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  :هدف کلی درس

 عرضه بهداشتی درمانی  یهانظاماصول خدمات بهداشتی، جایگاه و انواع خدمات بهداشتی در آشنایی دانشجویان با 

 

    :اهداف کلی جلسات

 

  آنتاريخچه بهداشت و 

  ،سالمتی یریگاندازه یهاشاخصو  کنندهنییتععوامل  طیف، تعاريف مختلف 

  و طیف بیماری و مفهوم مبارزه با بیماری جادکنندهيامفهوم، مراحل، عوامل 

 اهداف( -هامثال -سطوح پیشگیری ) تعاريف 

 بهداشت سالمندان –بهداشت نوجوانان  -بهداشت مادر و کودک 

 دندان بهداشت دهان و -بهداشت فردی 

 بهداشت محیط و سالمت 

  و سالمت یاحرفهبهداشت 

 نقش آموزش بهداشت در ارتقای سالمت 

  اولیه بهداشتی   یهامراقبتآشنايی با(P.H.C.)  

 عرضه بهداشتی در ايران یهانظام 

  مختلف بهداشتی در دنیا با نظم عرضه خدمات در ايران  یهانظاممقايسه 

 بهداشتی یالمللنیب یهاسازمان 

 (شودیمغیرحضوری برگزار  صورتبه) اين جلسه  مفاهیم ارتباطات کلیات و  

 (شودیمغیرحضوری برگزار  صورتبه) اين جلسه  یاطالعات بهداشت و گزارشثبت  یچگونگ 

 

 

 



 

  :اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 جلسه اول 

 بهداشت و تاريخچه آنآشنايی با   :هدف کلی

  :دانشجو قادر باشددر پایان 

 مفهوم بهداشت را بیان کند. .2

   .تاريخچه توسعه و تکامل بهداشت عمومی را توضیح دهد .2

   .بهداشت در کشور را تشريح نمايد یریگشکلچگونگی  .3

 

 دوم جلسه 

 سالمتی یریگاندازه یهاشاخصو  کنندهنییتعتعاريف مختلف، طیف،  عوامل   :هدف کلی

 

  :باشددر پایان دانشجو قادر 

 سالمتی را شرح دهد.  یهافيتعرحداقل يک مورد از  .2

 سازمان بهداشت جهانی  بیان نمايد.  ازنظرتعريف عملیاتی سالمتی را  .2

 حداقل چهار مورد از فلسفه نوين سالمتی را شرح دهد.   .3

 شرح دهد.  ابعاد سالمتی را نام ببرد و .4

 را بداند. هاآنسالمتی را بیان کند و نحوه محاسبه   یهاشاخص .5

 سالمتی مثبت را تعريف کند. .6

 طیف سالمتی را توضیح دهد.  .9

 . را بر سالمت شرح دهد هاآن یرگذاریتأثو نحوه  برشمارددر سالمتی را  مؤثرعوامل  .9

  

 سومجلسه 

 و طیف بیماری و مفهوم مبارزه با بیماری جادکنندهيامفهوم، مراحل، عوامل   :هدف کلی

 

  :باشددر پایان دانشجو قادر 

 را بیان کند. هاآنمفاهیم  بیماری  و ناخوشی را شرح دهد و تفاوت  .2

 طیف بیماری را توضیح دهد. .2

 را بشناسد. هایماریب جادکنندهياعوامل  .3

 و نظام مراقبت سالمت را بداند. هایماریبمفهوم مبارزه با  .4

 



 

  چهارم و پنجمجلسه 

 اهداف( -هامثال -سطوح پیشگیری ) تعاريف  :هدف کلی

 

  :در پایان دانشجو قادر باشد

 مفهوم پیشگیری را تعريف کند  .2

 انواع پیشگیری را نام ببرد  .2

 .را توضیح دهد کيو هرنام برده  بیبه ترتمراحل سیر طبیعی  بیماری را  .3

 هد و حداقل دو مثال ارائه نمايد.پیشگیری نوع اول را توضیح د .4

 .دو مثال ارائه نمايد و حداقلپیشگیری نوع دوم را توضیح دهد  .5

 .پیشگیری نوع سوم را توضیح دهد و حداقل دو مثال ارائه نمايد .6

  ششمجلسه 

 بهداشت سالمندانو   نوجوانان  ،بهداشت مادر و کودک آشنايی با  :هدف کلی

 

  :در پایان دانشجو قادر باشد

 مفهوم و اهمیت بهداشت مادر و کودک را بیان کند. .2

 مرتبط با بهداشت مادر و کودک را نام ببرد. یهابرنامه .2

 کشوری را بشناسد. یسازمنيابرنامه  .3

  .بهداشت نوجوانان را بیان کند یهابرنامهاهداف  .4

 مرتبط با بهداشت نوجوانان را نام ببرد. یهابرنامه .5

  .بهداشت سالمندی را بیان کند یهابرنامهاهداف  .6

 مرتبط با بهداشت سالمندان را نام ببرد. یهابرنامه .9

 

  هفتمجلسه 

 بهداشت فردی و بهداشت دهان و دندان   :هدف کلی

 

