
 بسمه تعالي

 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد –فرم معرفي دروس نظري و عملي 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي –معاونت آموزشي 

 :دانشکده                      1400 -1140نيمسا ل اول   ---بهداشت عمومی :طرح دوره درس

       پیراپزشکی

 

  کارشناسی            ع تحصيلي:رشته و مقط بهداشت عمومی نام و شماره درس:

  رادیولوژی

  1-3شنبه ساعت دو روز و ساعت برگزاري:

  

 دانشكده بهداشت  محل برگزاري:

 و حضوری )ترکیبی( آموزش مجازی

  واحد نظري 1 تعداد و نوع واحد:

 ندارد دروس پيش نياز:

  47543333 :تلفن و روزهاي تماس  لطفی زادهمسعود دکتر  نام مسئول درس:

 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد آدرس: دانشکده بهداشت آدرس دفتر:

 آشنايي با اصول و مفاهیم علم بهداشت وتوجه به كاربرد و اعمال آن در بخش هاي تصويربرداري پزشكي هدف كلي درس :

یري آن در بخننش هنناي در اينند درد دانشننجويان بننا اصننول و مفنناهیم علننم بهداشننت و رعايننت و بكننار  اهددداف اصتصا ددي درس :

 ..تصويربرداري پزشكي در مواجهه با بیماران و در شرايط مختلف كاري آشنا مي شوند

 منابع ا لي درس :

  انتشارات ارجمند  -كتاب جامع بهداشت عمومي دكتر حسين حاتمي و همكاران 

 .سایر منابغ معتبر تخصصي بر حسب نظر استاد مربوطه 

 رم مربوط به هر ارزشيابي :* نحوه ارزشيابي دانشجو و با

 نمره 17.5 الف( پايان دوره آزمون نهايي :  بارم 

 نمره 1: بارم درد  مشارکت در بحث های مرتبط با هر جلسه(  ب 

 نمره1.5کیفیت حضور در کالد  

 سياست مسئول دوره در مورد برصورد با غيبت و تاصير دانشجو در كالس درس :

 برابر مقررات آموزشی عمل مي  ردد 4 /17بیش از  نمره كم مي شود.  .20هر غیبت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي –معاونت آموزشي 

 بهداشت عمومی رشته رادیولوژی جدول زمان بندي ارائه برنامه درد                   

 1401-1400نیمسا ل اول          

                                       



آمادگي الزم دانشجویان قبل  مدرس عنوان ساعت تاریخ جلسه

 شروع كالس زا

 

 بحث صواهد بود یمحور ا ل یماريهر ب یدر راستا یو کشور یمل یاستاد بر برنامه ها دي***** در تمام جلسات تاک

 یذهن یحضور و آماد  لطفی زاده دکتر مقدمه و كلیات بهداشت عمومي 3-1  1

 حضور و آماد ی ذهنی لطفی زاده دکتر سالمت و بیماري 3-1  2

 یذهن یحضور و آماد  زاده یدکتر لطف آموزش بهداشت 3-1  3

بهداشت محیط)بهداشت آب فاضالب،مديريت زباله،  3-1  4

آلود ي صوتي، عفونت هاي بیمارستاني و راه هاي 

 (كنترل آن عفونت زدائي در پزشكي

 یذهن یضور و آماد ح زاده یدکتر لطف

بهداشت حرفه اي)بهداشت ايمني و سالمت در محیط  3-1  5

كار با تاكید بر مسائل مربوطه در بخش هاي 

 (تصويربرداري پزشكي

 یذهن یحضور و آماد  زاده یدکتر لطف

 حضور و آماد ی ذهنی زاده یدکتر لطف مديريت برنامه هاي تندرستي 3-1  6

اپیدمیولوژي و مراقبت از  اپیدمیولوژي)كلیات 3-1  7

 بیماري ها در سطوح پیشگیري(

 حضور و آماد ی ذهنی لطفی زاده  دکتر

  تکاليف صواسنه شده از دانشجویان باید بصورت اسالید به استاد تحویل و بين دانشجویان به اشتراک گذاشته صواهد شد. به بعد 3از هفته   

 دارد.ارائه تکاليف نمره صا ی در مجموع ارزشيابی 

 .تكاليف داده شده جهت آمادگي الزم دانشجویان قبل از شروع كالس الزامي مي باشد ارائه* سایر تذكرهاي مهم براي دانشجویان :

 


