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پسضکی  داوطکذٌ

  پسضکی اجتماػی: گريٌ آمًزضی

  Course Plan ديرٌدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پسضکینادند :مرکس آمًزضی درماوی/ داوطکذٌ ٌعماج ي ناٌد تمالس :ػىًان ياحذ درسی

 ػمًمی یکشزپنادند :رضتٍ تحصیلی یرظن: وًع ياحذ درسی

 ٌیاپ ميلع :مطقغ تحصیلی :زیکارير :کارآمًزی :ػملی  5/1 :وظری تؼذاد ياحذ

        تؼذاد ساػت
 26 :وظری

 تعاس
 سایر کاريرز کارآمًز ترم تحصیلی :کاريرزی :کارآمًزی :ػملی

 لياویمسال   :-پیطىیاز :کذ درس

97-98 

- - - 

 :سایر: سایر

 مشخصات مسؤل درس

 کی اجتماػیپسش :رضتٍ تحصیلی ویما مؼتمذ  :وام ي وام خاوًادگی

 داوطیار :رتبٍ ػلمی متخصص پسضکی اجتماػی :مقطغ تحصیلی

 09111574887: ستما ضمارٌ
  :پست الکتريویک

Nima.motamed@gmail.com 

 پسضکی اجتماػی گريٌ  -داوطکذٌ پسضکی -بلًار مُذيی -زوجان :محل کار

دکتر مؼتمذ  :  (مذرسان)وام ي وام خاوًادگی مذرس

 :بازوگری بر اساس ویاز جامؼٍ :تاریخ تذيیه طرح درس :وحًٌ برگساری ديرٌ
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: ضمارٌ جلسات بازوگری ضذٌتاریخ   8/6/97ترکیبی مجازی * حضًری

      

اَذاف آمًزضی 

 : َذف کلی

در رابطٍ با سالمت دَان ي جامعٍ  و روش های متذاول مفاهیم،  اصول  آشنایی فراگیران تا

  

  قادر تاشنذ (ان)در پایان ترنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیر :(رفتاری)اَذاف اختصاصی: 

 حیطٍ ضىاختی :

 را بتًاود بیان وىد اهذاف توسعه هساره و اهذاف توسعه پایذار -کلیات  و تاریخچه تهذاشت عمومی در ایران و جهان 

  اتعاد آن را تتوانذ تیان نمایذسالمت و 

 را بتًاود شرح دَد  و سطوح پیشگیری  تیماری

 ی ايلیٍ را بتًاود شرح دَدمرالبتُای بُداشت 

 سازماوُای ملی ي فراملی مرتبط با سالمت رابشىاسد 

 ایمه سازی علیٍ بیماری َای عفًوی ر بتًاود شرح دَد 

 عًامل اجتماعی مًثر بر سالمت را بشىاسد 

 ومش دوداوپسشه در سالمت جامعٍ را بتًاود بیان وماید 

  ٍآن را بتًاود شرح دَدتاثیر آمًزش سالمت، ريشُا ي وظریٍ َای مربًط ب 

 حمًق بیماران را بشىاسد 

 بیماری َای مىتملٍ از طریك الدامات دوداوپسشىی را بشىاسد ي راَىارَای پیشگیری از آن را بتًاود شرح دَد 

 



3 

 حیطٍ ػاطفی :

  

 :ريش َای تذریس

                                                                                                                                                                ایفای وقص                                                                                                                                                                        بحث گريَی                                                                                                                                                                        پرسص ي پاسخ                                                                                                                                                                                                                               سخىراوی           

 Bedside                                                                                             ضبیٍ سازی ضذٌ             ي جامؼٍ  بیمار                                                                                                       کارگاٌ آمًزضی                                                                                                                 ومایص ػملی                                                        

teaching                                  

:   (بىًیسیذ )سایر 

                

 :مًاد ي يسایل آمًزضی

 ، لة تاج، اسالیذ پاورپوینت، وایت تورد 

: (حیه تذریس)تجارب یادگیری 

 

 کالس، کار تا وسایل کمک آموزشی موجود در 

 :(بؼذ تذریس )تکالیف یادگیری

 (مرتبط با فراگیر )تکالیف یادگیری

  يییي خًاسته گزارش ، کىفراوس داوشج caseمطرح کردن 

 ضًابط آمًزضی ي سیاست َای مذرس

:  اوتظارات

حضور به موقع در کالس 

رعایت نظم 

 حضور فعال در کالس در قالب پرسش و پاسخ
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 در موارد اضطراری تبیغروز  هس طفق :مجازَا

  :محذيدیتُا

: (ػرصٍ/بالیىی/آزمایطگاَی/دريس ػملی)َای ایمىی تًصیٍ

 دننن یم ران قرب اب  ٌن یشزيمآ نمن یاٌرازبااحتیاط در حیه آمًزش با 

 :فُرست مىابغ درسی

 دکتر حاتمی ي همکاران-کلیات جامع بهداشت عمًمی 

 Oxford   text book of public health  

 نویسانیسکاو ،دستورالعملهای مرتوط ته ترنامه کشوری مراقثت سالمت 

 

             

 :ريش ارزیابی

 مطاَذٌ ػملکرد

 (چک لیست) 

 مصاحبٍ 

 (ضفاَی )
* ن کتبیآزمً

  

ػیىی تطریحی 

گستردٌ 

پاسخ 
غلط / صحیح جًرکردوی * چىذ گسیىٍ ایکًتٍ پاسخ 

 : (ومرٌ 20از  )بارم بىذی ومرٌ 

 .(می باضذ... 10...، برابر 20ومرٌ قبًلی از  )   

ومرٌ  2: اوجام تکالیف ػملی ي پريشٌ 1 :مطارکت کالسیومرٌ 1: ديرٌ حضًر ي غیاب 

ومرٌ  16: ديرٌامتحان پایان   :ن ترمامتحان میا: کًئیس

 :سایر مًارد
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