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 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت

 اصول و کلیات خدمات بهداشتی  (course planطرح  دوره )
 

 اصول و کلیات خدمات بهداشتینام درس :  

 91-96، ساعت  شنبه هاسه   تاریخ برگزاری : 9395-96تحصیلی  اول سال  سال نیمطول دوره :

 بهداشتدانشکده  محل برگزاری : واحد نظری 2: تعداد واحد

 ندارد پیش نیاز : دکتر عبدالرحمان چرکزی گروه مدرسین :

 (اول بهداشت عمومی پیوسته)ترمرشته و مقطع تحصیلی فراگیران : 

 آدرس دفتر کار: 

 گرگان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت عمومی

 91-93: چهارشنبه ها   91-93شنبه ها: سه روزهای تماس: 

 29032136920( 252تلفن تماس: )

 ِ          Charkazi@goums.ac.irپست الکترونیک:  

 

 ف کلی :اهدا

بهداشتی در نظام های عرضه بهداشتی تعاریف دامنه و اصول خدمات بهداشتی، جایگاه دو انواع خدمات دانشجو با  کلی آشنایی

 درمانی

 : زیر دست یابند در راستای هر هدف کلی، به اهداف اهداف اختصاصی : دانشجویان پس از طی دوره باید

 بهداشت و تاریخچه آن را معرفی کند. .9

 را تشریح کند. آن سالمت را تعریف کرده، و عوامل تعیین کننده و شاخص های .2

 کرده، مفهوم، و طیف بیماری را بیان کند.بیماری را تعریف  .3

 پیشگیری را تعریف کرده و  سطوح مختلف آنها را توضیح دهد. .1

 کلیات و عوامل موثر بر سالمت مادر وکودک را  معرفی کند. .5

 و ازدواج  را  معرفی کند. کلیات و عوامل موثر بر سالمت نوجوانان و دوران بلوغ .6

 دی را  معرفی کند.کلیات و عوامل موثر بر سالمت سالمن .0

 را  معرفی کند.دهان و دندان  سالمت بر کلیات و عوامل موثر .8

 کلیات و عوامل موثر بر سالمت محیط را  معرفی کند. .9

 نقش آموزش بهداشت را در ارتقای سالمت را توضیح دهد. .92

 مراقبت های اولیه بهداشتی را تعریف کرده و اصول و اجزا آن را معرفی کند. .99

ف نظام های عرضه خدمات بهداشتی در دنیا را توضیح دهد و آنها را با سیستم بهداشتی درمانی کشور مقایسه سیستم های مختل .92

 کند.

 طرح تحول سالمت و. برنامه پزشک خانواده و دندانپزشک خانواده را تشریح کند. .93

 سازمان های بین المللی دخیل در سالمت را تشریح کند. .91

 ف کشور  را  معرفی کند.اولویت های بهداشتی در مناطق مختل .95

 

 ، بحث گروهی، پرسش و پاسخ ، سخنرانیروش تدریس : 

 سیاست ها و قوانین کالس :

 . غیبت دانشجو بر اساس مقررات آموزشی دانشکده می باشد.9

 . حضور به موقع دانشجو در کالس و قبل از حضور استاد2

 . خاموش بودن  تلفن همراه دانشجو3

 : دانشجوایف و تکالیف ظو
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 . رعایت نظم و انضباط در کالس9

 و تکالیف خواسته شده در طول ترم پاسخ به سئواالت. مشارکت فعال در بحث گروهی، 2

 :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو

 ) غیبت بیش از دوجلسه ، نیم نمره به ازای هر جلسه از نمره پایان ترم کسر می گردد.( درصد 22. حضور فعال و موثر در کالس 9

 درصد 22. امتحان کوئیز در طول ترم 2

 درصد 22. آزمون میان ترم    2

 درصد 12. آزمون پایان ترم 3

 8-92ساعت  98/92/9395: تاریخ امتحان

 منابع مطالعه 

  بع اصلی :من

 و سوم )مباحث مربوطه( آخرین انتشار عمومی، تالیف اساتید دانشگاه، جلد دومکتاب جامع بهداشت  .9

  
 

 فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس

 مدرس عناوین ساعت تاریخ ردیف

 دکتر عبدالرحمان چرکزی مفهوم سالمت، ابعاد سالمت و عوامل موثر بر سالمت 96-91 6/0/9395 9

 دکتر عبدالرحمان چرکزی طیف بیماریمفهوم، بیماری،  96-91 93/0/9395 2

 تعطیل رسمی 96-91 22/0/9395 3

 بهداشت مادر و کودک

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

 دکتر عبدالرحمان چرکزی پیشگیری و سطوح آن 96-91 20/0/9395 1

 دکتر عبدالرحمان چرکزی  بهداشت بلوغ و ازدواج 96-91 1/8/9395 5

 دکتر عبدالرحمان چرکزی و دندان، بهداشت سالمندانبهداشت دهان  96-91 99/8/9395 6

 دکتر عبدالرحمان چرکزی امتحان میان ترم  96-91 98/8/9395 0

 دکتر عبدالرحمان چرکزی  بهداشت محیط و کلیات آن 96-91 25/8/9395 8

 دکتر عبدالرحمان چرکزی  نقش آموزش بهداشت در ارتقای سالمت 96-91 2/9/9395 9

 دکتر عبدالرحمان چرکزی مراقبت های اولیه سالمت، اجزا و اصول آن 96-91 9/9/9395 92

 دکتر عبدالرحمان چرکزی  نظام شبکه بهداشت و درمان و سطوح ارجاع 96-91 96/9/9395 99

 دکتر عبدالرحمان چرکزی نظام های عرضه خدمات بهداشتی و درمانی در دنیا  96-91 23/9/9395 92

  پزشک خانواده و طرح تحول سالمت 96-91 32/9/9395 93

اولویت های بهداشتی مناطق مختلف  -سازمان های بین المللی دخیل در سالمت 96-91 0/92/9395 91

  کشور

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

 دکتر عبدالرحمان چرکزی مروری بر مطالب ترم  91/92/9395 95

 


