فرم معرفی دروس نظری و عملی – دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
معاونت آموزشی – مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
معرفی درس کارآموزی بهداشت
٭نام و شماره درس:

نیمسال دوم  1396 -97دانشکده :بهداشت

کاراموزی بهداشت

1261027

٭روز و ساعت برگزاری :دوشنبه ها  12-15و سه شنبه ها  8تا 17
٭تعداد و نوع واحد (نظری/عملی) :

گروه آموزشی  :اپیدمیولوژی و آمار زیستی

٭رشته و مقطع تحصيلی :کارشناسی ناپيوسته ارشد اپيدميولوژی

٭محل برگزاری :مرکز تحقيقات مدل سازی در سالمت/گروه /فيلد /جامعه

 2واحد کاراموزی  102ساعت

٭دروس پيش نياز :اصول اپيدميولوژی و روش تحقيق
٭نام مسوول درس :دکتر علی احمدی

٭تلفن و روزهای تماس 09133834324:تمام روزهای هفته

٭آدرس دفتر  :گروه آموزشی اپيدميولوژی و آمار زیستی

٭آدرس aliahmadi2007@gmail.com :Email

٭هدف کلی درس :توانمند سازی دانشجویان برای ارزیابی نيازهای جامعه ،طراحی و اجرای یک طرح تحقيقاتی مبتنی بر نيازهای جامعه و تدوین برنامه عملياتی و گزارش مبتنی بر مستندات

٭اهداف اختصاصی درس:
-1

دانشجو بتواند روش تحقيق مشارکتی را تعریف و مراحل و فازهای ارزیابی سالمت جامعه را بنویسد.

-2

دانشجو بتواند نياز و انواع ان را تعریف نماید و مهارت الزم را در شناسایی و طبقه بندی انواع نيازهای جامعه کسب نماید.

-3

دانشجو بتواند منابع گرداوری ارزیابی جامعه و روشهای تحليل ذینفعان را فهرست نماید.

-4

دانشجو بتواند برای شروع کار ارزیابی جامعه ( )Establish a Community Assessment Teamاقدامات را فهرست کند.

-5

دانشجو انواع تکنيک ها و روشهای گرداوری داده ها و بخصوص مصاحبه و ارتباط با مردم و ذینفعان را در ارزیابی جامعه بيان و فهرست نماید.

-6

دانشجو چگونگی اولویت بندی مسایل و استفاده از ماتریس دو بعدی و جدول تحليل مشکالت جامعه را توضيح دهد.

-7

دانشجو انواع مطالعات اپيدميولوژیک در حل مشکالت جامعه ،روشهای تعيين حجم نمونه و نمونه گيری در تحقيقات کمی و کيفی را بيان کند.

-8

دانشجو انواع داده های اوليه و ثانویه و شاخصهای سالمت و روشهای ترکيب و تحليل داده ها و گزارش نتایج و مستندسازی فعاليتها را بيان نماید.

-9

دانشجو پایش ،ارزشيابی ،کنترل کيفی  ،محدودیت ها و مالحظات اخالقی کار در جامعه را بيان کند.

 -10دانشجو روشهای مدیریت اجرای پژوهش (طرح اجرا و گانت ،بودجه بندی و براورد نيروی انسانی) و نحوه نوشتن رفرانس ها را بيان کند.
 -11دانشجو نحوه طراحی پوستر ،تنظيم مستندات و تدوین برنامه مداخله جامع سالمت را بيان و با چرخه زندگی برنامه های سالمت و نظام سالمت آشنا گردد.
٭منابع اصلی درس (عنوان کتاب  ،نا م نویسنده  ،سال و محل انتشار ،نام ناشر ،شماره فصول یا صفحات مورد نظر در این درس -در صورتی که مطالعه همه کتاب یا همه
مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)
-1ارزیابی جامعه و روش تحقيق در خانه بهداشت – دکتر هوالکویی نائينی و همکاران  .انتشارات گپ1393 ،
 -2روش شناسی پژوهش های کاربردی – دکتر ملک افضلی و همکاران 1383
-3راهنمای ارزیابی جامعه -دکتر هوالکویی و جالل کریمی – انتشارات مقيم 1387
-4مجموعه مقاالت مرتبط با درس و اسالیدهای ارایه شده در کالس های توجيهی کاراموزی ،مجموعه مستندات و کليپ های تجربيات کاراموزی دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی شهرکرد ،ورودی 1395
-5کتاب  10گام پژوهش در سيستم های بهداشتی درمانی سعيد اصف زاده –  1380وزارت بهداشت
-6کتاب روش تحقيق مشارکتی -دکتر مجدزاده ،انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران 1383
Carolina.

