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 به نام خدا

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  

 اولیه یبهداشت مراقبت یها طیمح در طرح دوره درس آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

 400/99شنبه ها،  نیمسال اول زمان:  و نیم واحد عملی نظری واحد  5/1تعداد و نوع واحد: 

 2-4 ساعت کالس: ندارد پیش نیاز :

 / انالین: مجازیشماره کالس ترم سوم -و ارتقا سالمت دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشتمخاطبان: 

  : دکتر ثریا سیابانیاستاد

 s_siabani50@ymail.comایمیل: 

 معرف اجمالی دوره:

یکی از دروس  در دوره کارشناسی ارشد آموزش بهداشت بعنواندرمانی  بهداشتی خدمات ارایه مراکز در بهداشت آموزشدرس 

مفاهیم و کلیات خدمات آموزشی درز مراکز ارایه خدمات بهداشتی درمانش . در این درس دانشجویان با محسوب می گردد ختیاریا

همچنین اهمیت و قابلیت های مداخالت آموزشی در مراکز نامبرده را به دانشجویان نشان داده  . این درسسطوح مختلف آشنا می شوند

و ارزشیابی روشهای مناسب آموزشی با مشارکت مردم را به انها می آموزد. ضرورت این درس، برقراری ارتباط  و طراحی و اجرا

با داشتن یک رابطه کار امد با مردم، مناسب بین کارکنان بهداشتی در مزراکز ارایه خدمات بهداشتی و و مردم در جامعه می باشد. 

  محقق می گردد. ی مردم برای ارتقا سطح سالمت خود و جامعه اهداف اجرای مداخالت موثر جهت توانمند ساز

 

نقش مراکز ارایه خدمات بهداشتی درمانی در آموزش بهداشت و همچنین طراحی، اجرا و آشنایی دانشجویان با  هدف کلی درس:

 ارزشیابی روشهای مناسب مداخالت آموزشی با تاکید بر مشارکت گروه های مردمی

نظری ئوس دروساهداف بینابینی یا ر  

 انها وظایف شرح و درمانی و بهداشتی مراکز اهمیت و معرفی -اولیه بهداشتی های مراقبت اصول مرور -1

 ارجاع درمان نظام و بهداشت شبکه استانداردهای و ساختار -2

 کشوری سالمت های برنامه -بهداشتی خدمات در بهداشت آموزش ریزی برنامه -3

 (بهداشتی کارکنان توسط  جوامع و ها گروه افراد، به تبهداش آموزش) جامعه با ارتباط شیوه -4

 درمانی بهداشتی خدمات ارایه مراکز در بهداشت آموزش برای منابع توسعه -5
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 مراکز طریق از بهداشتی های برنامه تبلیغ و ارایهو  خدمات ارایه مراکز در بهداشت آموزش برای جوامع بسیج و ارزیابی -6

 درمانی بهداشتی

 مختلف های مجموعه در گوناگون مخاطبین با سازگاریو  فرهنگی مسایل با تناسبم سالمت ارتقای  -7

 مردم مشارکت با درمانی بهداشتی خدمات ارایه مراکز در بهداشت آموزش های برنامه ارزشیابی -8

 بهداشتی اولیه مراقبتهای با رابطه در جهانی دستورالعملهای و ها بیانیه مرور -9

 

 

هر جلسه ویژه به تفکیک کلی و اهداف   

  جلسه اول

 انها وظایف شرح و درمانی و بهداشتی مراکز اهمیت و معرفی -اولیه بهداشتی های مراقبت اصول مرورعنوان درس:

 

 آشنا شود.انها  وظایف شرح و درمانی و بهداشتی نقش مراکزدانشجو با آموزشی:  کلی هدف

 :قادر باشداین جلسات در پایان دانشجو
 شرح دهد.مطابق تعاریف علمی را درمانی   وظایف مراکز بهداشتی 

  مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه را بشناسد -

 برده دو فعالیت هر یک را شرح دهد واحدهای فعال یک مرکز بهداشتی درمانی را نام  -

 یک مثال بزند از واحدهای فوق ظایف هر کدامو  -

 
  دومجلسه 

 ارجاع درمان نظام و اشتبهد شبکه استانداردهای و ساختارعنوان درس:  

 آشنا شود.ارجاع  درمان نظام و بهداشت شبکه استانداردهای و ساختاردانشجو با هدف کلی آموزشی: 

 :قادر باشداین جلسات در پایان دانشجو
 ارایه دهد نمونه از ارجاع بیمار از مرکز بهداشتی به رده های بعدی و نتیجه انیک  

 
 سوم جلسه 

 کشوری سالمت های برنامه -بهداشتی خدمات در بهداشت آموزش ریزی برنامهعنوان درس:  

 آشنا شود.کشوری  سالمت های برنامه -بهداشتی خدمات در بهداشت آموزش ریزی برنامهدانشجو با هدف کلی آموزشی: 

