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دابه نام خ  

 

 

 :مقدمه 

گویی به دوره کارآموزی بهداشت و پزشکی اجتماعی دانشجوی عزیز، ضمن خوش آمد 

کوریکولوم ضروری دوره کارآموزی ، راهنمای مطالعاتی حاضر، دوره  در ابتدای خواهشمند است 

 . دفترچه ثبت فعالیت های کارآموزانرا مطالعه فرماییدپزشکی اجتماعی و 

: مواردی چوندر گرامی دانشجویانکتابچه راهنمای کارآموزان با هدف پاسخ به سواالت شما 

اهداف دوره، برنامه های آموزشی، مقررات و ضوابط دوره و نحوه اهمیت و معرفي گروه و اعضا، 

امید است با مطالعه این کتابچه و سایر  .ارزشیابی شما دانشجوی گرامی تدوین شده است

ی اجتماعی را دوره کارآموزی بهداشت و پزشک، ه است جزواتی که در اختیار شما قرار داده شد

 .با موفقیت سپری نمایید

 :اهمیت دوره

میدان و عرصه اصلی خدمات سالمت، جامعه می باشد که با توجه به اهمیت آن، به عنوان 

زمانی که مولفه های . بهترین محیط آموزشی برای کارکنان نظام سالمت محسوب می شود

آمیز سالمت شکل گرفته و ابتال موثر بر سالمت دستخوش تغییر می گردند، زمینه های مخاطره 

به سبب نیاز به  اجتماعي آموزش علوم پزشكي.به بیماری، معلولیت ، مرگ اتفاق می افتد

 گیري مسايل مرتبط با سالمت و بیماري مردم هاي متنوع يادگیري در گستره وسیع شكل عرصه

 .ها از ويژگیهاي خاصي برخوردار است  نسبت به ساير آموزش ایجاد شده و

پزشکی اجتماعي با این هدف طراحی شده است که دانشجو در  متن  ی وره آموزشد

جامعه قرار گرفته  با اعضا جامعه، مولفه هاي موثر بر سالمت ، عوامل مخاطره آمیز، ساختارها و 

 آنان اثر می گذاردو  نهاد های اجتماعی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر کیفیت زندگی

 . ایی نسبی پیدا کرده و به عنوان متولیان سالمت نقش موثری، ایفا کنندمدیریت آنها آشن

هاي بهداشت و درمان شناخت نظام شبكهدوره کار آموزي در بخش پزشکي اجتماعي  به منظور 

شناخت  و نیزهاي بهداشتي كهبدر كشور و نحوه ارائه خدمات بهداشتي درماني درواحدهاي ش

 .طراحي شده است  ن، حفظ وارتقاء سالمتي فرد در جامعهدر تأمی اي آيندهوظايف حرفه
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 :بهداشت و پزشكي اجتماعي معرفي گروه

 طبقه دوم-دانشكده پزشكي دكتر شاهین فر :دفتر گروه 

  دكتر زهرا مصطفويان :گروهمدیر–dr.mostafavian@mshdiau.ac.ir 

 000-12002221150:تلفن-خانم لیدا جالير :مسوول دفتر 

 اعضاي گروه: 

 عضو هیئت علمي و مدير گروه –متخصص پزشكي اجتماعي: دكتر زهرا مصطفويان 

 عضو هیئت علمي -متخصص عفوني: دكتر سارا رستگاري 

 كارشناس ارشد مامايي: شادان نثاري 

 كارشناس مامايي: ليدا جالير 

 

 : دوره وضوابط مقررات

 و بهداشت مدیر گروه پزشکی اجتماعی-دكتر زهرا مصطفويان :مدیر مسئول برنامه 

 

  94/ 24/5) هفته  0يك ماه می باشد که آموزش تئوری به مدت :طول دوره کارآموزی پزشکی اجتماعی 

 0/6/94)هفته  0در محل دانشکده پزشکی دکتر شاهین فر و آموزش عملی به مدت (  00/5/94لغایت 

 .در مراکز بهداشتی درمانی انجام می شود( 94/ 22/6لغایت 

 

