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 طرح درس نظری 

 واحد 2 تعداد واحد:          پيوسته مقطع: كارشناسي           اتاق عمل  تکنولوژیرشته:        بهداشت در اتاق عمل        عنوان درس:

شروع تاريخ                           01كد درس:                          نداردپيش نياز:                               11-10 دومنيمسال:                      نظری

                      8-01ساعت كالس:                يکشنبهروزكالس:                      22/10/10 پايان كالس: تاريخ              22/00/11 كالس:
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  G_Akhoondzadeh@yahoo.comآخوندزاده

 

 شرح درس:

زير بنای يک جامعه سالم متکي بر رعايت اصول بهداشت و شناخت عوامل موثر برآن است. بر اين اساس اين واحد درسي شامل 

 مفاهيم بهداشت عمومي، بهداشت محيط و حرفه ای و آشنايي با نظام های بهداشتي خواهد بود. 

 

  :كلي هدف

 مرتبط با مسائل حرفه اتاق عمل مي باشد.آشنايي بااصول ومباني بهداشت و نظام های بهداشتي كه 

 

 :اهداف رفتاری

 دانشجو با اصول مراقبت های بهداشتي اشنا گردد.

 دانشجو تاريخچه و مفاهيم بهداشت را شرح دهد.

 دانشجو بهداشت از ديدگاه اسالم را شرح دهد.

 دانشجو عوامل موثر بر سالمتي و بهداشت را شرح دهد.

 اشت را تعريف نمايد.دانشجو فرآيند اموزشش بهد

 دانشجو با اصول پيشگيری اشنا گردد.

 دانشجوچرخه  انتقال بيماری ها را شرح دهد.
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 دانشجو با عفونت های بيمارستاني و روش های كنترل ان اشناگردد.

 دانشجو نظام های عرصه خدمات بهداشتي در ايران و جهان را شرح دهد.

 مارستان را شرح دهد.دانشجو عوامل موثر بر بهداشت محيط در بي

 دانشحو بهداشت حرفه ای را شرح دهد.

 دانشجو بهداشت مواد غذايي را شرح دهد.

 

 تدريس:  روش

ويديو پروژكتور و  -اورهد –کتور  اين درس با استفاده از  روش های سخنراني، پيش سازمان دهنده و گروه كوچک و با استفاده از پرو

 كامپيوتر بر حسب نياز تدريس خواهد شد.

در هر جلسه از دانشجويان انتظار مي رود كه مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شركت فعال در بحث داشته باشند و 

 همچنين در رابطه با موضوع درس، مقاالت جديدی را نيز در كالس ارايه نمايند.

 

 ارزشيابي دانشجو:روش 

 نمره2نمره                  آزمون ميان ترم: 08ازمون پايان ترم: 

 روز پس از اعمال نمره در سايت، دانشجو مي تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نمايد. 5حداكثر 

ي شود و نتايج آن در اختيار مسئول تجزيه و تحليل سواالت آزمون توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي در هر ترم انجام م

 درس قرار مي كيرد.

 

 سياست ها و قوانين درس:

 رعايت اصول اخالق اسالمي، حرفه ای و حضور به موقع در كالس درس، الزاميست.
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 .0012. تهران. نگر جامعه انتشارات( دوم ويراست) عمل اتاق تجهيزات و ابزار با آشنايي احسان، -گلچيني ليال، -ساداتي

 .0011. نگر جامعه انتشارات. جراحي های ست و وسايل جامع راهنمای. رويا اكبرزاده فاطمه، قارداشي

 نشرجامعه نگر 0،2،0ايلدرابادی، اسحاق، بهداشت جامعه

 

 تاريخ برگزاری جلسات:

 مدرس اهداف رفتاری ساعت تاريخ جلسه

 آخوندزاده دكتر تاريخچه و مفاهيم بهداشت جامعه 01-8 22/00/11 0

 دكتر آخوندزاده بهداشت از ديدگاه اسالم 01-8 10/02/11 2

 دكتر آخوندزاده عوامل موثر بر سالمتي و بهداشت 01-8 18/02/11 0

 دكتر آخوندزاده فرآيند آموزش بهداشت 01-8 05/02/11 2

 دكتر آخوندزاده و مراحل پيشگيری مفاهيم پيشگيری 01-8 22/02/11 5

 دكتر آخوندزاده چرخه انتقال بيماری و روش كنترل آنها 01-8 21/02/11 6

 دكتر آخوندزاده عفونتهای بيمارستاني و روش های كنترل آنها 01-8 20/10/10 7

 دكتر آخوندزاده مباحث رعايت بهداشت زباله و مواد زائد 01-8 28/10/10 8

 دكتر آخوندزاده برنامه واكسيناسيونبرنامه گسترش ايمن سازی و چگونگي اجرای  01-8 12/12/10 1

 دكتر آخوندزاده ميان ترم 01-8 00/12/10 01

 دكتر آخوندزاده PHCمراقبت های اوليه بهداشتي  01-8 08/12/10 00

درماني در ايران و  -نظام ها و سازمان های عرضه خدمات بهداشتي 01-8 25/12/10 02

 جهان

 دكتر آخوندزاده

 دكتر آخوندزاده بهداشت حرفه ای علم 01-8 10/10/10 00

 مديريت خدمات بهداشتي  01-8 18/10/10 02

 بهداشت محيط بيمارستان ها

 دكتر آخوندزاده

 دكتر آخوندزاده تعطيل رسمي 01-8 05/10/10 05

 دكتر آخوندزاده بهداشت مواد غذايي و چگونگي نظارت بر آنها 01-8 22/10/10 06

 


