
  
 
 

 

  ( ترکیبی یا مجازیCOURSE PLAN)وره طرح د

 

 

 معرفی درس:

 

با توجه به اهمیت پیشگیری و اولویت بهداشت نسبت به درمان، دانشجو باید نسببت ببه یایباه بهداشب       

آگاه  و احاطه الزم را داش ه باشد تا با شناخت به ر و بیش ر بهداشت عموم  و اصول مراقب های بهداش   

اید و به این ترتیب نحبوه اجبرا   اولیه ب واند در نظام شبکه ای فعال گردیده و پزشک  جامعه نگر را ترویج نم

 نمودن طب پیشگیری در هرم سالمت را بیاموزد. 

 

 

 

 

 

 کارشناسی / بهداشت عمومی مقطع و رشته تحصیلی:    بهداشت عمومی               گروه آموزشی:   بهداشت        دانشکده :

 واحد  2 :  تعداد واحد اصول و کلیات خدمات بهداشتی  :  نام درس

 نظری نوع واحد :

  14-16یکشنبه ها ساعت روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد  پیش نیاز:

 مجازی  –دانشکده بهداشت مکان برگزاری:

                                              دکتر راضیه ذوالقدر مسئول برنامه :  

  raziezolghadr@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:                071-52519272:  دانشکده شماره تماس

                     دکتر راضیه ذوالقدر  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 raziezolghadr@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:               071-52519272شماره تماس دانشکده:   

 دکتر راضیه ذوالقدر تهیه و تنظیم : 

 1/6/99بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 عناوين کلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 تاریخچه و تعریف بهداشت عمومی 

 و ایران جهان در بهداشت تاریخچه

 استراتژی سالمت برای همه 

 سالمت کننده تعیین عوامل

 اولیه بهداشتی های مراقبت

 یکپارچه سالمت خدمات

 پیشگیری سطوح

 مراقبت سطوح

 اولیه های بهداشتی مراقبت به بازگشت

 جهانی بهداشت سازمان

 وجهان ایران در سالمت وضعیت

 سالمت عرضه خدمات های نظام مقایسه

 ارتقای سالمت و بهداشت آموزش

 خانواده بهداشت های برنامه

 بهداشتی های برنامه

 ایران سالمت تحول طرح

 
 

 هدف کلی 

 تاریخچه و تعریف بهداشت عمومی 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

  بهداشت عمومی را از دیدگاه سازمانWHO .تعریف کند 
  .وضعیت بهداشت عمومی در دوران باستان را بیان کند 
  .تاریخچه بهداشت عمومی در ایران را توضیح دهد 

  

 هدف کلی 

 و ایران جهان در بهداشت تاریخچه

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 کند بیان را جهان در بهداشت تاریخچه. 

 کند بیان را ایران در بهداشت تاریخچه. 

 دهد توضیح را جهانی بهداشت سازمان اساسنامه تصویب روند. 

 هدف کلی 

 استراتژی سالمت برای همه 

 



  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 را توضیح دهد. استراتژی سالمت برای همه 

 شاخص سالمت برای همه را بیان کند . 

 

 

 هدف کلی 

 سالمت کننده تعیین عوامل

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
  .عوامل تعیین کننده سالمت را شرح دهد 

  .بخش های درگیر در امر سالمت را نام ببرد 

 هدف کلی 

 اولیه بهداشتی های مراقبت

  اهداف اختصاصی 

 بتواند:دانشجو باید 

  .مراقبت های بهداشتی اولیه را شرح دهد 

  اصولPHC  .را شرح دهد 

  اجزایPHC .را شرح دهد  
 هدف کلی 

 یکپارچه سالمت خدمات

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
 کند تعریف را سالمت خدمات جامعیت 

 دهد شرح را سالمت خدمات یکپارچگی ابعاد. 

 هدف کلی 

 پیشگیری سطوح

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
 کند بیان را پیشگیری سطوح. 

 کند نقد را پیشگیری سطوح. 

 دهد شرح را محور جمعیت و محور فرد پیشگیری. 

  بزند مثال پیشگیری انواع برای. 

 هدف کلی 

 مراقبت سطوح

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
 کند بیان را مراقبت سطوح. 

 کند بیان را مراقبت سطوح و پیشگیری سطوح تفاوت. 



