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  دكتر علي عزيزي متخصص پزشكي اجتماعي مدرس:
  ندارد پيش نياز: درس

  
  سالمت بنايي زير و اوليه اصول با ندانشجو يا  آشنايي :هدف كلي درس 

  
  مطالب سرفصل دروس (جهت هر جلسه يك هدف)بر اساس رئوس هداف كلي جلسات : ا

  ن با:دانشجو يا آشنايي
 جهان و ايران در عمومي سالمت تاريخچه و كليات - 1
 پيشگيري سطوح و بيماري و سالمت مفاهيم  - 2
 PHC (1)سالمت   اوليه هاي مراقبت نظام  - 3
 PHC (2)سالمت   اوليه هاي مراقبت نظام  - 4
 سالمت ارتقاي و آموزش  - 5
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  سالمت  با مرتبط اجتماعي عوامل  - 7
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 ها شاخص اساس بر ايران و جهان در سالمت سيماي  - 12
 سالمت خدمات كنندگان دريافت قحقو - 13

  اهداف ويژه به تفكيك اهداف كلي هر جلسه:
   عمومي بهداشت مفاهيم و تعاريف كليات، آشنايي دانشجويان با هدف كلي جلسه اول: - 1

   قادر باشند دانشجو يان در پايان  :جلسه اولاهداف ويژه 
 .دنمفهوم بهداشت عمومي را بيان كن - 1- 1
 .دنت عمومي را شرح دهوظايف و كاربردهاي بهداش - 2- 1
 .دنبهداشت عمومي را از ديدگاه سازمان جهاني بهداشت تعريف نماي - 3- 1
 .دنچشم انداز بهداشت عمومي از ديدگاه سازمان جهاني بهداشت را در هزاره سوّم شرح ده - 4- 1
 .دنهاي بهداشت عمومي را بيان كندامنه فعاليت - 5- 1
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  پيشگيري سطوح و يبيمار و سالمت مفاهيمبا شنايي آ: هدف كلي جلسه دوم- 2 
 :قادر باشند در پايان دانشجو يان اهداف ويژه جلسه دوم:

 .دنتعريف سالمت را از ديدگاه هاي مختلف بيان نماي - 1- 2
 .ژيك بيان نمايدسالمت را از ديدگاه اكولو - 2- 2
  .دنتعريف سازمان بهداشت جهاني را در خصوص سالمت بيان نماي - 3- 2
 .توضيح دهند سالمت و موارد اشكال را  مفهوم آماري - 4- 2
 .ابعاد چندگانه سالمت را بشناسد و براي آنها مثل هاي عيني ارائه دهند - 5- 2
 را شرح دهند. يسير طبيعي بيمار و  طيف ،يمفهوم بيمار - 6- 2

 ي را تعريف نمايند.پديده كوه يخ بيمار  - 7- 2

 مدل هاي مختلف اكولوژيك نحوه ايجاد بيماري را ترسيم نمايند. - 8- 2

 .دنبراي چند بيماري شايع تعدادي از عوامل خطر را بيان نماي مفهوم عوامل خطر را توضيح و - 9- 2

 .به يك بيماري را توضيح و عوامل موثر بر آن را شرح دهند ءالتبراي اب مرحله آمادگي - 10- 2

  تعريف نمايند. بيماري هامرحله ناتواني   اصطالحات - 11- 2

 .مفاهيم پيشگيري و انواع مداخله را توضيح دهند - 12- 2

  و مصاديق عيني آن را شرح دهند. تعريف را) ثالثيه –ثانويه  – اوليه – انواع پيشگيري ها( ابتدايي - 13- 2
  PHC (1)سالمت   اوليه هاي مراقبت نظامبا  انيدانشجو ييآشنا : ومسهدف كلي جلسه - 3

  قادر باشند دانشجو يان در پايان  :ومسجلسه اهداف ويژه 
 .دنرا تعريف نماي (HFA)هداشت براي همه ب - 1- 3
 د.نرا تشريح نماي (HFA)ت بهداشت  براي همه اصول و زيربناي سياس - 2- 3
 .دنبايد مورد توجه باشد را تحليل نماي (HFA)هاي بهداشتي اّوليه اصولي كه به منظور تامين مراقبت - 3- 3
 .دنمداخالت ارتقايي، پيشگيري، درماني و بازتواني  براي يك مشكل مربوط به سالمتي را طراحي كن - 4- 3
 را توضيح دهند. همه براي بهداشت ارزشيابي  گانه 12 جهاني هايشاخص  - 5- 3
 توضيح دهند. را 21 قرن در همه براي بهداشت استراتژيهاي و اهداف - 6- 3
 د.ننماي تشريحو  تعريف راPHC اوليه اصول - 7- 3
 د.نبيان نماي را PHCمحتواي  و اجزاء - 8- 3
 . دنهايي ارائه نماي سطوح مراقبت اي بهداشتي را بيان و براي آنها مثال - 9- 3
  PHC (2)سالمت   اوليه هاي مراقبت نظامبا  انيدانشجو ييآشنا  م:چهارهدف كلي جلسه - 4

