
 تربت حیدریه علوم پزشکیگاه دانش و توسعه آموزش پزشکی اتمرکز مطالع - یمعاونت آموزش

 ……………………………1400-1401:نیمسال تحصیلی :  فرم طرح درس 

اصول خدمات بهداشت جامعه)بهداشت  :نام درس

1) 
           واحد تئوری 1.5 میزان واحد:

رشته 
 ماماییتحصیلی:

 علیزادههادی  دکتر  مدرس: مجازیبرگزاری:  محل ناسیکارشمقطع تحصیلی دانشجویان:

 هدف کلی درس:
 آشنایی با اصول بهداشت و نظام خدمات بهداشتی در ایران و جهان -1
 آشنایی با بهداشت فردی و اجتماعی و رابطه بهداشت با سالمت و توسعه اجتماع -2
 آشنایی با بهداشت جامعه نگر و نقش ماما در تامین سالمت جامعه -3

ه شمار

 جلسه

اهداف میانی  

 )رئوس مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف 

 آموزشی : شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

حیطه و طبقه 

 آن

روش 

 یاددهی

 یادگیری

 مواد و وسایل آموزشی

زمان 

 )دقیقه(جلسه

تکلیف 

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

 

1 
بهداشت و تاریخچه 

 آن

 حیطه شناختی

  کند تعریف را یعموم بهداشت تاریخ -1

 بیان را عمومی بهداشت تاریخی قدمت -2

  نماید

مفاهیم سالمت و بیماری را از دیدگاه  -3

 مورد مقایسه قرار دهند.را های مختلف 

 دانشکده های فعالیت تاریخچه -4

 بهداشتی تحقیقات انستیتو و بهداشت

 کند بیان را

 حیطه عاطفی

به درس گوش  سیتدر نیدر ح زهیبا انگ -5

 -یشناخت

یعاطف  

 ،یسخنران

 فیتکل

بحث  ،یمجاز

 یدر کاناها

حل  ،یمجاز

 مساله

مقاله  نت،یپاورپو

 کتاب

شرکت در  100

بحث، پرسش 

 و پاسخ،

قرار دادن 

تکالیف در 

 سامانه
 آزمون آغازین

                                                 
  گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می – روش یاددهی 

  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیو ضعف دانشجویان( و آزمون پایا ای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوتتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.



 دهد.

 داشته باشد یث مشارکت فعالمباح در -6

2 

کلیات سالمت و 

و  طیف سالمتی

 بیماری

 حیطه شناختی

گاه های مفاهیم سالمت را از دید .1

 مختلف را مورد مقایسه قرار دهند.

 را عمومی بهداشت های فعالیت دامنه .2

 کند بیان

 را عمومی بهداشت کاربردهای و وظایف .3

 دهد شرح

 طیف سالمتی و بیماری را توضیح دهد .4

 تقسیم بندی طیف سالمت را بیان نماید .5

 حیطه عاطفی

 

با انگیزه در حین تدریس به درس گوش  .6

 دهد.

 کت فعالی داشته باشددر مباحث مشار .7

 -یشناخت

یعاطف  

 ،یسخنران

 فیتکل

بحث  ،یمجاز

 یدر کاناها

حل  ،یمجاز

 مساله

مقاله  نت،یپاورپو

 کتاب

شرکت در  100

 بحث، پرسش

 و پاسخ،

 تکوینی

3 

عوامل تعیین کننده 

و شاخصهای اندازه 

 گیری سالمتی

 حیطه شناختی 

 نماید بیان را سالمت بر گذار اثر عوامل .1

 بهداشتی خدمات به رسیدست وضعیت .2

 مقایسه ایران و جهان در را درمانی

  نماید

 فهرست را سالمتی بر موثر عوامل .3

  نماید

 توضیح را سالمتی عمده های شاخص .4

  دهد

 -یشناخت

یعاطف  

 ،یسخنران

 فیتکل

بحث  ،یمجاز

 یدر کاناها

حل  ،یمجاز

 مساله

مقاله  نت،یپاورپو

 کتاب

شرکت در  100

 بحث، پرسش

 و پاسخ،

 تکوینی



 را سالمتی های شاخص اهمیت و نقش .5

 سالمت وضعیت مقایسه و ارزیابی در

 دهد توضیح

با مفاهیم بهداشت جامعه نگر  و نقش  .6

 امعه نگر آشنا شودماما در بهداشت ج

 حیطه عاطفی
 

با انگیزه در حین تدریس به درس گوش  .7

 دهد.

