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 بسمه تعالی

 کرمانشاهو خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 پیراپزشکیدانشکده 

 سلامتاطلاعات فن آوري  گروه 

 قالب نگارش طرح درس
 

 نظام سلامت يبا ساختار و برنامه ها ییآشنا:  عنوان درس

 یرشته فن آوري سلامت، کارشناس انیدانشجو:  مخاطبان

                                                                                                 ندارد:  درس پیش نیاز       واحد نظري  2 :تعداد و نوع واحد

 89-88نیمسال دوم                                       8 -01ساعت  شنبه : زمان ارائه درس

                                                                                            علی کاظمیدکتر : مدرس

 

 : هدف کلی درس

  کشور یدرمان یبهداشت ياصول و ضوابط شبکه ها ،با نظام ریفراگ ییآشنا

.   

 ( جهت هر جلسه یک هدف: )لی جلساتاهداف ک

 آن اتینظام سلامت و کل -0

 اهداف و اهرم هاي کنترلاجزاي نظام سلامت،  -2

 انواع نظام هاي ارایه دهنده خدمات سلامت و شبکه بهداشتی درمانی ایران  -3

 انواع نظام هاي ارایه دهنده خدمات سلامت و شبکه بهداشتی درمانی ایران -4

 آشنایی با سازمان هاي داخلی و بین المللی ارایه دهنده خدمات سلامت -5

 (PHCمانی اولیه )اصول و مبانی مراقبت هاي بهداشتی در -6

 مفهوم پوشش همگانی سلامت و برنامه طرح تحول نظام سلامت در ایران -9

 مارستانهایبا ساختار ب ییآشنا -8

 میان ترم -8

 )بهداشت خانواده و مبارزه با بیماري ها( برنامه هاي خدمات سلامت در ایران -01

 ( ریواگ ریغ يهایماری)مبارزه با ب رانیخدمات سلامت در ا يبا برنامه ها ریفراگ ییآشنا -00

 (و حرفه اي طی)بهداشت مح رانیخدمات سلامت در ا يبا برنامه ها ریفراگ ییآشنا -02

 ( ونیناسیواکسسلامت مادر و کودک با تاکید بر ) رانیخدمات سلامت در ا يبا برنامه ها ریفراگ ییآشنا -03

 )بهداشت سالمندان( رانیخدمات سلامت در ا يبا برنامه ها ریفراگ ییآشنا -04

 (ی)بهداشت روان رانیخدمات سلامت در ا يبا برنامه ها ریفراگ ییآشنا -11

 و بهداشت مدارس با برنامه ها و خدمات آموزش بهداشت ییآشنا -11

 

 

 

 

 : تاري به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف ویژه رف
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 جلسه اول 

 نظام سلامت و کلیات آن: هدف کلی

 : پایان دانشجو قادر باشد در

 دهد.  حیو اقدام سلامت توضدر مورد نظام سلامت  -0

 کند.  فیو نظام سلامت را تعر ستمیس -2

 کند. فینظام ها را توص ریتفاوت نظام سلامت با سا -3

 دومجلسه  

 اجزاي نظام سلامت، اهداف و اهرم هاي کنترل هدف کلی: 

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 اجزاي نظام سلامت را بشناسد.  -0

 اهداف نظام سلامت را توضیح دهد.  -2

 اهرام هاي کنترل نظام سلامت را تشریح کند. -3

 

 و چهارم سومجلسه 

 انواع نظام هاي ارایه دهنده خدمات سلامت و شبکه بهداشتی درمانی ایران : هدف کلی

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 کشور را بشناسد. یدرمان یبهداشت شبکه -0

