
به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

درسی و آموزشیریزيواحد برنامه
(Course Plan) دوره  حطر

1

عمومیپزشکی -کارآموزي:تحصیلیيرشتهو مقطع و خانوادهپزشکی اجتماعی:گروه آموزشیپزشکی:دانشکده
رينظ:دنوع واح2:تعداد واحداصول جمعیت شناسی و سالمت خانواده: نام درس

اصول خدمات سالمت:یش نیازپ
با هماهنگی واحد آموزش تعیین می شود                                    : اعتسزش تعیین می شود با هماهنگی واحد آمو: زمان برگزاري کالس

با هماهنگی واحد آموزش تعیین می شود :تعداد دانشجویانبا هماهنگی واحد آموزش تعیین می شود : مکان برگزاري
اعضاي هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی و خانواده: مدرسیندکتر طایفی:سمسئول در

:شرح دوره
واحد،  دانشجو با اصول اولیه جمعیت شناسی و سالمت خانواده آشنا می شود تا بتواند به عنوان 2در این درس، در قالب 

.پزشک در حفظ و ارتقاي سالمت فرد، خانواده و جمعیت فعالیت کند

: )1396برگرفته از کوریکولوم مصوب سال (یهدف کل
دانشجو در پایان این درس باید با سیر تحول و شاخصهاي جمعیتی ایران و جهان و مفاهیم توسعه پایدار و سیاستهاي جمعیتی 

مـه کشـوري   برنا. اصول سالمت خانواده و باروري را بداند و بتواند برنامه هاي مراقبتی این حیطه را شـرح دهـد  . آشنا شده باشد
کودك سالم را با جزئیات آموخته باشد و با برنامه هاي سالمت مدارس، نوجوانان و جوانان، میانسـاالن و سـالمندان آشـنا شـده     

.اهمیت سالمت روان را درك کرده باشد و برنامه هاي آن را بداند. باشد

:بینابینیاهداف 
:در پایان دوره، دانشجو باید بتواند

ده را شرح دهداصول سالمت خانوا-
شاخصهاي جمعیتی را بازگو کند-
مفاهیم توسعه پایدار و سیاستهاي جمعیتی را بیان کند-
نکات مشاوره هاي پیش از بارداري، دوران بارداري، زایمان و پس از ان را برشمارد-
اصول و مبانی تغذیه نوزادان و شیرخواران را شرح دهد-
ي مطرح شده در کالس، مربـوط بـه سـالمت خـانواده، جمعیـت و مـدارس       در مورد برنامه ها و دستورالعملهاي کشور-

.اظهار نظر کند

:هاي تدریسشیوه
×پرسش و پاسخ×سخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

)TBL(یادگیري مبتنی بر تیم×)PBL(یادگیري مبتنی بر حل مسئله×بحث گروهی
-----------------)لطفاً نام ببرید(سایر موارد

)لطفا شرح دهید(:وظایف و تکالیف دانشجو
.ضور مرتب در جلسه هاي درس ح-
.مشارکت فعال آموزشی -
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.گذراندن امتحان میان ترم و پایان ترم -

:  وسایل کمک آموزشی
×کامپیوتر و اینترنت×پروژکتور اسالیدخته و گچت×وایت برد

--------------)یدببرلطفاً نام(سایر موارد

)از نمره کل(:درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد٩٠آزمون پایان ترم×نمرهدرصد------زمون میان ترم آ

نمرهدرصد١٠شرکت فعال در کالس ×نمرهدرصد-----انجام تکالیف 
----------) ببریدناماً لطف(سایر موارد 
نوع آزمون

غلط-صحیحجور کردنی×ايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی
-----------)لطفا نام ببرید(سایر موارد

:)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی-

اینترنتی
/http://www.who.int/enبه آدرس )WHO(سایت سازمان بهداشت جهانی 

:منابع فارسی
چاپی

1392کتاب جامع بهداشت عمومی،دکتر حسین حاتمی و همکاران،  چاپ سوم 
1384اداره سالمت کودکان،-دفتر سالمت خانواده و جمعیت- ، وزارت بهداشت)WCC(بوکلت مراقبت کودك سالم 

زشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ)مانا(مراقبتهاي ادغام یافته ناخوشی هاي اطفال
، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)سبا و سما(مراقبتهاي ادغام یافته میانساالن

