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 و بارم مربوط به هر ارزشيابی :نحوه ارزشيابی دانشجو ٭

تهياه    %20نامه عمليااتی  +تهيه بر %10+ تهيه مستند علمی  نمره  %25پروپوزال  پژوهشی  انجام ارزیابی جامعه،  نيازسنجی والف( در طول دوره  تکوینی و تجمعی: 

 انجام شده در ارزیابی جامعهمقاله علمی از روند کارهای ارش به سبک گزتهيه  %25و  و پرزنت درصد ميزان مشارکت 10و   %10پوستر

 و پایش و ارزشیابی دانشجویان رعایت دقیق مقررات آموزشی سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو در کالس درس:٭

https://nciph.sph.unc.edu/tws/HEP_INTROCHA/certificate.php
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 1396  -97      ومد نیمسال  – کاراموزی بهداشت جدول زمان بندی ارائه برنامه درس روش 

آمادگی الزم 

دانشجویان قبل از 

 شروع کالس

 ردیف تاریخ ساعت نعنوا مدرس

 شنبهه س 8 -17 و اهداف کاراموزی کليات نيازسنجی و پژوهشمعارفه و بيان  دکتر احمدی جلسه قبل

هر هفته 

از 

24/11/96 

 21بمدت 

 روز کاری

+ 

شنبه  ود

یک ها 

هفته در 

ميان 

ساعت 

12-15 

اساس بر 

ثبت 

روزهای 

کاراموزی 

در لوگ 

 بوک

1 

 اصول ارزیابی جامعه، گام ها ی نياز سنجیمشارکتی، يق تحق دکتر احمدی جلسه قبل
17- 8 2 

 بيان مسئله و مقدمه و معيارهای ارزیابی و گام ها احمدیدکتر  جلسه قبل
17- 8 3 

 با مردم و اصول اخالقی منابع داده ها و شيوه مصاحبه دکتر احمدی جلسه قبل
17- 8 4 

 کار در فيلد و جمع اوری داده ها دکتر احمدی جلسه قبل
17- 8 5 

 ارزیابی پروژه ها و اولویت بندی نيازها دکتر احمدی جلسه قبل
17- 8 6 

 يرهاکار در فيلد و جمع اوری داده ها / اهداف و فرضيه ها و متغ احمدیدکتر  جلسه قبل
17- 8 7 

 روش های نمونه گيری / ادامه کار عملی طراحی یک پروژه دکتر احمدی جلسه قبل
17- 8 8 

 9 8 -17 روش های نمونه گيری /ادامه  کار عملی طراحی یک پروژه دکتر احمدی جلسه قبل

 10 8 -17 ارزیابی  /در فيلد و جمع اوری داده هاکار  دکتر احمدی جلسه قبل

 11 8 -17 کار در فيلد و جمع اوری داده ها دکتر احمدی جلسه قبل

 12 8 -17 کار در فيلد و جمع اوری داده ها دکتر احمدی جلسه قبل

 13 8 -17 کار در فيلد و جمع اوری داده ها دکتر احمدی جلسه قبل

 14 8 -17 د و جمع اوری داده هاکار در فيل دکتر احمدی جلسه قبل

 15 8 -17 ها کار در فيلد و جمع اوری داده ها /اولویت بندی /تحليل داده دکتر احمدی جلسه قبل

 16 8 -17 ه هااولویت بندی مسایل و تحليل مشکالت / بارش افکار/تفسير داد دکتر احمدی جلسه قبل

 17 8 -17 نوشتن گزارشات/ مرور فيلد دکتر احمدی جلسه قبل

 18 8 -17 ارایه نتایج/  چک کردن یافته ها/ بحث گروهی دکتر احمدی جلسه قبل

 19 8 -17 تدوین برنامه عملياتی و پيشنهادات دکتر احمدی جلسه قبل

 20 8 -17 تهيه پوستر و پرزنت پروژه دکتر احمدی جلسه قبل

 نوشتن مقاله /گزارش پایانی طرح دکتر احمدی جلسه قبل
17- 8 
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 سایر تذکر های مهم برای دانشجویان:٭

 کار در فیلد الزامی است. مطالب هر جلسه وابسته به جلسه قبل بوده و دانشجویان عزیز حتی المقدور غیبت نکنند. -

