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 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 پزشکی دانشکده
 و خانواده یاجتماع یگروه پزشک

 ترمی طرح درس
 

 مقطع علوم پایه - پزشکی اول ترم ندانشجو یا مخاطبان:      اصول خدمات سلامت عنوان درس : 
 14تا  12ساعت  -شنبه هاسه  ساعت پاسخگویی به سوالات فراگیر:          نظري واحد 53/1 تعدادواحد:

 98- 99 تحصیلی اولنیمسال هرهفته  شنبهیکروزهاي  10لغایت  8ساعت  زمان ارائه درس:
 دکتر علی عزیزي متخصص پزشکی اجتماعی مدرس:

 ندارد پیش نیاز: درس
 

 سلامتخدمات  بنایی زیر و اولیه اصول با ندانشجو یا  آشنایی :هدف کلی درس 
 
 لب سرفصل دروس (جهت هر جلسه یک هدف)بر اساس رئوس مطاهداف کلی جلسات : ا

 ن با:دانشجو یا آشنایی
 جهان و ایران در عمومی سلامت تاریخچه و کلیات -1
 پیشگیري سطوح و بیماري و سلامت مفاهیم  -2
 PHC (1)سلامت   اولیه هاي مراقبت نظام  -3
 PHC (2)سلامت   اولیه هاي مراقبت نظام  -4
 سلامت ارتقاي و آموزش  -5
 غذایی) مواد پسماندها، و جامد زائد مواد آب، (هوا، سلامت با مرتبط محیطی عوامل  -6
 سلامت  با مرتبط اجتماعی عوامل  -7
 کار محیط ایمنی و سلامت -8
 سازي ایمن کلیات و اصول  -9

 سلامت خدمات مدیریت اصول -10
 سلامت با مرتبط فراملی و ملی محلی، هاي سازمان -11
 ها شاخص اساس بر ایران و جهان در سلامت سیماي  -12
 سلامت خدمات کنندگان ریافتد حقوق -13

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
  عمومی بهداشت مفاهیم و تعاریف کلیات، آشنایی دانشجویان با هدف کلی جلسه اول: -1

  قادر باشند دانشجو یان در پایان  :جلسه اولاهداف ویژه 
 .دنمفهوم بهداشت عمومی را بیان کن -1-1
 .دنمومی را شرح دهوظایف و کاربردهاي بهداشت ع -1-2
 .دنبهداشت عمومی را از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت تعریف نمای -1-3
 .دنچشم انداز بهداشت عمومی از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت را در هزاره سوّم شرح ده -1-4
 .دنهاي بهداشت عمومی را بیان کندامنه فعالیت -1-5
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 پیشگیري سطوح و بیماري و سلامت مفاهیمبا شنایی آ: هدف کلی جلسه دوم-2 
 :قادر باشند در پایان دانشجو یان اهداف ویژه جلسه دوم:

 .دنتعریف سلامت را از دیدگاه هاي مختلف بیان نمای -2-1
 .ژیک بیان نمایدسلامت را از دیدگاه اکولو -2-2
  .دنتعریف سازمان بهداشت جهانی را در خصوص سلامت بیان نمای -2-3
 .ضیح دهندسلامت و موارد اشکال را  تو مفهوم آماري -2-4
 .ابعاد چندگانه سلامت را بشناسد و براي آنها مثل هاي عینی ارائه دهند -2-5
 را شرح دهند. يسیر طبیعی بیمار و  طیف ،يمفهوم بیمار -2-6
 ي را تعریف نمایند.پدیده کوه یخ بیمار  -2-7
 مدل هاي مختلف اکولوژیک نحوه ایجاد بیماري را ترسیم نمایند. -2-8
 .دناي چند بیماري شایع تعدادي از عوامل خطر را بیان نمایمفهوم عوامل خطر را توضیح و بر -2-9
 .به یک بیماري را توضیح و عوامل موثر بر آن را شرح دهند ءلاتبراي اب مرحله آمادگی -2-10
  تعریف نمایند. بیماري هامرحله ناتوانی   اصطلاحات -2-11
 .مفاهیم پیشگیري و انواع مداخله را توضیح دهند -2-12
 و مصادیق عینی آن را شرح دهند. تعریف را) ثالثیه –ثانویه  – اولیه –انواع پیشگیري ها( ابتدایی  -2-13

 PHC (1)سلامت   اولیه هاي مراقبت نظامبا  انیدانشجو ییآشنا : ومسهدف کلی جلسه -3
 قادر باشند دانشجو یان در پایان  :ومسجلسه اهداف ویژه 

