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پسضکی  داًطکذُ

  پسضکی اجتواػی: گرٍُ آهَزضی

  Course Plan دٍرُدرس عرح 

 هـخصبت فشاگیشاى هـخصبت دسع

 پسضکی :هرکس آهَزضی درهاًی/ داًطکذُ کارٍرزی پسضکی اجتواػی :ػٌَاى ٍاحذ درسی

 پسضکی ػوَهی :رضتِ تحصیلی:  ًَع ٍاحذ درسی

 پسضکی ػوَهی :هغقغ تحصیلی *:زیکارٍر :کارآهَزی :ػولی  4 :ًظری تؼذاد ٍاحذ

 سایر کارٍرز کارآهَز ترم تحصیلی :کارٍرزی :کارآهَزی :ػولی  :ًظری        تؼذاد ساػت

ًیوسال دٍم   کارآهَزی پسضکی اجتواػی:-پیطٌیاز :کذ درس

97-98 

- * - 

 :سایر: سایر

 هـخصبت هؼؤل دسع

 کی اجتواػیپسش :رضتِ تحصیلی ًیوا هؼتوذ  :ًام ٍ ًام خاًَادگی

 داًطیار :رتبِ ػلوی هتخصص پسضکی اجتواػی :هقغغ تحصیلی

 09111574887: ستوا ضوارُ
  :پست الکترًٍیک

Nima.motamed@gmail.com 

 پسضکی اجتواػی گرٍُ  -داًطکذُ پسضکی -بلَار هْذٍی -زًجاى :هحل کار

دکتر هؼتوذ  -کرهی خاًن دکتر -بتدکتر ثا خاًن-دکتر ضغلیآقای  :  (هذرساى)ًام ٍ ًام خاًَادگی هذرس

 :بازًگری بر اساس ًیاز جاهؼِ :تاریخ تذٍیي عرح درس :ًحَُ برگساری دٍرُ

: ضوارُ جلسات بازًگری ضذُتاریخ   27/2/98ترکیبی هجازی * حضَری
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اّذاف آهَزضی 

 : ّذف کلی

 ّبی ثْذاؿتی دسهبًی، ثشقشاسی استجبط ثب ریٌفؼبى، اسصیبثی دس هذیشیت ؿجکٍ سٍؽ ّبی هتذاٍل هفبّین،  اصَل  آؿٌبیی فشاگیشاى ثب ُ

 ٍ هذیشیت خغش ثبلیٌی،هذیشیت پشٍطُ، چگًَگی ًقذ ثشًبهِ ّبی جبسی ًظبم ػالهت

  قبدس ثبؿٌذ (اى)دس پبیبى ثشًبهِ آهَصؿی، اًتظبس هی سٍد فشاگیش :(رفتاری)اّذاف اختصاصی: 

 حیغِ ضٌاختی :

 آى سا ثکبس ثگیشًذ ى کؼت ًوبیٌذهْبستْبی استجبعی سا ثب ثیوبسا ٍ 

 آى سا ثکبس ثگیشًذ هْبستْبی استجبعی سا دس قبلت یک هذیش ثب دیگش ریٌفؼبى ثـٌبػٌذ ٍ 

 آى سا ثکبس ثگیشًذ هْبستْبی استجبعی سا ثب دیگش کبسکٌبى ثبلیٌی دس قبلت یک تین کؼت ًوبیٌذ ٍ 

  آى سا ثکبس ثگیشًذ ُ ثبؿٌذهذیشیت، ػجکْبی هذیشیتی ٍ سٍؿْبی آى داؿتتؼشیف جبهؼی اص ٍ 

 تفبٍت ثیي ًظبم ػالهت ثب صٌبیغ دیگش سا ًقذ ًوبیٌذ 

  داؿتِ ثبؿٌذدسک دسػتی اص ٍیظگیْبی سّجشی دس ًظبم ػالهت ٍ تفبٍت آى ثب هذیشیت 

 آى سا ثکبس ثگیشًذ آؿٌبیی ثب اصَل ثشًبهِ سیضی اػتشاتظیک داؿتِ ثبؿٌذ ٍ 

 هْبستْبی الصم هذیشیتی ساثـٌبػٌذ 

 َآى ثکبس ثگیشًذ ًگی هذیشیت یک پشٍطُ سا ثـٌبػٌذچگ ٍ 

 دسک صحیحی اص ػغَح پیـگیشی داؿتِ ثبؿٌذ 

 تَاًبیی ًقذ ثشًبهِ ّبی غشثبلگشی سا داؿتِ ثبؿٌذ 

 ثب چگًَگی ثکبسگیشی ؿبخصْبی ثْذاؿتی دس اسصیبثی ٍضؼیت ػالهت جبهؼِ آؿٌبیی داؿتِ ثبؿٌذ 