 دانشجودر پایان این جلسات قادر باشد:

 تعریف کند را بهداشتی خدمات در بهداشت آموزش ریزی برنامه -
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 و نقش ان را توضیح دهد امه ریزی برن  -

 را لیست کند. کشوری سالمت های برنامه -

 را توضیح دهد.موفق  کشوری سالمت های برنامهویژگیهای کلیدی  -

 

 و پنجم چهارم جلسه

 (بهداشتی کارکنان توسط  جوامع و ها گروه افراد، به بهداشت آموزش) جامعه با ارتباط شیوه :عنوان درس

 (بهداشتی کارکنان توسط  جوامع و ها گروه افراد، به بهداشت آموزش) جامعه با ارتباط شیوهانشجو با دآموزشی:  کلی هدف

 آشنا شود.

 دانشجودر پایان این جلسات قادر باشد:

 های ارتباطی را تعریف کند شیوه -

 مخاطبین پیامهای بهداشتی را دسته بندی کند -

 مثالی بزند  بهداشتی کارکنان توسط  جوامع و ها روهگ افراد، به بهداشت آموزش برای هر یک از روشهای  -

 

 ششمجلسه 

 درمانی بهداشتی خدمات ارایه مراکز در بهداشت آموزش برای منابع توسعه عنوان درس:

 اشنا شود درمانی بهداشتی خدمات ارایه مراکز در بهداشت آموزش برای منابع توسعهدانشجو با روشهای  هدف کلی آموزشی: 

 در پایان این جلسه قادر باشد: دانشجو باید

 اشنا شود بهداشت آموزش منابع  با مفهوم توسعه -

 انواع منابع اموزشی را لیست کند -

 روشهای دستیابی به منابع اموزشی را توضیح دهد -

 راههای استفاده از منابع را بیان کند -

 نحوه به کار گیری منابع در پیام رسانی به جامعه را توضیح دهد -

 

 مهفتجلسه 

 مراکز طریق از بهداشتی های برنامه تبلیغ و ارایه و خدمات ارایه مراکز در بهداشت آموزش برای جوامع بسیج و ارزیابینوان درس: ع

 درمانی بهداشتی

 آشنا شود. خدمات  ارایه مراکز در بهداشت آموزش برای جوامع بسیج و دانشجو با ارزیابیهدف کلی آموزشی: 

 جلسه قادر باشد:دانشجو باید در پایان این 
 

 مفهوم بسیج جامعه را بیان کند -

 افراد کلیدی جوامع را معرفی کند -

 نقش افراد کلیدی را بیان کند -

 راه های بسیج جامعه برای حل معظالت بهداشتی را توضیح دهد -

 تبلیغات مفید و مض بهداشتی را بشناسد -

 نقش تبلیغات را توضیح دهد -

 تی را لیست کندراه های تبلیغی در دسترس مراکز بهداش -
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 چگونگی ایجار ارتباط با رسانه های جمعی را را توضیح دهد -

 

 و نهم هشتمجلسه 

 مختلف های مجموعه در گوناگون مخاطبین با سازگاریو  فرهنگی مسایل با متناسب سالمت ارتقایعنوان درس: 

 فرهنگی اشنا شوند مسایل با متناسب سالمت دانشجویان با مفهوم ارتقای هدف کلی آموزشی:

 :دانشجو باید قادر باشد

 مولفه های مهم فرهنگی موثر در اموزش بهداشت را لیست کند -

 ارتباط مسایل فرهنگی با موفقیت برنامه های بهداشتی را توضیح دهد -

 راه های ایجاد تناسب برنامه های اموزش بهداشت با فرهنگ را توضیح دهد -

 

 یازدهم دهم و  جلسه

 مردم مشارکت با درمانی بهداشتی خدمات ارایه مراکز در بهداشت آموزش های برنامه شیابیارزعنوان درس: 

 مردم مشارکت با درمانی بهداشتی خدمات ارایه مراکز در بهداشت آموزش های برنامه دانشجویان با ارزشیابیهدف کلی: 

 دانشجو باید در پایان این جلسه قادر باشد:

 اموزشی را توضیح دهدراه های ارزشیابی برنامه های  -

 اهمیت ارزشیابی برنامه را شرح دهد -

 مثالی برای به کار گیری نتایج ارزشیابی در ارتقا کیفی برنامه ها را ارایه دهد -

 

 :سیزدهم)کار عملی(دوازده و  جلسه

 اولیه مراقبتهای با رابطه در جهانی دستورالعملهای و ها بیانیه مرورعنوان درس:  

 اشنا شوند و مراکز بهداشتی بهداشت عمومی با رابطه در جهانی دستورالعملهای مهم و ها با بیانیه دانشجویان: کلیهدف 

 دانشجو باید در پایان این جلسه قادر باشد:

