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 پزشکی دانشکده

  اجتماعیی زشکپگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزشکی :دانشکده کارآموزی بهداشت و پزشکی اجتماعی عنوان واحد درسی:

 عمومی پزشکی رشته تحصیلی:  واحد درسی: نوع

 کارآموزی صیلی:مطقع تح ورزی:کار 2کارآموزی: عملی:  نظری: تعداد واحد

 کارورزی: کارآموزی: عملی:  نظری:        تعداد ساعت
ترم 

 تحصیلی
 سایر کارورز کارآموز

-98دوم  1-5بهداشت  پیشنیاز: کد درس:

97 

√ - - 

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 پزشکی اجتماعی رشته تحصیلی: سمیه عبدالهی ثابت: دکتر نام و نام خانوادگی

  استادیار رتبه علمی: متخصصقطع تحصیلی:م

 02433140231: ستما شماره
 پست الکترونیک:

drsabet@zums.ac.ir 

 پزشکی اجتماعیگروه  -دانشکده پزشکی -بلوار مهدوی -زنجان محل کار:

 رمیقایان دکتر شغلی و معتمد و خانم ها دکتر عبدالهی ثابت و کآ   :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

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

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  11/97 ترکیبی مجازی حضوری

√      
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 اهداف آموزشی

 هدف کلی: 

آشنايي با نظام شبكه بهداشت و درمان و نحوه ارائه خدمات آن به منظور انجام موثرتر وظايف شغلي آينده خود در 

 : ، تامين و ارتقاء سالمتي فرد و جامعه در موارد زير تاي حفظراس

 و سطوحشبكه ظام و ندانشگاه معاونت بهداشتي ساختار  -1

 در مجموعه معاونت بهداشتي ها و خدمات در حال ارائه دربرنامه -2

 وظايف شغلي پزشك در قالب سطوح شبكه -3

 چگونگي انجام تحقيق در سيستم هاي بهداشتي -4

 قادر باشند: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان ف اختصاصی )رفتاری(:دااه 

 کارآموز باید بتواند در انتهای این دوره: حیطه شناختی:

 ساختار و نقش و وظیفه معاونت بهداشتی را تبیین کند. -1

 شبکه را بیان نماید.ظام سطوح مختلف ارائه خدمت در ن -2

 نام ببردت در معاونت بهداشتی را دمه خرائهای جاری ابرنامه -3

 ح دهدتوضیرا ات(، اقدام)تعداد، زمانهامراقبتهای روتین دوران بارداری             

 نام ببردرا موارد ارجاع فوری و غیر فوری به متخصص در شکایات شایع دوران بارداری         

 ح دهدتوضیرا  ات(، اقدام)تعداد، زمانها اندککو مراقبتهای روتین                                    

 ببرد منانامه کشوری ایمن سازی کودکان را رب                                    

 ند.ذکر کهای مربوط به زنجیره سرما را شرایط و دستورالعمل 

 یح دهدرا توض زیج حیاتیکاربرد  

 ا شرح دهد.ا رهنجداول مختلف موجود در زیج حیاتی و محتویات آ  

 مانه سیب را توضیح دهدنحوه کار با سا                                    

 هدپیش از ازدواج را توضیح دمحل و نحوه انجام مراقبتها و غربالگری  

 های بیماران مبتال به سل را توضیح دهدمحل و نحوه غربالگری و مراقبت 

 هدرا توضیح دار ب کمحل و نحوه غربالگریها و مراقبتهای ط 

 را توضیح دهدبیماریهای رفتاری های بیماران مبتال به محل و نحوه غربالگری و مراقبت 

 مراقبتهای بهداشت محیط و کلرزنی و کلر سنجی را توضیح دهد 

 موعه ارائه خدمات در نظام شبکه را توضیح دهددر مجوی  و نقشجایگاه پزشک  -4

 .دهدیح مراحل مختلف  انجام تحقیق را توض -5

 

 حیطه عاطفی:

 بعنروان پزشرکبدانرد و  هر مو  یضررور برای سالمت جامعه های بهداشتی عه مراقبتمجمورائه رود در پایان دوره کارآموز انتظار می