 بزند مثال مراقبت سطوح برای. 

 هدف کلی 

 اولیه های بهداشتی مراقبت به بازگشت

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
  پیامدهای کم توجهی بهPHC  .را بیان کند 

  علل کم توجهی بهPHC  .را بیان کند 

 هدف کلی 

 جهانی بهداشت سازمان       
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
 کند توصیف را جهانی بهداشت سازمان تشکیالت. 

 ببرد نام را جهانی بهداشت سازمان ای منطقه دفاتر. 

 ببرد نام را سالمت حوزه در المللی بین سازمانهای سایر. 

 هدف کلی 

 وجهان ایران در سالمت وضعیت       
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
 کند بیان را جهان کشورهای سالمت وضعیت از اطالع نحوه. 

 دهد شرح سالمت وضعیت نظر از را کشور جایگاه. 

 هدف کلی 

 سالمت عرضه خدمات های نظام مقایسه      
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
 کند بیان را سالمت خدمات عرضه های نظام های ویژگی. 

 کند بیان را ها نظام این قوت و ضعف نقاط. 

 هدف کلی 

 ارتقای سالمت و بهداشت آموزش       
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
 کند تعریف را سالمت ارتقای و بهداشت آموزش. 

 کند بیان را سالمت ارتقای و بهداشت آموزش تفاوت. 

 هدف کلی 

 خانواده بهداشت های برنامه       
 



  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
 کند بیان را کودك و مادر بهداشت های برنامه. 

 کند بیان را آموزان دانش بهداشت های برنامه. 

 کند بیان را سالمندان بهداشت های برنامه. 

 کند بیان را روان بهداشت های برنامه. 

 هدف کلی 

 بهداشتی های برنامه     
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
 کند بیان را روان بهداشت های برنامه. 

 کند بیان را دندان و دهان بهداشت های برنامه. 

  کند بیان را ها بیماری با مبارزه های برنامه. 

 هدف کلی 

 ایران سالمت تحول طرح       
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
 کند بیان را بهداشت در تحول طرح برنامه. 

 کند بیان را سالمت مراقب وظایف. 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با اس فاده از نرم افزارهای  شامل سامانه نوید و یامپیوتر ویدوئو پروژی ور ،اسالید پروژی ور 

 

 

 
 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبعمقاله /آیا کتاب 

 :در صوره وجود جدول زیر را تکمیل ینید 



 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

 
 آخرین انتشار -1جلد  -تالیف اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور –کتاب جامع بهداشت عمومی 

 

فصل اول)کلیات بهداشت عمومی، 

 ( 16تا  1صفحه 

 128تا  48فصل دوم صفحات  

، چاپ 1395کتاب اصول و کلیات خدمات بهداشتی تالیف دکتر محمد حسین باقیانی مقدم ، انتشارات سبحان، 

 نهم 

 

 

 فصول سطوح پیشگیری، سطوح

 مراقبت ، مراقبتهای بهداشتی اولیه

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورت  یه در نظر دارید جزوه یا هر نوع مح وای دیگری )مانند فیام، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصاه آن را ذیر ینید و به دانشجویان معرف  ینید منبع درسیی اب فوق یا به تنهای  به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیام آموزش اسالید پاور پوینت، منظور  *

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



 

  منبع در صورت  یه در نظر دارید مح وای دیگری )مانند ی اب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

سم   جداگانه برای ، مشخصاه یامل آن را ذیر ینید. )در سامانه قبه دانشجویان معرف  ینید مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرف ه شده است.(

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................................................................ 

 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر  با    اید؟گرف ه آزمون در نظر . آیا برای درس خود1

 ها را ذیر ینید.در صوره وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 مثال

ازمون مبحث 

نیازسنج  در برنامه 

 درس 

تس   چهار 

 جواب 
20/7/99تا  14/7/99از  24/7/99تا تاریخ    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر  با    اید؟در نظر گرف همیان ترم /. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صوره پاسخ مثبت شرح مخ صر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 مثال
تکایف اول 