  دستیاران پزشكي اجتماعي دانشگاه علوم گروه پزشکی اجتماعی و بهداشت ،اعضای:آموزش دهندگان

 مربیان، مدیران و پرسنل مراکز بهداشتی درمانی،اساتید مدعو به صورت موردی پزشكي مشهد، 

 

 حضور در . می باشدمطابق برنامه مدت زمان کالس های آموزشی دانشکده  :ساعات حضور

 .ظهر می باشد 02لغایت صبح  8عرصه نیز از ساعت 

 جلوی در صبح از  0:01راس ساعت جهت اعزام به فیلد ، حرکت سرویس ها :ایاب و ذهاب

نیز راس از مرکز بهداشتی درمانی برگشت . صورت می گیرددانشکده علوم واقع در خیابان سناباد 

 .ظهر به دانشکده علوم خواهد بود 02ساعت 

 

 2حداکثر غیبت مجاز در طول دوره .در ساعات اعالم شده الزامی می باشد دانشجو حضور:و غياب  حضور 

 .باشد به گروه  روز بوده و باید با اطالع قبلی

 

 استفاده از روپوش سفید با نصب اتیکت نام و نام خانوادگی و درجه علمی الزامی : رعایت فرم پرسنلی

 .است

 

 عمل نمایندهد به حرفه مقدس پزشکی دانشجویان موظفند در رفتار، گفتار و پوشش خود متع. 

 

  متعاقبا اعالم خواهد شد: امتحان کتبی پایان دوره. 

 

 تحویل الگ بوک به گروه در روز امتحان ضروری می باشد. 

 



 

5 
 

 

 عرصه آموزش 

 
 تلفن آدرس بهداشتي درماني نام مركز

 

 08800859 09پالک -9هاشمیه -وكیل اباد شهید صفاري
 08800181 میدان حر -بلوار پیروزي نجفي
 06162110 نبش چهار راه اول-28امامت  -بلوار امامت امامت

 

 اهداف آموزشی 

 

 های بهداشت و درمان در کشور و نحوه ارائه خدمات شناخت نظام شبکه: هدف کلي دوره کارآموزي

خود در تأمین، ای آینده های بهداشتی به منظور شناخت وظایف حرفهبهداشتی درمانی در واحدهای شبکه

 .حفظ و ارتقاء سالمتی فرد در جامعه

 

 دانشجو باید در پایان دوره قادر باشد: اهداف اختصاصی: 

o در حیطه دانش : 

 ساختار و استاندارد شبکه بهداشت و درمان را شرح دهد. 

 شرح وظايف هر يک از واحد هاي شبکه و کارکنان مراکز بهداشتي ، درماني و بهورزان را بیان کند. 

  نحوه ارتباط بین اجزاي مختلف شبکه را توضیح دهد. 

 نظام ارجاع را توضیح دهد. 

 روش ها و شیوه هاي ارتباط با جامعه هدف ، اهمیت و چگونگي بازاريابي اجتماعي را توضیح دهد. 

 روشها ي آموزش و مشاوره براي تغییر رفتار سالمتي را بیان نمايد. 

   نقش ارتباط برون بخشي و جلب حمايت همه جانبه ((advocacy را در ارتقاء سالمت شرح دهد. 

 شرح وظايف شغلي پزشک را در نظام ارائه خدمات بیان کند. 

  برنامه هاي ادغام يافته در نظام شبکه و دستورالعملهاي برنامه سالمت کشوري داراي اولويت را
 .بیان کند 

  اصول و اجزايPHC   شرح دهد را. 

  از جمله نحوه شناخت جمعیت ) سیستم جمع اوري اطالعات در نظام  شبکه بهداشت و درمان
 .را شرح دهد(تحت پوشش ، سرشماري و نحوه تکمیل و کاربرد زيج حیاتي 

  را توضیح دهد( ازجمله عوامل اجتماعي موثربرسالمت ) عوامل موثر بر سالمتي. 

