
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر

 مرکز توسعه آموزش پزشکی

 دفتر نظارت و ارزشیابی

                                         9318دی، بهمنآذر، ی پزشکی اجتماعی، آموزکار عملی درس فرم طرح

                  پزشکی اجتماعی: رشته تحصیلی          یتخصصدکترای   آخرین مدرک تحصیلی:       نام و نام خانوادگی مدرس: دکتر سودابه محمدی
                                            پزشکی اجتماعی گروه آموزشی:                            استادیار رتبه دانشگاهی:

 

              متغیر تعداد در گروه:           18-11 اولنیمسال ترم:                    زیآموکار مقطع:                  پزشکی  رشته تحصیلی فراگیران:
 3 -5 :تعداد گروه

 

                                         ی پزشکی اجتماعیآموزکارعنوان درس به طور کامل: 
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  OSLE □ فعالیت آزمایشگاهی □ حضور و غیاب   : نحوه ارزشیابی

   OSFE (در فیلد )ارزشیابی                      Logbook )کارنامه عملکرد(                  □ Portfolio(پوشه کار)                    
□ Direct Observation )مشاهدات مستقیم(                                  شفاهی چهارگزینه ای □                تشریحی 
 

 

 ،هاو مشارکت در انجام آن ی درمانی و وظایف آنآشنایی با نظام شبکه بهداشت جهت آموز: آموزش به کارشرحی از درس
 جهت آماده شدن برای ایفای نقش آینده خودهای الزم نگرش و مهارتدانش،  هب دستیابی

  
 

 
 منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:

 بوکلت مراقبت مادران ویژه پزشک -

 9311سازی سازی، مصوب کمیته کشوری ایمنبرنامه و راهنمای ایمن -

 ه حسین حاتمی و همکارانکتاب جامع بهداشت عمومی نوشت -

 بسته آموزشی تغذیه ویژه پزشک در برنامه تحول سالمت در حوزه بهداشت -

پزشکی غیر ضروری های ناشی از خدمات و هزینه هاآسیب کاهشمقاله آموزش پیشگیری سطح چهارم در ایران به منظور  -
 عمومی بالینی و بهداشت

 های تئوری ابتدای دورهفایل آموزش -
 



 

 : درس لياهداف ك

 آشنایی با نظام شبکه بهداشتی درمانی و وظایف آن .1

  جهت آماده شدن برای ایفای نقش آینده خودهای الزم دستیابی به دانش، نگرش و مهارت .2

  هامشارکت در انجام فعالیت .3

 

  جلسه اول*
 واکسیناسیون عنوان مبحث:

  رواني حرکتي(شناختي، عاطفي، : )براساس سه حیطه اهداف آموزشي اهداف اختصاصي

 دانشجو باید بتواند در پایان دوره آموزش تئوری و حین آموزش در فیلد:

 سازی را بازگو کند.برنامه روتین ایمن .1

 سازی را بیان کند.های موجود در موارد منع و عدم منع ایمندستورالعمل .2

 های مربوط به زنجیره سرما را ذکر کند.شرایط و دستورالعمل .3

 سازی واقف باشد.نجیره سرما در تأثیر ایمنبه اهمیت رعایت ز .4

 های بهداشت در زمینه رعایت زنجیره سرما را بررسي و نقد نماید.عملکرد کارکنان مراکز و خانه .5

 سازی کودکان و بزرگساالن را انجام دهد.ایمن .6

 

 سخنراني، پرسش و پاسخ، آموزش عملي در فیلدروش آموزشي: 

های سازی در مراکز و خانهتاپ، مواد و تجهیزات الزم برای ایمنور و لپویدیو پروژکتوسیله کمك آموزشي: 

 بهداشت

 یك ساعت زمان جلسه:

 - فعالیت آموزشي دانشجو:

 سالن گروه پزشکي اجتماعي، مراکز خدمات جامع سالمت شهری و روستایي مکان تدریس:

 

  جلسه دوم*
 زیج حیاتیعنوان مبحث: 

 اهداف آموزشي: شناختي، عاطفي، رواني حرکتي( )براساس سه حیطه اهداف اختصاصي

 دانشجو باید بتواند در پایان دوره آموزش تئوری و حین آموزش در فیلد:

 .دشرح دهرا  هاو محتویات آن جداول مختلف موجود در زیج حیاتي .1

 ند.یان کهای مختلف را بنحوه محاسبه شاخص .2

ت زیج محاسبه اهای مختلف مربوط به مرکز خدمات جامع سالمت یا خانه بهداشت را با استفاده از اطالعشاخص .3
 نماید.

