
   خدمات بهداشتیو كليات اصول :  درس طرح

 

  كتر فريبا ارجمنديد نام و نام خانوادگی مدرس

                       رشته تحصیلی فراگیران:   بهداشت عمومی                                          مقطع:   كارشناسی پیوسته                        

                                                                              93     تعداد فراگیران:                                                                  8991-99اول  ترم:     

 

 

 خدمات بهداشتی وكلیاتاصول عنوان درس به طور كامل: 

 2تعداد واحد:                            □كار آموزي                 □  عملی           □نوع درس:                 تئوري      

 زمان خاتمه كالس:                   تاريخ امتحان میان ترم:                         زمان شروع كالس:

 

آشنايی با اصول خدمات بهداشتی از اركان آموزشی دانشجويان می باشد كه با مطالعه اين درس دانشجو  درس:  شرحی از 

 phcشاخص هاي اندازه گیري سالمتی،مفهوم وعوامل موثر در مبارزه با بیماري ها ،سطوح پیشگیري،آموزش بهداشت و 

 ا خواهد گرفتدرايران واولويت هاي بهداشتی وارتباط آن با ساير سازمان ها را فر

 

 منابع اصلی تدريس درس مورد نظر:

 وزارت بهداشت  8932شادپور , كامل  شبکه مراقبتهاي اولی[ بهداشتی درايران , چاپ اول تهران  -8

 

, نشر  2پارک , ک پ ر ک ترجمه شجاعی تهرانی حسین , درسنامه پزشکی پیشگیري واجتماعی , جلد  3اي  3جی  -2

 8939گیالن , چاپ دوم دانشگاه علوم پزشکی 

چاپ اول انتشارات چراغ  –اصول وكلطات خدمات بهداشتی  –احرام پوش محمد حسن  –محمدحسین  –باقیانی مقدم  -9

 دانش تهران

 8931تهران بهار  –چاپ ول انتشارات الدن  –آذر گشب , اذن ا.... اصول خدمات بهداشتی  -4 

 

 : درس اهداف كلی

 اصول خدمات بهداشتی جايگاه و انواع خدمات بهداشتی در نظام هاي عرضه خدمات بهداشتی درمانیآشنايی كلی با تعاريف 

 

 جلسه اول*

 تاريخچه بهداشت وتعاريفعنوان مبحث: 

 دانشجو بايد بتواند: 

تاريخچه توسعه وتکامل بهداشت عمومی را توضیح دهد-8  

چگونگی شکل گیري بهداشت در كشور را تشريح نمايد  – 2  

، اولیه بهداشت را بیان نمايدفتعري – 9  

ايراد كه بر تعريف اولیه وارد بوده است را برشمارد 2 – 4  

 □روانی حركتی                       □عاطفی                       □     شناختی   حیطه :

 وايت برد-ويدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشی:     سخنرانیروش آموزشی: 



 

 وسوم *جلسه دوم

 تعاريف مختلف سالمتیعنوان مبحث: 

 دانشجو بايد بتواند: 

 يکی از تعاريف مختلف سالمتی را توضیح دهد-8

 تعريف، عملیاتی سالمتی را از نظر كارشناسان سازمان بهداشت جهانی توضیح دهد  -2

 حداقل چهار مورد از فلسفه نوين سالمتی را بیان كند –9

 ابعاد سالمتی را نام ببرد وحداقل سه بعد از ابعاد سالمتی را تعريف كند  –4

 سالمتی مثبت را تعريف كند –1

 طیف سالمتی را توضیح دهد  – 6

 عوامل موثر در سالمتی را بر شمارد  –3

-1اجتماعی فرهنگی جامعه را مشخص نمايد –رابطه بهداشت باعوامل اقتصادي   

بیان كند و پیرامون آنها بحث نمايد .نشانگرهاي  سالمتی را -9  

 □روانی حركتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی     

 وايت برد-وسیله كمك آموزشی: ويدئو پروژكتور    روش آموزشی: سخنرانی

 

 چهارم و پنجم *جلسه

 اقدامات بهداشتیعنوان مبحث: 

 دانشجو بايد بتواند: 

 مفهوم پیشگیري را تعريف كند -8

 انواع پیشگیري را نام ببرد  –2

 مراحل سیر طبیعی  بیماري را بترتیب نام برده وهريك را توضیح دهد –9

 پیشگیري نوع اول را توضیح دهد و حداقل دو مثال ارائه نمايد . –4

 پیشگیري نوع دوم را توضیح دهد وحداقل دو مثال ارائه نمايد -1

 ي نوع سوم را توضیح دهد و حداقل دو مثال ارائه نمايدپیشگیر – 6

 □روانی حركتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی     

 وايت برد-وسیله كمك آموزشی: ويدئو پروژكتور    روش آموزشی: سخنرانی

 

 ششم*جلسه 

 خدمات بهداشتی و سطوح آنعنوان مبحث: 

 دانشجو بايد بتواند: 

 سطوح مختلف بهداشتی را بیان كند-8

 خدمات بهداشتی اولیه را توضیح دهد  – 2

 سطح دوم خدمات را بیان كند –9

 سطح سوم خدمات را توضیح دهد – 4

 □روانی حركتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی     

 وايت برد-وسیله كمك آموزشی: ويدئو پروژكتور    سخنرانیروش آموزشی: 



 

 هفتم *جلسه

 P.H.Cخدمات بهداشتی اولیه عنوان مبحث: 

 دانشجو بايد بتواند: 