  قادر باشند دانشجو يان در پايان  :مچهارجلسه اهداف ويژه 
 را تشريح نمايند. كشور درماني بهداشتي شبكه در خدمت ارائه مختلف سطوح - 1- 4
 را توضيح دهند.كشور  درماني بهداشتي شبكه در خدمت ارائه مختلف سطوحشرح وظايف  - 2- 4
 شرح دهند.را  ضوابط گسترش واحدهاي بهداشتي كشور - 3- 4
 را توضيح دهند.سطح بندي و ادغام خدمات و ارائه خدمت از طريق نظام ارجاع  - 4- 4
 .دنده توضيح را اوليه بهداشتي هاي مراقبت زمينه در كشور بهداشتي خدمات ارائه نظام خصوصيات - 5- 4
 را تشريح نمايند. روستائي   نيدرما بهداشتي مراكز بهداشت هاي خانه وظايف شرح و مشخصات - 6- 4
  .دنده توضيح را بهداشتي هاي پايگاه و شهري درماني بهداشتي مراكز وظايف شرح و مشخصات - 7- 4
     سالمت يآموزش و ارتقابا  انيدانشجو ييآشنام: پنجهدف كلي جلسه - 5

  باشند قادر دانشجو يان  انيپا در: مپنججلسه  ژهيو اهداف
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 .دنبهداشت عمومي را شرح ده انقالب اوّل و دّوم در - 1- 5

 .ندناهميت نقش برنامه هاي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت در انقالب دّوم را بيان ك - 2- 5
 .دنآموزش بهداشت و ارتقاي سالمت را تعريف كن - 3- 5
 .دنداليل استفاده از نظريه ها و الگوها در مداخالت بهداشتي را فهرست كن - 4- 5
 .دننظريه و الگو را تعريف كن - 5- 5
 .دنريزي در آموزش بهداشت را توضيح دهوهاي برنامهمهمترين الگ - 6- 5
  .دنمهمترين نظريه ها و الگوهاي تغيير رفتار را شرح ده - 7- 5
 و جامد زائد مواد (آب، سالمت با مرتبط محيطي عواملبا  انيدانشجو ييآشنا : هدف كلي جلسه ششم- 6

  )پسماندها
  قادر باشند دانشجو يان در پايان  :جلسه ششم اهداف ويژه

 دهند. توضيح را آب آشاميدني سالم ميتاه  - 1- 6

  نمايند. ليست منتقله از طريق آب را هاي بيماري - 2- 6

  نمايند. تعريف را آب ميكروبي كيفيت استانداردهاي - 3- 6

 .دنببر نام را دارد نقش آن انتقال در آب كه بيماريها مختلف گروههاي - 4- 6
 روش هاي بهيازي آي آشاميدني را توضيح دهند. - 5- 6

 كنند. انيي، صنعتي، بيمارستاني را بانواع زباله هاي شهر - 6- 6

 نمايند. تشريحخطرات و زيان هاي ناشي از عدم كنترل زباله هاي شهري، صنعتي و روستايي را  - 7- 6

  دهند. حيروش هاي دفع زباله ها را توض - 8- 6
  غذايي) مواد (هوا، سالمت با مرتبط محيطي عوامل با انيدانشجو ييآشنا: هفتمهدف كلي جلسه - 7

  :قادر باشند دانشجو يان در پايان  :هشتم جلسهاهداف ويژه 
 كنند. تعريف را هوا آلودگي - 1- 7

 را شرح دهند. اهميت آلودگي هوا - 2- 7

 ها را تشريح نمايند. آالينده توليد در آنها سهم و هوا آلودگي منابع - 3- 7

 ثانويه) را تشريح نمايند. - (اوليه منشاء نظر از(هاي هوا آالينده تقسيم بندي - 4- 7

 سموم ها،كننده تحريك ها،كننده خفه (فيزيولوژيكي اثرات نظر ازي هوا هاآالينده تقسيم بندي - 5- 7
 )را تشريح نمايند. زا سرطان مواد كننده، بيهوش و مخدر سيستميك،تركيبات