  مشکالت سالمت و راهکارهاي کاهش عوامل خطر روشها و تحقیق و اولويت بندي(risk 
reduction )مهم را در سطح فرد و جامعه شرح دهد. 

 

o در حیطه نگرش : 

 

 به اهمیت سطوح پیشگیري به ويژ ه پیشگیري اولیه درارائه خدمات توجه کند. 

 ضرورت  نظام ارائه خدمت درشبکه هاي بهداشتي کشور رابپذيرد. 

  کندالمت فرد ، خانواده و جامعه توجه ، اقتصادي ، اجتماعي در ارتقاء سبه نقش  عوامل فرهنگي. 

 به اهمیت  کار تیمي در ارائه خدمات اعتقاد داشته باشد. 

 سطح بندي خدمات، ارجاع و پي گیري را بپذيرد. 
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  اهمیت کاربرد اطالعات در برنامه ريزي و اولويت بندي و ارائه خدمات بهداشتي به جامعه رابه

 .يک ضرورت  قبول داشته باشدعنوان 

   اهمیت اصولPHC  را در ارتقاء سالمت جامعه باور دارد. 

   به کاربرد روشهاي مختلف بازاريابي اجتماعي و جلب حمايت همه جانبه(advocacy)   د

 .رارتقاي سالمت و کنترل عوامل اجتماعي موثر بر سالمت عالقه نشان دهد 

 هاي کاهش خطر توجه نشان دهدوشعوامل موثر بر سالمتي و ر شبه نق. 

 

 

o در حیطه مهارت: 

 

  پس از حضور در خانه بهداشت و مرکز بهداشتي درماني روستائي ساختار انها را بررسي و با

 .استانداردها مقايسه کندو نتیجه را گزارش کند

 را در حد دستورالعمل تحت ( کودک سالم  –مانا )مراقب از کودکان  ،با مشارکت در ارائه خدمات

 .نظارت آموزش دهندگان مربوطه  انجام دهد 

 را در حد ( اعتالي سالمت مادران )مراقب از مادران باردار  ، با مشارکت در ارائه خدمات

 .دستورالعمل تحت نظارت آموزش دهندگان انجام دهد

 در حد دستورالعمل تحت نظارت آموزش دهندگان مربوطه  انجام  مراقبت هاي تنظیم خانواده را

 .دهد

 فعالیتهاي بهبود تغذيه  را در حد دستورالعمل تحت نظارت آموزش دهندگان مربوطه انجام دهد. 

  اموزش بهداشت را در حد دستورالعمل انجام تحت نظارت آموزش دهندگان مربوطه  دهد. 

   مراقبت هاي سالمندان ، نوجوانان و جوانان   را در حد دستورالعمل تحت نظارت آموزش

 .دهندگان مربوطه انجام دهد

   مراقبت هاي بهداشت محیط  را در حد دستورالعمل تحت نظارت آموزش دهندگان مربوطه انجام

 . دهد

 دهندگان مربوطه  مراقبت هاي بهداشت حرفه اي   را در حد دستورالعمل تحت نظارت آموزش

 .انجام دهد

   مراقبت هاي بهداشت و دندان  را در حد دستورالعمل تحت نظارت آموزش دهندگان مربوطه

 .انجام دهد

  مراقبت هاي بهداشت مدارس  را در حد دستورالعمل تحت نظارت آموزش دهندگان مربوطه

 .انجام دهد

  رادر حد دستورالعمل انجام تحت نظارت شايع منطقه (  واگیر و غیر واگیر ) در کنترل بیمارهاي

 .آموزش دهندگان انجام دهد 

  فعالیتهاي  مرتبط با واکسیناسیون را انجام دهد. 

    را در حد دستورالعمل انجام دهدمراقبت هاي بهداشت روان. 

  يک مورد از مورد ارجاع را در سطوح مختلف پي گیري کند. 

  رتباط برقرار کند با حضور در تیم سالمت با جامعه مربوطه ا. 

 ارزيابي عوامل موثر بر سالمتي را در سطوح فرد و خانواده و جامعه انجام دهد. 

