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 پزشکی دانشکده

  پزشکی اجتماعیگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزشکی دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی: کارورزی پزشکی اجتماعی عنوان واحد درسی:

 پزشکی عمومی رشته تحصیلی: نوع واحد درسی: 

 پزشکی عمومی مطقع تحصیلی: *رزی:کارو کارآموزی: عملی:  4 نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: عملی:  نظری:        تعداد ساعت

نیمسال دوم   کارآموزی پزشکی اجتماعی-پیشنیاز: کد درس:

97-98 

- * - 

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 شکی اجتماعیپز رشته تحصیلی: نیما معتمد  نام و نام خانوادگی:

 دانشیار رتبه علمی: متخصص پزشکی اجتماعی مقطع تحصیلی:

 09111574887: ستما شماره
  پست الکترونیک:

Nima.motamed@gmail.com 

 پزشکی اجتماعی گروه  -دانشکده پزشکی -بلوار مهدوی -زنجان محل کار:

 دکتر معتمد -کرمی خانم دکتر -ابتدکتر ث خانم-دکتر شغلیآقای  نام و نام خانوادگی مدرس)مدرسان(:  

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: تاریخ تدوین طرح درس: نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  27/2/98 ترکیبی مجازی *حضوری
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 اهداف آموزشی

 هدف کلی: 

 که های بهداشتی درمانی، برقراری ارتباط با ذینفعان، ارزیابی در مدیریت شبو روش های متداول مفاهیم،  اصول  آشنایی فراگیران با

 و مدیریت خطر بالینی،مدیریت پروژه، چگونگی نقد برنامه های جاری نظام سالمت

 :)در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیر)ان( قادر باشند: اهداف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطه شناختی 

 و آن را بکار بگیرند ان کسب نمایندمهارتهای ارتباطی را با بیمار .1

 و آن را بکار بگیرند مهارتهای ارتباطی را در قالب یک مدیر با دیگر ذینفعان بشناسند .2

 و آن را بکار بگیرند مهارتهای ارتباطی را با دیگر کارکنان بالینی در قالب یک تیم کسب نمایند .3

 و آن را بکار بگیرند ته باشندمدیریت، سبکهای مدیریتی و روشهای آن داشتعریف جامعی از  .4

 تفاوت بین نظام سالمت با صنایع دیگر را نقد نمایند .5

 داشته باشنددرک درستی از ویژگیهای رهبری در نظام سالمت و تفاوت آن با مدیریت  .6

 و آن را بکار بگیرند آشنایی با اصول برنامه ریزی استراتژیک داشته باشند .7

 مهارتهای الزم مدیریتی رابشناسند .8

 و آن بکار بگیرند ونگی مدیریت یک پروژه را بشناسندچگ .9

 درک صحیحی از سطوح پیشگیری داشته باشند .11

 توانایی نقد برنامه های غربالگری را داشته باشند .11

 با چگونگی بکارگیری شاخصهای بهداشتی در ارزیابی وضعیت سالمت جامعه آشنایی داشته باشند .12

 بکار بگیرند را بیاموزندنحوه تعدیل شاخصهای مرگ و میر بر حسب سن  .13

 با چگونگی ارزیابی خطر بالینی و ابزارهای موجود ) بخصوص برای بیماری های قلبی عروقی( آشنایی داشته باشند .14

 بتوانند مدیریت خطر بالینی را برای مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی هدایت نمایند .15

 بکار بگیرندو آن را  ارزیابی خطر را در جامعه هدایت نمایند .16

تحلیل خطرات موجود در جامعه را هدایت نموده و مشکالت سالمت جامعه را بر اساس داده های بدست آمده و تفسیر آن،  .17

 شناسایی نمایند

 چگونگی اولویت بندی مشکالت را با رویکردهای مدیریتی و اپیدمیولوژیک بیاموزند و بکار بگیرند .18

 را برای مداخالت در سطح جامعه بیاموزند و بکار بگیرند چگونگی هدف گذاری و تعیین استراتژی ها .19

 با نحوه نوشتن برنامه عملیاتی برای مداخالت در نظر گرفته شده آشنایی پیدا کرده و آن را بکار بگیرند .21

 با سیستم ارجاع آشنایی داشته باشد و بتواند نقد مناسبی از آنچه می گذرد داشته باشد .21

