
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 
 فرم طرح  دوره  دروس نظري  پزشكيدانشكده 

 
 حد نظري وا 5.1 : و نوع واحد) نظري/عملي( تعداد واحد سالمتاصول خدمات  درس: و شماره نام

 یک ترم مدت زمان ارائه درس: علوم پایه  -پزشكي :تحصیلي مقطعرشته و 

 8كالس شماره  -دانشكده پزشكي محل برگزاري: ندارد نیاز:پیشدروس 

از شنبه  -515داخلي  -10012225 تلفن و روزهاي تماس: دكتر زهرا مصطفویان مسئول برنامه:نام 

 هر هفته چهارشنبهتا 

 Dr.mostafavian@mshdiau.ac.ir :آدرس ایمیل

 
 بشر هاي پیشرفت و ها تالش و بیماري سالمت، مفاهیم با دانشجویان آشناسازي دوره این هدف ف کلی درس:هد

 سالمت نظام وظایف شرح ساختار، اهداف، با راستا این در و باشد مي هاي سالمت نظام ایجاد براي تاریخ طول در

د كننده سالمت و گذار سالمت در جهان و ایران را بشناسد. با مفهوم سالمت براي خطرات تهدی و شده آشنا كشور

همه و سطوح پیشگیري آشنا شده و بتواند مراقبت هاي بهداشتي اولیه را بكار گیرد.با نقش سازمان هاي ملي و فرا 

ده. با اهداف توسعه پایدار ملي در توسعه سالمت آشنا شود. با مفاهیم اولیه آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت آشنا ش

آشنا شود و نقش عوامل اجتماعي موثر بر سالمت را شناخته تا بتواند در مدیریت بیمار آن ها را به كار ببندد. با 

اهمیت بهداشت محیط، و بهداشت حرفه اي آشنا شده و نقش آنها را در ارتقاي سالمت جمعیت بشناسد. با بهداشت 

برنامه ایمن  و  د.اهمیت سالمت دهان و دندان را درک كندكنسالمت اشنایي پیدا مواد غذایي و نقش تغذیه در 

 در او وظایف حیطه و آتي شغلي جایگاه و سالمت مقوله اهمیت با آشناسازي دانشجو منظور به.سازي را بشناسد

  :گردند مي ارائه ترم طول در ذیل موارد سالمت نظام

 :درس اهداف اختصاصی
 مفاهیم سالمت و بیماري و سطوح پیشگیري  سالمت عمومي در ایران و جهان و كلیات و تاریخچه -
 نظام مراقبت هاي اولیه سالمت- 

 سیماي سالمت در جهان و ایران بر اساس شاخص ها- 

 سازمان هاي محلي، ملي و فراملي مرتبط با سالمت-

 مواد غذایي(عوامل محیطي مرتبط با سالمت )هوا، آب، مواد زائد جامد و پسماندها، -

 عوامل اجتماعي مرتبط با سالمت-

 سالمت و ایمني محیط كار-

 اصول و كلیات ایمن سازي-

 اصول مدیریت خدمات سالمت-

 آموزش و ارتقاي سالمت-

 حقوق دریافت كنندگان خدمات سالمت-

 
 



                                                                                                                       اصول خدمات بهداشتیجدول زمانبندی ارائه برنامه درس 
 

  جلسه
 موضوع جلسه

 
 مدرس

 ,HFAسیر تكامل شامل:  -كلیات و تاریخچه سالمت عمومي در ایران و جهان  5

Millennium Development Goals (MDGs), primary 

healthcare (PHC), universal health coverage (UHC) 

 مصطفویان زهرا دكتر

 دكتر زهرا مصطفویان اولیه بهداشتي هاي مراقبت  0

 مفاهیم سالمت و بیماري و سطوح پیشگیري  1

 

 دكتر یلدا روان شاد

ساختار شبكه هاي بهداشت و درمان در  -ساختار و عملكرد نظام سالمت  2

 ایران

 دكتر زهرا مصطفویان

 دكتر زهرا مصطفویان ، ملي و فراملي مرتبط با سالمتسازمان هاي محلي  1

 دكتر یلدا روان شاد سیماي سالمت در جهان و ایران بر اساس شاخص ها  6

 آب، مواد زائد جامد و پسماندها، مواد غذایي( هوا،عوامل محیطي مرتبط با سالمت )  7

 

 دكتر یلدا روان شاد

 عوامل اجتماعي مرتبط با سالمت  8

 

لدا روان شاددكتر ی  

 اصول و كلیات ایمن سازي  9

 

 دكتر یلدا روان شاد

 سالمت و ایمني محیط كار  52

 

مصطفویان زهرا دكتر  

 اصول مدیریت خدمات سالمت  55

 

مصطفویان زهرا دكتر  

 آموزش و ارتقاي سالمت  50

 

 دكتر یلدا روان شاد

انمصطفوی زهرا دكتر حقوق دریافت كنندگان خدمات سالمت  51  

 -مصطفویان زهرا دكتر امتحان  52

 دكتر روان شاد



 

 پرسش و پاسخ بر مبناي مشاركت فعال دانشجو -سخنراني روش آموزشی:

 

در -كتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این درس )عنوان :منابع اصلی درس 

 به عنوان منبع ضروري نباشد( مجلدات آن هیا همصورتي كه مطالعه همه كتاب 

o   5190 -چاپ سوم -كتاب جامع بهداشت عمومي دكتر حسین حاتمي 

o عوامل اجتماعي تعیین كننده سالمت و اهداف توسعه پایدار از گزارش ساالنه سازمان بهداشت جهاني 

 
 

 امكانات آموزشی 

 كالس درس 

  دیتا پروژكتور–كامپیوتر 

 وایت بورد  -ماژیک 

 

 

 رم مربوط به هر ارزشیابی:احوه ارزشیابی دانشجو و بن

  ب(  پایان دوره                                                  الف(  در طول ترم  

    

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون

   58 گزینه اي 2امتحان كتبي 

  هر زماني در طول دوره  5 كالسي پرسش

  در طول دورههر زماني  5 كالسي  كوییز

 

 

 : )توسط گروه تعیین مي گردد(مقررات و انتظارات از دانشجو

 هر دانشجو طي دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشي  به شرح  زیر است:

 

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمي 

  الزامي بودن حضور دانشجو در كالس در ساعات ذكر شده 

 مشاركت فعال در كالس 

 جلسه در طول ترم 0 نداشتن غیبت بیش از 


