداشتت تتتتخدچتاکتتود تت

داچا تب تتتو تات-دوجوادتتتخ 

تا دااج

 داوطجً تتًاوذ

 حیطٍ ضىاختی:

 مفًُم تُذاضت مادس ي وًدن سا تًضیح دَذ

 اَذاف تُذاضت مادس ي وًدن سا تیان وىذ

 یح دَذتغییشات ديسان تلًؽ سا تًض

 اوًاع تلًؽ سا وام تثشد

 تغزیٍ ي تُذاضت وًجًان ي ديسان تلًؽ سا تیان وىذ

 اجتماػی ي فشدي وظش اص سا خاوًادٌ تطىیل ي اصدياج اَمیت

  وىذ تیان

ٌ  ي آمًصش تشوامٍ اجشاي اَذاف  دس اصدياج اص لثال  مطاايس

  ومایذ تیان سا وطًس

 سا اسات  اصدياج تشاي آمادگی وسة تیاوگش وٍ َایی يیظگی

 دَذ ضشح

 اص پیطاگیشي  دس اصدياج اص پیص مطايسٌ ي الذامات اَمیت

  دَذ ضشح سا َا تیماسي

 پیطگیشي مىظًس تٍ تُذاضتی، سيتیه الذامات ي َا تشسسی

  تثشد وام سا َا تیماسي تطخیص ي

 سا اصدياج اص لثل طوتیه مطايسٌ اوجام مشاحل ي لضيم مًاسد

 دَذ ضشح
 حیطٍ ػاطفی:

 اوگیضٌ دس مثاحث دسسی مطاسوت وىذتا 

 دس طًل مثاحث تا دلت تٍ مطالة گًش وىذ

-ؼنبختی

 عبطفی

 -ظخنرانی

مؽبرکت در 

پرظػ -ثحث

 و پبظخ

-کتبة

-ویذیوپروشکتور

 -وایت ثرد

 مبشیک

 دقیقه09

در  کوئیس

 جلعه ثعذ،

ارائه 

 کنفرانط

 تکوینی

تبهداش تسخلمندا   5

 داوطجً تتًاوذ

 حیطٍ ضىاختی:

 سا جامؼٍ سد سالمىذان جمؼیت تغییشات ي ضىاسی جمؼیت

  دَذ ضشح

  وىذ تیان سا سالخًسدگان اص مشالثت وحًٌ ي لضيم

  دَذ تًضیح سا َا ملّت ضذن پیش وحًٌ

 ي وًدوی ديسان اص سالمىذي َاي تیماسي اص پیطگیشي وحًٌ

 وىذ تیان سا جًاوی

  وىذ روش سا سالمىذان صوذگی ویفیت افضایص تش مًثش ػًامل

-ؼنبختی

 عبطفی

 -ظخنرانی

مؽبرکت در 

پرظػ -ثحث

 و پبظخ

-کتبة

-ویذیوپروشکتور

 -وایت ثرد

 مبشیک

 دقیقه09

در  کوئیس

 جلعه ثعذ،

ارائه 

 کنفرانط

 تکوینی
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 ضاشح  سا ساالخًسدگان  دس ضایغ َاي تیماسي اپیذمیًلًطي

  دَذ

 حیطٍ ػاطفی:

 تا اوگیضٌ دس مثاحث دسسی مطاسوت وىذ

 دس طًل مثاحث تا دلت تٍ مطالة گًش وىذ

6  
بهداشتت ت-بهداشتت تدتت د ت

 تح طتاتسمت 

 داوطجً تتًاوذ

 تی:حیطٍ ضىاخ

 تُذاضت ي تُذاضت فشدي سا تًضیح دَذ

 تُذاضت مً ، واخه، پًست.... تًضیح دَذ

 تُذاضت محیط سا تًضیح دَذ

 اصلیتشیه فؼالیت َاي تُذاضت محیط سا وام تثشد

 حیطٍ ػاطفی:

 تا اوگیضٌ دس مثاحث دسسی مطاسوت وىذ

 دس طًل مثاحث تا دلت تٍ مطالة گًش وىذ

-ؼنبختی

 عبطفی

 -ظخنرانی

مؽبرکت در 

ظػ پر-ثحث

 و پبظخ

-کتبة

-ویذیوپروشکتور

 -وایت ثرد

 مبشیک

 دقیقه09

در  کوئیس

 جلعه ثعذ،

ارائه 

 کنفرانط

 تکوینی

7  

دقتتآت تتتو دتبهداشتت تدچت

تسمت  تس ستف تت-اچیقخ تقخهس 

هخ تت ف متبهداشفیتدچتدد خت

ستخ تخ تهتخ تبت نتتتتت-بختاه ا 

تالم  یتبهداشفی

 داوطجً تتًاوذ

 حیطٍ ضىاختی:

 ومص آمًصش تُذاضت دس استما سالمت سا تًضیح دَذ

 ًصش تُذاضت سا وام تثشدمثاوی آم

 الذامات تیه المللی تُذاضت سا تیان وىذ

 ساصمان َا ، صىذيق َا ي ملل متحذ سا وام تثشد

تؼشیف ي فؼالیت َاي ساصمان جُااوی تُذاضات سا تًضایح    

 دَذ

 وظام ػشضٍ خذمات دس ایشان ي جُان سا تیان وىذ

 حیطٍ ػاطفی:

 تا اوگیضٌ دس مثاحث دسسی مطاسوت وىذ

 مثاحث تا دلت تٍ مطالة گًش وىذدس طًل 

-ؼنبختی

 عبطفی

 -ظخنرانی

مؽبرکت در 

پرظػ -ثحث

 و پبظخ

-کتبة

-ویذیوپروشکتور

 -وایت ثرد

 مبشیک

 دقیقه09

در  کوئیس

 جلعه ثعذ،

ارائه 

 کنفرانط

 تکوینی
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8  
خالصٍ ايلًیت َاي تُذاضتی 

 مىاطك مختلف ایشان

 داوطجً تتًاوذ

 حیطٍ ضىاختی:

 تیان وىذجُان ي وطًس سا  سيص مطىالت تُذاضتی

 َاي  تُذاضتی وطًس سا وام تثشدايلًیت 

 ايلًیت َاي تُذاضتی مىطمٍ سا ضشح دَذ

 حیطٍ ػاطفی:

 تا اوگیضٌ دس مثاحث دسسی مطاسوت وىذ

 دس طًل مثاحث تا دلت تٍ مطالة گًش وىذ

-ضىاختی

 ػاطفی

 -سخىشاوی

مطاسوت دس 

پشسص ي -تحث

 پاسخ

-وتاب

-يیذیًپشيطوتًس

 ماطیه -يایت تشد

 دلیم09ٍ

دس  وًئیض

 جلسٍ تؼذ،

 اسائٍ وىفشاوس

 تىًیىی

تیاچ هخبیتپخهخد  0
دس آصمًن پایان ویمسال ضشوت ي لادس تٍ پاسخگًیی تٍ 

 سًاالت تاضذ
-ؼنبختی

 عبطفی
 09 ---- حل معئله

حل معبئل 

 داده ؼذه
 پبیبنی

 

 نحوه ارزؼیبثی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه میببقی% 00% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محبظجه نمره کل:

 % کل نمره00   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره20  کوئیس و تکبلیف درسی

 

 تبلیف اظبتیذ دانؽگبه هبی علوم پسؼکی کؽور-کتبة جبمع ثهذاؼت عمومی منبثع:

 آموزغ ظالمت دکتر رفیعی فر