 کند فیدهنده خدمات سلامت را بداتد و تعر هیارا ياتواع نظام ها -2

 دهد. حیدر کشور را توض یخدمات بهداشت هیسطوح ارا -3

 سلامت را بداند.  ستمیس بیو معا ایمزا -4

 کند  فیخدمت را تعر يسطح بند -5

 خدمت را بداند يسطح بند يایمزا -6

 را نام ببرد رانیدر ا یدرمان یبهداشت يسطوح مراقبتها -9

 کند فینظام ارجاع را تعر -8

 خانه بهداشت را نام ببرد  فیوظا -8

 کند فیقمر را تعر يروستا -01

 کند فیرا تعر مهیخانه بهداشت ضم -00

 را بداند  ییو روستا يشهر یدرمان یو پرسنل  مراکز بهداشت فیوظا نیفرق  ب  -02

 مرکز بهداشت شهرستان  را بداند فیوظا -03
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 پنجم جلسه 

 آشنایی با سازمان هاي داخلی و بین المللی ارایه دهنده خدمات سلامت : هدف کلی

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 آشنا شود WHOبا فعالیتهاي    -0

 با فعالیتهاي یونیسف آشنا شود -2

 با فعالیتهاي ملل متحد آشنا شود -3

 با فعالیتهاي صندوق بین المللی جمعیت آشنا شود -4

 با فعالیتهاي یونسکو آشنا شود -5

 .  با فعالیتهاي سازمان بین المللی کار آشنا شود -6

 

  ششمجلسه 

 (PHCاصول و مبانی مراقبت هاي بهداشتی درمانی اولیه ) : هدف کلی

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 

 مراقبت هاي بهداشتی اولیه را تعریف کند -0

 را بداند   BHSوPHC فرق بین  -2

 مفهوم دسترسی و فراهم بودن خدمت را تعریف کند -3

 اصول و اجزاي مراقبتهاي اولیه بهداشتی را نام ببرد -4

 با شعار بهداشت براي همه آشنا شود -5

 

 جلسه هفتم 

 : مفهوم پوشش همگانی سلامت و برنامه طرح تحول نظام سلامت در ایرانهدف کلی

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 کلیات برنامه طرح تحول نظام سلامت را بداند. -0

 سلامت را شرح دهد. معایب طرح تحول نظام -2

 مزایاي طرح تحول نظام سلامت را بداند. -3

 پیامدهاي مثبت و منفی طرح تحول نظام سلامت را توضیح دهد. -4

 پوشش همگانی سلامت و مفاهیم آن را بداند. -5

 وضعیت پوشش همگانی در ایران را بداند. -6
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  هشتمجلسه 

  مارستانهایبا ساختار ب ییآشنا: هدف کلی

 : دانشجو قادر باشد در پایان

 سطوح شبکه آشنا شوند ریو ارتباط ان با سا مارستانیب فیبا وظا -0

 را بداند مارستانهایب يبند میتقس انواع -2

 کند  فیرا تعر یعموم مارستانیب -3

 را بداند مارستانیدر ب یتیریمد سطوح -4

. 

 جلسه نهم

 امتحان میان ترم

 

 جلسه دهم 

)بهداشت خانواده و مبارزه با بیماری ها  ایرانبرنامه های خدمات سالمت در : هدف کلی

) 

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 اهداف واحد بهداشت خانواده را بداند -0

 وظایف پرسنل این واحد در مورد بهداشت کودک و مادر را نام ببرد  -2

 مراقبتهاي دوران بارداري را در ماههاي مختلف نام ببرد  -3

 ه تفکیک سالهاي مراقبت( را  بداند.مراقبتهاي دوران نوزادي و کودکی) ب -4

 اهداف واحد مبارزه با بیماریها را بداند -5

 وظایف پرسنل این واحد را نام ببرد  -6

 با مهمترین بیماریهاي واگیر مثل سرخک و آبله مرغان و دیفتري و فلج اطفال آشنا شود -9

 

 جلسه یازدهم 

  ( ریواگ ریغ يهایماری)مبارزه با ب رانیخدمات سلامت در ا يبا برنامه ها ریفراگ ییآشنا:  هدف کلی

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 بداند ررایرواگیغ ي هایماریاهداف واحد مبارزه با ب  -0