 .دنرا تعریف نمای (HFA)هداشت براي همه ب -3-1
 د.نرا تشریح نمای (HFA)هداشت  براي همه اصول و زیربناي سیاست ب -3-2
 .دنباید مورد توجه باشد را تحلیل نمای (HFA)هاي بهداشتی اوّلیه اصولی که به منظور تامین مراقبت -3-3
 .دنمداخلات ارتقایی، پیشگیري، درمانی و بازتوانی  براي یک مشکل مربوط به سلامتی را طراحی کن -3-4
 را توضیح دهند. همه براي داشتبه ارزشیابی  گانه 12 جهانی هايشاخص  -3-5
 توضیح دهند. را 21 قرن در همه براي بهداشت استراتژیهاي و اهداف -3-6
 د.ننمای تشریحو  تعریف راPHC اولیه اصول -3-7
 د.نبیان نمای را PHCمحتواي  و اجزاء -3-8
 . دنهایی ارائه نمای سطوح مراقبت اي بهداشتی را بیان و براي آنها مثال -3-9
 PHC (2)سلامت   اولیه هاي مراقبت نظامبا  انیدانشجو ییشناآ م: چهارهدف کلی جلسه -4

 قادر باشند دانشجو یان در پایان  :مچهارجلسه اهداف ویژه 
 را تشریح نمایند. کشور درمانی بهداشتی شبکه در خدمت ارائه مختلف سطوح -4-1
 را توضیح دهند.کشور  درمانی بهداشتی شبکه در خدمت ارائه مختلف سطوحشرح وظایف  -4-2
 شرح دهند.را  بط گسترش واحدهاي بهداشتی کشورضوا -4-3
 را توضیح دهند.سطح بندي و ادغام خدمات و ارائه خدمت از طریق نظام ارجاع  -4-4
 .دنده توضیح را اولیه بهداشتی هاي مراقبت زمینه در کشور بهداشتی خدمات ارائه نظام خصوصیات -4-5
 را تشریح نمایند. روستائی   درمانی بهداشتی مراکز بهداشت هاي خانه وظایف شرح و مشخصات -4-6
 .دنده توضیح را بهداشتی هاي پایگاه و شهري درمانی بهداشتی مراکز وظایف شرح و مشخصات -4-7
    سلامت يآموزش و ارتقابا  انیدانشجو ییآشنام: پنجهدف کلی جلسه -5

 باشند قادر دانشجو یان  انیپا در: مپنججلسه  ژهیو اهداف
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 .دنداشت عمومی را شرح دهانقلاب اوّل و دوّم در به -5-1
 .ندناهمیت نقش برنامه هاي آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت در انقلاب دوّم را بیان ک -5-2
 .دنآموزش بهداشت و ارتقاي سلامت را تعریف کن -5-3
 .دندلایل استفاده از نظریه ها و الگوها در مداخلات بهداشتی را فهرست کن -5-4
 .دننظریه و الگو را تعریف کن -5-5
 .دنریزي در آموزش بهداشت را توضیح دهي برنامهمهمترین الگوها -5-6
 .دنمهمترین نظریه ها و الگوهاي تغییر رفتار را شرح ده -5-7
 و جامد زائد مواد (آب، سلامت با مرتبط محیطی عواملبا  انیدانشجو ییآشنا : هدف کلی جلسه ششم-6

 )پسماندها
 قادر باشند دانشجو یان در پایان  :جلسه ششم اهداف ویژه

 دهند. توضیح را آب آشامیدنی سالم اهمیت  -6-1
  نمایند. لیست منتقله از طریق آب را هاي بیماري -6-2
  نمایند. تعریف را آب میکروبی کیفیت استانداردهاي -6-3
 .دنببر نام را دارد نقش آن انتقال در آب که بیماریها مختلف گروههاي -6-4
 روش هاي بهیازي آي آشامیدنی را توضیح دهند. -6-5
 کنند. انیصنعتی، بیمارستانی را بانواع زباله هاي شهري،  -6-6
 نمایند. تشریحخطرات و زیان هاي ناشی از عدم کنترل زباله هاي شهري، صنعتی و روستایی را  -6-7
 دهند. حیروش هاي دفع زباله ها را توض -6-8
 غذایی) مواد (هوا، سلامت با مرتبط محیطی عوامل با انیدانشجو ییآشنا: هفتمهدف کلی جلسه -7