 یالس 

در این تکایف در یك پاراگراف یوتاه شرح دهید یه مفهوم این عباره 

اند. زمان به وجود آمدهبه صوره همهای درس  زیادی برنامه" چیست؟

"ها باید همگرا و همسان شوند.تمام این برنامه  

در مورد یوریکولوم رش ه پزشک  )یا اگر آشنای  شما یاف  نیست 

یوریکولوم رش ه خودتان( مصادیق  برای موارد زیر ذیر نمایید:  برنامه 

طراح   برنامه درس ، برنامه درس  مخف  ، رسم  درس  رسم  و غیر

برنامه درس  ب  اثرو  شده، آموزش داده شده و مورد سنجش واقع شده  

 تا 12/7/99

23/7/99  
27/7/99  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درس  و درک 

 مفاهیم مربوطه

تکایف  1

 یالس  اول 

 را توضیح دهند. اس راتژی سالمت برای همه حداقل در یك پاراگراف 

 

م عاقبا اعالم م  

 گردد

م عاقبا اعالم 

 م  گردد

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درس  و درک 

 مفاهیم مربوطه

تکایف  2

 یالس  دوم 

 را توضیح دهند.  یکپارچه سالمت خدماهحداقل در یك پاراگراف 

 

م عاقبا اعالم م  

 گردد

م عاقبا اعالم 

 م  گردد

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درس  و درک 

 مفاهیم مربوطه

3 
تکایف 

یالس  

 سوم 

را همراه با مراقبت های بهداش   اولیه سوال تس   مرتبط با   4حداقل 

 پاسخ صحیح طرح نمایند.  

م عاقبا اعالم م  

 گردد

م عاقبا اعالم 

 م  گردد

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درس  و درک 

 مفاهیم مربوطه

4 
تکایف 

یالس  

 چهارم 

نظام مراقبت سالمت در یشورهای مخ اف با یکدیگر مقایسه   2حداقل 

 نمایند. 

 

م عاقبا اعالم م  

 گردد

م عاقبا اعالم 

 م  گردد

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درس  و درک 

 مفاهیم مربوطه



................... ......................................................................................................................................................................................................  

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا  (، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یسامانه امکان فعال سازدر 

به  لی. در صوره تمادینما یادییمك ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر ان قاد- انجام شود م  یاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاس فاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره  10 آزمون میان ترم

 نمره  5 آزمون پایان ترم

 نمره  2 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره  3 تکالیف و سایر فعالیت ها
 

 

 مقررات 

    طبق قوانین آموزش حداقل نمره قبولي                                      

 طبق قوانین آموزش          تعداددفعات مجاز غيبت در كالس   

 