المت را بشناسد و بتواند آن را در فرایند ارزیابی خطر جامعه اعمال نموده و راهکارها برای مداخله نقش عوامل اجتماعی موثر بر س .22

 را با در نظر داشتن این عوامل پیشنهاد نماید
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 اهمیت مشارکت فعال جامعه را برای ارتقای سالمت به درستی درک کرده و بتواند در پروژه تعریف شده بکار ببندد .23

ین بخشی را در ارتقای سالمت جامعه درک نموده و بتواند در قالب شبیه سازی در پروژه تعریف شده برای اهمیت همکاری های ب .24

 ارزیابی وضعیت سالمت جامعه اعمال نماید

نقش آموزش سالمت در توانمندسازی جامعه و جلب مشارکت آنها درک نموده و در پروژه تعریف شده برای ارزیابی وضعیت سالمت  .25

 مایدجامعه اعمال ن

طب پیشگیری کسب ای آسیب پذیر و گروههرا برای آحاد جامعه با تاکید بر  معاینه فیزیکی عمومیشرح حال گیری  وتوانایی  .26

 نماید

 

 :حیطه عاطفی 

 برررررره موضرررررروع عالقرررررره منرررررردی بررررررا   مهررررررارت آمرررررروزی  فراگیررررررر در تمررررررام مراحررررررل مختلررررررف 

 داده و در آن مشارکت نماید توجه نشان

   به عنوان پزشک عالقه مند در حیطه های طب پیشگیری، مدیریت نظام سالمت و مدیریت سالمت جامعه پرورش یافته و مهرارت

 آموزی نماید

 

 روش های تدریس:

                                                                                                                                                                ایفای نقش                                                                                                                                                                        بحث گروهی                                                                                                                                                                        پرسش و پاسخ                                                                                                                                                                                                                               سخنرانی           

 Bedside                                                                                             شبیه سازی شده             و جامعه  بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                                                                                 نمایش عملی                                                        

teaching                                  

 سایر) بنویسید(:   

  در جامعه بر اساس داده های واقعی درگیر شدن در یک پروژه جامع عملی در ارزیابی و مدیریت خطر 

 پروژه های مدیریت خطر بالینی در سطح فردی 

                

 مواد و وسایل آموزشی:

 ، لب تاپ، اسالید پاورپوینت، وایت بورد 

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 

 کارگاه در کالس، حل مسئله و نحوه ارائه مطلبکار با وسایل کمک آموزشی موجود در 
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 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 ی و مدیریت خطر  در جامعه بر اساس داده های واقعیتهیه گزارش نهایی یک پروژه جامع عملی در ارزیاب

 تهیه گزارشهای مربوط به مدیریت خطر بالینی در سطح فردی 

 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

، طرح سؤال و ابهامات مرتبط با پروژه های تعریف شدهرکت فعال در اشم، کارگاههای برگزارش شدهضور به موقع و کامل در حانتظارات: 

تهیه گزارش نهایی در پروژه های تعریف شده ، حضور به موقع و کامل در فیلدهای پیش بینی شده، حضور با روپوشهای  ،احث آموزشیمب

 سفید در فیلد، نصب کارت شناسایی برروی لباس 

 فقط یک روز مرخصی در فیلد در موارد اضطراری :مجازها

  مرخصی در فیلدمرخصی در روز کارگاه و بیش از یک روز  محدودیتها:

 (:/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه

 با خودروهای در نظر گرفته شده از طرف دانشکده صورت خواهد گرفتبه فیلد همه رفت و آمدها 

 احتیاطات ایمنی در هنگام جمع آوری داده ها درسطح جامعه ) در اختیار قرار گرفتن خودرو(

 فهرست منابع درسی:

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

2. Detels et al oxford textbook of global public health , 2015 

 دستورالعملهای مربوط به برنامه کشوری مراقبت سالمت .3

  گوردیساپیدمیولوژی  .4

             

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 ن کتبیآزمو
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 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ

 نمره(:  20بارم بندی نمره ) از 

 ... می باشد(.14، برابر ...20) نمره قبولی از    

 نمره 10انجام تکالیف عملی و پروژه:   مشارکت کالسی: نمره5: دوره حضور و غیاب 

 نمره 5: دورهامتحان پایان   ن ترم:امتحان میا کوئیز:

 سایر موارد:

 

 

 