 :قادر باشند دانشجو یان در پایان  :تمجلسه هشاهداف ویژه 
 کنند. تعریف را هوا آلودگی -7-1
 را شرح دهند. اهمیت آلودگی هوا -7-2
 ها را تشریح نمایند. آلاینده تولید در آنها سهم و هوا آلودگی منابع -7-3
 ثانویه) را تشریح نمایند. -(اولیه منشاء نظر از(هاي هوا آلاینده تقسیم بندي -7-4
 سموم ها،کننده تحریک ها،کننده خفه (فیزیولوژیکی اثرات نظر ازوا هاي هآلاینده تقسیم بندي -7-5

 )را تشریح نمایند. زا سرطان مواد کننده، بیهوش و مخدر سیستمیک،ترکیبات
 در انسان را بیان نمایند. هوا یآلودگ از یناشمهم  يها يماریب -7-6

 توضیح دهند. هریک از آن ها را تیعوامل آلودگی مواد غذایی را بشناسند و نقش و اهم -7-7

 راهکارهاي عملی پیشگیري از آلودگی هاي ثانویه مواد غذایی را بیان کند. -7-8

 مهمترین باکتري ها و ویروس هاي عامل مسمومیت هاي غذایی را نام ببرند. -7-9

 سلامت با مرتبط اجتماعی عواملبا  انیدانشجو ییآشنا: هشتمهدف کلی جلسه -8
 را توضیح دهند. سلامت کننده نییتع یعوامل اجتماع خچهیتار -8-1
 بیان نمایند. کننده سلامت را نییتع یعوامل اجتماع مفاهیم -8-2
 را تشریح نمایند. سلامت يها امدیو پ یارتباط عوامل اجتماع -8-3

(تاریخچه، تعاریف، اصول و کار  طیمح یمنیسلامت و ابا  انیدانشجو ییآشنا: همنهدف کلی جلسه -9
 دامنه)

 :قادر باشند دانشجو یان در پایان  :مهنجلسه اهداف ویژه 
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 .دنریف نمایعرا ت بهداشت حرفه اي -9-1
 توضیح دهند.علل بوجود آمدن علم بهداشت حرفه اي و اهمیت آن را  -9-2
 نام ببرند.مشاغل و صنایعی که شروع کننده و اجرا کننده علم بهداشت حرفه اي بودند را  -9-3
 نام ببرند.بوده اند را  افرادي که در تاریخ شروع کننده و طراح این علم -9-4
 توضیح دهند. زمان و جایگاه علم بهداشت حرفه اي در ایران را -9-5
 توضیح دهند.تعاریف بهداشت حرفه اي از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت و سازمان بین المللی کار را  -9-6
 شرح دهند.اصول بهداشت حرفه اي را  -9-7
 ن نمایند.بیااهداف بهداشت حرفه اي و راه هاي دستیابی به آن را  -9-8
 شرح دهند.هاي بهداشتی مرتبط با بهداشت حرفه اي در ایران را سیاست -9-9
 .دنشرایط بهداشت حرفه اي و توسعه پایدار را درك کن -9-10
 .دنمثالهایی از راه هاي دستیابی به اهداف بهداشت حرفه اي بیان نمای -9-11

 سازي ایمن کلیات و اصول با انیدانشجو ییآشناهم: دهدف کلی جلسه -10
 در پایان  دانشجو یان قادر باشند :جلسه دهمف ویژه اهدا
 تعاریف مرتبط با واکسیناسیون را توضیح دهند. و اصطلاحات -10-1
 ها را شرح دهند. واکسن نولوژیکوایم اساس -10-2
 ایمنی در واکسیناسیون را بیان نمایند. کننده تعیین عوامل -10-3
 انواع ایمنی در انسان را توضیح دهند. -10-4
 ت نمایند.موجود را فهرس هاي واکسن -10-5
 واکسیناسیون را توضیح دهند. منع موارد -10-6
 دنبرنامه ایمن سازي را در کودکان بیان نمای -10-7
 .دنبرنامه ایمن سازي را در زنان باردار بیان نمای -10-8
 دننحوي تلقیح واکسن هاي مختلف را بیان نمای -10-9
 یدنموارد ویژه مصرف واکسن ها را بیان نما -10-10
 ند.شرح دهنحوي نگهداري واکسن ها در یخچال  -10-11
 دنمشکلات موجود در نگهداري صحیح واکسن را بیان نمای -10-12
 خدمات سلامت تیریاصول مد با انیدانشجو ییآشناهدف کلی جلسه یازدهم: -11

