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  :ايان دوره از فراگيران انتظار مي رود تا قادر باشند پ

 .تعريف بهداشت ،وعوامل تعيين كننده آن را بيان ومفاهيم بهداشتي را شرح دهد

 را توضيح دهد  PHC ,MCHاصول 

 دهد انواع پيشگيري وسطوح آن را شرح

 مفاهيم بهداشت عمومي وفردي ، بهداشت جامعه نگر را شرح دهد

 نظام هاي عرضه كننده خدمات بهداشتي را در ايران وجهان شرح دهد

 شاخص هاي مهم بهداشتي ودرماني را شرح دهد وبكار گيرد

 را را توضيح دهد MCHو فلسفه آن و   PHCاصول 

 آموزش بهداشت واصول آن را شرح دهد

 .ز بيماري هاي واگير و غير واگير را شرح دهدفهرستي ا

  .اصطالحات رايج در بهداشت عمومي را توضيح دهد

حضور منظم در كالس ، رعايت شئون دانشـجويي، شـركت در بحـث هـاي     ) : تكاليف دانشجو در طول تـرم : (وظايف دانشجويان*

  ها، ارائه سمينار كالسيكالسي و پرسش و پاسخ

  

*منابع اصلي درس ����� ا��� (�� ر���� ا��ل ���� ���� و دادن �	��� ��اي 

���" آ��ب !�� ، آ��ب ��و��، ا������، ........ 1 درسنامه  پزشكي  �#�$  %#&

ترجمه به فارسي حسين شجاعي ) پاركر . ك. مولفان جي اي پارك (پيشگيري و اجتماعي كليات خدمات بهداشتي 

) 1387نشر سماط : تهران . (2002. 17ويرايش . د دوم ملك افضلي حسين جل: تهراني، حسين   

  

مولفان جي اي پارك ) (درسنامه  پزشكي پيشگيري و اجتماعي اصول و روشهاي جمعيت شناسي و آمارهاي بهداشتي

. 2002. 17ويرايش . ملك افضلي حسين جلد دوم : ترجمه به فارسي حسين شجاعي تهراني، حسين ) پاركر . ك. 

  ) 1383سماط  نشر: تهران (

  )آخرين ويرايش(گزيده اي از مباني دندانپزشكي جامعه نگر

تهران . .ويراست سوم. اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي شايع در ايران. حسين حاتمي. مسن جانقرباني. فريدون عزيزي

  .1389. دانشگاه شهيد بهشتي: 

  



سخنراني، پرسش و پاسخ ، بحث كالسي:روش تدريس *  

نرم افزار پاورپوينت با كمك لپ تاپ و ويدئو پروژكتور، وايت برد: آموزشي مورد استفاده وسايل كمك*  

 

ها و زمان سنجش و ارزشيابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيا بي  روش*  ���� )زمان امتحانات  وتكاليف ذكر شود–بارم بندي –نوع امتحانات از لحاظ نحوه طراحي سوال   

 انجام تكاليف طي هر جلسه و امتحان پايان ترم

  

  :برنامه زمان بندي درس
  اهداف كلي جلسه  عنوان جلسه  تاريخ  جلسه

مروري بر مفهوم بهداشت و   هفته اول  1

  سالمت

آشنايي دانشجويان با مفهوم بهداشت و 

شناخت دانشجويان از ابعاد سالمتي . سالمت 

  و طيف سالمتي 

شناخت دانشجويان با مفهوم بيماري و شبكه عليت   بيماري و عوامل بيماري زامفهوم   هفته دوم  2

شناخت انواع روشهاي پيشگيري . در ايجاد بيماري

  از بيماري و نقش كاركنان بهداشتي

مفهوم بهداشت فردي و عمومي و   هفته سوم  3

  بهداشت جامعه نگر

آشنايي دانشجويان با تعريف بهداشت عمومي و 

با بهداشت جامعه نگر در اين   آشنايي. فردي 

  موضوع

نظامهاي عرضه خدمات بهداشتي   هفته چهارم  4

  در ايران و جهان

شناخت دانشجويان از نظامهاي عرضه خدمات 

بهداشتي در ايران و جهان ، هدف از تشكيل و 

  ووظايف اين نظامها

مروري بر شاخصهاي اندازه گيري   هفته پنجم  5

  )1(سالمت جامعه 

نشجويان با شاخصهاي اندازه گيري آشنايي دا

  سالمت جامعه

مروري بر شاخصهاي اندازه گيري   هفته ششم  6

  )2(سالمت جامعه 

آشنايي دانشحويان با چگونگي تعيين نيازهاي  

آشنايي دانشجويان با مفاهيم . بهداشتي جامعه 

  .شيوع، بروز ، شدت و كشندگي 

شناخت دانشجويان از مفهوم آموزش بهداشت و   مفهوم آموزش بهداشت  هفته هفتم  7

  .  آشنايي با اصول  آموزش بهداشت. اهداف آن

آشنايي دانشجويان با تعريف خدمات بهداشتي اوليه   مروري بر خدمات بهداشتي اوليه  هفته هشتم  8

  آن    زيهاي و استرات و اصول،  اجزا،

مروري بر شبكه بهداشتي و   هفته نهم  9

  درماني ايران 

آشنايي دانشجويان با سطوح مختلف شبكه 

. بهداشتي و درماني و شناخت وظايف هر سطح 

  آشنايي با برنامه پزشك خانواده

معرفي بيماري هاي واگير و غير   هفته دهم  10

  واگير

. شناخت دانشجويان از زيج حياتي و اجزاي آن

نحوه تكميل زيج و كاربرد آن در محاسبه 

  شاخصهاي حياتي  



شناخت دانشجويان با اهميت مراقبتهاي مادر و     يازدهم هفته  11

  شناخت اقدامات و نشانگرهاي مربوطه. كودك


	�� �����آشنايي با ا  هفته دوازدهم  12� �. آشنايي دانشجويان با مفهوم رشد و تكامل كودك    ������ ���� 

ارزيابي . آشنايي با منحني رشد و تكامل كودك

  رشد و تكامل كودك  

  

  

  

  

  
 