 واحد را نام ببرد  نیپرسنل ا فیوظا -2

 و .... آشنا شود  عروقی– یقلب يماریو سرطان  و ب ابتیمثل د ریواگ يهایماریب نیمهمتر با -3

 کند  فیرا تعر ریواگ ریغ يهایماریب -4
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  دوازدهمجلسه 

 (و حرفه اي طی)بهداشت محرانیخدمات سلامت در ا يبا برنامه ها ریفراگ ییآشنا : هدف کلی

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 را بداند طیاهداف واحد بهداشت مح -0

 واحد را نام ببرد  نیپرسنل ا فیوظا -2

 کند فیرا تعر طیمح بهداشت -3

 .بهداشت آب و خاک و هوا و مسکن آشنا شود با -4

 را بداند ياهداف واحد بهداشت حرفه ا -5

 واحد را نام ببرد  نیپرسنل ا فیوظا -6

 کند فیرا تعر يحرفه ا  بهداشت -9

 آشنا شود یشغل يهایماریب با -8

 

  سیزدهمجلسه 

 ( ونیناسیواکسسلامت مادر و کودک با تاکید بر )رانیخدمات سلامت در ا يبا برنامه ها ریفراگ ییآشنا: هدف کلی

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 واکسیناسیون را تعریف کند -0

 فرق بین واکسن هاي ویرال و باکتریال را بداند -2

 مکانیسم تاثیر واکسنها را بداند -3

 با علایم اختصاري واکسن ها اشنا شود -4

 با جدول روتین واکسیناسیون در کشور آشنا شود -5

 .نماید ذکر را ها واکسن از نگهداري براي سرد زنجیره شرایط -6

 

  چهاردهم جلسه 

 )بهداشت سالمندان(رانیخدمات سلامت در ا يبا برنامه ها ریفراگ ییآشنا : هدف کلی

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 اهداف برنامه بهداشت سالمندان  را بداند -0

 بهداشت سالمندان را تعریف کند -2

 سیستم بهداشتی درمانی را در مورد بهداشت سالمندان بداند. وظایف هریک از سطوح -3

 فعالیتهاي لازم براي ازتقاي سطح سلامت سالمندان را نام ببرد -4

 

 انزدهمپجلسه 

 ی)بهداشت روانرانیخدمات سلامت در ا يبا برنامه ها ریفراگ ییآشنا: هدف کلی

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 را بداند یاهداف واحد بهداشت روان -0

 واحد را نام ببرد  نیپرسنل ا فیوظا -2

 و .... آشنا شود  یزوفرنیو اضطراب  و اسک یمثل  افسردگ یروان يهایماریب نیمهمتر با -3
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 بداند یرا در مورد بهداشت روان یدرمان یبهداشت ستمیاز سطوح س کیهر فیوظا -4

 

 شانزدهمجلسه 

 و بهداشت مدارس با برنامه ها و خدمات آموزش بهداشت ییآشنا : هدف کلی

 در پایان دانشجو قادر باشد:  -0

 آموزش بهداشت را تعریف کند -2

 موانع آموزش بهداشت را نام ببرد  -3

 معایب  آموزش گروهی و فردي را بداند -4

 اجزاي  ارسال پیام را نام ببرد -5

 بهداشت مدارس  را تعریف کند -6

 ببرد وظایف  بهداشت مدارس  را نام  -9

 هدف برنامه هاي بهداشت مدارس را بیان کند. -8

 فعالیتهاي بهداشت محیط مدرسه را نام ببرد -8

 معاینه هاي فیزیکی دانش آموزان را نام ببرد -01
 

 : منابع

 :منابع

جلد اول و دوم، سوم و چهارم، سماط، تهران  ن،یحس ،یتهران یترجمه شجاع "یو اجتماع يریشگیپ یدرسنامه پزشک "جان اورت،  پارک، -0

0382 

 0380، سماط، تهران "یاصول خدمات بهداشت "فرد آذر، فربد،  يعباد ن،یحس ،یتهران یشجاع -2