 د.حضور یابو فیلد  در کالس درباره مطالب گفته شده ، شجو با آمادگی قبلی گرفته شود لذا دانتجارب در هر جلسه ممکن است  -

 باتوجه به همزمانی تعطیل رسمی با زمان کالس، الزم است دانشجویان محترم برای برگزاری کالس جبرانی هماهنگ نمایند. -

 بخش از نمره امتحان خواهد بود. مهمترین و مقاله و اجرای ان و تهيه برنامه مداخالتی و پوستر پروژهتدوین پروپوزال  -

 

 

 معرفی درس. 1

، منابع وتق، نقاط شار اطالعات دارایی ها، تحلیل وانتت که طی آن اعضای جامعه با تعیین، جمع آوریجامعه فرایندی اسسالمت  ارزیابی

، هاین دیدگا با .به دست می آورندقبت سالمت جامعه نظام مرا نگرانی ها و دلواپسی ها، ،درست از سالمتی یکدر، نیازهای جامعه و

  برروی جامعه. ارزیابی سالمت جامعه به دست جامعه انجام می شود تا

ال بوده و رند فعارزیابی جامعه یک پروسه است و برای اینکه این پروسه خوب پیش برود بایستی افرادی که در ارزیابی جامعه شرکت دا

ه مداخالت خشیدن ببعه وقت و انرژی زیادی می برد ولی هیچ روشی بهتر از آن برای بهبود با اینکه ارزیابی جام در جریان امور باشند.

 پیشگیرانه و پیدا کردن مشکالت اصلی جامعه به وسیله افرادی که مقیم منطقه هستند وجود ندارد.

اعی ، ی اجتمبا شناخت جنبه ها ارزیابی جامعه راهبردی اساسی وابزاری مهم برای توسعه جامعه وارتقای سطح سالمت جامعه است که

 د.می شو اقتصادی وفیزیکی جامعه وبا مشارکت اعضای جامعه وذی نفعان برنامه ریزی های سالمت تدوین وبه مرحله اجرا گذارده

معه ت جاء سالمشناخت جامعه وباورها ، رفتارها وعادات مردمی که درآن جامعه زندگی می کنند اولین قدم برای رسیدن به هدف ارتقا

 ارزش ارزیابی سالمت جامعه دربالفعل نمودن ارزیابیها وفعالیت ها است. است .

،  ران اجتماعین ورهبدرارزیابی سالمت جامعه ، کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی محلی، بیمارستانها ودرمانگاهها ، بازرگانا

  .ذی نفعان می بایست درگیرشونددست اندرکاران تعلیم وتربیت ، کارکنان خدمات اجتماعی وسایر

شان هستند. اص خودجامعه تشکیل یافته از مجموعه ای از افراد در مکان ها با عالیق ، ارزشها ، تجربیات، رسم و رسوم و سیاست های خ

ارزیابی  توان یورهای خاص موثر بر سالمت جامعه مبه وسیله جمع آوری اطالعات در مورد جنبه های متفاوت از جامعه و توجه به فاکت

یابی رزاو تجربه  هپروپوزال های اجرا شدو بخصوص ، اسالیدها در این درس، منابع اصلی یادگیری که شامل کتب، مقاالت را انجام داد. 

شته می راک گذادر دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایستگاه تحقیقات بهداشتی بندرعباس معرفی  و به اشتجامعه توسط استاد هوالکویی 

اختیار  شده و در شود نیز تهیهتر میکه باعث یادگیری بیشتر و عمیقو مقاالت های صوتی و متنی منابع کمکی مانند اسالید، فایلد. شو

داده و  ا دقت انجامف را برود مطالب را با دقت از منابع معرفی شده مطالعه کنند، تکالیگیرد. از یادگیرندگان محترم انتظار میتان قرار می

 از نکات آموخته شده روزانه خود استفاده کنند.  و زمان تعیین شده ارسال نماینددر 

 

 معرفی و اهداف درس
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 جامعه عبارتند از : گام های ارزیابی

 ی اولیه و داده های ثانویه(جمع آوری داده های جامعه )داده ها-2تشکیل تیم ارزیابی جامعه                                       -1

 ای جامعههترکیب آمارهای سالمت شهرستان با داده  -4داده های سالمت شهرستان                              تحلیل-3