North

7-Community Health Assessment- Guide Book. World Health Organization – 2001
8-Introduction
to
Community
Health
Assessments
in
https://nciph.sph.unc.edu/tws/HEP_INTROCHA/certificate.php Accessed February 7, 2018.

٭نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی :
الف) در طول دوره تکوینی و تجمعی :انجام ارزیابی جامعه ،نيازسنجی و پروپوزال پژوهشی  %25نمره  +تهيه مستند علمی + %10تهيه برنامه عمليااتی  %20تهياه
پوستر %10و  10درصد ميزان مشارکت و پرزنت و  %25تهيه گزارش به سبک مقاله علمی از روند کارهای انجام شده در ارزیابی جامعه
٭سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو در کالس درس :رعایت دقیق مقررات آموزشی و پایش و ارزشیابی دانشجویان

صفحه 1
درس کاراموزی بهداشت – دکتر علی احمدی – اپیدمیولوژیست و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

فرم معرفی دروس نظری و عملی – دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
معاونت آموزشی – مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

جدول زمان بندی ارائه برنامه درس روش کاراموزی بهداشت – نیمسال دوم
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معارفه و بيان کليات نيازسنجی و پژوهش و اهداف کاراموزی

دکتر احمدی

جلسه قبل

تحقيق مشارکتی ،اصول ارزیابی جامعه ،گام ها ی نياز سنجی

دکتر احمدی

جلسه قبل

بيان مسئله و مقدمه و معيارهای ارزیابی و گام ها

دکتر احمدی

جلسه قبل

منابع داده ها و شيوه مصاحبه با مردم و اصول اخالقی

دکتر احمدی

جلسه قبل

کار در فيلد و جمع اوری داده ها

دکتر احمدی

جلسه قبل

ارزیابی پروژه ها و اولویت بندی نيازها

دکتر احمدی

جلسه قبل

کار در فيلد و جمع اوری داده ها  /اهداف و فرضيه ها و متغيرها

دکتر احمدی

جلسه قبل

روش های نمونه گيری  /ادامه کار عملی طراحی یک پروژه

دکتر احمدی

جلسه قبل

هفته در
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اولویت بندی مسایل و تحليل مشکالت  /بارش افکار/تفسير داده ها

دکتر احمدی

جلسه قبل

روزهای

8 -17

نوشتن گزارشات /مرور فيلد

دکتر احمدی

جلسه قبل

8 -17

ارایه نتایج /چک کردن یافته ها /بحث گروهی

دکتر احمدی

جلسه قبل

کاراموزی

8 -17

تدوین برنامه عملياتی و پيشنهادات

دکتر احمدی
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٭تاریخ امتحان ميان ترم96/8/29

٭تاریخ امتحان پایان ترم96/10/27:

صفحه 2
درس کاراموزی بهداشت – دکتر علی احمدی – اپیدمیولوژیست و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

فرم معرفی دروس نظری و عملی – دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
معاونت آموزشی – مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
٭سایر تذکر های مهم برای دانشجویان:
-

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

-

در هر جلسه ممکن است تجارب گرفته شود لذا دانشجو با آمادگی قبلی درباره مطالب گفته شده  ،در کالس و فیلد حضور یابد.