  اصول و کلیات خدمات بهداشتی درس زمانبندي جدول

ساعت  تاریخ ارائه

 ارائه

موضوع 

 مدرس جلسه
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

م عاقبا اعالم 

 م  گردد

16-14 
تاریخچه و 

تعریف 

بهداشت 

 عموم 

 مجازی دی ر ذوالقدر  
یببامپیوتر، نببرم  

افببزار پاورپونببت، 

این رنت، سبامانه  

 نوید  

آزمبببون میبببان رم، 

پایان ترم، تکایبف،  

  حضورو غیاب



م عاقبا اعالم 

 م  گردد

14-16  تاریخچه 

 در بهداشت

 و ایران جهان

یببامپیوتر، نببرم   مجازی دکتر ذوالقدر 

افببزار پاورپونببت، 

این رنت، سبامانه  

 نوید  

آزمبببون میبببان رم، 

پایان ترم، تکایبف،  

  حضورو غیاب

م عاقبا اعالم 

 م  گردد

14-16 اس راتژی  

سالمت برای 

 همه

یببامپیوتر، نببرم   مجازی دکتر ذوالقدر 

افببزار پاورپونببت، 

این رنت، سبامانه  

 نوید  

آزمبببون میبببان رم، 

پایان ترم، تکایبف،  

  حضورو غیاب

م عاقبا اعالم 

 م  گردد

14-16  تعیین عوامل 

 سالمت یننده

یببامپیوتر، نببرم   مجازی دکتر ذوالقدر 

افببزار پاورپونببت، 

این رنت، سبامانه  

 نوید  

آزمبببون میبببان رم، 

پایان ترم، تکایبف،  

  حضورو غیاب

م عاقبا اعالم 

 م  گردد

14-16  های مراقبت 

 اولیه بهداش  

یببامپیوتر، نببرم   مجازی دکتر ذوالقدر 

افببزار پاورپونببت، 

این رنت، سبامانه  

 نوید  

آزمبببون میبببان رم، 

پایان ترم، تکایبف،  

  حضورو غیاب

م عاقبا اعالم 

 م  گردد

14-16  خدماه 

 سالمت

 یکپارچه

یببامپیوتر، نببرم   مجازی دکتر ذوالقدر 

افببزار پاورپونببت، 

این رنت، سبامانه  

 نوید  

آزمبببون میبببان رم، 

پایان ترم، تکایبف،  

  حضورو غیاب

م عاقبا اعالم 

 م  گردد

14-16  سطوح 

 پیشگیری

یببامپیوتر، نببرم   مجازی دکتر ذوالقدر 

افببزار پاورپونببت، 

این رنت، سبامانه  

 نوید  

آزمبببون میبببان رم، 

پایان ترم، تکایبف،  

  حضورو غیاب

م عاقبا اعالم 

 م  گردد

14-16  سطوح 

 مراقبت

یببامپیوتر، نببرم   مجازی دکتر ذوالقدر 

افببزار پاورپونببت، 

این رنت، سبامانه  

 نوید  

آزمبببون میبببان رم، 

ترم، تکایبف،   پایان

  حضورو غیاب

م عاقبا اعالم 

 م  گردد

14-16  به بازگشت 

های  مراقبت

 اولیه بهداش  

یببامپیوتر، نببرم   مجازی دکتر ذوالقدر 

افببزار پاورپونببت، 

این رنت، سبامانه  

 نوید  

آزمبببون میبببان رم، 

پایان ترم، تکایبف،  

  حضورو غیاب

م عاقبا اعالم 

 م  گردد

14-16  سازمان 

 بهداشت

 جهان 

یببامپیوتر، نببرم   مجازی دکتر ذوالقدر 

افببزار پاورپونببت، 

این رنت، سبامانه  

 نوید  

آزمبببون میبببان رم، 

پایان ترم، تکایبف،  

  حضورو غیاب

م عاقبا اعالم 

 م  گردد

14-16  وضعیت 

 در سالمت

 وجهان ایران

یببامپیوتر، نببرم   مجازی دکتر ذوالقدر 

افببزار پاورپونببت، 

این رنت، سبامانه  

 نوید  

آزمبببون میبببان رم، 

پایان ترم، تکایبف،  

  حضورو غیاب

م عاقبا اعالم 

 م  گردد

14-16  نظام مقایسه 

عرضه  های

یببامپیوتر، نببرم   مجازی دکتر ذوالقدر 

افببزار پاورپونببت، 

آزمبببون میبببان رم، 

پایان ترم، تکایبف،  



 خدماه

 سالمت

این رنت، سبامانه  

 نوید  

  حضورو غیاب

م عاقبا اعالم 

 م  گردد

14-16  آموزش 

 و بهداشت

ارتقای 

 سالمت

یببامپیوتر، نببرم   مجازی دکتر ذوالقدر 

افببزار پاورپونببت، 

این رنت، سبامانه  

 نوید  

آزمبببون میبببان رم، 

پایان ترم، تکایبف،  

  حضورو غیاب

م عاقبا اعالم 

 م  گردد

14-16  های برنامه 

 بهداشت

 خانواده

یببامپیوتر، نببرم   مجازی دکتر ذوالقدر 

افببزار پاورپونببت، 

این رنت، سبامانه  

 نوید  

آزمبببون میبببان رم، 

پایان ترم، تکایبف،  

  حضورو غیاب

م عاقبا اعالم 

 م  گردد

14-16  های برنامه 

 بهداش  

یببامپیوتر، نببرم   مجازی دکتر ذوالقدر 

افببزار پاورپونببت، 

این رنت، سبامانه  

 نوید  

آزمبببون میبببان رم، 

پایان ترم، تکایبف،  

  حضورو غیاب

م عاقبا اعالم 

 م  گردد

14-16  تحول طرح 

 ایران سالمت

یببامپیوتر، نببرم   مجازی دکتر ذوالقدر 

افببزار پاورپونببت، 

این رنت، سبامانه  

 نوید  

آزمبببون میبببان رم، 

پایان ترم، تکایبف،  

  حضورو غیاب

 

 