 در انسان را بيان نمايند. هوا يآلودگ از يناشمهم  يها يماريب - 6- 7

 را توضيح دهند. هريك از آن ها تيعوامل آلودگي مواد غذايي را بشناسند و نقش و اهم - 7- 7

 راهكارهاي عملي پيشگيري از آلودگي هاي ثانويه مواد غذايي را بيان كند. - 8- 7

 مهمترين باكتري ها و ويروس هاي عامل مسموميت هاي غذايي را نام ببرند. - 9- 7

  سالمت با مرتبط اجتماعي عواملبا  انيدانشجو ييآشنا: هشتمهدف كلي جلسه - 8
  را توضيح دهند. نده سالمتكن نييتع يعوامل اجتماع خچهيتار - 1- 8
  بيان نمايند. كننده سالمت را نييتع يعوامل اجتماع مفاهيم - 2- 8
 را تشريح نمايند. سالمت يها امديو پ يارتباط عوامل اجتماع - 3- 8

(تاريخچه، تعاريف، اصول و كار  طيمح يمنيسالمت و ابا  انيدانشجو ييآشنا: همنهدف كلي جلسه - 9
  دامنه)

  :قادر باشند دانشجو يان در پايان  :همن جلسهاهداف ويژه 
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 .دنريف نمايعرا ت بهداشت حرفه اي - 1- 9

 توضيح دهند.علل بوجود آمدن علم بهداشت حرفه اي و اهميت آن را  - 2- 9

 نام ببرند.مشاغل و صنايعي كه شروع كننده و اجرا كننده علم بهداشت حرفه اي بودند را  - 3- 9

 نام ببرند.بوده اند را  افرادي كه در تاريخ شروع كننده و طراح اين علم - 4- 9

 توضيح دهند. زمان و جايگاه علم بهداشت حرفه اي در ايران را - 5- 9

 توضيح دهند.تعاريف بهداشت حرفه اي از ديدگاه سازمان جهاني بهداشت و سازمان بين المللي كار را  - 6- 9

 شرح دهند.اصول بهداشت حرفه اي را  - 7- 9

 بيان نمايند.اهداف بهداشت حرفه اي و راه هاي دستيابي به آن را  - 8- 9

 شرح دهند.هاي بهداشتي مرتبط با بهداشت حرفه اي در ايران را سياست - 9- 9

 .دنشرايط بهداشت حرفه اي و توسعه پايدار را درك كن - 10- 9

  .دنمثالهايي از راه هاي دستيابي به اهداف بهداشت حرفه اي بيان نماي - 11- 9
 سازي ايمن كليات و اصول با انيدانشجو ييآشناهم: دهدف كلي جلسه - 10

  در پايان  دانشجو يان قادر باشند :جلسه دهمهداف ويژه ا
 تعاريف مرتبط با واكسيناسيون را توضيح دهند. و اصطالحات - 1- 10

 ها را شرح دهند. واكسن نولوژيكوايم اساس - 2- 10

 ايمني در واكسيناسيون را بيان نمايند. كننده تعيين عوامل - 3- 10

 انواع ايمني در انسان را توضيح دهند. - 4- 10

 هرست نمايند.موجود را ف هاي واكسن - 5- 10

 واكسيناسيون را توضيح دهند. منع موارد - 6- 10

 دنبرنامه ايمن سازي را در كودكان بيان نماي - 7- 10
 .دنبرنامه ايمن سازي را در زنان باردار بيان نماي - 8- 10
 دننحوي تلقيح واكسن هاي مختلف را بيان نماي - 9- 10
 يدنموارد ويژه مصرف واكسن ها را بيان نما - 10- 10
 دهند. شرحنحوي نگهداري واكسن ها در يخچال  - 11- 10
  دنمشكالت موجود در نگهداري صحيح واكسن را بيان نماي - 12- 10
  خدمات سالمت تيرياصول مد با انيدانشجو ييآشناهدف كلي جلسه يازدهم: - 11