 ثکبس ثگیشًذ ا ثیبهَصًذًحَُ تؼذیل ؿبخصْبی هشگ ٍ هیش ثش حؼت ػي س 

  آؿٌبیی داؿتِ ثبؿٌذ (ثخصَف ثشای ثیوبسی ّبی قلجی ػشٍقی )ثب چگًَگی اسصیبثی خغش ثبلیٌی ٍ اثضاسّبی هَجَد 

 ثتَاًٌذ هذیشیت خغش ثبلیٌی سا ثشای هشاجؼِ کٌٌذگبى ثِ هشاکض ثْذاؿتی دسهبًی ّذایت ًوبیٌذ 

 کبس ثگیشًذٍ آى سا ة اسصیبثی خغش سا دس جبهؼِ ّذایت ًوبیٌذ 

  ،تحلیل خغشات هَجَد دس جبهؼِ سا ّذایت ًوَدُ ٍ هـکالت ػالهت جبهؼِ سا ثش اػبع دادُ ّبی ثذػت آهذُ ٍ تفؼیش آى

 ؿٌبػبیی ًوبیٌذ

 چگًَگی اٍلَیت ثٌذی هـکالت سا ثب سٍیکشدّبی هذیشیتی ٍ اپیذهیَلَطیک ثیبهَصًذ ٍ ثکبس ثگیشًذ 

  سا ثشای هذاخالت دس ػغح جبهؼِ ثیبهَصًذ ٍ ثکبس ثگیشًذچگًَگی ّذف گزاسی ٍ تؼییي اػتشاتظی ّب 

 ثب ًحَُ ًَؿتي ثشًبهِ ػولیبتی ثشای هذاخالت دس ًظش گشفتِ ؿذُ آؿٌبیی پیذا کشدُ ٍ آى سا ثکبس ثگیشًذ 

 ثب ػیؼتن اسجبع آؿٌبیی داؿتِ ثبؿذ ٍ ثتَاًذ ًقذ هٌبػجی اص آًچِ هی گزسد داؿتِ ثبؿذ 

 هت سا ثـٌبػذ ٍ ثتَاًذ آى سا دس فشایٌذ اسصیبثی خغش جبهؼِ اػوبل ًوَدُ ٍ ساّکبسّب ثشای هذاخلِ ًقؾ ػَاهل اجتوبػی هَثش ثش ػال

 سا ثب دس ًظش داؿتي ایي ػَاهل پیـٌْبد ًوبیذ
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 اّویت هـبسکت فؼبل جبهؼِ سا ثشای استقبی ػالهت ثِ دسػتی دسک کشدُ ٍ ثتَاًذ دس پشٍطُ تؼشیف ؿذُ ثکبس ثجٌذد 

 ى ثخـی سا دس استقبی ػالهت جبهؼِ دسک ًوَدُ ٍ ثتَاًذ دس قبلت ؿجیِ ػبصی دس پشٍطُ تؼشیف ؿذُ ثشای اّویت ّوکبسی ّبی ثی

 اسصیبثی ٍضؼیت ػالهت جبهؼِ اػوبل ًوبیذ

  ًقؾ آهَصؽ ػالهت دس تَاًوٌذػبصی جبهؼِ ٍ جلت هـبسکت آًْب دسک ًوَدُ ٍ دس پشٍطُ تؼشیف ؿذُ ثشای اسصیبثی ٍضؼیت ػالهت

 ایذجبهؼِ اػوبل ًن

  عت پیـگیشی کؼت ای آػیت پزیش ٍ گشٍِّسا ثشای آحبد جبهؼِ ثب تبکیذ ثش  هؼبیٌِ فیضیکی ػوَهیؿشح حبل گیشی  ٍتَاًبیی

 ًوبیذ

 Advocacy دسیگة ساکة ُعماج تمالع یاقتسا سد اس ىآ ٍ دیامى حسؽت اُىآ یاُساصةا ،دیامى فیسعت دىاٍتة اس 

 یقاچ ،ىٍخ ساؽف ؽیاصفا ،تةاید سیػى عیاؽ سیرح لیدعت سطخ لماٍع ٍ اُ یسامیة اة ُطةاس سد ُدؽ صٍسة یىیلاة یاُامىُاس اة ٍ 

 دیامى ةعک اُ یسامیة ىامسد ٍ یسیگؽیح سد اس اُىآ یسیگساکة ییاىاٍت ٍ ُدؽ اىؽآ ساگیع فسفم

 د یامى ةعک یعیٍى ُخعى سد مصال ییاىاٍت

 

 حیغِ ػاعفی :

