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دانشگاه علوم پسشکي لرستان
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دانشکذه:

پرستاری و مامایی خرم آباد

مقطع:ترم دوم کارشناسی

گروه آموزشی:مامایی

رشتهی تحصیلی :مامایی

نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی :دوم

95-96

تعذاد ٍاحذ:

ًبم ٍاحذ درسی :اصول خذمات بهذاشت جامعه ( بهذاشت )1
ٍاحدً :ظری
زهبى برگساری كالض :رٍز:یکشٌبِ

2

ًَع

پیش ًیبز یب ّوسهبى ً :ذارد
هکبى برگساری :داًشکذُ پرستبری ٍ هبهبیی-كالض 8

سبعت10-12 :

هسئَل درض :دكتر جٌبًی اسبتیذ
تعذاد داًشجَیبى18 :
سبعبت هشبٍرُ بب داًشجَ :یکشٌبِ  ٍ 8-10شٌبِ 12-14:

 :دكتر جٌبًی

شرح دوره :در طْل ایي دّرٍ داًشجْبا اصْل بِداشت ّ ًظام خدهات بِداشتی درهاًی در ایراى ّ جِاى ّ ُوچٌیي با
اصْل بِداشت فردی ّ اجتواػی ّ رابطَ بِداشت با سالهت ّ تْسؼَ اجتواع آشٌا هی شْد.
هذف کلی -1 :آشٌا یی با اصْل بِداشت ّ ًظام خدهات بِداشتی درهاًی در ایراى ّ جِاى
-2آشٌبیی بب اصْل بِداشت فردی ّ اجتواػی ّ رابطَ بِداشت با سالهت ّ تْسؼَ اجتواع

 -3آشٌبیی بب بْذاشت جبهعِ ًگر  ،هبهبیی جبهعِ ًگر ٍ ًقش هبهب در تبهیي سالهت جبهعِ
اهذاف بینابینی(:اهذاف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسیذ)

پس از اتوام برًاهَ داًشجْ قادر خْاُد بْد :
 -1بِداشت ً ،قش بِداشت ّ تٌدرستی در اسالم ّ طیف سالهت ّ بیواری را شرح دُد .
 -2ػْاهل تؼییي کٌٌدٍ سالهتی را بداًد.
 -3ػدالت در سالهت را شرح دُد.
 -4اًْاع هفاُین بِداشت ػوْهی ّ فردی  ،بِداشت جاهؼَ ًگر را شرح دُد.
ّ -5ضغ هْجْد ّ هسایل بِداشتی درهاًی ایراى ّ کلیات جوؼیتی در رابطَ با بِداشت را بداًد.
 -6شاخص ُا ّ ًشاًگرُای هِن ّ ػلوی اًدازٍ گیری سالهت جاهؼَ را تْضیخ دُد.
 -7هراقبتِای بِداشتی اّلیَ ّ هراقبتِای بِداشتی هادر ّ کْدک را شرح دُد.
 -8با تین بِداشتی ّ ًذٍْ ی ارائَ خدهات ّ جایگاٍ آًاى آشٌا شْد.
 -9با سیستن ارجاع آشٌا شْد.
 – 10غربالگری ّ سطْح پیشگیری را شرح دُد.

شیوههای تذریس:


 پرسش ٍ پبسخ
یبدگیری هبتٌی بر تین()TBL
)PBL

سخٌراًی سخٌراًی برًبهِ ریسی شذُ
بحث گرٍّی یبدگیری هبتٌی بر حل هسئلِ(
سبیر هَارد (لطفبً ًبم ببریذ) -----------------

1

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

دانشگاه علوم پسشکي لرستان
مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکي
واحد برنامهریسی درسي و آموزشي
طرح دوره )(Course Plan

وظایف و تکالیف دانشجو( :لطفا شرح دهیذ)
.1حضور بموقع در کالس
.2حضور فعال وبانشاط درکالس
 .3خاموش نمودن موبایل خود
.4در جلسات بعدی باآمادگی در کالس شرکت نماید.
.5از شلوغی وهمهمه درکالس بپرهیزد
 .6مشارکت فعاالنه در انجام امور محوله و انجام تکالیف

وسایل کمک آموزشی:
 پرٍشكتَر اسالیذ
ٍایت برد تختِ ٍ گچ
سبیر هَارد (لطفبً ًبم ببریذ) --------------



نحوه ارزشیابی و درصذ نمره( :از نمره کل)
آزهَى هیبى ترم  40درصذ ًورُ
اًجبم تکبلیف  5درصذ ًورُ
سبیر هَارد (لطفبً ًبم ببریذ) ----------

آزهَى پبیبى ترم  50درصذ ًورُ
شركت فعبل در كالض 5درصذ ًورُ

نوع آزمون
چٌذگسیٌْبی
تشریحی پبسخ كَتبُ
سبیر هَارد (لطفب ًبم ببریذ) -----------

جَر كردًی

 صحیح -غلط

منابع پیشنهادی برای مطالعه( :لطفا نام ببریذ):
 .1کلیات بِداشت ػوْهی –صادقی.دسي آبادی  ،ػلی .آخریي چاپ
.2اصْل اپیدهیْلْژی هازًر ّ جْدیت سي آخریي چاپ
.3اپیدهیْلْژی گْردیس آخریي چاپ
 .4بِداشت ػوْهی .سیدهٌصْر رضْی ّ دسیي داتوی –آخریي چاپ
 .5درسٌاهَ پسشکی ّپیشگیری اجتواػی (ج ) 1-4پارک  ،جی .ای  .آخریي چاپ
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جذول هفتگی کلیات ارائهی درس
جلسه

تاریخ

عنوان مطالب

استاد مربوط

1

1395/11/10

تعریف بْذاشت ٍ تٌذرستی ٍ هفبّین
هربَطِ

دكتر جٌبًی

2

11/17

بیوبری ٍ تقسین بٌذی عَاهل هَثر بیوبریسا

دكتر جٌبًی

3

11/24

عَاهل تعییي كٌٌذُ سالهتی

دكتر جٌبًی

4

12/1

عذالت در سالهت ٍ هفبّین آى

دكتر جٌبًی

5

12/8

عَاهل اجتوبعی تعییي كٌٌذُ سالهت

دكتر جٌبًی

6

12/15

ًظبم ّبی عرضِ خذهبت بْذاشتی جْبى

دكتر جٌبًی

7

12/22

ًظبم ّبی عرضِ خذهبت بْذاشتی ایراى

دكتر جٌبًی

8

1396/1/20

شبخص ّبی بْذاشتی

دكتر جٌبًی

9

1/27

شبخص ّبی بْذاشتی –چگًَگی تعییي
ًیبزّبی جبهعِ

دكتر جٌبًی

10

2/3

هراقبتْبی بْذاشتی اٍلیِ ٍ هراقبتْبی بْذاشتی
هبدر ٍ كَدک

دكتر جٌبًی

11

2/10

آشٌبیی بب تین بْذاشتی ٍ ًحَُ ارائِ خذهبت
بْذاشتی ٍ سیستن ارجبع

دكتر جٌبًی

12

2/17

غرببلگری ٍ سطَح پیشگیری

دكتر جٌبًی

13

2/24

سبزهبًْبی بیي الوللی بْذاشت  ،اّذاف ٍ
استراتصیْب

دكتر جٌبًی

14

2/31

بْذاشت هحیط

دكتر جٌبًی

15

3/7

بْذاشت هشبغل

دكتر جٌبًی

16

3/14

هبهبیی جبهعِ ًگر

دكتر جٌبًی

3