مراقبتهاي ادغام یافته سالمند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مراقبتهاي ادغام یافته سالمت مادران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تغذیه تکمیلی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیبرنامه کشوري ترویج تغذیه با شیر مادر و 

اینترنتی
/https://www.amar.org.ir: به آدرس) درگاه ملی آمار( مرکز آمار ایرانسایت 

:گروه سالمت خانواده، جمعیت و مدارس به آدرس–سایت معاونت بهداشت دانشگاه 

http://vch.iums.ac.ir/page/1518 مدارس-و-تیجمع-ده،خانوا-سالمت- تیریمد/
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مدرسمباحثعنوان درسجلسه
3گفتار 11فصل کتاب جامع بهداشت عمومیو توسعهو شاخص هاي جمعیتیجمعیت شناسی1
و 5گفتار 11فصل کتاب جامع بهداشت عمومیو بهداشت پیش از ازدواججنسیوسالمت باروري2

+2گفتار 11فصل 
و دانستنی هاي آنازدواج3
برنامه ادغام یافته سالمت مادرانمراقبت هاي دوران بارداري، زایمان و پس از زایمان4
5

، بارداري و شیردهیباردارىازپیشدردورانتغذیه مادران
تغذیه مادران باردار و شیردهراهنماي جامع

و آموزش پزشکی چاپ زارت بهداشت و درمانو
دوم

شاخص ها و (سالگی8ل از تولد تا پایانرشد فیزیکی کودك از قب6
)روش هاي ارزیابی

یافتهمغااديهاقبتامررتچابوکلتيهنمارا
کودك لساهشتازکمتر) WCC(سالمدكکو

2و 1سالم بخش اول فصل 
7

تکامل همه جانبه اوایل کودکی و غربالگري اختالالت تکاملی
فصل 3، بخش 2کودك سالم بخش اول فصل 

غربالگريابزاراجراییعملدستور+ اول
ASQIIتکامل

8
شیرخوار سالم و تغذیه شیر مادر فواید 

گفتار 11فصل کتاب جامع بهداشت عمومی
برنامه و3و2و1فصل 2کودك سالم بخش + 15

کشوري ترویج تغذیه با شیر مادر و تغذیه 
تکمیلی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
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پزشکی
21و 20فصل 2ش کودك سالم بخ+ 

26و فصل 4و3فصل 2کودك سالم بخش 
امتحان میان ترم9
10

سالمت روان
عمليو راهنمایبسته آموزش

و یاجتماع،یپزشک در حوزه سالمت روانژهیو
ادیاعت

19گفتار 11فصل کتاب جامع بهداشت عمومی مدارسدانش آموزان و سالمت 11
سالمتدستورالعمل مدارس مروج+ 

سالمت نوجوانانبسته خدمتناننوجواتسالم12
بسته خدمت سالمت جوانانجوانانتسالم13
بسته خدمت سالمت میانساالنمیانساالنسالمت14
بسته خدمت سالمت سالمندانسالمندانسالمت 15
یخطرسنج) 2(خانواده یخود مراقبتيراهنماخودمراقبتی 16

و سرطانيمغز،یقلبيهاسکته
امتحان پایان ترم71
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: جلسه اول
جمعیت شناسی، شاخص هاي جمعیتی:عنوان

:اهداف
.را ذکر نمایدتعریف جمعیت و جمعیت شناسی-
. را فهرست کندتاریخچه جمعیت و جمعیت شناسی-
. عوامل موثر براندازه جمعیت را توضیح دهد-
.را بشناسدسنی جمعیتانواع هرم -
.اهداف توسعه پایدار را بشناسدشاخص هاي جمعیتی و -