 ثِ هَضَع ػالقِ هٌذی ثب   هْبست آهَصی  فشاگیش دس توبم هشاحل هختلف 

 دادُ ٍ دس آى هـبسکت ًوبیذ تَجِ ًـبى

  ثِ ػٌَاى پضؿک ػالقِ هٌذ دس حیغِ ّبی عت پیـگیشی، هذیشیت ًظبم ػالهت ٍ هذیشیت ػالهت جبهؼِ پشٍسؽ یبفتِ ٍ هْبست

 آهَصی ًوبیذ

 

 :رٍش ّای تذریس

                                                                                                                                                                ایفای ًقص                                                                                                                                                                        بحث گرٍّی                                                                                                                                                                        پرسص ٍ پاسخ                                                                                                                                                                                                                               سخٌراًی           

 Bedside                                                                                             ضبیِ سازی ضذُ             ٍ جاهؼِ  بیوار                                                                                                       کارگاُ آهَزضی                                                                                                                 ًوایص ػولی                                                        

teaching                                  

:   (بٌَیسیذ )سایر 

  در جاهؼِ بر اساس دادُ ّای ٍاقؼی  درگیر ضذى در یک پرٍشُ جاهغ ػولی در ارزیابی ٍ هذیریت خغر

  پرٍشُ ّای هذیریت خغر بالیٌی در سغح فردی

                

 :هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی

 ، لت تبح، اػالیذ پبٍسپَیٌت، ٍایت ثَسد 
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: (حیي تذریس)تجارب یادگیری 

 

 کبسگبُ دس کالع، حل هؼئلِ ٍ ًحَُ اسائِ هغلتکبس ثب ٍػبیل کوک آهَصؿی هَجَد دس 

 :(بؼذ تذریس )تکالیف یادگیری

ی ٍ هذیریت خغر  در جاهؼِ بر اساس دادُ ّای ٍاقؼی تْیِ گسارش ًْایی یک پرٍشُ جاهغ ػولی در ارزیاب

تْیِ گسارضْای هربَط بِ هذیریت خغر بالیٌی در سغح فردی  

 

 ضَابظ آهَزضی ٍ سیاست ّای هذرس

، عشح ػؤال ٍ اثْبهبت هشتجظ ثب پشٍطُ ّبی تؼشیف ؿذُسکت فؼبل دس اؽم، کبسگبّْبی ثشگضاسؽ ؿذُضَس ثِ هَقغ ٍ کبهل دس ح: اًتظارات

تْیِ گضاسؽ ًْبیی دس پشٍطُ ّبی تؼشیف ؿذُ ، حضَس ثِ هَقغ ٍ کبهل دس فیلذّبی پیؾ ثیٌی ؿذُ، حضَس ثب سٍپَؿْبی  ،احث آهَصؿیهت

 ػفیذ دس فیلذ، ًصت کبست ؿٌبػبیی ثشسٍی لجبع 

 فقظ یک سٍص هشخصی دس فیلذ دس هَاسد اضغشاسی :هجازّا

  هشخصی دس فیلذهشخصی دس سٍص کبسگبُ ٍ ثیؾ اص یک سٍص  :هحذٍدیتْا

: (ػرصِ/بالیٌی/آزهایطگاّی/درٍس ػولی)ّای ایوٌی تَصیِ

با خَدرٍّای در ًظر گرفتِ ضذُ از عرف داًطکذُ صَرت خَاّذ گرفت بِ فیلذ ّوِ رفت ٍ آهذّا 

 (در اختیار قرار گرفتي خَدرٍ )احتیاعات ایوٌی در ٌّگام جوغ آٍری دادُ ّا درسغح جاهؼِ 

 :فْرست هٌابغ درسی

 Guest C, et al oxford handbook of public health , 2013 

 Detels et al oxford textbook of global public health , 2015 

 دػتَسالؼولْبی هشثَط ثِ ثشًبهِ کـَسی هشاقجت ػالهت 

  گَسدیغاپیذهیَلَطی  

             

 :رٍش ارزیابی
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 هطاّذُ ػولکرد

 (چک لیست) 

 هصاحبِ 

 (ضفاّی )
ى کتبی آزهَ

 * *

ػیٌی تطریحی 

گستردُ 

پاسخ 
غلظ / صحیح جَرکردًی چٌذ گسیٌِ ای کَتِ پاسخ 

 : (ًورُ 20از  )بارم بٌذی ًورُ 

 .(هی باضذ... 14...، برابر 20ًورُ قبَلی از  )   

ًورُ  10: اًجام تکالیف ػولی ٍ پرٍشُ  :هطارکت کالسیًورُ 5: دٍرُ حضَر ٍ غیاب 

ًورُ  5: دٍرُاهتحاى پایاى   :ى ترماهتحاى هیا: کَئیس

 :سایر هَارد

 

 

 