 تاريخچه خدمات بهداشتی اولیه را بیان كند-8

 را توضیح دهد  P.H.Cاصول  – 2

 را بیان كند P.H.Cاجزأ  –9

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

 □روانی حركتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی     

 وايت برد-وسیله كمك آموزشی: ويدئو پروژكتور    روش آموزشی: سخنرانی

 

 هشتم ونهم*جلسه 

 آشنائی با نظام عرضه خدمات بهداشتی درايران عنوان مبحث

 دانشجو بايد بتواند: 

 تشکیالت وشبکه ارائه خدمات بهداشی درمانی درايران را توضیح دهد .-8

 وظايف هريك از واحدها را بیان كند -2

 □روانی حركتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی     

 وايت برد-وسیله كمك آموزشی: ويدئو پروژكتور    روش آموزشی: سخنرانی

 

 دهم*جلسه 

 نظامهاي عرضه خدمات  بهداشتی درمانی در جهانعنوان مبحث: 

 دانشجو بايد بتواند: 

 ا را مشخص نمايد ینظامهاي مختلف ارائه خدمات بهداشتی درمانی در دن-8

 خصوصیات معاونت عمومی را توضیح دهد –2

 خصوصیات  بیمه پزشکی را توضیح دهد  -9

 خصوصیات طب ملی را توضیح دهد –4

 تفاوت بین نظامهاي مختلف ارائه خدمات بهداشتی درمانی در دنیا را مشخص نمايد .  – 1

 حداقل دو مورد از مزايا ومعايب هر كدام از نظامها را بیان كند-6

 □روانی حركتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی     

 وايت برد-وسیله كمك آموزشی: ويدئو پروژكتور            روش آموزشی: سخنرانی    

 

 يازدهم*جلسه 

 سازمانهاي بین المللی بهداشتیعنوان مبحث: 

 دانشجو بايد بتواند:

 اهمیت بهداشت بین الملل را شرح دهد , -8

 سازمانهاي مختلف ارائه كننده خدمات بهداشتی را نام ببرد,-2

 را توضیح دهد  whoتاريخچه  -9



 را  نام ببرد .who, وظايف -4

 را شرح دهد ,  IRO ,ILO ّ ,FAOوظايف يونیسف , يونسکو  -1

 □روانی حركتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی     

 وايت برد-وسیله كمك آموزشی: ويدئو پروژكتور    روش آموزشی: سخنرانی

 

 دوازدهم *جلسه

 كلیات ومفاهیم ارتباطاتعنوان مبحث: 

 دانشجو بايد بتواند: 

مفهوم ارتباطات را توضیح دهد  -8  

 يك تعريف از ارتباطات ارائه دهد –2

 دفرآيند ارتباطات را بیان كن – 9

 موانع ارتباطی را توضیح دهد – 4

 □روانی حركتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی     

 وايت برد-وسیله كمك آموزشی: ويدئو پروژكتور    روش آموزشی: سخنرانی

 

 سیزدهم وچهاردهم*جلسه 

 وظايف بهورز عنوان مبحث: 

 دانشجو بايد بتواند: 

 خصوصیات  اخالقی بهورز موفق را نام ببرد -8

 نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی را بداند –2

 خدمات بهداشتی درمانی اولیه را نام ببرد  – 9

 بخشهاي فعال درسطح روستا را بشناسد ونام ببرد –4

 چگونگی ساماندهی مردم را شرح دهد  -1

 وظايف سطوح ارائه خدمات بهداشتی درمانی را شرح دهد –6

 شیوه هاي آموزش بهداشت را بداند  – 3

 هماهنگی بین بخشی را شرح دهد –1

 تشکیل شوراي بهداشت را بداند .چگونگی  -9

 □روانی حركتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی     

 وايت برد-وسیله كمك آموزشی: ويدئو پروژكتور    سخنرانی روش آموزشی:

 

 

 پانزدهم *جلسه

 چگونگی ثبت وگزارش اطالعات بهداشتیعنوان مبحث: 

 دانشجو بايد بتواند: 

پرونده  خانوار را بشناسد  وتوضیح دهد-8  

دفتر ثبت فعالیتها را توضیح دهد – 2  

دفتر پیگیري را توضیح دهد  – 9  



زيج حیاتی را كامالٌ بشناسد وتعرف كند –4  

خصوصیات زيج حیاتی را نام ببرد – 1  

 □روانی حركتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی     

 وايت برد-وسیله كمك آموزشی: ويدئو پروژكتور    روش آموزشی: سخنرانی

 

 شانزدهم *جلسه

 چگونگی نظارت  و ارزشیابی فعالیت بهورزانعنوان مبحث: 

 دانشجو بايد بتواند: 

را تعريف كند یارزياب-8  

پايش را تعريف نمايد  -2  

وپايش  را بیان كند یتفاوت بین ارزياب –9  

را نام ببرد یخصوصیات ارزياب – 4  

روشهاي ارزيابی را نام برد – 1  

حوزه هاي مختلف ارزيابی را نام ببرد  – 6  

ارزيابی دسترسی به منابع وتشکیالت را شرح دهد  –3  

ارزيابی عملطات اجرائی را شرح دهد  –1  

ارزيابی نهائی را شرح دهد . –9  

 

 □روانی حركتی                       □عاطفی                       □  حیطه :   شناختی   

 وايت برد-وسیله كمك آموزشی: ويدئو پروژكتور    روش آموزشی: سخنرانی

َ 