  :در پايان  دانشجو يان قادر باشند :جلسه يازد هماهداف ويژه 
 مديريت و برنام ريزي در بهداشت و درمان را تعريف كنند. - 1- 11
  .دنده توضيح را بهداشتي دقيق ريزي برنامه يك اهداف - 2- 11
 اصول مديريت را توضيح دهند. - 3- 11
 را شرح دهند. روش ها و فنون مديريت - 4- 11
 تفاوت بين ارزيابي و ارزشيابي در بهداشت و درمان را شرح دهند. - 5- 11
  .دنده شرح را ريزي برنامه مراحل - 6- 11
  .دننماي فهرست را بهداشتي جامع برنامه يك مشخصات - 7- 11
 درمان را بيان كنند.در بهداشت و  "مشكل"تعريف  - 8- 11
 روش هاي شناخت مشكالت بهداشتي درماني را در يك جمعيت مشخص را توضيح دهند. - 9- 11
مرتبط با  يو فرامل يمل ،يمحل يسازمان ها با انيدانشجو ييآشنا :هدف كلي جلسه دوازدهم- 12

 سالمت
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  :قادر باشند دانشجو يان در پايان :جلسه دوازدهم اهداف ويژه
 فهرست نمايند. را جهاني سطح در بهداشتي المللي بين سازمانهاي مهمترين - 1- 12

 بيان نمايند. را بهداشت المللي بين سازمانهاي وجود ضرورت و اهميت - 2- 12

 توضيح دهند. را بهداشتي المللي بين سازمانهاي از يك هر ظايف و مهمترين - 3- 12

 .دنببر نام را بهداشت جهاني سازمان گانه شش مناطق - 4- 12
  دنده شرح را جهان درماني و بهداشتي خدمات عرضه هاي نظام - 5- 12
 .دنده توضيح را مختلف شورهايكدر درماني و بهداشتي هاي نظام عمده خصوصيات - 6- 12
  .دننماي بيان را الملل بين بهداشت اقدامات اصول - 7- 12
 توضيح دهند.را  سازمان ها و صندوق هايي كه مستقيما در توسعه سالمت نقش دارندحيطه فعاليت  - 8- 12

را شرح  مي باشند نامه هايي كه به طور غير مستقيم با سالمت در ارتباطسازمان ها و برحيطه فعاليت  - 9- 12
  دهند.

  بر اساس شاخص ها رانيسالمت در جهان و ا يمايس :زدهميهدف كلي جلسه س
  :دانشجو يان قادر باشند در پايان :جلسه سيزدهم اهداف ويژه

  نمايند. قايسهم ايران و جهان در را درماني بهداشتي خدمات به دسترسي وضعيت - 1- 13

 نمايند. تفسير آن هاي شاخص به توجه با را ها كشور بهداشتي وضعيت - 2- 13

 نمايد. توصيف جهان و كشور در را دار واگير هاي بيماري وضعيت - 3- 13

 دهد. شرح جهان و كشور در را تغذيه و غذا امنيت وضعيت - 4- 13

  نمايد. تفسير را المللي بين و مّلي سطح در سالمت نظام در شده صرف مالي منابع وضعيت - 5- 13
  سالمت خدمات كنندگان دريافت حقوق هدف كلي جلسه چهاردهم:

 :دانشجو يان قادر باشند در پايان :جلسه چهاردهم اهداف ويژه

  دهد. حيتوض ماررايارائه خدمات مطلوب سالمت به ب - 1- 14
  .دينما انيرا ب مارينحوه مطلوب ارائه اطالعات به ب   - 2- 14
  محترم شمرده شود. ديخدمات سالمت با افتيدر در ماريآزادانه ب يريگ مياصل حق انتخاب و تصم  - 3- 14
را  ياصل رازدار تي(حق خلوت) و رعاماريب يخصوص ميبر احترام به حر يارائه خدمات سالمت مبتن ديبا - 4- 14
  دهد. حيتوض
  دهد. حيتوضرا  ماريب اتيبه شكا يدگيبه نظام كارآمد رس ياصل دسترس - 5- 14

  
  منابع:

(فصل هاي  .همكاران و حاتمي حسين دكتر تاليف .عمومي بهداشت جامع كتاب) 1392اول چاپ سوم ( جلد -1
 )1منطبق با سر فصل درس بهداشت عمومي 

 آخرين چاپ كتابچه برنامه واكسيناسيون كشوري ايران.- 2

حسين شجاعي ترجمه دكتر  – (J . A Park ) پيشگيرياجتماعي و طب  پزشكي درسنامه دوم و سوم جلد - 3
  )1(فصل هاي منطبق با سر فصل درس بهداشت عمومي  )1391چهارم ( چاپ - تهراني

