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  بسمه تعالی
  دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

  پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش
                                           یخدمات  بهداشت اتیاصول و کلدرس   (course plan)ترمی  دوره  طرح 

  98-97 اولنیمسال  :ال تحصیلی* نیمس                  بهداشت عمومی  *گروه آموزشی:        بهداشت:دانشکده* 
           7734007 کد درس:*                                           یخدمات  بهداشت اتیاصول و کل   عنوان درس: *
                                            بهداشت عمومی  رشته تحصیلی : *                                                            کارشناسی  مقطع : *
  10- 8روزهاي شنبه    زمان برگزاري:  *
     بهداشت: دانشکده برگزاري    محل* 
                      واحد 2:تعداد واحد* 

   16     تعداد جلسات:  *                                            تئورينوع واحد:  *  
                 نداردپیش نیاز یا هم نیاز:    *                                                نفر 19    تعداد فراگیران: *

   حیدريعلیرضا دکتر  :مدرسنام 
  کاري هفته  و ساعات  روز هاروزهاي تماس با مسئول درس:                              علیرضا حیدريدکتر   مسوول درس: نام 

  09120126458 تلفن:بهداشت عمومی              گروه         آدرس دفتر: 
 alirezaheidari7@gmail.com   :پست الکترونیک

  
  اهداف اختصاصی:

  از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:
 را شرح دهد. آن خچهیو تار یبا بهداشت  عموم ییآشنا   -
 .را شرح دهد یکننده سالمت نییتع عوامل ،یسالمت مختلف دبعاا ،سالمت طیف -
 توضیح دهد.به تفکیک طبقات را ی سالمت يریاندازه گ يشاخص ها -
 را شرح دهد. بهداشت براي همه و مراقبت هاي بهداشتی اولیهاصول و ابعاد  -
 را شرح دهد.اهداف) -مثالها -فی(تعاريریشگیسطوح پ -
 دهد. را شرح اهم برنامه هاي حوزه معاونت بهداشت وزارت بهدشت -
 سالمت را شرح دهد. ينقش آموزش بهداشت در ارتقا -
 را توضیح دهد.بهداشت مادر و کودك برنامه هاي  -
  دهد. حیرا توض آموزش بهداشت يبرنامه ها -
  دهد. حیرا توضبهداشت مدارس برنامه هاي  -
  دهد. حیرا توض يساز منیابرنامه هاي  -
  دهد. حیرا توضدواج، بهداشت سالمندان بهداشت نوجوانان، بهداشت دوران بلوغ و از برنامه هاي -
 دهد حیرا توضبهداشت دهان و دندان  ،يبهداشت فرد برنامه هاي -
 دهد. حیرا توض طیبهداشت محبرنامه هاي  -
 دهد. حیرا توض رانیدر ا ینظام عرضه خدمات بهداشت -
 و توضیح دهد. سهیمقا رانیبا نظام عرضه خدمات در ا ایدر دن یمختلف بهداشت يها ستمیس -
  را شرح دهد. یبهداشت یالملل نیب يسازمانها -
  را شرح دهد. رانیمناطق مختلف ا یبهداشت يتهایولوا -

  نحوه ارزشیابی دانشجو:
   % نمره کل10معادل  نمره2 ):مشارکت فعالالف) در طول دوره ( 

  % نمره  90معادل  نمره18ب) پایان ترم  :
  آزمون:شیوه ج) 

mailto:@gmail.com
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        تستی و کتبی :پایان ترم 
    :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجوقررات و م

ن درس آغیبت موجه موجب حذف  آموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 14بر اساس ماده 
  خواهد شد .

  وظایف و تکالیف دانشجو:
  ندارد * تاریخ امتحان میان ترم: 

      دارد.  تاریخ امتحان پایان ترم:*
  سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان:* 

  حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است.  
  رعایت شئونات اخال قی در کالس

  :یمنابع اصل
 
  کشور یعلوم پزشک يدانشگاهها دیاسات ،یکتاب جامع بهداشت عموم  .1
  فرد آذر يفربد عباد ،یتهران یشجاع نی،حسیاصول خدمات بهداشت  .2
  

  
  حیدريعلیرضا دکتر جدول زمان بندي برنامه 

و  تاریخ  جلسات  
  مدرس

  
  ساعت

  
  ارائه درس شیوه  رئوس مطالب

فعالیتهاي 
یادگیري 
  دانشجو

وسایل کمک 
  آموزشی

  جلسه اول   1
  

  يدریدکتر ح

10-8  
  آن خچهیو تار یبا بهداشت  عموم ییآشنا

سخنرانی. بحث گروهی 
.تفکر انتقادي . پرسش و 

  پاسخ

 یمطالعه مقدمات
مبحث مربوطه و 
  مطالعه منابع

کامپیوتر. تخته 
وایت برد. 

ماژیک. دیتا 
  پرژکتور 

  جلسه دوم  2
   دکتر حیدري

 ،یسالمت مختلف دبعاا ،سالمت طیف 10-8
 یکننده سالمت نییعوامل تع

سخنرانی. بحث گروهی 
.تفکر انتقادي . پرسش و 

 پاسخ

مطالعه مقدماتی 
مبحث مربوطه و 

 منابعمطالعه 

کامپیوتر. تخته 
وایت برد. 