 در مباحث مشارکت فعالی داشته باشد .8

4 

مفهوم، مراحل، 

کننده  عوامل ایجاد

و طیف بیماری و 

مفهوم مبارزه با 

 بیماریها

 حیطه شناختی

 مفهوم بیماری رابیان نماید .1

تقسیم بندی مناسبی از بیماریها ارائه  .2

 نماید.

عوامل ایجاد  کننده بیماری را توضیح  .3

 دهد

 حیطه عاطفی

 با انگیزه  به درس گوش دهد .4

در مورد موضوعات مطرح شده اظهار  .5

 نظر کند.

 -یشناخت

یعاطف  

 ،یسخنران

 فیتکل

بحث  ،یمجاز

 یدر کاناها

حل  ،یمجاز

 مساله

مقاله  نت،یپاورپو

 کتاب

شرکت در  100

 بحث، پرسش

 و پاسخ،

 تکوینی

5 

آشنایی با  

شاخصهای 

 بهداشتی

 حیطه شناختی

 شاخصهای   تولد را بیان نماید .1

 شاخصهای مرگ و میر را بداند .2

شاخصهای مربوط به طالق و ازدواج را  .3

 توضیح دهد

 شاخصهای مهاجرت را بداند .4

با چگونگی تعیین نیازهای بهداشتی  .5

 جامعه آشنا شود.

 -یشناخت

یعاطف  

 ،یسخنران

 فیتکل

بحث  ،یمجاز

 یدر کاناها

حل  ،یمجاز

 مساله

مقاله  نت،یپاورپو

 کتاب

شرکت در  100

 رسشبحث، پ

 و پاسخ،

 تکوینی



 حیطه عاطفی

 با انگیزه  به درس گوش دهد .6

در مورد موضوعات مطرح شده اظهار  .7

 نظر کند.

6 
مراقبتهای اولیه 

 بهداشتی 

 حیطه شناختی

1. PHC را تعریف کند 

 را تشریح کند PHCسیر تاریخی .2

وظایف سیستم شبکه بهداشتی و  .3

درمانی در سیستم ارجاع را توضیح 

 دهند

موارد ارجاع فوری و غیر فوری را شرح  .4

 دهند

وظایف مراکز بهداشتی و خانههای  .5

ع را بیان بهداشت در سیستم ارجا

 نمایند.

 حیطه عاطفی

 با انگیزه  به درس گوش دهد .6

در مورد موضوعات مطرح شده اظهار  .7

 نظر کند.

دادن  قرار

در  فیتکال

 سامانه

 تکوینی  100  

 PHCاجزا و اصول  7

 

 حیطه شناختی 

اجزای مراقبتهای اولیه بهداشتی را  .1

 بیان نماید

اصول مراقبتهای اولیه بهداشتی را  .2

 بیان نماید

 حیطه عاطفی

 با انگیزه  به درس گوش دهد .3

در مورد موضوعات مطرح شده  .4

 -یشناخت

یعاطف  

 ،یسخنران

 فیتکل

بحث  ،یمجاز

 یدر کاناها

حل  ،یمجاز

 مساله

مقاله  نت،یپاورپو

 کتاب

شرکت در  100

 بحث، پرسش

 و پاسخ،

 تکوینی



 اظهار نظر کند.

8 

سطوح عرضه 

خدمات بهداشتی و 

 درمانی

 حیطه شناختی

 

گانه عرضه خدمات بهداشتی  3 سطوح .1

 را بیان نماید

سیستم عرضه خدمات بهداشتی و  .2

 درمانی کشور را تشریح نماید

 حیطه عاطفی

 

 با انگیزه  به درس گوش دهد .3

در مورد موضوعات مطرح شده اظهار  .4

 نظر کند.

