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 بهداشت  )course planطرح  دوره (

   بهداشتنام درس 
  8-10ساعت ها ،  چهارشنبهتاریخ برگزاري :  1396-97سال تحصیلی  اول نیمسال طول دوره :

  پیراپزشکیدانشکده  محل برگزاري :  واحد نظري 2تعداد واحد :
  ندارد پیش نیاز :  ، دکتر کمال الدین میرکریمیچرکزيدکتر عبدالرحمان  گروه مدرسین :

 rcharkazi@yahoo.com ،ak.mirkarimi@gmail.com  یکپیوسته ترم  اتاق عملکارشناسی  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :
  

  ف کلی :اهدا
  مفاهیم و اصول بهداشتآشنایی دانشجویان با .1
  عوامل موثر بر سالمتآشنایی دانشجویان با  .2
  آشنایی دانشجویان با مفاهیم بهداشت عمومی، محیط، و حرفه اي.3
  آشنایی دانشجویان با نظام هاي بهداشتی.4

  : در راستاي هر هدف کلی، به اهداف رفتاري زیر دست یابند اهداف اختصاصی : دانشجویان پس از طی دوره باید
 مفاهیم بهداشت عمومی را معرفی کند.تاریخچه و  .1
  بهداشت از دیدگاه اسالم را بیان کند. .2
  را بیان کند. رفتار بهداشتی را تعریف کرده و عوامل موثر بر رفتار بهداشتی سالمت و  .3
 فرایند آموزش بهداشت را توضیح دهد. .4
 پیشگیري را تعریف کرده و سطوح آن را معرفی نماید. .5
 روش کنترل آنها را توضیح دهد. چرخه انتقال بیماري ها و .6
 توضیح دهد. آنها را و ارتقاء  و روشهاي کنترل و بهداشت محیط بیمارستانها  عفونتهاي بیمارستانی .7
 بهداشت حرفه اي و بهداشت زباله و مواد زائد را تشریح کند.  .8
 ایمن سازي و تاثیر آن بر سالمت جامعه را توضیح دهد.  .9

 کرده و اصول کنترل آنها را معرفی کند.بهداشت مواد غذایی را تعریف  .10
 مراقبتهاي اولیه بهداشتی را تعریف کرده و اجزاء و اصول آن را نام ببرد. .11
 طرح تحول سالمت خانواده را توضیح دهد. .12
 نقش پزشک خانواده را در نظام سالمت کشور توضیح دهد. .13
 را توضیح دهد. بهداشت اب و اهمیت آن در سالمت .14

  
  ، بحث گروهی، پرسش و پاسخ سخنرانی روش تدریس : 

  سیاست ها و قوانین کالس :
  . غیبت دانشجو بر اساس مقررات آموزشی دانشکده می باشد.1
  . حضور به موقع دانشجو در کالس و قبل از حضور استاد2
  بودن  تلفن همراه دانشجو. خاموش 3
  : ایف و تکالیف دانشجوظو
  . رعایت نظم و انضباط در کالس1
  . مشارکت فعال در بحث گروهی، و پاسخ به سئواالت2
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  :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو
  درصد 20    . حضور فعال و موثر در کالس1
  درصد 20                    هاي کوئیز. آزمون 2
  درصد 60                     . آزمون پایان ترم3

   بر اساس تقویم آموزشی دانشگاهتاریخ امتحانات در طول ترم و پایان ترم :
  

  منابع مطالعه 
. پرستاري بهداشت جامعه 3. بهداشت محیط نوشته زهرا بهنودي 2 . پرستاري بهداشت جامعه، نویسنده: لیلی عالیپور و همکاران1 منابع اصلی :

  ترجمه حسن انصاري و فربد عبادي فرد آذر.. گندزدایی و دفع پسماندهاي بیمارستانی نوشته پروس انت 4نوشته رخشنده محمدي 
  Sallivan TR, Kinger ER.2001. Clinical environmental health and toxic exposure  منابع براي مطالعه بیشتر :

در فضاي  PDFکلیات جامعه بهداشتی عمومی ، گروه مولفین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (نسخه الکترونیک قابل دانلود در فرمت 
  مجازي)

  
  

  ترتیب ارائه درسفهرست محتوا و 
  

  مدرس  عناوین  ساعت  تاریخ  ردیف
  کمال الدین میرکریمیدکتر   تاریخچه بهداشت عمومی و  تعریف سالمت   10-8  5/7/1396  1
 دکتر کمال الدین میرکریمی  سالمت از دیدگاه اسالمابعاد سالمت و  10-8 12/7/1396  2

 دکتر کمال الدین میرکریمی  یک رفتار بهداشتیتعریف رفتار بهداشتی، عوامل موثر بر  10-8 19/7/1396  3

 دکتر کمال الدین میرکریمی  چرخه انتقال بیماریها و روش کنترل آنها،تعریف پیشگیري و سطوح آن 110-8 26/8/1396  4
 دکتر کمال الدین میرکریمی  و اجزاء و اصول آنتعریف مراقبتهاي اولیه بهداشتی و  10-8 3/8/1396  5

  دکتر کمال الدین میرکریمی  طرح تحول سالمت و پزشک خانواده  10-8  10/8/1396  6
 دکتر کمال الدین میرکریمی  تعریف آموزش بهداشت و فرایند آن 10-8 17/8/1396  7
 عبدالرحمان چرکزيدکتر   واکسیناسیون و اصول آن و تاثیر آن بر سالمت جامعه 10-8 24/8/1396  8

 دکتر عبدالرحمان چرکزي  بیمارستانی و روشهاي کنترل و ارتقاء  آنهاعفونتهاي  10-8 1/9/1396  9

 دکتر عبدالرحمان چرکزي  واکسیناسیون و اصول آن و تاثیر آن بر سالمت جامعه 10-8 8/9/1396  10

 دکتر عبدالرحمان چرکزي  بهداشت مواد غذایی و اصول کنترل آنها 10-8 22/9/1396  11

 دکتر عبدالرحمان چرکزي  زباله و مواد زائدبهداشت  10-8 30/9/1396  12

 دکتر عبدالرحمان چرکزي  بهداشت آب 10-8 30/9/1396  13

 دکتر عبدالرحمان چرکزي  بهداشت محیط بیمارستانها و روش هاي ارتقاء آن 10-8 6/10/1396  14
 دکتر عبدالرحمان چرکزي  تعریف بهداشت حرفه اي و اصول آن 10-8 13/10/1396  15

  دکتر کمال الدین میرکریمی  جمع بندي و مرور مطالب ترم  10-8  20/10/1396  16
 


