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کارآموزي،پزشکی:تحصیلیيرشتهو مقطع پزشکی اجتماعی:گروه آموزشیپزشکی:دانشکده
،3، 1،2بهداشت :یش نیازپعملی:دنوع واح3:تعداد واحدکارآموزي پزشکی اجتماعی: نام درس

مرکز خدمات جامع سالمت ه ، کالس هاي دانشکد: مکان برگزاريدر طول سالماهههمه - :روز: زمان برگزاري کالس
روستایی، پایگاه بهداشت شهري

دکتر شیخ االسالمی:مسئول درستعداد بر اساس معرفی اداره آموزش دانشکده:تعداد دانشجویان
خانم دکتر -اقاي دکتر شفیعی- خانم دکتر رام پیشه–خانم البرزي ):به ترتیب حروف الفبا(مدرسین 

دکتر شیخ االسالمی- طایفی
)لطفا شرح دهید(:ح دورهشر

دانشجویان پزشکی پس از گذراندن واحدهاي درسی تئوري  اصول و کلیات خدمات و مراقبتهاي اولیه بهداشتی ، 
و اصول اپیدمیولوژي در مقطع ) مراقبتهاي اولیه بهداشتی مادر و کودك( مبانی جمعیت شناسی و بهداشت خانواده

هاي مرتبط و کاربرد تعاریف و  برنامه هاي اجرائی و عملیاتی در زمینه مفاهیم آموزشی علوم پایه ، الزم است فعالیت
حفظ و ارتقاء سالمت،نیازهاي خدمات و مراقبتهاي اولیه بهداشتی در سطوح اولیه پیشگیري را در سطح محیطی و 

نده خود در راستاي وظایف شغلی آیدر این دوره با حیطهکارآموزان .جمعیت تعریف شده واقعی در جامعه بشناسند 
.از نزدیک آشنا میشوند حفظ، تامین و ارتقاء سالمتی فرد و جامعه

: هدف کلی
کارآموز یعمومیمورد انتظار از دانش آموختگان پزشکيهایتحقق توانمنديدر راستایچرخش آموزشنیاانیدر پا

: بتوانددیبا
رفتـار  يهـا یژگـ یارتباط برقرار کنـد و و ستهیمت به نحو شاسالمیتياعضاریکارکنان و ساماران،یمراجعان، ببا-1

. مناسب را در تعامالت خود به نحو مطلوب نشان دهديحرفه ا
مراقبتهـا ایـن  ارایـه  سالمت قـادر بـه   هیاولينظام سالمت و مراقبتهايشناخت ساختار، عملکرد و ارتباط اجزابا-2

ش در برنامه هاي جاري در مراکز جامع خـدمات سـالمت و سـاختار    براي مراجعه کنندگان هر گروه سنی و ایفاي نق
. شبکه باشد

فـرا  تهدید کننده سالمت پزشکان آشنا شده و نحوه مقابله با این تهدیدها را شغلیبه عنوان یک پزشک با عوامل-3
.گرفته و به کار بندد
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اهداف اختصاصی دوره
و البانتظار می رود مطکارآموزي بهداشتاجتماعی پس ازکالسهاي در دوره کارآموزي پزشکی پزشکیدانشجوياز 

:فراگرفته باشدزیر را مهارتهاي 
.)هدف شناختی(را بشناسدرشته نیدر اتیمختلف فعاليهاطهیو حیاجتماعیپزشکیرشته تخصص-1
و سالمندان در سطح اول ارائه النانسایمادران، نوجوانان، جوانان، م،کودکان،يارائه خدمات سالمت باروريهاتیفعال-2

. )هدف مهارتی(صالح انجام دهديو تحت نظارت آموزش دهندگان ذيکشوريخدمات را بر اساس دستورالعمل ها
. )هدف شناختی(بهداشت و بهورزان را بشناسندنیمراقبيتهایو فعالفیمجموعه وظا-3
شیپا،ینظارتيهمکارفیوظاطهیبهداشت را بداند و حهگایخدمات ارائه شده در مراکز جامع سالمت، خانه و پا-4

.)هدف شناختی(و مراقبت را بشناسديریشگیپزشکان درسطوح مختلف پتیوهدا
خدمات یانیو میطیتوسط بهورزان و کارکنان سطوح محیبهداشتهیاوليانجام مراقبتهایبرنامه ها و چگونگ-5