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
1جلسه

)دقیقه(مدت زمان
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

امتحانپرسش و پاسخمقدمه جمعیت شناسی10
تاریخچه جمعیت 10

شناسی
امتحانسخنرانی همراه اسالید

امتحانسخنرانی همراه اسالیدناسیاهمیت جمعیت ش20
عوامل موثر براندازه 20

جمعیت
سخنرانی همراه اسالید و 

پرسش و پاسخ
امتحان

امتحانسخنرانی همراه اسالیدهرم هاي سنی جمعیت20
شاخص هاي جمعیتی و 40

شاخص هاي توسعه 
پایدار

امتحانسخنرانی همراه اسالید
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:جلسه دوم
سالمت باروري، بهداشت جنسی و بهداشت پیش از ازدواج:عنوان
:اهداف
.تعریف سالمت باروري و ابعاد آن را بشناسد-
.رویکرد هاي سالمت باروري را توضیح دهد-
تعاریف سالمت جنسی، امور جنسی، جنسیت، جنس، هویت جنسی و جهت گیري جنسی و رفتار جنسی را بداند-
.جنسی و ابعاد آن را بدانداهمیت پرداختن به سالمت -
.جنبه هاي مختلف امورجنسی را نام ببرد-
.فواید ادغام خدمات سالمت باروري و بهداشت جنسی را در نظام سالمت بداند-
.مشاوره هاي الزم براي پیش از ازدواج و اقدامات مشاوره اي پیش از ازدواج را بشناسد-

3جلسه
)دقیقه(مدت زمان

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

تعریف سالمت باروري و 10
ابعاد آن

امتحانپرسش و پاسخ

ــاي ســالمت  20 ــرد ه رویک
باروري

سخنرانی همراه 
اسالید

امتحان

تعاریف سالمت جنسی، 20
امور جنسـی، جنسـیت،   
جنس، هویت جنسـی و  
جهت گیـري جنسـی و   

رفتار جنسی

سخنرانی همراه 
اسالید

امتحان

یت پرداختن به اهم20
سالمت جنسی و ابعاد 

آن

سخنرانی همراه 
اسالید و پرسش و 

پاسخ

امتحان

جنبــه هــاي مختلــف   20
امورجنسی

سخنرانی همراه 
اسالید و پرسش و 

پاسخ

امتحان

ــدمات   10 ــام خ ــد ادغ فوای
ــاروري و   ــالمت بــ ســ
ــی در   ــت جنسـ بهداشـ

نظام سالمت

سخنرانی همراه 
اسالید و پرسش و 

پاسخ

امتحان

ــدامات 20 ازدواج و اقــــــ
ــیش از   ــاوره اي پـ مشـ

سخنرانی همراه 
اسالید 

امتحان
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ازدواج
:سومجلسه 
ازدواج و دانستنی هاي آن:عنوان
:اهداف

.اهمیت ازدواج را بداند-
.پیش نیازهاي ازدواج سالم را بشناسد-
.معیارهاي ازدواج را شناسایی کند-
)خودشناسی، شناخت نقش خود و همسر.(ندشناخت هاي ضروري پیش از ازدواج را بدا-
.باورهاي نادرست در مورد ازدواج را بشناسد-
.گفتگو و روش هاي مربوطه را بداند-
.معیارهاي اصلی و فرعی انتخاب همسر را شناسایی کند-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان-
4جلسه

)دقیقه(مدت زمان
یارزشیابي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

امتحانپرسش و پاسخاهمیت ازدواج100
سخنرانی همراه معیارهاي ازدواج20

اسالید و پرسش و 
پاسخ

امتحان

شـناخت هـاي ضـروري    30
پیش از ازدواج

سخنرانی همراه 
اسالید و پرسش و 

پاسخ

امتحان

ــاي  30 ــو و روش هـ گفتگـ
مربوطه

سخنرانی همراه 
اسالید و پرسش و 

پاسخ

امتحان

یارهاي اصلی و فرعی مع30
انتخاب همسر

سخنرانی همراه 
اسالید و پرسش و 

پاسخ

امتحان
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:چهارمجلسه 
مراقبت هاي دوران بارداري، زایمان و پس از زایمان:عنوان
:اهداف

.را بداندبارداريمعمول دورانمراقبت هاي -
.مراقبت هاي ویژه بارداري را بشناسد-
.ساعت اول را بداند6زایمان و بالفاصله پس از زایمان تا مراقبتهاي معمول-
.را بداند)هفته پس از زایمان6اول زایمان تا 6ساعتپس از(مراقبت معمول پس از زایمان-
.را بداند)هفته پس از زایمان6اول زایمان تا 6ساعتپس از(مراقبتهاي ویژه پس از زایمان-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان-
4جلسه