 :در پایان  دانشجو یان قادر باشند :جلسه یازد هماهداف ویژه 
 مدیریت و برنام ریزي در بهداشت و درمان را تعریف کنند. -11-1
  .دنده توضیح را بهداشتی یقدق ریزي برنامه یک اهداف -11-2
 اصول مدیریت را توضیح دهند. -11-3
 را شرح دهند. روش ها و فنون مدیریت -11-4
 تفاوت بین ارزیابی و ارزشیابی در بهداشت و درمان را شرح دهند. -11-5
  .دنده شرح را ریزي برنامه مراحل -11-6
  .دننمای فهرست را بهداشتی جامع برنامه یک مشخصات -11-7
 ان را بیان کنند.در بهداشت و درم "مشکل"تعریف  -11-8
 روش هاي شناخت مشکلات بهداشتی درمانی را در یک جمعیت مشخص را توضیح دهند. -11-9
مرتبط با  یو فرامل یمل ،یمحل يسازمان ها با انیدانشجو ییآشنا :هدف کلی جلسه دوازدهم-12

 سلامت
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 :قادر باشند دانشجو یان در پایان :جلسه دوازدهم اهداف ویژه
 فهرست نمایند. را جهانی سطح در بهداشتی المللی بین سازمانهاي مهمترین -12-1
 بیان نمایند. را بهداشت المللی بین سازمانهاي وجود ضرورت و اهمیت -12-2
 توضیح دهند. را بهداشتی المللی بین سازمانهاي از یک هر ظایف و مهمترین -12-3
 .دنببر نام را بهداشت جهانی سازمان گانه شش مناطق -12-4
  دنده شرح را جهان رمانید و بهداشتی خدمات عرضه هاي نظام -12-5
 .دنده توضیح را مختلف شورهايکدر درمانی و بهداشتی هاي نظام عمده خصوصیات -12-6
  .دننمای بیان را الملل بین بهداشت اقدامات اصول -12-7
 توضیح دهند.را  سازمان ها و صندوق هایی که مستقیما در توسعه سلامت نقش دارندحیطه فعالیت  -12-8
را شرح  می باشند ه هایی که به طور غیر مستقیم با سلامت در ارتباطسازمان ها و برنامحیطه فعالیت  -12-9

 دهند.
 بر اساس شاخص ها رانیسلامت در جهان و ا يمایس :زدهمیهدف کلی جلسه س

 :دانشجو یان قادر باشند در پایان :جلسه سیزدهم اهداف ویژه
  نمایند. سهمقای ایران و جهان در را درمانی بهداشتی خدمات به دسترسی وضعیت -13-1
 نمایند. تفسیر آن هاي شاخص به توجه با را ها کشور بهداشتی وضعیت -13-2
 نماید. توصیف جهان و کشور در را دار واگیر هاي بیماري وضعیت -13-3
 دهد. شرح جهان و کشور در را تغذیه و غذا امنیت وضعیت -13-4
 نماید. تفسیر را المللی بین و یملّ سطح در سلامت نظام در شده صرف مالی منابع وضعیت -13-5

 سلامت خدمات کنندگان دریافت حقوق هدف کلی جلسه چهاردهم:
 :دانشجو یان قادر باشند در پایان :جلسه چهاردهم اهداف ویژه

 دهد. حیتوض ماررایارائه خدمات مطلوب سلامت به ب -14-1
 .دینما انیرا ب مارینحوه مطلوب ارائه اطلاعات به ب   -14-2
 محترم شمرده شود. دیخدمات سلامت با افتیدر در ماریآزادانه ب يریگ میاصل حق انتخاب و تصم  -14-3
را  ياصل رازدار تی(حق خلوت) و رعاماریب یخصوص میبر احترام به حر یارائه خدمات سلامت مبتن دیبا -14-4
 دهد. حیتوض
 دهد. حیرا توض ماریب اتیبه شکا یدگیبه نظام کارآمد رس یاصل دسترس -14-5

 
 منابع:

(فصل هاي  .همکاران و حاتمی حسین دکتر تالیف .عمومی بهداشت جامع کتاب) 1392اول چاپ سوم ( جلد -1
 )اصول خدمات سلامتمنطبق با سر فصل درس 

