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 پزشکی :/ مرکز آموزشی درمانیدانشکده

  پزشکی اجتماعی گروه آموزشی:

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

  پزشکیرشته تحصیلی:  کارآموزی پزشکی اجتماعی عنوان واحد درسی:

 عمومیمقطع تحصیلی:  نوع واحد درسی: 

 اسفند -98-99 دوم ترم تحصیلی:  کارورزی: کارآموزی:   عملی: نظری:  واحد

 ،ساعت

 ماه یاروز
 پزشکی اجتماعی بخش: سال: کارآموز  کارورزی: کارآموزی:  ماه 1 عملی: نظری: 

 209کد درس:

 

 -پیشنیاز: 

 

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 21/06/1395 توسط وزارت بهداشت:
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 ترکیبی مجازی 

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  
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 شماره جلسات

 بازنگری شده:

 تاریخ تأیید  -
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 اهداف آموزشی
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آشنايی با نظام شبکه بهداشت و درمان و نحوه ارائه خدمات آن به منظور انجام موثرتر وظايف شغلی آينده :   هدف کلی:

 : ، تامين و ارتقاء سالمتی فرد و جامعه در موارد زير خود در راستای حفظ

 شبکهمعاونت بهداشتی دانشگاه و نظام ساختار  -1

 پزشك خانواده و مسوول مراکز جامع مراقبت سالمتپزشك در قالب  ایحرفهوظايف  - 2

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

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

 :دوره:کارآموز باید بتواند در انتهای این  حیطه شناختی 

 را تبيين کند.و سطوح مختلف ارائه خدمت در نظام شبکه معاونت بهداشتی ساختار و نقش  -1

 برنامه پزشك خانواده  و نظام ارجاع الکترونيك را تبيين کند -2

ميانسال، نوجوان، جوان، مدارس، مادران، کودکان،  برنامه سالمت خانواده در قالب بسته های خدمتی گروههای سنی را توضيح دهد) -3

 سالمند(

 ، سل و هاری شرح دهد.HIV، برنامه کشوری ايمن سازی در قالب برنامه های نظام مراقبت بيماريهای واگير -4

 را در قالب برنامه ايراپن شرح دهد.های نظام مراقبت بيماريهای غيرواگير برنامه -5

 بيماريهای نورولوژی و سالمت روان در باليا را بيان کندهای سالمت روان را در قالب مديريت بيماريهای شايع روانپزشکی، برنامه -6

 ای)طب کار( را در قالب معاينات ادواری، معاينات کشاورزان و فرشبافان( توضيح دهد.های بهداشت حرفهبرنامه -7

 برنامه های مرتبط با بهداشت محيط در قالب بهداشت آب، فاضالب و پسماند را بيان کند. -8

  

 :حیطه روانی حرکتی 

 رود کارآموز پس از گذراندن دوره قادر باشد:تظار میان

 در ارائه مراقبت ها بطور صحیح از گایدالین های کشوری استفاده نماید.

 مراقبت مادر باردار و مدیریت شکایات شایع را انجام دهد

 مراقبت کودکان و و مدیریت شکایات شایع را انجام دهد

 ایمن سازی کودکان را انجام دهد.

 های مربوط به بهداشت مدارس مشارکت کند.مراقبتدر 

 های تشخیصی و درمان بیماران مبتال به سل و اطرافیان مشارکت کند.در غربالگری، بررسی

 و ارجاع الکترونیک را به درستی انجام دهد. نتیجه مراقبتهای انجام شده را در سامانه سیب ثبت نماید

 یت بیماران مربوطه مشارکت کند.در ارائه مراقبتهای سالمت روان و مدیر

  و بازدیدها مشارکت داشته باشد. کلرزنی و کلر سنجیهای بهداشت محیط از جمله مراقبتدر انجام                               
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  عاطفیحیطه: 

مهه  بدانهد و بعنهوان پ شهک     های بهداشتی برای سالمت جامعهه  رهروری و   رود در پایان دوره کارآموز رائه مجموعه مراقبتانتظار می

 عالقمند به فعالیت در این مجموعه باشد.