 سعه برنامه عملیاتیتو -8ایجاد پرونده ارزیابی و مستندسازی             -7انتخاب اولویت ها         -6گزارش به جامعه    -5

 امده است.این گام ها در شکل زیر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف درس. 2

 اهداف کلی
 شناختي: -

o  ن(ستان/استا) شهر/ روستا/ محله/شهر جامعه سالمتارتقا و کاربرد آن در  ارزيابي سالمت جامعهآشنايي با مفاهيم 

 عاطفي: -

o  معهقا سالمت جاارتو کاربرد آن در  ارزيابي سالمت جامعهو  تحقيقاصول علمي استفاده از و داشتن انگيزه عالقه مندي 

 مهارتي -

o ارزيابي سالمت جامعه و کاربرد آن در ارتقا سالمت جامعه  علمي و گام هاي توانايي استفاده از اصول 

o تدوین مقاله علمی مرتبط با ارزیابی جامعه 
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o :اهداف اختصاصی درس 

 رود در پایان دوره، افراد شرکت کننده بتوانند:انتظار می

 حیطه شناختي:

 تحليل زالحقيق، پروپوتارزيابي،  ساختار تيم مستند و شواهد، دارايي، ارزيابي، اطالعات،انواع داده ها، داده،  عه،جام نياز، سالمت، مفاهيم ،

تمرکز، مث گروهي ، بحاعتبارسنجي ،، روش کار و متدولوژي پژوهشداده، شيوه استنادبانک بيان مسئله، بررسي متون، تهيه ، مشکل

 .ح نمايندرا تشريعملياتي  اولويت بندي و تدوين برنامهمرتبط با سالمت و جامعه،  روش گروه اسمي، شاخصهاي بهداشتي و

  را شرح دهند.ارزيابي سالمت جامعه و گام هاي يک اصول اساسي 

  بزنند. يک مثال از پژوهش هاي انجام شده نيازسنجيانواع مطالعات براي 

    تحليل نمايند. راارزيابي سالمت جامعه  واصول مهم روش تحقيق در حل مشکالت جامعه کاربرد هريک از 

   نمايند و تفسير را تحليل ارزيابي سالمت جامعهالگوي عمومي. 

  را تشريح نمايند ها در ارزيابي سالمت جامعه هجمع اوري دادشيوه هاي. 

 نمايند. شريحرا تدر ارزيابي سالمت جامعه اثربخش  تحقيقهاي ويژگي 

  را تشريح نمايند. تحقيقانواع 

   کنند. آموخته شده را نقد تحقيقهاي هر يک از روش هاي مزايا و محدوديت 

 نمايند. را تشريح نوع مطالعه در يک پژوهشثر بر انتخاب عوامل مو 

 حیطه عاطفي:

  توجه کنند.و ارزيابي سالمت جامعه علمي  تحقيقروش هاي و به اهميت استفاده از اصول 

 راجع به مباحث مطرح شده، مطالعه نمايند. 

 .تکاليف را به دقت و در مهلت تعيين شده انجام دهند 

 حیطه مهارتي:

 ار و ويان برگزبراي ساير دانشجارزيابي سالمت جامعه يک کارگاه اموزشي  خود به کارگيرند. تحصيلهاي کسب شده را در مهارت

 ز جامعه ر نيامبتني ب سوال پژوهشي يک پروپوزال علمي براي حل يک مسئله و پاسخ به يک بعنوان مدرس کارگاه تدريس نمايند.

 تدوين و اجرا نمايند.
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 )محتوای الکترونیکی )پادکست صوتی یا محتوای چندرسانه ای 
 تکمیل چک لیست ای(نوع )صوتي یا چندرسانه عنوان ردیف

  ایچندرسانه روش تحقيقمفاهيم   1

  چند رسانه ای ارزيابي جامعهگام هاي   2

  چند رسانه ای و گرداوری داده ها یری و حجم نمونهروش های نمونه گ  3

  ایچندرسانه و روشهای مصاحبه کیفیانواع مطالعات   4

  ایچندرسانه روش های تحلیل داده ها  5

  ایچندرسانه و طراحی برنامه مدیریت پژوهش  6

  ... اسالید، فایل متنی و 
 كنندگان مؤلفین/تهیه عنوان /موضوع نوع محتوا

 علی احمدیدکتر  ارزيابي سالمت جامعهروش  سالیدا

 زیر را مطالعه و از هر کدام در حد یک چکیده ارایه دهید.و سایت   مقاالتکتاب و 
http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/assessing-community-needs-and-

resources/conducting-needs-assessment-surveys/main 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات

