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  ماماییگروه آموزشی:                                                              پرستاری و مامایی خرم آباد         دانشکده:

 96-97:دوم نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی                           مامایی  حصیلی:ت یرشته                 کارشناسیترم دوم :مقطع

نوع       2    تعداد واحد:                         ( 1) بهداشت  اصول خدمات بهداشت جامعه : واحد درسی نام

 ندارد یا همزمان : یش نیازپ                                                        : نظریدواح
 6کالس -دانشکده پرستاری و مامایی مکان برگزاری:           8-10 :ساعت          شنبه     یک:زمان برگزاری کالس: روز

 دکتر جنانی : اساتید   دکتر جنانی مسئول درس: 23 تعداد دانشجویان:

   10-12دوشنبه و   10-12یکشنبه  ساعات مشاوره با دانشجو:

ان و همچنین با با اصول بهداشت و نظام خدمات بهداشتی درمانی در ایران و جهدر طول این دوره دانشجو شرح دوره:

  آشنا می شود. اصول بهداشت فردی و اجتماعی و رابطه بهداشت با سالمت و توسعه اجتماع 

 

 یی با اصول بهداشت و نظام خدمات بهداشتی درمانی در ایران و جهانآشنا  -1هدف کلی: 

 اصول بهداشت فردی و اجتماعی و رابطه بهداشت با سالمت و توسعه اجتماعآشنایی با -2

 آشنایی با بهداشت جامعه نگر ، مامایی جامعه نگر و نقش ماما در تامین سالمت جامعه  -3

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
 پس از اتمام برنامه دانشجو قادر خواهد بود :

 .شرح دهد بهداشت ، نقش بهداشت و تندرستی در اسالم و طیف سالمت و بیماری را  -1
 عوامل تعیین کننده سالمتی را بداند. -2
 عدالت در سالمت را شرح دهد.  -3
 انواع مفاهیم بهداشت عمومی و فردی ، بهداشت جامعه نگر را شرح دهد. -4
 ایران و کلیات جمعیتی در رابطه با بهداشت را بداند.وضع موجود و مسایل بهداشتی درمانی  -5
  هم و علمی اندازه گیری سالمت جامعه را توضیح دهد. شاخص ها و نشانگرهای م -6
 مراقبتهای بهداشتی اولیه  و مراقبتهای بهداشتی مادر و کودک را شرح دهد.  -7
 با تیم بهداشتی و نحوه ی ارائه خدمات و جایگاه آنان آشنا شود.  -8
 با سیستم ارجاع آشنا شود.  -9

   غربالگری و سطوح پیشگیری را شرح دهد. – 10

 

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 

 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:
 .حضور بموقع در کالس1
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 .حضور فعال وبانشاط درکالس 2
 موبایل خودنمودن خاموش  .3
 .در جلسات بعدی باآمادگی در کالس شرکت نماید.4
.از شلوغی وهمهمه درکالس بپرهیزد5  
. مشارکت فعاالنه در انجام امور محوله و انجام تکالیف 6  
 

 وسایل کمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 50آزمون پایان ترم   نمره درصد 40آزمون میان ترم 

 نمره درصد 5شرکت فعال در کالس    نمره درصد 5انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 ننوع آزمو

  غلط -صحیح جور کردنی           ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 صادقی.حسن آبادی ، علی .آخرین چاپ–کلیات بهداشت عمومی  .1

 رین چاپ.اصول اپیدمیولوژی مازنر و جودیت سن آخ2

 اپیدمیولوژی گوردیس آخرین چاپ.3

  آخرین چاپ –بهداشت عمومی .سیدمنصور رضوی و حسین حاتمی . 4

 ( پارک ، جی .ای . آخرین چاپ  1-4درسنامه پزشکی  وپیشگیری اجتماعی )ج. 5
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 بهداشت و تندرستی و مفاهیم تعریف 15/11/1396 1

 مربوطه 

 دکتر جنانی 

 دکتر جنانی  بیماری و تقسیم بندی عوامل موثر بیماریزا  22/11 2

 دکتر جنانی  عوامل تعیین کننده سالمتی  29/11 3

 دکتر جنانی عدالت در سالمت و مفاهیم آن  13/12 4

 دکتر جنانی مت عوامل اجتماعی تعیین کننده سال 20/12 5

 دکتر جنانی نظام های عرضه خدمات بهداشتی جهان  19/1/97 6

 دکتر جنانی نظام های عرضه خدمات بهداشتی ایران /26/1 7

 دکتر جنانی شاخص های بهداشتی  /2/2 8

چگونگی تعیین –شاخص های بهداشتی  9/2 9

 نیازهای جامعه 

 دکتر جنانی

مراقبتهای بهداشتی  یه ومراقبتهای بهداشتی اول 16/2 10

 مادر و کودک
 دکتر جنانی

آشنایی با تیم بهداشتی و نحوه ارائه خدمات  23/2 11

  بهداشتی و سیستم ارجاع 
 دکتر جنانی

 دکتر جنانی غربالگری و سطوح پیشگیری 30/2 12

سازمانهای بین المللی بهداشت ، اهداف و  6/3 13

 استراتژیها 
 دکتر جنانی

 دکتر جنانی اشت محیطبهد 13/3 14

 دکتر جنانی بهداشت مشاغل  20/3 15

 دکتر جنانی  مامایی جامعه نگر  27/3 16

 