 بیانیه های سازمان بهداشت جهانی را لیست کند -

 نکات اساس هر بیانیه را توضیح دهد -

 اهداف هر بیانیه را ترسیم نماید -

 یانیه در سیستم بهداشتی کشورمان ارایه دهدمثالی از کاربرد ب -

 

 :هم)کار عملی(پانزدده و چهار جلسه

 بازدید از مرکز بهداشتی درمانی و مراقبتهای اولیهعنوان درس:  

 مراقبتهای اولیه اشنا شود و اجزا و وظایف  ان را بشناسد با مراکز از نزدیک  دانشجویانهدف کلی: 

 قادر باشد: دانشجو باید در پایان این جلسه

 از یک مرکز مراقبتهای اولیه تهیه نماید case report یک گزارش کامل  -

 فلوچارت وظایف در یکی از واحدهای مراقبت را به عنوان مثال ترسیم کند -
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 جدول زمانبندی دروس دوره

وسیله کمک  مدرس ساعت-تاریخ عنوان درس جلسه

 اموزشی

و  اول جلسه

 دوم

 و معرفی -اولیه داشتیبه های مراقبت مرور اصول

 وظایف شرح و درمانی و بهداشتی مراکز اهمیت

 انها

 اینترنت -کامپیوتر  سیابانی هر  شنبه 4-2

 درمان و بهداشت شبکه استانداردهای و ساختار سوم جلسه

 ارجاع نظام

هر  شنبه 4-2  اینترنت -کامپیوتر  سیابانی 

 -بهداشتی خدمات در بهداشت آموزش ریزی برنامه چهارم جلسه

 کشوری سالمت های برنامه

هر  شنبه 4-2  اینترنت -کامپیوتر  سیابانی 

پنجم و   جلسه

 ششم

آموزش بهداشت به افراد، جامعه ) با ارتباط شیوه

 (بهداشتی کارکنان گروه ها و جوامع  توسط

هر  شنبه 4-2  اینترنت -کامپیوتر  سیابانی 

ر مراکز ارایه توسعه منابع برای آموزش بهداشت د هفتم جلسه

 خدمات بهداشتی درمانی

هر  شنبه 4-2  اینترنت -کامپیوتر  سیابانی 

ارزیابی و بسیج جوامع برای آموزش بهداشت در  هشتم جلسه

 مراکز ارایه خدمات

هر  شنبه 4-2  اینترنت -کامپیوتر  سیابانی 

ارایه و تبلیغ برنامه های بهداشتی از طریق مراکز  جلسه نه و ده 

 درمانیبهداشتی 

هر  شنبه 4-2  اینترنت -کامپیوتر  سیابانی 

و  ارتقای سالمت متناسب با مسایل فرهنگی یازده جلسه

 های مجموعه در گوناگون مخاطبین با سازگاری

 مختلف

هر  شنبه 4-2  اینترنت -کامپیوتر  سیابانی 

ارزشیابی برنامه های آموزش بهداشت در مراکز  دوازده جلسه

 تی درمانی با مشارکت مردمارایه خدمات بهداش

هر  شنبه 4-2  اینترنت -کامپیوتر  سیابانی 

8-14 یدار از یک مرکز مراقبتهای اولیه 1کار عملی  مهندس  

جعفری و 

دکتر 

سیابانی 

 +دانشجویان

 اینترنت -کامپیوتر 

 2کار عملی 

طی دو سه 

 5/3جلسه 

 ساعته

بیانیه ها و  تهیه خالصه ای ازمرور و 

 جهانی در رابطه با مراقبتهای اولیه دستورالعملهای

 و نقش مراکز بهداشتی در انها

ساعت 11 دانشجویان  

با راهنمایی 

 استاد

گروه  -تلفن هوشمند

واتس اپی و مباحثه 

 در مورد اجزا

ساعت 11  تهیه گزارش از بازدید مرکز مراقبتهای اولیه 3کار عملی   اینترنت - کامپیوتر دانشجویان 

 ایمیل گزارشات به

 استاد
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 :مقررات درس و انتظارات از دانشجو

  از دانشجویان محترم انتظار مي رود:

 داشته باشند. بحث و گفتگوی انالینجلسات  فعال درحضور  -1

 مشاركت نمایند.نو اورانه در فعالیت هاي آموزشي  -2

 از منابع  معتبر علمی استفاده نمایند. -3

 انجام تکالیف به موقع -4

 

 ارزشیابی:
 

سهم از نمره کل)بر  روش       آزمون
 حسب درصد(

 ساعت تاریخ 

 انالین مباحث در شرکت فعالیت در کالس
 اوری نو ارایه  و

10% 
 

 //////////////////////// شهریور تا اخر آذر ماه 15از 

تهیه گزارش از 
یک مرکز 

 مراقبتهای اولیه

شرکت در مباحث کالسی  
 انالین 

  دی ماه 35%

  حد اثر اخر دی ماه %35 تشریحی-تستی  آزمون پایان ترم
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