  اوليه بهداشتي هاي مراقبت درمورد پزشكي آموزش و درمان ، بهداشت وزارت هاي دستورالعمل - 4
  

  روش تدريس:
 ايجاد منظوره ب .باشد مي سوال طرح با توام ،دو وايت بور اساليد از استفاده با و سخنراني بصورت تدريس روش
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  .شود مي استفاده بحث و پاسخ و پرسش شيوه از سخنراني خالل در امريادگيري در دانشجو يان  مشاركت

  :وسايل آموزشي
  تخته هوشمند)(كامپيوتر، ويدئو پروزكتور، وايت بورد يا شنيداري – ديداري امكانات با مناسب كالس

  سنجش و ارزشيابي 
سهم از نمره   روش        آزمون

(بر حسب كل
  درصد)

  ساعت  تاريخ

بار از هر دانشجو در طول  2حداقل  كوئيز
(در پرسش شفاهي خواهد شد ترم

ابتداي هر جلسه از تعدادي از دانشجويان از 
  جلسه قبل)

10٪  /////////  //////////  

آزمون ميان 
  ترم 

  12- 13 27/8/97  ٪45  و تشريحي  MCQ كتبي:

ون پايان آزم
  ترم

طبق اعالم   ٪45  و تشريحي  MCQ  كتبي:
آموزش 
  دانشكده

  

حضور فعال 
  در كالس

 ارائه با شود(مگر مي كم نمره 5/0سوم  و غيبت 25/0 دوم  غيبت باشد، مي مجاز غيبت يك

   .گردد مي برخورد آموزش مقررات غيبت طبق 3 از بيش قبول) و قابل مدرك
  :انشجو ياند مقررات كالس و انتظارات از

  به شرح ذيل: كشور يپزشك علوم يدانشگاهها و ها دانشكده ندانشجو يا يا حرفه رفتار 3 مادهرعايت بند الف 
  رفتار حرفه اي  - 3ماده 
  ن در محيط هاي آموزشي پژوهشي:دانشجو يا الزامات كلي  –الف 

در هنگام  مصاديق اخاللنمايند ؛  بايد از ايجاد هر گونه اخالل به هنگام تدريس خودداري دانشجو يان -  1- 3
   مانند: تدريس

  مدرس) ورود به كالس بعد از 1- 1- 3
  ) خوردن و آشاميدن2- 1- 3
  ) بلند صحبت كردن ، خنديدن و ايجاد سر و صدا3- 1- 3
  يريتصو و يصوت ليوسا ريسا و همراه تلفن از استفاده) 4- 1- 3

  دانشكده: EDOه:                نام و امضاي مسئولنام و امضاي مدرس:             نام و امضاي مدير گرو
  تاريخ تحويل:                          تاريخ ارسال:                                   تاريخ ارسال :
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  97 - 98تحصيلي  اولنيمسال  – واحد 53/1- )1اصول خدمات سالمت(گروه جدول زمانبندي درس 
  12تا  10 هچهار شنبروز و ساعت جلسه : 

  مدرس  موضوع  تاريخ جلسه
 دكتر عزيزي جهان و ايران در عمومي سالمت تاريخچه و كليات    4/7/97  1

 دكتر عزيزي پيشگيري سطوح و بيماري و سالمت مفاهيم  11/7/97  2

 دكتر عزيزي PHC (1)سالمت   اوليه هاي مراقبت نظام  18/7/97  3

 دكتر عزيزي PHC (2)مت  سال اوليه هاي مراقبت نظام  25/7/97  4

 دكتر عزيزي سالمت ارتقاي و آموزش   2/8/97  5

 دكتر عزيزي پسماندها) و جامد زائد مواد (آب، سالمت با مرتبط محيطي عوامل   9/8/97  6

 دكتر عزيزي غذايي) مواد (هوا، سالمت با مرتبط محيطي عوامل  16/8/97  7

 دكتر عزيزي سالمت با مرتبط اجتماعي عوامل  23/8/97  8

 دكتر عزيزي كار محيط ايمني و سالمت 30/8/97  9

 دكتر عزيزي سازي ايمن كليات و اصول   7/9/97  10

 دكتر عزيزي سالمت خدمات مديريت اصول14/9/97  11

 دكتر عزيزي ها شاخص اساس بر ايران و جهان در سالمت سيماي 21/9/97  12

 دكتر عزيزي سالمت خدمات كنندگان دريافت حقوق 28/9/97  13

 