  :در پایان دانشجو قادر باشد

 مفهوم بهداشت فردی  و اهمیت آن را شرح دهد. .2

 را شرح دهد. هاآنمرتبط با بهداشت دهان و دندان را بیان کند و  یهابرنامه .2

 دهان و دندان را توضیح دهد.نحوه مراقبت از  .3

 

 



 

  هشتمجلسه 

 آشنايی با بهداشت محیط و ارتباط آن با سالمت  :کلی هدف

 

  :در پایان دانشجو قادر باشد

 مفهوم بهداشت محیط را شرح دهد. .2

 بر سالمت را نام ببرد و شرح دهد. مؤثرچند مورد از عوامل محیطی  .2

 وظايف اصلی واحد بهداشت محیط را بداند. .3

 

  نهمجلسه 

 و سالمت یاحرفهبهداشت   :هدف کلی

  :در پایان دانشجو قادر باشد

 را بیان نمايد. یاحرفهمفهوم و اهمیت بهداشت  .2

 بر سالمت را شرح دهد. مؤثرعوامل شغلی  ریتأث .2

 .را بیان کند هاآن جادکنندهياشغلی را نام ببرد و عوامل  یهایماریبچند مورد از  .3

 

  دهمجلسه 

   :هدف کلی

 نقش آموزش بهداشت در ارتقای سالمت

 

  :در پایان دانشجو قادر باشد

 مفهوم و هدف آموزش بهداشت را بیان نمايد.  .2

 آموزش بهداشت را بداند.  یهاوهیش .2

  .ببرد و نامسطح روستا را بشناسد  واحدهای فعال در .3

 چگونگی ساماندهی مردم را شرح دهد.  .4

 درمانی را شرح دهد.وظايف سطوح ارائه خدمات بهداشتی  .5

 .هماهنگی بین بخشی را شرح دهد .6

 چگونگی تشکیل شورای بهداشت را بداند . .9

 

 

 



 

  یازدهمجلسه 

  (P.H.C)اولیه بهداشتی   یهامراقبتآشنايی با   :هدف کلی

 

  :در پایان دانشجو قادر باشد

 .تاريخچه خدمات بهداشتی اولیه را بیان کند .2

 را توضیح دهد. P.H.Cاصول  .2

 .را بیان کند P.H.C ااجز .3

 .را توضیح دهد P.H.Cابعاد خدمات بهداشتی اولیه  .4

 

  دوازدهمجلسه 

 عرضه بهداشتی در ايران یهانظام  :هدف کلی

  :در پایان دانشجو قادر باشد

 را توضیح دهد . رانيدر ادرمانی  یبهداشتارائه خدمات  و شبکهتشکیالت  .2

 دهد.سطوح مختلف ارائه خدمت را نام ببرد و شرح  .2

 .خدمات را بیان کند دهندهارائهوظايف هريک از واحدهای  .3

 و تحلیل کند. مقايسه م عرضه خدمات در ايرانابا نظرا مختلف بهداشتی در دنیا  یهانظام .4

 

  سیزدهمجلسه 

 عرضه خدمات  بهداشتی درمانی در جهان یهانظام  :هدف کلی

 

  :در پایان دانشجو قادر باشد

  .نمايد بیانمختلف ارائه خدمات بهداشتی درمانی در دنیا را  یهانظام .2

 .معاونت عمومی را توضیح دهدنظام  یهایژگيو .2

 .نظام طب ملی را توضیح دهد یهایژگيو .3

  .بیمه پزشکی را توضیح دهد  یهایژگيو .4

 مختلف ارائه خدمات بهداشتی درمانی در دنیا را مشخص نمايد.  یهانظامتفاوت بین  .5

 .را بیان کند هانظاماز  هرکدام بيو معاحداقل دو مورد از مزايا  .6

 

 



  چهاردهمجلسه 

 یبهداشت یالمللنیب یهاسازمان  :هدف کلی

 

  :در پایان دانشجو قادر باشد

  .را شرح دهد المللنیباهمیت بهداشت  .2

 نام ببرد.را  مرتبط با سالمت یالمللنیب یهاسازمانو  خدمات بهداشتی کنندهارائهمختلف  یهاسازمان .2

 را توضیح دهد  (WHO) تشکیل سازمان جهانی بهداشتتاريخچه  .3

 .نام ببرد  را سازمان جهانی بهداشت وظايف .4

   .را شرح دهد  IRO ,ILO  ,FAOيونسکو  ، يونیسف هاسازمان وظايف .5

 

 (شودیمغیرحضوری برگزار  صورتبه) اين جلسه  پانزدهمجلسه 

  ارتباطات میو مفاهکلیات   :هدف کلی

 

  :در پایان دانشجو قادر باشد

  .مفهوم ارتباطات را توضیح دهد .2

 را بیان کند.تعريف از ارتباطات  دو  .2

 را بشناسد.فرآيند ارتباطات اجزای  .3

 .دهد شرحرا   مؤثرموانع ارتباط  .4

 

