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  طرح درس نظري 

  ندارد        پیش نیاز:        97ورودي:      اتاق عملمقطع:کارشناسی   رشته:واحد             2تعدادواحد:       بهداشت در اتاق عملطرح درس:
         8-10ساعت:         17تعدادجلسات:      نفر30نیمسال:دوم                 تعداددانشجو:      1474مشخصه درس:         19کد درس:

فیلم،وایت برد،اورهد،جزوه روش تدریس:  وسایل کمک آموزشی:        شنبهدوروز:        21/3/98تاریخ اتمام:          29/11/97تاریخ شروع: 
 G_Akhoondzadeh@yahoo.comآخوندزادهدکتر گلبهار مدرس:         سخنرانی

مومی شرح درس: زیر بناي یک جامعه سالم متکی بر رعایت اصول بهداشت و شناخت عوامل موثر برآن است براین اساس این درس شامل مفاهیم بهداشت ع
  ، بهداشت محیط و حرفه اي موادغذایی و اشنایی با نظام هاي بهداشتی خواهد بود

 بهداشت مفاهیم شامل درسی واحد این اساس این بر. است برآن موثر عوامل شناخت و بهداشت اصول رعایت بر متکی سالم جامعه یک بناي زیرهدف کلی: 
  بود خواهد بهداشتی هاي نظام با آشنایی و اي حرفه و محیط بهداشت عمومی،

  اهداف رفتاري

  دانشجو با اصول مراقبت هاي بهداشتی اشنا گردد

  مفاهیم بهداشت را شرح دهددانشجو تاریخچه و 

  دانشجو بهداشت از دیدگاه اسالم را شرح دهد

  دانشجو عوامل موثر بر سالمتی و بهداشت را شرح دهد

  دانشجو فرآیند اموزشش بهداشت را تعریف نماید

  دانشجو با اصول پیشگیري اشنا گردد

  دانشجوچرخه  انتقال بیماري ها را شرح دهد

  بیمارستانی و روش هاي کنترل ان اشناگردددانشجو با عفونت هاي 

  دانشجونظام هاي عرصه خدمات بهداشتی در ایران و جهان را شرح دهد

  دانشجو عوامل موثر بر بهداشت محیط در بیمارستان را شرح دهد

  دانشحو بهداشت حرفه اي را شرح دهد

  دانشجو بهداشت مواد غذایی را شرح دهد
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 و ویدئوپروژکتور -اورهد -پروژکتور از استفاده با و کوچک گروه تشکیل و دهنده سازمان پیش سخنرانی، هاي روش از دهاستفا با درس این :تدریس روش
  .شد خواهد تدریس نیاز حسب بر کامپیوتر

  :دانشجو ارزشیابی روش

  نمره2میان ترم                   نمره18ازمون پایان ترم 

  . کند اعمال نمره به نسبت را خود اعتراض تواند می دانشجو سایت در نمره اعمال از پس روز 5 حداکثر

  درس مسئول اختیار در آن نتایج و شود می انجام ترم هر در پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز توسط آزمون سوااالت وتحلیل تجزیه

  .گیرد می قرار

  درس و قوانین سیاست ها

  .است الزامی کالس در موقع به حضور و اي حرفه ،اسالمی اخالق اصول رعایت

 منابع

  .1392. تهران. نگر جامعه انتشارات) دوم ویراست( عمل اتاق تجهیزات و ابزار با آشنایی احسان، -گلچینی لیال، -ساداتی

  .1390. نگر جامعه انتشارات. جراحی هاي ست و وسایل جامع راهنماي. رویا اکبرزاده فاطمه، قارداشی

 منابع
نشرجامعه نگر 1،2،3اسحاق، بهداشت جامعهایلدرابادي،   
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  اهداف رفتاري  جلسه  تاریخ
 تاریخچه و مفاهیم بهداشت جامعه را بیان کنند.  1  15/11/97

  بهداشت از دیدگاه اسالم  را بررسی کنند.   2  29/11/97
  عوامل موثر بر سالمتی و بهداشت را توضیح دهند.  3  6/12/97
  با فرآیند آموزش بهداشت آشنا شوند.    4  13/12/97
  و مراحل پیشگیري را توضیح دهند.  مفاهیم پیشگیري  5  20/12/97
  چرخه انتقال بیماري و روش کنترل آنها را ترسیم نمایند.  6،7  19/1/98
  عفونتهاي بیمارستانی و روش هاي کنترل آنها را بدانند.   8  26/1/98
  با مباحث رعایت بهداشت زباله و مواد زائد آشنا شوند.   9  2/2/98
  برنامه گسترش ایمن سازي و چگونگی اجراي برنامه واکسیناسیون را بیان کنند.   10  16/2/98
  میان ترم  11  16/2/98

 را نام ببرند.  PHCمراقبت هاي اولیه بهداشتی   12  23/2/98

  درمانی در ایران و جهان را بشناسند.  -نظام ها و سازمان هاي عرضه خدمات بهداشتی  13  23/2/98
  با علم بهداشت حرفه اي آشنا شوند.   14  30/2/98
  توضیح دهند.  رادمات بهداشتی چگونگی مدیریت خ  15  7/3/98
  مطالبی در مورد بهداشت محیط بیمارستان ها بدانند.   16  7/3/98
  مطالبی در مورد: بهداشت مواد غذایی و چگونگی نظارت بر آنها را بیان کنند.   17  21/3/98