ماژیک. دیتا 
 پرژکتور 

  جلسه سوم  3
  دکتر حیدري

سخنرانی. بحث گروهی   یسالمت يریاندازه گ يشاخص ها  10-8
.تفکر انتقادي . پرسش و 

  پاسخ

مطالعه مقدماتی 
مبحث مربوطه و 

  مطالعه منابع

کامپیوتر. تخته 
. وایت برد

ماژیک. دیتا 
  پرژکتور

  جلسه چهارم  4
   دکتر حیدري

بهداشت براي همه و مراقبت هاي  10-8
 بهداشتی اولیه

سخنرانی. بحث گروهی 
.تفکر انتقادي . پرسش و 

 پاسخ

مطالعه مقدماتی 
مبحث مربوطه و 

 مطالعه منابع

کامپیوتر. تخته 
وایت برد. 

ماژیک. دیتا 
 پرژکتور 

  جلسه پنجم  5
   دکتر حیدري

 -فی(تعاريریشگیبا  سطوح پ ییآشنا 10-8
 اهداف) -مثالها

سخنرانی. بحث گروهی 
.تفکر انتقادي . پرسش و 

 پاسخ

مطالعه مقدماتی 
مبحث مربوطه و 

  منابعمطالعه 

کامپیوتر. تخته 
وایت برد. 

ماژیک. دیتا 
 پرژکتور 
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  جلسه ششم  6
   دکتر حیدري

اهم برنامه هاي حوزه معاونت بهداشت  10-8
 بهدشت وزارت

سخنرانی. بحث گروهی 
.تفکر انتقادي . پرسش و 

 پاسخ

مطالعه مقدماتی 
مبحث مربوطه و 

  منابعمطالعه 

کامپیوتر. تخته 
وایت برد. 

ماژیک. دیتا 
 پرژکتور 

  7
     

  جلسه هفتم
  دکتر حیدري 

سخنرانی. بحث گروهی  بهداشت مادر و کودك، بهداشت مدارس 10-8
.تفکر انتقادي . پرسش و 

 پاسخ

مطالعه مقدماتی 
مبحث مربوطه و 

 منابعمطالعه 

کامپیوتر. تخته 
وایت برد. 

ماژیک. دیتا 
 پرژکتور 

  جلسه هشتم  8
  دکتر حیدري 

سخنرانی. بحث گروهی  يساز منیا 10-8
.تفکر انتقادي . پرسش و 

 پاسخ

مطالعه مقدماتی 
مبحث مربوطه و 

  منابعمطالعه 

کامپیوتر. تخته 
وایت برد. 

ماژیک. دیتا 
 رژکتور پ

  جلسه نهم  9
  يدریدکتر ح

بهداشت نوجوانان، بهداشت دوران بلوغ و  10-8
  ازدواج، بهداشت سالمندان

سخنرانی. بحث گروهی 
.تفکر انتقادي . پرسش و 

 پاسخ

مطالعه مقدماتی 
مبحث مربوطه و 

  منابعمطالعه 

کامپیوتر. تخته 
وایت برد. 

ماژیک. دیتا 
 پرژکتور 

  جلسه دهم  10
  يدریدکتر ح

سخنرانی. بحث گروهی  بهداشت دهان و دندان ،يبهداشت فرد  8- 10 
.تفکر انتقادي . پرسش و 

  پاسخ

مطالعه مقدماتی 
مبحث مربوطه و 

  منابعمطالعه 

کامپیوتر. تخته 
وایت برد. 

ماژیک. دیتا 
  پرژکتور

جلسه    11
  یازدهم
  يدریدکتر ح

سخنرانی. بحث گروهی  طیمح بهداشت 10-8
سش و .تفکر انتقادي . پر

 پاسخ

مطالعه مقدماتی 
مبحث مربوطه و 

 منابعمطالعه 

کامپیوتر. تخته 
وایت برد. 

ماژیک. دیتا 
 پرژکتور 

جلسه   12
  دوازدهم

  يدریدکتر ح
سخنرانی. بحث گروهی  سالمت يآموزش بهداشت در ارتقا نقش 10-8

.تفکر انتقادي . پرسش و 
 پاسخ

مطالعه مقدماتی 
مبحث مربوطه و 

 منابعمطالعه 

پیوتر. تخته کام
وایت برد. 

ماژیک. دیتا 
 پرژکتور 

جلسه   13
  سیزدهم

   يدریدکتر ح

سخنرانی. بحث گروهی   رانیدر ا ینظام عرضه خدمات بهداشت  8- 10 
.تفکر انتقادي . پرسش و 

 پاسخ

 یمطالعه مقدمات
مبحث مربوطه و 

  مطالعه منابع

کامپیوتر. تخته 
وایت برد. 

ماژیک. دیتا 
 پرژکتور 

جلسه   14
  اردهمچه

  يدریدکتر ح

در  یمختلف بهداشت يها ستمیس سهیمقا 8- 10 
 رانیبا نظام عرضه خدمات در ا ایدن

سخنرانی. بحث گروهی 
.تفکر انتقادي . پرسش و 

 پاسخ

 یمطالعه مقدمات
مبحث مربوطه و 

  مطالعه منابع

کامپیوتر. تخته 
وایت برد. 

ماژیک. دیتا 
 پرژکتور 

جلسه   15
  پانزدهم
  يدریدکتر ح

 ی. بحث گروهیسخنران یبهداشت یالملل نیب يسازمانها  10-8
. پرسش و  ي.تفکر انتقاد

  پاسخ

 یمطالعه مقدمات
مبحث مربوطه و 

  مطالعه منابع

  

جلسه   16
  شانزدهم

  يدریدکتر ح

سخنرانی. بحث گروهی  رانیمناطق مختلف ا یبهداشت يتهایاولو 8- 10 
.تفکر انتقادي . پرسش و 

 پاسخ

 یمطالعه مقدمات
ث مربوطه و مبح

 مطالعه منابع

کامپیوتر. تخته 
وایت برد. 

ماژیک. دیتا 
 پرژکتور 
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