 (شودیمغیرحضوری برگزار  صورتبه) اين جلسه  شانزدهمجلسه 

   :هدف کلی

یگزارش اطالعات بهداشت ثبت و یچگونگ  

  :در پایان دانشجو قادر باشد

 .دهد حیو توضپرونده  خانوار را بشناسد   .2

 .دهد توضیح را هاتیفعال ثبت دفتر .2

 .دفتر پیگیری را توضیح دهد .3

 بشناسد. به طور کاملزيج حیاتی را  .4

 .خصوصیات زيج حیاتی را نام ببرد .5

 مستقل زيج حیاتی را تکمیل کند. طوربهبتواند  .6

 جلسه هفدهم



 و پرسش و پاسخ یبندجمع

 

  :منابع

 قابلی دسترسی در لینک:  نوشته دکتر حسین حاتمی و همکاران -کتاب جامع بهداشت عمومی
https://ph.sbmu.ac.ir/uploads/VOLUME_3.htm  

 نوشته دکتر شجاعی زاده -کلیات خدمات بهداشتی درمانی 

 نوشته دکتر باقیانی مقدم -اصول کلیات و خدمات بهداشتی درمانی 

 )ترجمه احمدوند و همکاران -اصالحات نظام سالمت )راهنمای کارايی و عدالت 

  سازمان جهانی بهداشت 2111گزارش 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -یعمل تکمیل پوستر زيج حیاتی مناطق روستايی و شهرالدستور 

 با سالمت مرتبط یهاتيساوبوزارت بهداشت و ساير  تيساوب 
 

 
 

 بحث گروهی و پرسش و پاسخسخنرانی، : روش تدریس

 

 کامپیوتر و ويديو پروژکتور ،ماژيک وايت برد،تخته : یآموزشکمک یهارسانه

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون  آزمون

تکالیف کالسی و حضور فعال در 

 کالس

  هر جلسه کالس 2 پرسش و پاسخ

    29 تستی، تشريحی پايان دوره آزمون

 
 

 :مقررات درس و انتظارات از دانشجو

  :رودیماز دانشجویان محترم انتظار 

  داشته باشندحضور منظم و دقیق در جلسات درس.  

 يا در حالت سکوت قرار دهند. تلفن همراه خود را در کالس خاموش نمايند 

  آموزشی مشارکت نمايند یهاتیفعالگروهی و  یهابحثدر. 

  حث قبلی را داشته باشندابه سؤاالت مب يیگوپاسخدر هر جلسه آمادگی. 

  معتبر علمی استفاده نمايند یهاتيسااز ديگر منابع و. 

  

https://ph.sbmu.ac.ir/uploads/VOLUME_3.htm
http://isfhealth2.mui.ac.ir/sites/isfhealth2.mui.ac.ir/files/amir-mohamadi/pdf/amar/Dastoramalzij_S.GH_A.D_94.2.2.pdf


 یتعالبسمه

 درس یبندزمانجدول 

 .....3... شمارهکالس                                 22:21تا  21:21ساعت  يکشنبه :روز و ساعت جلسه 

 

 یآموزشکمکوسیله  روش تدریس مدرس موضوع درس جلسه

2 
 آنتاريخچه بهداشت و 

 دکتر کاظمی
سخنرانی، بحث گروهی 

 و پرسش و پاسخ

ويديو  -وايت برد

 پروژکتور

2 

تعاريف مختلف، طیف،  عوامل 

 یریگاندازه یهاشاخصو  کنندهنییتع

 سالمتی

// 

// 

// 

3 
و  جادکنندهيامفهوم، مراحل، عوامل 

 طیف بیماری و مفهوم مبارزه با بیماری
// 

// 
// 

4 
 -هامثال -سطوح پیشگیری ) تعاريف

 اهداف(
// // // 

5 
 -هامثال -سطوح پیشگیری ) تعاريف

 (4)ادامه جلسه  اهداف(
// // // 

6 
بهداشت  -بهداشت مادر و کودک

 بهداشت سالمندان –نوجوانان 
// // // 

 // // // بهداشت دهان و دندان -بهداشت فردی 9

 // // // بهداشت محیط و سالمت 9

 // // // و سالمت یاحرفهبهداشت  7

21 
نقش آموزش بهداشت در ارتقای 

 سالمت
// // // 

22 
اولیه بهداشتی   یهامراقبتآشنايی با 

(P.H.C.) 
// // // 

 // // // عرضه بهداشتی در ايران یهانظام 22

23 
مختلف بهداشتی در  یهانظاممقايسه 

 م عرضه خدمات در ايران ادنیا با نظ
// // // 

 // // // بهداشتی یالمللنیب یهاسازمان 24

 پاورپوينت  غیرحضوری //  مفاهیم ارتباطات کلیات و 25

26 
اطالعات  و گزارشثبت  یچگونگ

 یبهداشت
 پاورپوينت غیرحضوری //

29 
 و پرسش و پاسخ یبندجمع

// 
سخنرانی، بحث گروهی 

 و پرسش و پاسخ

ويديو  -وايت برد

 پروژکتور

  

 