)دقیقه(مدت زمان
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

ــاي 20 ــت ه ــول مراقب معم
بارداريدوران

سخنرانی همراه 
اسالید و پرسش و 

پاسخ

امتحان

ــژه 30 ــاي ویـ مراقبـــت هـ
بارداري

سخنرانی همراه 
اسالید و پرسش و 

پاسخ

امتحان

مراقبتهــــاي معمــــول 20
زایمان و بالفاصـله پـس  

ــا  ســاعت 6از زایمــان ت
اول

سخنرانی همراه 
اسالید و پرسش و 

پاسخ

امتحان

مراقبت معمـول پـس از   30
6سـاعت پس از(زایمان

هفتــه 6اول زایمــان تــا 
)پس از زایمان

سخنرانی همراه 
اسالید و پرسش و 

پاسخ

امتحان

مراقبتهاي ویـژه پـس از   10
6سـاعت پـس از (زایمان

هفتــه 6اول زایمــان تــا 
)از زایمانپس

سخنرانی همراه 
اسالید و پرسش و 

پاسخ

امتحان
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:پنجمجلسه
باردارى، بارداري و شیردهیازپیشتغذیه مادران دردوران:عنوان
:اهداف

.باردارى را بداندازپیشدورانمادر دراىتغذیههاىمراقبت-
.به صورت کلی بداندوزن گیري و نیازهاي تغذیه اي دوران بارداري  مادر را-
.توصیه هاي تغذیه اي دوران بارداري را بداند-
.شناسد و روش درمان آنها رابداندشکایات شایع تغذیه اي دوران بارداري راب-

5جلسه
)دقیقه(مدت زمان

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

اىتغذیههاىمراقبت20
ازپیشدورانمادر در
باردارى

سخنرانی همراه 
اسالید و پرسش و 

پاسخ

امتحان

ــاي  30 ــري و نیازه وزن گی
تغذیه اي دوران بارداري  

مادر

سخنرانی همراه 
اسالید و پرسش و 

پاسخ

امتحان

توصیه هـاي تغذیـه اي   40
دوران بارداري

سخنرانی همراه 
اسالید و پرسش و 

پاسخ

امتحان

اي شکایات شایع تغذیه30
دوران بـــارداري و روش 

درمان آنها

سخنرانی همراه 
اسالید و پرسش و 

پاسخ

امتحان



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

درسی و آموزشیریزيواحد برنامه
(Course Plan) دوره  حطر

10

:ششمجلسه
)شاخص ها و روش هاي ارزیابی(سالگی 8رشد فیزیکی کودك از قبل از تولد تا پایان :عنوان
:اهداف
.سالگی را بداند8ویزیت هاي مراقبت سالمت قبل از تولد تا پایان -

.رابداندتولدازقبلویزیتویژگیهاي 
4ماهگی، 2ماهگی،1، ویزیتپانزدهمروزوپنجمتاسومروزنوزادي، ویزیتویزیتویژگیهاي :شیرخواري

.ماهگی را بشناسد18، 15، 12، 9، 7و 6ماهگی، 
.سالگی را بشناسد4و 3سالگی،5/2،سالگی2ویزیتویژگیهاي :کودکیاوایل

.را بداندسالگی8و7و سالگی6و5ویزیتویژگیهاي :کودکیاواسط
ارتقاي وزن سالم-

.تعاریف اضافه وزن و چاقی در کودکان و صدکهاي اضافه وزن و چاقی در کودکان را بشناسد
.فه وزن و چاقی و ارزیابی کودکان را بداندمراحل غربالگري اضا

6جلسه
)دقیقه(مدت زمان

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

سخنرانی همراه تولدازقبلویزیت10
اسالید و پرسش و 

پاسخ

امتحان

ویزیــــت هــــاي دوران 20
شیرخواري 

امتحانسخنرانی

ویزیت هاي دوران اوایل30
کودکی

رانی همراه سخن
اسالید و پرسش و 

پاسخ

امتحان

ویزیــــت هــــاي دوران 20
کودکیاواسط

سخنرانی همراه 
اسالید 

امتحان

اضــافه وزن و چــاقی در 20
ــدکهاي  ــان و صـ کودکـ
اضــافه وزن و چــاقی در 

کودکان

سخنرانی همراه 
اسالید

امتحان

ــالگري  و 20 ــل غربـ مراحـ
ارزیـــابی اضـــافه وزن و 

چاقی در کودکان 

سخنرانی همراه 
اسالید و پرسش و 

پاسخ

امتحان



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

درسی و آموزشیریزيواحد برنامه
(Course Plan) دوره  حطر

11

:جلسه هفتم
تکامل همه جانبه اوایل کودکی و غربالگري اختالالت تکاملی:عنوان
:اهداف

،دور بازویانیمطیکودك از نظر محکنترل،کودك از نظر قدکنترل،کودك از نظر وزنکنترل(رشد و تکامل کودك یابیارز-
)سرکودك از نظر دور کنترل