.)هدف شناختی(را بشناسند یبهداشتيهاگاهیداشت و پابهيدر خانه هایبهداشتهیاوليمراقبتها
.)هدف شناختی(و موارد استفاده آنها را بدانندیبهداشت و چگونگگاهیپاایموجود در خانه زاتیو تجهلیوسا- 6
و تحت يآموزش سالمت فرد، خانواده و جامعه در سطح اول ارائه خدمات را بر اساس دستورالعمل کشوريهاتیفعال-7

. )هدف مهارتی(صالح انجام دهدينظارت آموزش دهندگان ذ
و تحت نظارت يدر سطح اول ارائه خدمات را بر اساس دستورالعمل کشوريو حرفه اطیبهداشت محيهاتیفعال-8

. )هدف مهارتی(صالح انجام دهديآموزش دهندگان ذ
و تحت نظارت ير اساس دستورالعمل کشوربهداشت دهان و دندان در سطح اول ارائه خدمات را بيهاتیفعال-9

. )هدف مهارتی(صالح انجام دهديآموزش دهندگان ذ
و تحت نظارت آموزش يبهداشت مدارس در سطح اول ارائه خدمات را بر اساس دستورالعمل کشوريهاتیفعال-10

. )مهارتی(صالح انجام دهديدهندگان ذ
و تحت نظارت يل ارائه خدمات را بر اساس دستورالعمل کشوردر سطح اويسازمنیمربوط به ايهاتیفعال-11

. )هدف مهارتی(صالح انجام دهديآموزش دهندگان ذ
در سطح اول ارائه خدمات را بر اساس ریواگریغيهايماریبيو غربالگريریشگیمربوط به پيهاتیفعال-12

. )هدف مهارتی(دصالح انجام دهيو تحت نظارت آموزش دهندگان ذيدستورالعمل کشور
.)مهارتی- هدف شناختی(و توانایی استفاده از آن را داشته باشدرا بشناسد یکینظام اطالعات سالمت الکترون-13
هدف (را در سطح اول ارائه خدمات به کار ببنددیارتباط با جامعه هدف و مشارکت اجتماعيهاوهیروش ها و ش-14

. )مهارتی
.)هدف شناختی(دیمهارتها بر سالمت روان و جسم افراد را درك نمانیاریده و تاثآشنا شیزندگيبا مهارتها-15
نیپزشکان آشنا شده و نحوه مقابله با ایو روانیکننده سالمت جسمدیتهدیپزشک با عوامل شغلکیبه عنوان - 16
.)هدف شناختی(ردیرا فراگدهایتهد
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:هاي تدریسشیوه
*پاسخپرسش و*سخنرانی برنامه ریزي شده*سخنرانی

یادگیري مبتنی بر *)PBL(یادگیري مبتنی بر حل مسئله*بحث گروهی
*)TBL(تیم

آموزش عملی در عرصه:)لطفاً نام ببرید(سایر موارد

)لطفا شرح دهید(:وظایف و تکالیف دانشجو

مراقبتهاي اولیه وطه هاي مهارتی معرفی شده مشارکت در ارائه خدمات اولیه بهداشتی در کلیه ً حی
.بهداشتی

 مشارکت در پرسش و پاسخ هاي مطرح شده در حین فعالیتهاي خدماتی در واحدهاي ارائه خدمات اولیه
.بهداشتی 

 در انتهاي دورهفعالیتهاي روزانه در فیلدهاي آموزشی ارایه گزارشتنظیم گزارش روزانه و .

:  وسایل کمک آموزشی
*پروژکتور اسالیدخته و گچت*ایت بردو

کالس مناسب براي برگزاري کارگاه-کامپیوتر با قابلیت اتصال به اینترنت)لطفاً نام ببرید(سایر موارد

)از نمره کل(:درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد25کتبی آزمون پایان ترمنمرهدرصد------ آزمون میان ترم 

نمرهدرصد50ارایه خدمات در عرصهشرکت فعال در نمرهرصدد25ون عملی پایان ترمآزم
) ببریدناملطفاً (سایر موارد 

نوع آزمون
غلط- صحیحجور کردنی*ايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

آزمون ایستگاهی عملی:)لطفا نام ببرید(سایر موارد
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:)لطفا نام ببرید(: براي مطالعهمنابع پیشنهادي 
:منابع انگلیسی-

- چاپی

-اینترنتی
:منابع فارسی

چاپی
منتشر شده معاونت سالمت وزارت بهداشت ، یبهداشتهیاوليمراقبتهايکشوريبرنامه هايدستورالعمل ها