 آخرین چاپ کتابچه برنامه واکسیناسیون کشوري ایران.-2
حسین شجاعی ترجمه دکتر  – (J . A Park ) پیشگیرياجتماعی و طب  پزشکی درسنامه دوم و سوم جلد -3

 )اصول خدمات سلامت(فصل هاي منطبق با سر فصل درس  )1391چهارم ( چاپ -تهرانی
 

 روش تدریس:
 ایجاد منظوره ب .باشد می سوال طرح با توام ،و وایت بورد اسلاید از استفاده با و سخنرانی بصورت تدریس روش

 .شود می استفاده بحث و پاسخ و پرسش شیوه از سخنرانی خلال در امریادگیري در دانشجو یان  مشارکت
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 :وسایل آموزشی
 تخته هوشمند)(کامپیوتر، ویدئو پروزکتور، وایت بورد یا شنیداري – دیداري امکانات با مناسب کلاس

 سنجش و ارزشیابی 
سهم از نمره  روش       آزمون

 (بر حسب درصد)کل
 ساعت تاریخ

 جو در طول ترمبار از هر دانش 2حداقل کوئیز

(در ابتداي هر پرسش شفاهی خواهد شد
 جلسه از تعدادي از دانشجویان از جلسه قبل)

10٪ ///////// ////////// 

آزمون میان 
 ترم 

 12-13 19/8/98 ٪45 و تشریحی  MCQ کتبی:

آزمون پایان 
 ترم

طبق اعلام  ٪45 و تشریحی  MCQ  کتبی:
آموزش 
 دانشکده

 

حضور فعال 
 در کلاس

 ارائه با شود(مگر می کم نمره 5/0سوم  و غیبت 25/0 دوم  غیبت باشد، می مجاز غیبت یک
  .گردد می برخورد آموزش مقررات غیبت طبق 3 از بیش قبول) و قابل مدرك

 :دانشجو یان مقررات کلاس و انتظارات از
 به شرح ذیل: کشور یپزشک معلو يدانشگاهها و ها دانشکده ندانشجو یا يا حرفه رفتار 3 مادهرعایت بند الف 

 رفتار حرفه اي  -3ماده 
 ن در محیط هاي آموزشی پژوهشی:دانشجو یا الزامات کلی  –الف 

در هنگام  مصادیق اخلالباید از ایجاد هر گونه اخلال به هنگام تدریس خودداري نمایند ؛  دانشجو یان - 3-1
  مانند: تدریس

 مدرس) ورود به کلاس بعد از 3-1-1
 خوردن و آشامیدن )3-1-2
 ) بلند صحبت کردن ، خندیدن و ایجاد سر و صدا3-1-3
 يریتصو و یصوت لیوسا ریسا و همراه تلفن از استفاده) 3-1-4

 دانشکده: EDOنام و امضاي مدرس:             نام و امضاي مدیر گروه:                نام و امضاي مسئول
 تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :  تاریخ تحویل:                        
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 89 -99تحصیلی  اول نیمسال – واحد 53/1-اصول خدمات سلامتجدول زمانبندي درس 
 10تا  8 شنبهیکروز و ساعت جلسه : 

 مدرس موضوع تاریخ جلسه
 یزيدکتر عز جهان و ایران در عمومی سلامت تاریخچه و کلیات   7/7/98 1
 دکتر عزیزي پیشگیري سطوح و بیماري و سلامت مفاهیم  14/7/98 2
 دکتر عزیزي PHC (1)سلامت   اولیه هاي مراقبت نظام  21/7/98 3
 دکتر عزیزي PHC (2)سلامت   اولیه هاي مراقبت نظام  28/7/98 4
 دکتر عزیزي سلامت ارتقاي و آموزش  5/8/98 5
 دکتر عزیزي پسماندها) و جامد زائد مواد (آب، سلامت با مرتبط محیطی عوامل  12/8/98 6
 دکتر عزیزي غذایی) مواد (هوا، سلامت با مرتبط محیطی عوامل  19/8/98 7
 دکتر عزیزي سلامت با مرتبط اجتماعی عوامل  26/8/98 8
 دکتر عزیزي کار محیط ایمنی و سلامت 3/9/98 9
 ر عزیزيدکت سازي ایمن کلیات و اصول  10/9/98 10
 دکتر عزیزي سلامت خدمات مدیریت اصول 17/9/98 11
 دکتر عزیزي ها شاخص اساس بر ایران و جهان در سلامت سیماي  24/9/98 12
 دکتر عزیزي سلامت خدمات کنندگان دریافت حقوق  1/10/98 13

 


