
1 
 

 

 پزشکی :مرکز آموزشی درمانی /دانشکده

  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(_دی-آذر-آبان-)مهر 99-00اول 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:

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 پزشکی اجتماعی رشته تحصیلی:  دکترسمیه عبدالهی ثابتنام و نام خانوادگی: 

 استادیاررتبه علمی:  متخصص مقطع تحصیلی: 

 02433140231شماره تماس: 
                  پست الکترونیک:

drsabet@zums.ac.ir           
 

 دپارتمان پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی   آدرس محل کار:

 نام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

 :تاریخ تدوین طرح درس :روش برگزاری برنامه

 12/07/1398 

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 حضوری
 ترکیبی مجازی 

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

- 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:

 تاریخ تأیید  -

 :EDOتوسط شورای 

- 

 اهداف آموزشی



2 
 

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(:

 :در انتهای این دوره: کارآموز باید بتواند 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

نوجوان، جوان، ميانسال، 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

 روانپزشکی، بيماريهای نورولوژی و سالمت روان در باليا را بيان کند های سالمت روان را در قالب مديريت بيماريهای شايعبرنامه -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

  

 نی حرکتی:حیطه روا 

 رود کارآموز پس از گذراندن دوره قادر باشد:انتظار می

 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

 دهد. ایمن سازی کودکان را انجام

 های مربوط به بهداشت مدارس مشارکت کند.در مراقبت

 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

 ان و مدیریت بیماران مربوطه مشارکت کند.در ارائه مراقبتهای سالمت رو

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

ضتتروری و مهب بداند و ب نوان پکشتتک   های بهداشتتتی برای ستتالمت جام ه  رود در پایان دوره کارآموز رائه مجموعه مراقبتانتظار می

 عالقمند به ف الیت 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                گکارش 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 جکوه کتاب

 بیمار واق ی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واق ی ماکت نرم افکار فیلب 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
 جام ه

   :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(
 از حضور در مراکک مختلف سالمت شهری و روستایی و بحث در مورد  آن در جلسه با حضور کارآموزان و اعضای گروه،ارائه گکارش عملکرد 

 بررسی متون و ارائه موضوعات ت یین شده، تحلیل مسائل مطرح شده ب نوان تکلیف

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

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

 گکارش عملکرد گروه در پایان هر هفته و در پایان دوره

 در طول روزهای برگکاری کارگاه و همچنین جلسات بررسی گکارش کار اجازه مرخصی صادر نمیشود. 
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 خواهد بود.  8-13حضور در فیلدهای آموزشی 

 رفت و آمد به مراکز ارائه خدمات شهری به عهده کارآموزان خواهد بود

  

 (بالینی/عرصه/های ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه
سازی، احتیاطات در مواجهه با بیماران مسلول مراج ه کننده به مرکک بیماریهای در هنگام انجام مراقبت مادر و کودک و ایمن روتیناحتیاطات 

 19، احتیاطات تنفسی و فاصله گذاری اجتماعی پیشگیری از ابتال به کوید ریوی و مرکک بیماریهای رفتاری

 فهرست منابع درسی
   های تئوری ابتدای دوره، برنامه ها و دستورال مل های کشوری، فایل آموزش394سازی سازی مصوب کمیته کشوری ایمنایمنبرنامه و راهنمای 

 روش ارزشیابی

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

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

Sampling 

Log Book 0 360 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  :دوره /امتحان پایان ترم ..... نمره :دوره /امتحان میان ترم نمره 10 کوئیز:

 سایر موارد:

 

با محتوای معرفی شبکه بهداشت و ارائه خدمات و دستورالعمل های مبنا با  مجازیکارگاه  با يك هفته دورهاين 

 .شودآغاز میحضور مسوولين و کارشناسان محترم مرکز بهداشت استان 

دوم کارآموزی فيلد با هدف آموزش عملی و بکارگيری نکات آموخته شده در کارگاه نظری در عمل و از هفته 

 روز اجرا خواهد شد.  6ائه خدمات بهداشتی در کسب مهارت فعاليت در سطح اول ار

ين های تعيريزی شده در تاريخبندی مشخص شده و چرخش بالينی برنامهرود طبق گروهاز کارآموزان انتظار می

شده در مراکز خود حضور فعال داشته باشند. همچنين گزارش کار هر روز را شامل اسامی افراد حاضر گروه، محل 

های انجام گرفته را ثبت انجام آموزش، استاد ناظر، کارشناس/کارشناسان آموزش دهنده و موارد آموزشی و فعاليت

 نمايند.نموده و در پايان هر هفته تحويل کارشناس محترم گروه 

 در پايان دوره نيز آزمون کتبی از مفاد آموزشی دوره به عمل خواهد آمد. 
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 10نمره( و آزمون کتبی) 5نمره(، بررسی گزارشات روزانه ) 5نمره پايان دوره ترکيب نمره حضور منظم کارآموزان)

 باشد. نمره( می

 

 سالمت:اهداف آموزشی دوره ضمن حضور در مراکز و پایگاههای مختلف مراقبت 

 يك روز حضور هر گروه در مرکز )بيماريهای تنفسی(  -1

a. )نحوه برخورد با بيمار ارجاعی به مرکز )با شك به سل 

b. پاراکلينيك درخواستی و شرايط هر کدام 

c. های بعمل آمدهنحوه تفسير نتايج بررسی 

d. ... معيارهای تشخيص انواع سل اسمير مثبت و 

e.  آشنايی با مفهومDOTS و نحوه اجرای آن در کشور 

f. های درمانی رايج و عوارض احتمالی داروها و نحوه مديريت آنهاپروتکل 

g.  نحوه بررسی خانواده و اطرافيان بيمار 

 

 يك روز حضور در مرکز )مشاوره پيش از ازدواج( -2

a. برنامه غربالگری تاالسمی شامل آزمايشات درخواستی 

b. نحوه تفسير آزمايشات 

c.  هاو مديريت مراجعه کنندگان با نتايج مختلف بررسیتوصيه ها و مشاوره 

 

 

 يك روز حضور در مرکز )بيماريهای رفتاری( -3

a. (آشنايی با بيماريهای تحت مراقبت اين مرکزHB, HC, HIV, STI) 

b. های پاراکلينيك مورد نياز، معيارهای تشخيصی(نحوه برخورد با بيمار مشکوک)شرح حال، بررسی 

c. ائه شده به اين بيمارهای ارها و آموزشمراقبت 

d. ها و آموزشهای ارائه شده به خانواده و اطرافيان بيمارمراقبت 

e. گروههای پرخطر از نظر ابتال به اين بيماريها 

f. های ضزوری پرسنل بهداشت و درمان جهت پيشگيری از انتقال اين بيماريهامراقبت 

g.  نحوه برخورد و مديريتneedle stick 
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h.  آشنايی با مفهومVTC ،PITCTو نحوه اجرای آنها ، 

i.  در نظام مراقبت   909090اهدافHIV 

j. مراقبت، مشاوره و آموزش مادران باردار مبتال 

 

 ای(يك روز حضور در مرکز )بهداشت حرفه -4

a. و اهداف آنها( …ای، بازگشت به کار وای) قبل استخدام، دورههای حرفهآشنايی با انواع بررسی 

b. شرح حال، معاينات بالينی، پاراکلينيك( در مشاغل مختلفایهای مورد نياز بهداشت حرفهبررسی( 

c.  چرخش کار در مرکز و نقش پزشك در آن 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