دادن  قرار

در  فیتکال

 سامانه

 تکوینی  100  

9 

آشنایی  با  

بهداشت مادر و 

ما و نقش ما کودک

 در آن

 

 حیطه شناختی 

وضعیت سالمت و مرگ مادران را در  .1

 دنیا توصیف کرده و داوری نماید

مرگ مادر و انواع آن را تعریف کرده و  .2

 برای هر کدام مثال بزند

علل مرگ مادران در جهان و    -3 .3

 ایران را مقایسه کند

رشد و نمو را تعریف کرده و اهمیت آن  .4

 را بیان کند

 د و نمو را نام ببردعوامل موثر بر رش .5

 مراحل تکاملی کودک را بیان کند .6

 حیطه عاطفی

 با انگیزه  به درس گوش دهد .7

در مورد موضوعات مطرح شده اظهار  .8

 نظر کند.

 -یشناخت

یعاطف  

 ،یسخنران

 فیتکل

بحث  ،یمجاز

 یدر کاناها

حل  ،یمجاز

 مساله

مقاله  نت،یپاورپو

 کتاب

شرکت در  100

 بحث، پرسش

 و پاسخ،

 تکوینی



10 

 -بهداشت نوجوانان

بهد اشت دوران 

 بلوغ

 حیطه شناختی       

ابعاد مختلف بلوغ را نام برده و  .1

 عالیم هر کدام را لیست نماید

اهمیت بهداشت بلوغ را توضیح  .2

 دهد

نقش پزشکان و کارکنان بهداشتی،  .3

والدین، اولیا و مربیان را در باره سالمت 

 نوجوانان برشمارد

 حیطه عاطفی

 ه درس گوش دهدبا انگیزه  ب .4

در مورد موضوعات مطرح شده  .5

 اظهار نظر کند.

 -یشناخت

یعاطف  

 ،یسخنران

 فیتکل

بحث  ،یمجاز

 یدر کاناها

حل  ،یمجاز

 مساله

مقاله  نت،یپاورپو

 کتاب

شرکت در  100

 بحث، پرسش

 و پاسخ،

 تکوینی

11 
آشنایی با مباحث   

 بهداشت سالمندان

 حیطه شناختی 

 نمایدسالمندی را تعریف  .1

ظور از نوپیری، پیری و کهنسالی را من .2

 بیان کند

جمعیّت شناسی و تغییرات جمعیّت  .3

 سالمندان در جامعه را شرح دهد

تغییرات آناتومیك، فیزیولوژیك و  .4

 ایمونولوژیك سالمندان را ذکر نماید

لزوم و نحوه مراقبت از سالخوردگان را  .5

 بیان کند

عوامل موثر بر افزایش کیفیّت زندگی  .6

 ذکر کند سالمندان را

 حیطه عاطفی 

 با انگیزه  به درس گوش دهد .7

در مورد موضوعات مطرح شده اظهار  .8

 نظر کند.

 -یشناخت

یعاطف  

 ،یسخنران

 فیتکل

بحث  ،یمجاز

 یدر کاناها

حل  ،یمجاز

 مساله

مقاله  نت،یپاورپو

 کتاب

شرکت در  100

 بحث، پرسش

 و پاسخ،

 تکوینی



12 

آشنایی با مباحث  

بهداشت مربوط به 

 سالمتمحیط و

 حیطه شناختی

 بهداشت محیط را تعریف نماید .1

عوامل محیط و هدف اساسی بهداشت  .2

 محیط را شرح دهد

 های منتقله توسط آب و مواد بیماری .3

زا، غذایی را با توجه به عامل بیماری

مخزن بیماری و راه های سرایت آنها از 

 محیط توضیح دهد

 حیطه عاطفی

 با انگیزه  به درس گوش دهد .4

موضوعات مطرح شده  در مورد .5

 اظهار نظر کند.

 

 -یشناخت

یعاطف  

 ،یسخنران

 فیتکل

بحث  ،یمجاز

 یدر کاناها

حل  ،یمجاز

 مساله

مقاله  نت،یپاورپو

 کتاب

شرکت در  100

 بحث، پرسش

 و پاسخ،

 تکوینی

13 

مقایسه سیستم  

های مختلف 

بهداشتی در دنیا با 

نظام عرصه خدمات 

 در ایران

 

 حیطه شناختی 

ها را با شتی کشوروضعیت بهدا .1

های آن تفسیر توجه به شاخص

   نماید

 

های واگیر دار را در وضعیت بیماری .2

 کشور و جهان توصیف نماید

وضعیت امنیت غذا و تغذیه را در  .3

 کشور و جهان شرح دهد

 حیطه عاطفی

 با انگیزه  به درس گوش دهد .4

در مورد موضوعات مطرح شده  .5

 اظهار نظر کند.