 

 در فیلد سخنراني، پرسش و پاسخ، آموزش عمليروش آموزشي: 



 های بهداشتزیج حیاتي در مراکز و خانه ه، صفحتاپویدیو پروژکتور و لپوسیله کمك آموزشي: 

 ساعت منی زمان جلسه:

 - فعالیت آموزشي دانشجو:

 روستایي شهری و سالن گروه پزشکي اجتماعي، مراکز خدمات جامع سالمت مکان تدریس:

 

 

 ومسجلسه  *
  بهداشت محیطعنوان مبحث: 

 )براساس سه حیطه اهداف آموزشي: شناختي، عاطفي، رواني حرکتي( اهداف اختصاصي

 ئوری و حین آموزش در فیلد:دانشجو باید بتواند در پایان دوره آموزش ت

 د.ذکر کنوظایف واحد بهداشت محیط را  .1

 .کند های واحد همراهي و همکاریفعالیتجام ندر ا .2

 

 در فیلد سخنراني، پرسش و پاسخ، آموزش عمليروش آموزشي: 

 ، ابزارهای سنجش در بهداشت محیط نظیر کلرسنجتاپویدیو پروژکتور و لپوسیله کمك آموزشي: 

 ساعت نیم زمان جلسه:

 - فعالیت آموزشي دانشجو:

 روستایي شهری و سالن گروه پزشکي اجتماعي، مراکز خدمات جامع سالمت مکان تدریس:

 
 

 مچهارجلسه  *
 مراقبت مادرانعنوان مبحث: 

 )براساس سه حیطه اهداف آموزشي: شناختي، عاطفي، رواني حرکتي( اهداف اختصاصي

 وزش تئوری و حین آموزش در فیلد:دانشجو باید بتواند در پایان دوره آم

 های دوران پیش از بارداری را بیان نماید.ها و غربالگریبررسي .1

 های دوران بارداری را ذکر کند.تعداد و زمان مراقبت .2

 های دوران بارداری را بیان نماید.ها و غربالگریبررسي .3

 پس از زایمان را ذکر کند.های دوران تعداد و زمان مراقبت .4

 های دوران پس از زایمان را بیان نماید.ا و غربالگریهبررسي .5

 در مراقبت مادران مشارکت نماید. .6

 

 سخنراني، پرسش و پاسخ، آموزش عملي در فیلدروش آموزشي: 

 امکانات مراکز خدمات جامع سالمت، بوکلت چارت مادرانتاپ، ویدیو پروژکتور و لپوسیله کمك آموزشي: 

 یك ساعت زمان جلسه:



 - موزشي دانشجو:فعالیت آ

 سالن گروه پزشکي اجتماعي، مراکز خدمات جامع سالمت شهری و روستایي مکان تدریس:

 

 

 مپنججلسه  *
 اصول تغذیهعنوان مبحث: 

 )براساس سه حیطه اهداف آموزشي: شناختي، عاطفي، رواني حرکتي( اهداف اختصاصي

 در فیلد: دانشجو باید بتواند در پایان دوره آموزش تئوری و حین آموزش

 نماید. ذکررا  های مواد غذایيگروه .1

 را ذکر کند. مواد غذایي موجود در هر گروه .2

 را بیان نماید. معادل هر واحد از مواد غذایي آن گروه .3

 را ذکر کند. نکات مهم در هنگام استفاده از مواد غذایي هر گروه .4

 

 سخنراني، پرسش و پاسخ، آموزش عملي در فیلدروش آموزشي: 

 تاپ، ویدیو پروژکتور و لپمك آموزشي: وسیله ک

 ساعت نیم زمان جلسه:

 - فعالیت آموزشي دانشجو:

 سالن گروه پزشکي اجتماعي مکان تدریس:
  

 

 

 مششجلسه  *
 چهارمسطح پیشگیری سطوح پیشگیری با تأکید بر عنوان مبحث: 

 ي()براساس سه حیطه اهداف آموزشي: شناختي، عاطفي، رواني حرکت اهداف اختصاصي

 دانشجو باید بتواند در پایان دوره آموزش تئوری و حین آموزش در فیلد:

 نماید. پیشگیری را تعریف .1

 را ذکر کند. انواع پیشگیری .2

 را بیان نماید. هدف از هر سطح پیشگیری .3

 را ذکر کند. گروه هدف هر سطح .4

 را بیان نماید. تعریف هر سطح .5

 

 ي در فیلدسخنراني، پرسش و پاسخ، آموزش عملروش آموزشي: 

 تاپ، امکانات مراکز خدمات جامع سالمتویدیو پروژکتور و لپوسیله کمك آموزشي: 

 ساعت نیم زمان جلسه:



 - فعالیت آموزشي دانشجو:

 سالن گروه پزشکي اجتماعي، مراکز خدمات جامع سالمت شهری و روستایي مکان تدریس:
  

 

 
  

 

 

 