-

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

-

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

معرفی و اهداف درس
 .1معرفی درس
ارزیابی سالمت جامعه فرایندی است که طی آن اعضای جامعه با تعیین ،جمع آوری ،تحلیل وانتشار اطالعات دارایی ها ،نقاط قوت ،منابع
و نیازهای جامعه ،درکی درست از سالمتی ،دلواپسی ها ،نگرانی ها و نظام مراقبت سالمت جامعه به دست می آورند .با این دیدگاه،
ارزیابی سالمت جامعه به دست جامعه انجام می شود تا برروی جامعه.
ارزیابی جامعه یک پروسه است و برای اینکه این پروسه خوب پیش برود بایستی افرادی که در ارزیابی جامعه شرکت دارند فعال بوده و
در جریان امور باشند .با اینکه ارزیابی جامعه وقت و انرژی زیادی می برد ولی هیچ روشی بهتر از آن برای بهبود بخشیدن به مداخالت
پیشگیرانه و پیدا کردن مشکالت اصلی جامعه به وسیله افرادی که مقیم منطقه هستند وجود ندارد.
ارزیابی جامعه راهبردی اساسی وابزاری مهم برای توسعه جامعه وارتقای سطح سالمت جامعه است که با شناخت جنبه های اجتماعی ،
اقتصادی وفیزیکی جامعه وبا مشارکت اعضای جامعه وذی نفعان برنامه ریزی های سالمت تدوین وبه مرحله اجرا گذارده می شود.
شناخت جامعه وباورها  ،رفتارها وعادات مردمی که درآن جامعه زندگی می کنند اولین قدم برای رسیدن به هدف ارتقاء سالمت جامعه
است  .ارزش ارزیابی سالمت جامعه دربالفعل نمودن ارزیابیها وفعالیت ها است.
درارزیابی سالمت جامعه  ،کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی محلی ،بیمارستانها ودرمانگاهها  ،بازرگانان ورهبران اجتماعی ،
دست اندرکاران تعلیم وتربیت  ،کارکنان خدمات اجتماعی وسایرذی نفعان می بایست درگیرشوند.
جامعه تشکیل یافته از مجموعه ای از افراد در مکان ها با عالیق  ،ارزشها  ،تجربیات ،رسم و رسوم و سیاست های خاص خودشان هستند.
به وسیله جمع آوری اطالعات در مورد جنبه های متفاوت از جامعه و توجه به فاکتورهای خاص موثر بر سالمت جامعه می توان ارزیابی
را انجام داد .در این درس ،منابع اصلی یادگیری که شامل کتب ،مقاالت  ،اسالیدها و بخصوص پروپوزال های اجرا شده و تجربه ارزیابی
جامعه توسط استاد هوالکویی در دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایستگاه تحقیقات بهداشتی بندرعباس معرفی و به اشتراک گذاشته می
شود .منابع کمکی مانند اسالید ،فایلهای صوتی و متنی و مقاالت که باعث یادگیری بیشتر و عمیقتر میشود نیز تهیه شده و در اختیار
تان قرار میگیرد .از یادگیرندگان محترم انتظار میرود مطالب را با دقت از منابع معرفی شده مطالعه کنند ،تکالیف را با دقت انجام داده و
در زمان تعیین شده ارسال نمایند و از نکات آموخته شده روزانه خود استفاده کنند.
صفحه 3
درس کاراموزی بهداشت – دکتر علی احمدی – اپیدمیولوژیست و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

فرم معرفی دروس نظری و عملی – دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
معاونت آموزشی – مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

گام های ارزیابی جامعه عبارتند از :
-1تشکیل تیم ارزیابی جامعه

-2جمع آوری داده های جامعه (داده های اولیه و داده های ثانویه)

-3تحلیل داده های سالمت شهرستان

 -4ترکیب آمارهای سالمت شهرستان با داده های جامعه

-5گزارش به جامعه

 -6انتخاب اولویت ها

 -7ایجاد پرونده ارزیابی و مستندسازی

 -8توسعه برنامه عملیاتی

این گام ها در شکل زیر امده است.

 .2اهداف درس
اهداف کلی
-

شناختي:
 oآشنايي با مفاهيم ارزيابي سالمت جامعه و کاربرد آن در ارتقا سالمت جامعه ( شهر /روستا /محله/شهرستان/استان)

-

عاطفي:
 oعالقه مندي و داشتن انگيزه استفاده از اصول علمي تحقيق و ارزيابي سالمت جامعه و کاربرد آن در ارتقا سالمت جامعه

-

مهارتي

o

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

 oتدوین مقاله علمی مرتبط با ارزیابی جامعه

صفحه 4
درس کاراموزی بهداشت – دکتر علی احمدی – اپیدمیولوژیست و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

فرم معرفی دروس نظری و عملی – دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
معاونت آموزشی – مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 oاهداف اختصاصی درس:
انتظار میرود در پایان دوره ،افراد شرکت کننده بتوانند:
حیطه شناختي:
 مفاهيم سالمت ،نياز ،جامعه ،داده ،انواع داده ها ،اطالعات ،مستند و شواهد ،دارايي ،ارزيابي ،ساختار تيم ارزيابي ،تحقيق ،پروپوزال ،تحليل
مشکل ،بيان مسئله ،بررسي متون ،تهيه بانک داده ،شيوه استناد ،روش کار و متدولوژي پژوهش ،اعتبارسنجي ،بحث گروهي متمرکز،

روش گروه اسمي ،شاخصهاي بهداشتي و مرتبط با سالمت و جامعه ،اولويت بندي و تدوين برنامه عملياتي را تشريح نمايند.
 اصول اساسي و گام هاي يک ارزيابي سالمت جامعه را شرح دهند.
 براي انواع مطالعات نيازسنجي يک مثال از پژوهش هاي انجام شده بزنند.



کاربرد هريک از اصول مهم روش تحقيق در حل مشکالت جامعه و ارزيابي سالمت جامعه را تحليل نمايند.



الگوي عمومي ارزيابي سالمت جامعه را تحليل و تفسير نمايند.



ويژگيهاي تحقيق اثربخش در ارزيابي سالمت جامعه را تشريح نمايند.



انواع تحقيق را تشريح نمايند.

 شيوه هاي جمع اوري داده ها در ارزيابي سالمت جامعه را تشريح نمايند.