 0381تهران  ر،یمنصور، کتاب م ،ییرزایم تا،یرز ،یی، ترجمه صدرا"درسنامه جامع بهداشت "جان اورت،  پارک، -3

 0383، چهر، "درسنامه جامع علوم بهداشت" ي. مجموعه پنج جلدلیاسماع شه،ی. دل پوشیسرشت، پر حلم -4

 اصول و کلیات خدمات بهداشتی آقاملایی ،تیمور.احرامپوش ،حسن. -5

 «سخنرانی، بحث گروهی»: روش تدریس

 «وایت برد، ویدیو پروژکتور، کامپیوتر»: رسانه هاي کمک آموزشی

 

 

 

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون  آزمون

  لاسکهر جلسه  2 اسخپرسش و پ لاسکو حضور فعال در  لاسیکلیف کات

  8جلسه  3 تشریحیتستی،  آزمون میان دوره

   05 یحیتشر ،یتست آزمون پایان دوره

 

 

 :مقررات درس و انتظارات از دانشجو
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  :رود از دانشجویان محترم انتظار می

 .حضور منظم و دقیق در جلسات درس داشته باشند -0

 .در بحث هاي گروهی و فعالیت هاي آموزشی مشارکت نمایند -2

 .حث قبلی را داشته باشندادر هر جلسه آمادگی پاسخ گویی به سؤالات مب -3

 .از دیگر منابع و سایت هاي معتبر علمی استفاده نمایند -4

   .تلفن همراه خود را در کلاس خاموش نمایند -5
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 بسمه تعالی

 جدول زمانبندي درس

 8: کلاس شماره                                    01:01تا  8:01ساعت  شنبه روز و ساعت جلسه : 

 

 وسیله کمک آموزشی روش تدریس مدرس موضوع درس جلسه

+ بحث گروهی سخنرانی علی کاظمی آن اتینظام سلامت و کل 0  ویدیو پروژکتور -وایت برد  

 // // // کنترل ينظام سلامت، اهداف و اهرم ها ياجزا 2

3 
انواع نظاام هاي ارایه دهنده خدمات سااالامت و شااابکه 

 بهداشتی درمانی ایران
// 

// 
// 

4 
انواع نظام هاي ارایه دهنده خدمات سلامت و شبکه 

 بهداشتی درمانی ایران
// // // 

5 
دهنده  هیارا یالملل نیو ب یداخل يبا سااازمان ها ییآشاانا

 خدمات سلامت
// // // 

6 
 هیاول یدرمان یبهداشااات يمراقبات هاا یاصاااول و مباان

(PHC) 
// // // 

9 
سلامت و برنامه طرح تحول نظام  یمفهوم پوشاش همگان

 رانیسلامت در ا
// // // 

 // // // مارستانهایبا ساختار ب ییآشنا  8

 // // // میان ترم و رفع اشکال 8

01 
)بهداشاات خانواده و رانیخدمات ساالامت در ا يبرنامه ها

 ها ( يماریمبارزه با ب
// // // 

00 
خدمات سااالامت در  يباا برنااماه هاا ریفراگ ییآشاااناا

 ( ریواگ ریغ يهایماری)مبارزه با برانیا
// // // 

02 
خدمات سااالامت در  يباا برنااماه هاا ریفراگ ییآشاااناا

 (يو حرفه ا طی)بهداشت محرانیا
// // // 

03 
خدمات سااالامت در  يباا برنااماه هاا ریفراگ ییآشاااناا

 ( ونیناسیبر واکس دی)سلامت مادر و کودک با تاکرانیا
// // // 

04 
خدمات سااالامت در  يباا برنااماه هاا ریفراگ ییآشاااناا

 )بهداشت سالمندان(رانیا
// // // 

05 
خدمات سااالامت در  يباا برنااماه هاا ریفراگ ییآشاااناا

 ی)بهداشت روانرانیا
// // // 

06 
با برنامه ها و خدمات آموزش بهداشت و بهداشت  ییآشنا

 مدارس
// // // 

 
 