 به فعالیت در این مجموعه باشد. القمندع
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 :مهارتیحیطه 

 ندن دوره قادر باشد:ارود کارآموز پس از گذرانتظار می

 .دبطور صحیح از گایدالین های کشوری استفاده نمایا ت هدر ارائه مراقب

 را انجام دهدات شایع شکای یتمدیر وراقبت مادر باردار م

 را انجام دهدات شایع شکای یتمدیر ومراقبت کودکان و 

 یمن سازی کودکان را انجام دهد.ا

 ز اطالعات زیج محاسبه نماید.ه افادهای مختلف مربوط به مرکز خدمات جامع سالمت یا خانه بهداشت را با استشاخص

 ب ثبت نمایدنتیجه مراقبتهای انجام شده را در سامانه سی

  ارکت داشته باشد.های بهداشت محیط از جمله کلرسنجی و بازدیدها مشدر انجام فعالیت

 روش های تدریس:

                                                                                                                                            بحث گروهی                                                                                                                                                                        پرسش و پاسخ                                                                                                                                                                                                                               سخنرانی           
شبیه  بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                                                                                 نمایش عملی                                                                                                                                                                                                                        ایفای نقش                            

                                  Bedside teaching                                                                                               سازی شده          

    سایر) بنویسید(:                

 مواد و وسایل آموزشی:

 سامانه سيبي، هاي کشورتورالعملدسزيج حياتي، تاپ، ويديو پروژکتور، لپ

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:                                                                    

، ثبت مراقبتها در سامانه  حوه انجام مراقبت مادر و کودکه ایمن سازی، نو تفسیر آن، نحو PPDانجام مراقبت مادر و کودک، نحوه انجام تست 

 سیب

 بعد تدریس(:ی) تکالیف یادگیر

 اعضای گروهکارآموزان و ئه گزارش عملکرد از حضور در مراکز مختلف سالمت شهری و روستایی و بحث در مورد  آن در جلسه با حضور ارا

 دورهضوابط آموزشی و سیاست های 

حضور با روپوش ، ات دانشکدهجلسجلسات آموزش تئوری مرکز بهداشت استان، مراکز اراده خدمات و ضور به موقع و کامل در حظارات: انت

ئه ، ارابر لباس، مشارکت در انجام خدمات و یادگیری عملی مباحث مطرح شده مختلف شناسایینصب کارت ئه خدمات، سقید در مراکز ارا

 هفته و در پایان دوره گزارش عملکرد گروه در پایان هر

  صادر نمیشود. مرخصیجازه ار زهای برگزاری کارگاه و همچنین جلسات بررسی گزارش کادر طول رو

 خواهد بود.  8-30/12حضور در فیلدهای آموزشی 
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ئه ارا مراکز حضور درو شود انجام میده رفت و آمد به مراکز اراده خدمات روستایی با وسیله گروه و از محل دانشک

 آموزان خواهد بودرخدمات شهری به عهده کا

 (:ی/عرصهینلبا/آزمایشگاهی/عملیایمنی )دروس  هایتوصیه

مرکز بیماریهای سازی، احتیاطات در مواجهه با بیماران مسلول مراجعه کننده به در هنگام انجام مراقبت مادر و کودک و ایمن احتیاطات روتین

  ریوی و مرکز بیماریهای رفتاری

 فهرست منابع درسی:

ها و ، برنامه هاي تئوري ابتداي دورهزشو، فايل آم394سازي سازي مصوب کميته کشوري ايمنبرنامه و راهنماي ايمن

             دستورالعمل هاي کشوري 

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(

 آزمون کتبی

 √ 

 عینی√ تشریحی√

صحیح /  جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ

 غلط
 می باشد(.14برابر  ،20بولی از ق ه) نمر    نمره(: 20از  بارم بندی نمره )

 5: دورهحضور و غیاب 

 نمره
 10 و پروژه: عملی انجام تکالیف  مشارکت کالسی:

 نمره 5 امتحان پایان ترم: نمره 4 امتحان میان ترم: کوئیز:

 :موارد سایر

 