 

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی  کارگاه آموزشی

 گروه کوچک              جورنال کالب                گ ارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی
 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت ج وه کتاب

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم اف ار فیل  آموزشی فایل صوتی

 های کشوری، سامانه سيبدستورالعملتاپ، زيج حياتی،  ويديو پروژکتور، لپ: سایر مواد و وسایل آموزشی

 مکان برگزاری آموزش

 کالس 
 سایت

 اینترنت 

سالن 

کنفرانس 

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 بالینی بخش

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
 و تفسیر آن، نحوه ایمن سازی، ثبت مراقبتها در سامانه سیب PPDانجام مراقبت مادر و کودک، انجام تست 

 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(
 سالمت شهری و روستایی و بحث در مورد  آن در جلسه با حضور کارآموزان و اعضای گروه،ارائه گ ارش عملکرد از حضور در مراک  مختلف 

 بررسی متون و ارائه موروعات تعیین شده، تحلیل مسائل مطرح شده بعنوان تکلیف

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
حضور با روپوش ، مراک  اراده خدمات و جلسات دانشکدهجلسات آموزش تئوری مرک  بهداشت استان، ضور به موقع و کامل در حانتظارات: 

سقید در مراک  ارائه خدمات، نصب کارت شناسایی بر لباس، مشارکت در انجام خدمات و یادگیری عملی مباحث مطرح شده مختلف، ارائه 

 گ ارش عملکرد گروه در پایان هر هفته و در پایان دوره

 در طول روزهای برگ اری کارگاه و همچنین جلسات بررسی گ ارش کار اجازه مرخصی صادر نمیشود. 
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 خواهد بود.  8-13حضور در فیلدهای آموزشی 

شود و حضور در مراکز ارائه رفت و آمد به مراکز اراده خدمات روستایی با وسیله گروه و از محل دانشکده انجام می

 زان خواهد بودخدمات شهری به عهده کارآمو

  

 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه
سازی، احتیاطات در مواجهه با بیماران مسلول مراجعه کننده به مرک  بیماریهای در هنگام انجام مراقبت مادر و کودک و ایمن احتیاطات روتین

 ریوی و مرک  بیماریهای رفتاری

 فهرست منابع درسی
   های تئوری ابتدای دوره، برنامه ها و دستورالعمل های کشوری ، فایل آموزش394سازی  سازی مصوب کمیته کشوری ایمن راهنمای ایمنبرنامه و 

 روش ارزشیابی

 مصاحبه چک لیست صحیح / غلط جورکردنی چند گ ینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 360
 0

 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر روش های ارزشیابی:

 ( ...........نمره،  عملی:   ..........،  نمره: نظری 20) از بارم بندی نمره 

 کار عملی: ...... نمره نمره 5: تکالیف کالسی نمره 5: حضور و مشارکت فعال

 ..... نمره  :/ دورهامتحان پایان ترم ..... نمره :/ دورهامتحان میان ترم نمره 10 کوئیز:

 سایر موارد:
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 98برنامه کارآموزی اسفند 

 

 دانشکده پزشکی سالن رازیبهمن کارگاه نظری در  29الی  26

  مرکز صالحیت بالینیاسفند کارآموزی در  3و  1

 عرصهاسفند کارآموزی در  20الی  4

 دانشکده پزشکی سالن رازیاسفند گزارش و ژورنال کالب در  14و  7بهمن و  30

 اسفند آزمون پايان دوره 21

 98 اسفند کارآموزی عرصه در چرخش برنامه

 تاريخ

 گروه

 20 اسفند19 اسفند17 اسفند13 اسفند12 اسفند11 اسفند10 اسفند 6 اسفند5 اسفند4

 اسفند

 6-1پ 6-1پ 6-1پ 9م 13م  سهروردی ديزج ديزج 14م  5م يك

9-1پ 9-1پ 9م  ديزج ديزج دو 9-1پ  13م  سهروردی  14م   5م 

6-1پ 6-1پ سه 6-1پ   9م سهروردی 14م 5م ديزج ديزج 13م  

9-1پ 9-1پ چهار 9-1پ  13م  14م  5م    سهروردی 9م رازبين رازبين 

9م  14م  پنج 6-1پ 6-1پ سهروردی  6-1پ  13م   5م    رازبين رازبين 

 

 