مزايا و محدوديتهاي هر يک از روش هاي تحقيق آموخته شده را نقد کنند.
عوامل موثر بر انتخاب نوع مطالعه در يک پژوهش را تشريح نمايند.

حیطه عاطفي:


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



راجع به مباحث مطرح شده ،مطالعه نمايند.



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

حیطه مهارتي:


مهارتهاي کسب شده را در تحصيل خود به کارگيرند .يک کارگاه اموزشي ارزيابي سالمت جامعه براي ساير دانشجويان برگزار و
بعنوان مدرس کارگاه تدريس نمايند .يک پروپوزال علمي براي حل يک مسئله و پاسخ به يک سوال پژوهشي مبتني بر نياز جامعه
تدوين و اجرا نمايند.
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 محتوای الکترونیکی (پادکست صوتی یا محتوای چندرسانه ای)
ردیف

عنوان

نوع (صوتي یا چندرسانهای)

تکمیل چک لیست

1

مفاهيم روش تحقيق

چندرسانهای



2

گام هاي ارزيابي جامعه

چند رسانه ای



3

روش های نمونه گیری و حجم نمونه و گرداوری داده ها

چند رسانه ای



4

انواع مطالعات کیفی و روشهای مصاحبه

چندرسانهای



5

روش های تحلیل داده ها

چندرسانهای



6

مدیریت پژوهش و طراحی برنامه

چندرسانهای



 اسالید ،فایل متنی و ...
نوع محتوا

عنوان /موضوع

مؤلفین/تهیهكنندگان

اسالید

روش ارزيابي سالمت جامعه

دکتر علی احمدی

کتاب و مقاالت و سایت زیر را مطالعه و از هر کدام در حد یک چکیده ارایه دهید.
http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/assessing-community-needs-andresources/conducting-needs-assessment-surveys/main
مشخصات مقاله شامل عنوان ،نویسندگان ،مجله ،سال و شماره انتشار و صفحات
 15مقاله پیوست را با دقت مطالعه و از هر کدام یک چکیده ارایه دهید .منابع زیر را نیز بررسی کنید.
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پروژه پایان ترم

تکالیف و پروژهها
پروژه نهایي یک كار عملي است كه تلفیقي از هر دو بخش مفاهیم ارزیابي جامعه و انجام ارزیابي جامعه را در
 درطي این دوره كاراموزی گام های ارزیابي به. نحوه انجام پروژه در زمان مناسب اعالم خواهد شد.بر ميگیرد
. انجام پروژه تکلیف اصلي است.صورت عملیاتي در جامعه انجام خواهد شد
:هدف از ارائه پروژه
به کارگیری مطالب تئوری در حوزهی عمل
ارتقای مهارت انجام ارزیابی جامعه
ارتقای مهارت استفاده از روش تحقیق و ارزیابی جامعه برای پاسخ به تدوین برنامه عملیاتی مبتنی بر نیازهای جامعه
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تکالیف طول ترم
شماره

عنوان تکلیف

1

تکلیف اول کالسی:

2

تکلیف دوم کالسی:

شرح تکلیف

مهلت پاسخ

مهلت فیدبک

دانشجویان

مدرس

 15مقاله ارایه شده را مطالعه و برای هر کدام خالصه ای بنویسید.
هر فرد یک مجموعه اسالید با عنوان ارزیابی جامعه تهیه و پرزنت نماید.

هدف از ارائه تکلیف
آشنایی با انواع روش های ارزیابی جامعه در ایران و
توجه به اهمیت به کارگیری صحیح مقاالت

در این تکلیف ،چگونگی استفاده از روش ارزیابی جامعه به تناسب موضوع و اهداف درس
بررسی خواهد شد.
توضیح کامل در مورد نحوه انجام تکلیف ،در زمان مناسب ارائه میشود.
در این تکلیف یک مقاله و گزارش مستند درباره ارزیابی یک جامعه را انجام می دهید .یک

آشنایی با کاربرد ارزیابی جامعه و استفاده از منابع
مختلف و توجه به اهمیت استفاده صحیح از منابع
مختلف در موقعیتهای متفاوت
نوشتن یک پروپوزال /کزارش /مقاله

پروپوزال علمی را گام به گام با کالس اجرا و بر مبنای آن برنامه عملیاتی تدوین نمائید.

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

خودآزمون ها

آیا خودآزمون چندگزینه ای در نظر گرفتهاید؟

بلی

خیر

اتاق بحث (فورم)
موضوع (های) بحث:
 ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات کاربردیبا توجه به اینکه امکان کالس حضوری و مراجعه رو در رو برای شما در این درس وجود
دارد ،لطفا هر پیشنهاد و یا نقطه نظر کاربردی در جهت ارتقای کیفیت ارائه این درس
دارید در قسمت مباحثه بیان کنید .قطعا از پیشنهادات سازنده شما استفاده خواهد

شد.
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