 منابع زیر را نیز بررسی کنید. ام یک چکیده ارایه دهید.مقاله پیوست را با دقت مطالعه و از هر کد 15

 

http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/assessing-community-needs-and-resources/conducting-needs-assessment-surveys/main
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 پروژه پایان ترم

را در  انجام ارزیابي جامعهو   ارزیابي جامعهمفاهیم پروژه نهایي یک كار عملي است كه تلفیقي از هر دو بخش   

وزی گام های ارزیابي به درطي این دوره كارام نحوه انجام پروژه در زمان مناسب اعالم خواهد شد.  گیرد.بر مي

 صورت عملیاتي در جامعه انجام خواهد شد. انجام پروژه تکلیف اصلي است.
 

 هدف از ارائه پروژه:

 ی عملبه کارگیری مطالب تئوری در حوزه 

  انجام ارزیابی جامعهارتقای مهارت 

  یازهای جامعهعملیاتی مبتنی بر نو ارزیابی جامعه برای پاسخ به تدوین برنامه  روش تحقیقاستفاده از ارتقای مهارت 

 

http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/assessing-community-needs-and-

resources/conducting-needs-assessment-surveys/main 

1.        Baig, K., M. Shaw-Ridley, and O.J. Munoz, Applying geo-spatial analysis in community needs 

assessment: Implications for planning and prioritizing based on data. Evaluation and Program 

Planning, 2016. 58: p. 42-48. 

2. Coats, H., et al., A Community Needs Assessment for the Development of an Interprofessional 
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  مطالعه بیشترمنابع 

 هاژهتکالیف و پرو

http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/assessing-community-needs-and-resources/conducting-needs-assessment-surveys/main
http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/assessing-community-needs-and-resources/conducting-needs-assessment-surveys/main


 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد –فرم معرفی دروس نظری و عملی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی –معاونت آموزشی 

  8 صفحه
 اپیدمیولوژیست و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد –دکتر علی احمدی  – کاراموزی بهداشتدرس 

 تکالیف طول ترم 

 شرح تکلیف کلیفعنوان ت شماره
مهلت پاسخ 

 دانشجویان

 مهلت فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

 کالسی:تکلیف اول  1

 

  مقاله ارایه شده را مطالعه و برای هر کدام خالصه ای بنویسید. 15

 هر فرد یک مجموعه اسالید با عنوان ارزیابی جامعه تهیه و پرزنت نماید.
  

 و  نجامعه در ایراهای ارزیابی روش انواع آشنایی با 

 مقاالتتوجه به اهمیت به کارگیری صحیح 

 کالسی:دوم تکلیف  2

 

داف درس به تناسب موضوع و اه ارزیابی جامعه روشکلیف، چگونگی استفاده از در این ت

 بررسی خواهد شد. 

  شود.توضیح کامل در مورد نحوه انجام تکلیف، در زمان مناسب ارائه می

یک  ی دهید.مرا انجام   ارزیابی یک جامعهدرباره  له و گزارش مستندیک مقادر این تکلیف 

 د.نمائی نتدوی و بر مبنای آن برنامه عملیاتی پروپوزال علمی را گام به گام با کالس اجرا

  

نابع استفاده از م ارزیابی جامعه و کاربرد آشنایی با 

منابع توجه به اهمیت استفاده صحیح از مختلف و 

 تهای متفاوعیتمختلف در موق

 کزارش/ مقاله /نوشتن یک پروپوزال
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 خیر  بلی   اید؟آیا خودآزمون چندگزینه ای در نظر گرفته

 

 

 

 موضوع )های( بحث: 

 رائه پیشنهادات و نقطه نظرات کاربردیا -

در رو برای شما در این درس وجود با توجه به اینکه امکان کالس حضوری و مراجعه رو 

لطفا هر پیشنهاد و یا نقطه نظر کاربردی در جهت ارتقای کیفیت ارائه این درس  ،دارد

  .سازنده شما استفاده خواهد شدهادات بیان کنید. قطعا از پیشن مباحثه قسمتدر دارید 

 
 

 
 

 (رمواتاق بحث )ف

 خودآزمون ها
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