 

 -یشناخت

یعاطف  

 ،یانسخنر

 فیتکل

بحث  ،یمجاز

 یدر کاناها

حل  ،یمجاز

 مساله

مقاله  نت،یپاورپو

 کتاب

شرکت در  100

 بحث، پرسش

 و پاسخ،

 تکوینی



14 

آشنایی با  

سازمانهای بین 

 المللی بهداشتی

 حیطه شناختی

با مقررات بهداشتی بین المللی  .1

 آشنایی داشته باشد

ضمن آشنایی با سوابق، وظایف و  .2

نی بهداشت، از اهداف سازمان جها

نقش سازمان مزبور در توسعه 

 سالمت جهانی باخبر باشد

از نقش سیستم ملل متحد در  .3

 توسعه سالمت آگاه باشد

با کمیسیون عوامل اجتماعی تعیین   .4

کننده سالمت سازمان جهانی 

 بهداشت آشنا شود.

 حیطه عاطفی 

 با انگیزه  به درس گوش دهد .5

در مورد موضوعات مطرح شده  .6

 کند. اظهار نظر

 

 -یشناخت

یعاطف  

 ،یسخنران

 فیتکل

بحث  ،یمجاز

 یدر کاناها

حل  ،یمجاز

 مساله

مقاله  نت،یپاورپو

 کتاب

شرکت در  100

 بحث، پرسش

 و پاسخ،

 تکوینی

15 
آشنایی با مباحث  

 1ایمن سازی

 حیطه شناختی

تاریخچه واکسیناسیون را ذکر  .1

 نماید

 ایمن سازی را تعریف نماید .2

ستم انواع ایمن سازی در سی .3

 بهداشتی کشور را بیان نماید

 حیطه عاطفی

 با انگیزه  به درس گوش دهد .4

در مورد موضوعات مطرح شده  .5

 اظهار نظر کند.

 

 -یشناخت

یعاطف  

 ،یسخنران

 فیتکل

بحث  ،یمجاز

 یدر کاناها

حل  ،یمجاز

 مساله

مقاله  نت،یپاورپو

 کتاب

شرکت در  100

 بحث، پرسش

 و پاسخ،

 تکوینی



16 
ادامه آشنایی با  

 ایمن سازی مباحث 

 

 حیطه شناختی 

واکسن های مورد نیاز در هنگام  .1

 تولد را بیان نماید

فاصله مناسب بین هر یك از  .2

 واکسن ها را بیان نماید

دز مناسب هر یك از واکسن ها را  .3

 بیان بیان نماید

 حیطه عاطفی

 با انگیزه  به درس گوش دهد .4

در مورد موضوعات مطرح شده  .5

 اظهار نظر کند.

 

 -یشناخت

یعاطف  

 ،یسخنران

 فیتکل

بحث  ،یمجاز

 یدر کاناها

حل  ،یمجاز

 مساله

مقاله  نت،یپاورپو

 کتاب

شرکت در  100

 بحث، پرسش

 و پاسخ،

 تکوینی

 آزمون پایان ترم 17

 دانشجو بتواند

مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را .  .1

 .دیحل نما

 یرا به خوب یواحد درس نیهدف از ارائه ا  .2

 درک کرده باشد.

ترم  انیدر امتحان پا اقیو اشت زهیبا انگ   .3

 شرکت کند

ی/عاطفیشناخت دقیقه 120 - حل مساله   پایانی - 

 

 

 منابع

 کتاب جامع بهداشت عمومی، اساتید علوم پزشکی کشور .1

 درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی،پارک،جی،ای. پارک،ک، آخرین چاپ .2

 بهداشت عمومی، صادق حسن آبادی .3

 ت بهداشتی، تیمورآقامالییاصول کلیات خدما .4

 

 



 

 .باقیمانده در امتحان پایان ترم محاسبه میگردد80%کل نمره با استفاده از کوئیز و 20%ارزشیابی به صورت کتبی که 

 :نحوه محاسبه نمره کل

 کل نمره20%            کوئیز و تکالیف درسی         کل نمره80%      آزمون پایان ترم 

 

 

 

 

 


