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 بسمعه تعالی

 

 بهداشت دانشکده
 

 عمومی و اپیدمیولوژیبهداشت : درس عنوان

 علوم آزمایشگاهی ترم دومدانشجویان کارشناسی پیوسته  :مخاطبان

  بهداشت عمومیواحد قسمت  کیواحد نظری؛ سهم استاد  2 (:واحد از استاد سهم یا) واحد تعداد

 18:11 - 5:18از ساعت  هاچهارشنبه  :فراگیر سؤالات به پاسخگویی ساعت

  1931-1935نیم سال دوم سال تحصیلی  -  11:11 تا 11:11 هاشنبه :(تحصیلی نیمسال و ساعت روز،) درس ارائه زمان

گروه  اریسلامت؛ استاد یاستگذاریس MPHسلامت و  یآموزش بهداشت و ارتقا یتخصص ی)دکترفرزاد جلیلیاندکتر  :مدرس

 کرمانشاه( یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشکده بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشک ؛یبهداشت عموم

 ندارد :نیاز پیش درس

 

 هدف کلی درس:

 آشنا خواهند شد.با مفاهیم بهداشت عمومی را  انیدرس دانشجو نیا

 

 اهداف کلی جلسات:

 دهد.  حیو جهان را توض رانیبهداشت در ا خچهیتار -1

 دهد. حیرا توض یماریو ب سلامت فیتعر -2

 را شرح دهد. سلامتگذار  -9

 و جهان را شرح دهد. رانیدر ا سلامت یمایس -1

 آشنا شود. یدرمان یدر مراکز بهداشت یخدمات بهداشت تیریمدبا  -8

 آشنا شود. و بهداشت کار و بهداشت هوا طیبهداشت محبا مفاهیم مرتبط با  -1

 آشنا شود. ییبهداشت آب و بهداشت مواد غذامرتبط با  میبا مفاه -1

 آشنا شود.  یو درمان یعرضه کننده خدمات بهداشت یالملل نیب یسازمان هابا  -5

 عفونت های بیمارستانی آشنا شود.  مرتبط با میبا مفاه -3
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 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 ل:هدف کلی جلسه او  

 و جهان رانیبهداشت در ا خچهیتار -1

 

 ل:اهداف ویژه جلسه او  

 در مورد مفهوم سلامتی توضیح دهد.  1

 .نعاریف سلامتی از دیدگاه های مختلف را توضیح دهد 2

 .وگذار سلامت را شرح دهد کیولوژیدمیگذار اپ 9

 .کند فیرا توصی ماریسلامت و ب فیمفهوم ط 1

 ابعاد مختلف سلامتی را شرح دهد.  8

 
 

 :مو  دهدف کلی جلسه 

 یماریو ب آشنایی با مفاهیم سلامت -1

 :مو  داهداف ویژه جلسه 

 .تاریخچه بهداشت عمومی در ایران و جهان را شرح دهد 1

 را شرح دهد. اپیدمیولوژیک یگذارها 2

 را شرح دهد.  مراقبت بهداشتی اولیه 9

 و جهان را شرح دهد. رانیسلامت در ا یمایس 1

 
 

 :سو مهدف کلی جلسه 

 آشنایی با آموزش بهداشت و ارتقای سلامت -1

 

 :سو ماهداف ویژه جلسه 

 .را شرح دهد نجهاایران و در  شتابهد زشموآ یخچهرتا 1

 مفاهیم و تعاریف آموزش بهداشت و ارتقای سلامت را بیان نماید. 2

 را شرح دهد.  اهداف آموزش بهداشت 9

 سواد سلامت را شرح دهد.مفهوم  1

 
 

 :چهارمهدف کلی جلسه 

 یدرمان یدر مراکز بهداشت یخدمات بهداشت تیریمد -1
 

 :چهارم و پنجماهداف ویژه جلسه 

 .را شرح دهد نجهاایران و در  یدرمان یدر مراکز بهداشت یخدمات بهداشت تیریمدیخچه رتا 1

 ی را بیان نماید.درمان یدر مراکز بهداشت یخدمات بهداشت تیریمدمفاهیم و تعاریف  2

 

 :پنجمهدف کلی جلسه 
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 ار و بهداشت هواکبهداشت محیط و بهداشت  -1

 

 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 .را شرح دهد نجهاایران و در  بهداشت محیطیخچه رتا 1