.یدرمان و آموزش پزشک
تر الدن فتی، دکتر فرشته موتابی، دکتر مهرداد تالیف دککتاب آموزش مهارتهاي زندگی ویژه دانشجویانمجموعه 

کاظم زاده عطوفی، دکتر شهرام محمدخانی

اینترنتی

کوریکولوم آموزشی رشته تخصصی پزشکی اجتماعی
http://communitymed.sbmu.ac.ir/uploads/CurriculumTakh_Ejtemaee.pdf
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برنامه آموزشی کارآموزان پزشکی اجتماعی 

مدرس موضوع ساعت محل برگزاری
خانم دکتر نجومی

خانم البرزي
آقاي دکتر شفیعی

افتتاحیه کارگاه
آشنایی با اهداف، برنامه آموزشی و نحوه ارزشیابی

آشنایی با وضعیت سالمت و بهداشت و درمان کشور
آشنایی با تخصص پزشکی اجتماعی و حیطه هاي فعالیت و جایگاههاي شغلی

13تا 8.5 الس در دانشکده پزشکیک

خانم دکتر طایفی کارگاه مهارتهاي زندگی
موثريخود آگاهی،همدلی، ارتباطآشنایی با دوره، آموزش مهارت(

13تا 8.5 پزشکیدانشکدهدرکالس

خانم دکتر رام 
پیشه

کارگاه مهارتهاي زندگی
)نفی، تصمیم گیري،مدیریت هیجانات محل مسالهبین فردي، آموزش مهارتهاي (

13تا 8.5 پزشکیدانشکدهدرکالس

دکتر شیخ 
االسالمی

کارگاه مهارتهاي زندگی
)تفکر نقادانه، تفکر خالقکنترل استرس، آموزش مهارت (

13تا 8.5 پزشکیدانشکدهدرکالس

اساتید طب کار مخاطرات شغلی سالمت جسمی در پزشکان
مخاطرات شغلی سالمت روانی در پزشکان

13تا 8.5 پزشکیدانشکدهدرالسک

مراقبین سالمت 
منتخب

مشارکت در ارایه مراقبتهاي سطح اول سالمت گروههاي مختلف سنی و اجراي 
مرکز خدمات جامع سالمت -)پایگاه یا خانه بهداشت(برنامه هاي سالمت در عرصه

شهري/روستایی

13تا 8.5 فیلدهاي آموزشی

" " 13تا 8.5 فیلدهاي آموزشی
" " 13ا ت8.5 فیلدهاي آموزشی
" " 13تا 8.5 فیلدهاي آموزشی
" " 13تا 8.5 فیلدهاي آموزشی
" " 13تا 8.5 فیلدهاي آموزشی
" " 13تا 8.5 فیلدهاي آموزشی
" " 13تا 8.5 فیلدهاي آموزشی
" " 13تا 8.5 فیلدهاي آموزشی
" " 13تا 8.5 فیلدهاي آموزشی
" " 13تا 8.5 یزشآمويلدهایف
" " 13تا 8.5 یآموزشيلدهایف
" " 13تا 8.5 یآموزشيلدهایف
" " 13تا 8.5 یآموزشيلدهایف
" " 13تا 8.5 فیلدهاي آموزشی

خانم البرزي
دکتر شیخ 
االسالمی

عملی، دریافت گزارش کار-آزمون کتبی
نظرسنجی

13تا 8.5 -آزمون پایان ترم
ارایه گزارش-نظرسنجی
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ارائهي درس کلیات  جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

دکتر شفیعیآقاي آشنایی با وضعیت بهداشت و درمان کشور1

نجومیدکتر خانم آشنایی با تخصص پزشکی اجتماعی2

خانم دکتر طایفییزندگيکارگاه مهارتها3

خانم دکتر طایفییزندگيکارگاه مهارتها4

خانم دکتر رام پیشهیزندگيگاه مهارتهاکار5

خانم دکتر رام پیشهیزندگيکارگاه مهارتها6

دکتر شیخ االسالمیکارگاه مهارتهاي زندگی7

دکتر شیخ االسالمیکارگاه مهارتهاي زندگی8

اساتید طب کارپزشکان و شیوه مقابله با آنهاجسمی مخاطرات شغلی سالمت 9

المت روانی پزشکان و شیوه مقابله با مخاطرات شغلی س10
اساتید طب کار...)فرسودگی شغلی،افسردگی،(آنها

سالمت در عرصهکیخدمات سطح هیارایعملنیتمر11- 24
دکتر شیخ االسالمی-خانم البرزيیو نظر سنجیابیزمون، ارزشآ25