 راهکارهاي کاهش عوامل خطر مهم را در مراجعین تحت نظر آموزش دهده مربوطه بکار گیرد. 

  زيج حیاتي و ساير فرم هاي اطالعاتي را تکمیل و شاخص هاي بهداشتي را محاسبه و تفسیر

 .نمايد 
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  اولويت بندي مشکالت منطقه تحت پوئشش مرکز بهداشتي درماني را انجام و نتیجه  را گزارش

 .دهد

   ازروشهاي آموزش و مشاوره براي تغییر رفتار سالمتي تحت نظر آموزش دهنده مربوطه براي

 .مراجعین نیازمند استفاده نمايد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

کارآموزان پزشکی اجتماعی  نظري های آموزشبرنامه کالس   

 

 

  

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز

 

 شنبه

94/5/24 

 

 دکتر مصطفویان بیان اهداف ، مقررات و ضوابط دوره  -معرفی دوره کار آموزی  03:8-0

 دکتر مصطفویان ساختار و عملکرد نظام سالمت در ایران   53:9-03:8

333:8-38 PHC  دکتر مصطفویان اصول و اهمیت آن 

 

 یک شنبه 

94/5/25 

 

 نقش عوامل فرهنگی،اقتصادی، اجتماعی در ارتقاء سالمت  53:8-0

 (از جمله عوامل اجتماعی موثر بر سالمت)ارزیابی و نقش عوامل موثر بر سالمتی 

 دکتر مصطفویان

 دکتر مصطفویان آموزش بهداشت و ارتباطات  33-53:9

 دکتر مصطفویان کارگاه روش تحقیق 333:8 -:3

 

 دوشنبه

94/5/26 

 

 دكتر رستگاري واکسیناسیون 53:8-0

 دكتر رستگاري برنامه های کشوری کنترل بیماری های واگیر 33-53:9

 دکتر باصری های بهداشت روانبرنامه کشوري  مراقبت :3:3:8-3

 

 

 سه شنبه 

94/5/27 

 

 دکتر باصری و اصول پیشگیري از آنهاي شغلي بیماري  53:8-0

 دکتر باصری بازاریابی اجتماعی  33-53:9

 (Risk Reduction)راه های کاهش خطر 333:8 -:3

 مدیریت عوامل خطرزای سالمت

 دکتر باصری

 

چهار 
 شنبه

94/5/28 

 

 دكتر رستگاري برنامه کشوری کنترل بیماری های واگیردار 53:8-0

 دکتر باصری طلبیحمایت  33339-38

 دکتر باصری تشخیص و اولویت بندی مشکالت سالمتی -ارزیابی جامعه 333:8-:3

 

 پنج شنبه 

94/5/29 

 

 خانم نثاری پیشگیری، اهمیت و سطوح  آن   53:8-0

 خانم نثاری کمبود آهن  -فنیل کتونوری  -هیپوتیروئیدی -برنامه کشوری تاالسمی  33-53:9

 خانم نثاری برنامه کشوری مانا 333:8-:3

 94/5/31 شنبه 

 

 خانم نثاری سیستم جمع آوری اطالعات و استفاده از زیج حیاتی  53:8-0

 خانم نثاری شاخص های بهداشتی  33-53:9

 خانم نثاری برنامه کشوری کنترل دیابت و فشارخون 333:8-:3
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 :لعاتیامنابع مط

 

  جلد اول( تالیف ک پارک) اجتماعی طب پیشگیری و پزشکیدرسنامه 

 

  دکتر حسین حاتمی و همکاراننوشته کتاب جامع بهداشت عمومی 

 

  از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ابالغیآخرین دستورالعمل ها و برنامه های

 پزشکی

 

  در طول دورهمطالب عنوان شده 

 

 : ارزشيابی پایان دوره

 

 نمره 01- (گزینه ای 5سوال  51 )امتحان کتبی پایان دوره 

 

 نمره  2: امتحان عملی 

 

  نمره 0-عملکرد در عرصه و الگ بوک 

 

  نمره 0-حضور و رعایت مقررات دوره 

 

 Skill lab– 0 نمره 
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