 مفاهیم و تعاریف مرتبط با بهداشت محیط را بیان نماید. 2

 .  را شرح دهد نجهاو  رانیادر ار بهداشت ک یخچهرتا 9

 .دینما انیمرتبط با بهداشت کار را ب فیو تعار میمفاه 1

 .دینما انیرا ب هوامرتبط با بهداشت  فیو تعار میمفاه 8

 

 

 :ششمهدف کلی جلسه 

 بهداشت آب و بهداشت مواد غذایی -1

 

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 .را شرح دهدبهداشت آب  یخچهرتا 1

 را بیان نماید.بهداشت آب مفاهیم و تعاریف مرتبط با  2

 .  را شرح دهدییبهداشت مواد غذایخچه رتا 9

 .دینما انیبرا  ییمرتبط با بهداشت مواد غذا فیو تعار میمفاه 1

 

 

 :هفتمهدف کلی جلسه 

 ننده خدمات بهداشتی و درمانیکسازمان های بین المللی عرضه  -1

 

 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 .ی را بیان نماییدو درمان یعرضه کننده خدمات بهداشت یالملل نیب یسازمان هایخچه رتا 1

 .شرح دهدرا  یو درمان یعرضه کننده خدمات بهداشت یالملل نیب یسازمان هااز  کوظایف هر ی 2

 

 

 :هشتمهدف کلی جلسه 

 عفونتهای بیمارستانی -1

 

 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 .ی را شرح دهدمارستانیب یعفونتهامنظور از  1

 ی را بیان نماید.مارستانیب یعفونتهامفاهیم و تعاریف مرتبط با  2
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 بهداشت عمومی )یک واحد(قسمت  منابع: 
 پارک یج -جلد چهارم -یو اجتماع یریشگیپ یدرسنامه پزشک -

 ورپارایی و تاثیر آن؛ ترجمه فرزیان کآموزش بهداشت  -

 

 روش تدریس: 

 «بحث گروهی، مشارکت فردی و گروهیسخنرانی، »

 

 وسائل آموزشی: 

 «تخته سفید، ویدیو پروژکتور، رایانه»

 

 سنجش و ارزشیابی: 

 سهم از نمره کل روش آزمون

 (حسب درصد بر)

 ساعت تاریخ

رعایت نظم، انضباط، وقت شناسی 

 کلاس در فعال حضورو 

  ترمطولطی جلسات مختلف در  درصد( 11نمره )  1 

  ترمطولطی جلسات مختلف در  درصد( 11نمره )  1 تشریحی و چند جوابی  کلاسی یهایابیارزش
  آموزش دانشکده اعلام خواهد کرد درصد( 91نمره )  2 چند جوابی ارزشیابی پایان دوره

 

 مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو:

به یادگیری متناسب با انتظارات آموزشی  ترمطولدر  هاکلاسدانشجویان ضمن حضور منظم و فعال در تمامی  رودیمانتظار 

 اهتمام ورزند.
 

 فرزاد جلیلیاندکتر  ی مدرس:ام و امضان

 حسین اشتریاندکتر  ی مدیر گروه:ام و امضان

 دکتر هیوا حسینی دانشکده: EDOی مسئول ام و امضان

 

    : لاریخ ارسات    : ریخ تحویلات

 

 : مدیر گروه و امضا ییدتأ   ■خیر        □بله : شده تدوین بار اولین برای درس طرح آیا
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 اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی درس بندی نازم جدول

 عمومیبهداشت یک واحد 

 11:11تا  11:11 هاشنبه :جلسه عتاس و روز

 مدرس جلسه هر موضوع جلسه

 دکتر فرزاد جلیلیان و جهان رانیبهداشت در ا خچهیتار 1

 دکتر فرزاد جلیلیان یماریسلامت و ب میبا مفاه ییآشنا 2

 دکتر فرزاد جلیلیان با آموزش بهداشت ییآشنا 9

 دکتر فرزاد جلیلیان یدرمان یدر مراکز بهداشت یخدمات بهداشت تیریمد 1

 دکتر فرزاد جلیلیان و بهداشت کار و بهداشت هوا طیبهداشت مح 8

 فرزاد جلیلیاندکتر  ییبهداشت آب و بهداشت مواد غذا 1

 دکتر فرزاد جلیلیان یو درمان یعرضه کننده خدمات بهداشت یالملل نیب یسازمان ها 1

 دکتر فرزاد جلیلیان یمارستانیب یعفونتها 5

 


