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 پشضکی داًطکذُ

  پشضکی اجتوبػیگزٍُ آهَسضی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پشضکی داًطکذُ/ هزکش آهَسضی درهبًی: سالهت دّبى ٍ جبهؼِ ػٌَاى ٍاحذ درسی:

 پشضکی ػوَهیدًذاً رضتِ تحصیلی: ًظزیًَع ٍاحذ درسی: 

 تؼذاد ٍاحذ
 ًظزی:

5/1  
 پشضکی ػوَهیدًذاً هطقغ تحصیلی: کبرٍرسی: ی:کبرآهَس ػولی:

 سبیز کبرٍرس کبرآهَس تزم تحصیلی کبرٍرسی: کبرآهَسی: ػولی:  ًظزی: تؼذاد سبػت       

 اٍل ًیوسبل  -پیطٌیبس: کذ درس:

98-99 

- - * 

 سبیز: سبیز:

 مشخصات مسؤل درس

 پشضکی اجتوبػی رضتِ تحصیلی: ًیوب هؼتوذ  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

 داًطیبر رتجِ ػلوی: هتخصص پشضکی اجتوبػی هقطغ تحصیلی:

 79111571887: ستوب ضوبرُ
  پست الکتزًٍیک:

Nima.motamed@gmail.com 

 پشضکی اجتوبػی گزٍُ  -داًطکذُ پشضکی -ثلَار هْذٍی -سًجبى هحل کبر:

 ػلی رضبیی خبًن دکتز -دکتز ًیوب هؼتوذ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذرس)هذرسبى(:  

 ثبسًگزی ثز اسبس ًیبس جبهؼِ: تبریخ تذٍیي طزح درس: ًحَُ ثزگشاری دٍرُ:
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 ضوبرُ جلسبت ثبسًگزی ضذُ: تبریخ  22/6/98 تزکیجی هجبسی حضَری

      

 اهذاف آموزشی

 هذف کلی: 

 سالهت ٍ اثؼبد آى، هزاقجتْبی ثْذاضتی اٍلیِ ٍ اجشای آى هفبّین  ٍ اصَل آضٌبیی فزاگیزاى ثب  

 در پبیبى ثزًبهِ آهَسضی، اًتظبر هی رٍد فزاگیز)اى( قبدر ثبضٌذ: ختصاصی )رفتاری(:اهذاف ا 

 :حیطِ ضٌبختی 

  را بذاًذ چکیذُ ای از تاریخچِ طب در جْاى 

 آرهاًْای تَسعِ پایذار را بذاًذ 

 بتَاًذ سالهت را تعریف ًوَدُ، ابعاد آى رابیاى ًوَدُ ٍ تعریف ًوایذ 

 ِرا برشوارد، اجسای آى را بیاى ًوایذ اّذاف آى را تبییي ًوایذ اصَل هراقبتْای بْذاشتی اٍلی 

 تعریفی از عذالت در سالهت را بذاًذ 

 تعریفی از آهَزش سالهت ٍ ارتقای سالهت بیاى ًوایذ 

 با هذلْای ًظری آهَزش سالهت آشٌایی یابذ 

  بذاًذ آًْا را  ٍاکسٌْای رٍتیي کشَری، ًحَُ تجَیس، زهاى تجَیس ٍ ًحَُ ًگْذاری اًَاع 

 سازهاًْای بیي الوللی درگیر در اهر سالهت را بشٌاسذ 

 آشٌایی یابذ با هذیریت برًاهِ ّای تٌذرستی 

 را تبییي ًوایذ  کلیات بْذاشت هحیط 

 کلیات بْذاشت حرفِ ای را تبییي ًوایذ 

 با شاخصْای بْذاشتی ٍ زیج حیاتی آشٌایی یابذ 

 اشذ داًشی از اصطالحات رایج در سالهت عوَهی داشتِ ب 
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 :حیطه عاطفی 

   ثررررِ هَضررررَع ػالقررررِ هٌررررذی ثررررب   هْرررربرت آهررررَسی  فزاگیررررز در تورررربم هزاحررررل هختلرررر 

 دادُ ٍ در آى هطبرکت ًوبیذ تَجِ ًطبى

  هذیزیت ًظبم سالهت ٍ هذیزیت سرالهت  دًذاًپشضکی جبهؼِ ًگزپشضک ػالقِ هٌذ در حیطِ ّبی دًذًثِ ػٌَاى ،

 ًوبیذجبهؼِ پزٍرش یبفتِ ٍ هْبرت آهَسی کست 

 

 رٍش ّبی تذریس:

                                                                                                                                             ایفبی ًقص                                                                                                                                                                        ثحث گزٍّی                                                                                                                                                                        پزسص ٍ پبسخ                                                                                                                                                                                                                               سخٌزاًی           

 Bedside                                                                                             ضجیِ سبسی ضذُ             ٍ جبهؼِ  ثیوبر                                                                                                       کبرگبُ آهَسضی                                                                                                                 ًوبیص ػولی                                                                           

teaching                                  

 در جبهؼِ ثز اسبس دادُ ّبی ٍاقؼی درگیز ضذى در یک پزٍصُ جبهغ ػولی در ارسیبثی ٍ هذیزیت خطز ) ثٌَیسیذ(:  سبیز 

 پزٍصُ ّبی هذیزیت خطز ثبلیٌی در سطح فزدی

                

 هَاد ٍ ٍسبیل آهَسضی:

 ، لت تبح، اسالیذ پبٍرپَیٌت، ٍایت ثَرد 

 تجبرة یبدگیزی )حیي تذریس(:

 

 کالس، حل هسئلِ سبیل کوک آهَسضی هَجَد در کبر ثب ٍ

 تکبلی  یبدگیزی) ثؼذ تذریس(:

 

 ضَاثط آهَسضی ٍ سیبست ّبی هذرس

  هجبحث آهَسضی، طزح سؤال ٍ اثْبهبت هزتجط ثب در کالسرکت فؼبل بطه، کالسضَر ثِ هَقغ ٍ کبهل در حاًتظبرات: 

 فقط دٍ جلسِ غیجت هجبس تلقی خَاّذ ضذ :هجبسّب
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 ثیص اس دٍ جلسِ غیجت هٌجز ثِ حذف درس خَاّذ ضذ ب:هحذٍدیتْ

 (:/ثبلیٌی/ػزصِّبی ایوٌی )درٍس ػولی/آسهبیطگبّیتَصیِ

 

 فْزست هٌبثغ درسی:

 کتبة جبهغ ثْذاضت ػوَهی:   حبتوی ٍ ّوکبراى 

  49: سال   واکسیناسیىندستىرالعملهای مربىط به برنامه کشىری 

             

 روش ارزیابی:

 ػولکزدهطبّذُ 

 )چک لیست( 

 هصبحجِ 

 ) ضفبّی(
 آسهَى کتجی

* * 

 ػیٌی تطزیحی

گستزدُ 

 پبسخ
 صحیح / غلط جَرکزدًی چٌذ گشیٌِ ای* کَتِ پبسخ

 نمره(:  02بارم بنذی نمره ) از 

 ، برابر ...... می باشذ(.02) نمره قبولی از    

 ًوزُ 1بلی  ػولی ٍ پزٍصُ: اًجبم تک ًوزُ 1 هطبرکت کالسی: ًوز1ُ: دٍرُ حضَر ٍ غیبة 

 ًوزُ 17اهتحبى پبیبى تزم:   اهتحبى هیبى تزم: کَئیش:

 سبیز هَارد:
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 جلسِ تاریخ عٌَاى هذرس

 1 1/7/98 کلیات بْذاشت عوَهی دکتر ًیوا هعتوذ

 2 8/7/98 سالهت ٍبیواری دکتر ًیوا هعتوذ

 3 15/7/98 اٍلیِبْذاشت برای ّوِ ٍ هراقبت ّای بْذاشتی  ًیوا هعتوذ دکتر

 4 22/7/98 آهَزش بْذاشت ٍ ارتقای سالهت ًیوا هعتوذدکتر 

 5 29/7/98 ایوي سازی ٍ ٍاکسیٌاسیَى دکتر ًیوا هعتوذ

 6 6/8/98 ًظام ّای عرضِ خذهات بْذاشتی ٍ درهاًی دکتر علی رضاییخاًن 

 7 13/8/98 هذیریت برًاهِ ّای تٌذرستی دکتر علی رضایی خاًن

 8 22/8/98 پیشگیری ٍ سطَح آى علی رضایی دکتر خاًن

 9 27/8/98 کلیات بْذاشت هحیط دکتر علی رضایی خاًن

 12 4/9/98 شاخصْای بْذاشتی، زیج حیاتی دکتر علی رضایی خاًن

 11 11/9/98 اصطالحات رایج در سالهت عوَهی دکتر علی رضایی خاًن

 12 18/9/98 ر اهر سالهتسازهاًْای بیي الوللی درگیر د دکتر علی رضایی خاًن

 ًیرٍی اًساًی در ًظام هراقبت سالهت دکتر علی رضایی خاًن
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