رشد يشاخص هاریتفس-
ورکوریماراسموس و کواشینیکودك و ثبت عالئم باله يمشاهد-
)ASQ(تکاملیابیارز-
شنوایی کودك ارزیابی-
کودك یابیارزمراحل-
کودك یینایبیابیارز-

7جلسه
)دقیقه(مدت زمان

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

ــارز30 ل رشــد و تکامــیابی
کودك

سخنرانی همراه 
اسالید و پرسش و 

پاسخ

امتحان

ــ30 ــا ریتفس ــاخص ه يش
رشد

سخنرانی همراه 
اسالید و پرسش و 

پاسخ

امتحان

ــاهد10 ــودك و ه يمشـ کـ
ــال  ــم بـ ــت عالئـ ینیثبـ

ــموس و  ماراســــــــــ
ورکوریکواش

سخنرانی همراه 
اسالید 

امتحان

سخنرانی همراه )ASQ(تکاملیابیارز20
اسالید

امتحان

سخنرانی همراه شنوایی کودكارزیابی10
اسالید 

متحان

سخنرانی همراه کودكیابیارزمراحل10
اسالید 

متحان

سخنرانی همراه کودكیینایبیابیارز10
اسالید و پرسش و 

پاسخ

متحان



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

درسی و آموزشیریزيواحد برنامه
(Course Plan) دوره  حطر

12

: جلسه هشتم
فواید شیر مادر و تغذیه سالم شیرخوار: عنوان
:اهداف

.ر مادر را بشناسدفواید تغذیه باشی
.تغذیه تکمیلی و زمان شروع آن رابداند
.مراقبت تغذیه اي در ویزیت ها را بداند

اهمیت رفتارهاي تغذیه اي سالم در رشد و تکامل جسمی و هیجانی 

8جلسه
)دقیقه(مدت زمان

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

ی همراه سخنرانفواید تغذیه باشیر مادر 20
اسالید و پرسش و 

پاسخ

امتحان

تغذیه تکمیلـی و زمـان   30
شروع

سخنرانی همراه 
اسالید و پرسش و 

پاسخ

امتحان

مراقبــت تغذیــه اي در  40
ویزیت ها

سخنرانی همراه 
اسالید و پرسش و 

پاسخ

امتحان

اهمیت رفتارهاي تغذیه 30
اي سالم در رشد و 

تکامل جسمی و 
هیجانی 

همراه سخنرانی 
اسالید و پرسش و 

پاسخ

امتحان

: جلسه نهم
امتحان میان ترم



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

درسی و آموزشیریزيواحد برنامه
(Course Plan) دوره  حطر

13

: جلسه دهم
سالمت روان:عنوان
:اهداف
.را بداندمفاهیم و اهمیت سالمت روان-
.را بشناسدسالمت روانيارتقايراهکارها-
.پیدا کندییآشناسالمت روانيهابا چارچوب برنامه-
.را بشناسدسالمت روانيهابرنامهرهدف دياارتباط با گروههيبرقرا ر-
.و عالیم آنها را بداندیروانپزشکعیاختالالت شا-
.را بداندگروههاآموزش سالمت روان به افراد واصول -

10جلسه
)دقیقه(مدت زمان

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

مفاهیم و اهمیت 10
سالمت روان

سخنرانی همراه 
سالیدا

امتحان

يارتقايراهکارها20
سالمت روان

سخنرانی همراه 
اسالید

امتحان

با چارچوب ییآشنا20
روانسالمتيهابرنامه

سخنرانی همراه 
اسالید

امتحان

ارتباط بايربرقرا30
رهدف ديگروهها
سالمت روانيهابرنامه

سخنرانی همراه 
اسالید

امتحان

بر اختالالت يرمرو20
یروانپزشکعیشا

سخنرانی همراه 
اسالید

امتحان

آموزش سالمت روان به 20
گروههاافراد و

سخنرانی همراه 
اسالید

امتحان



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

درسی و آموزشیریزيواحد برنامه
(Course Plan) دوره  حطر

14

: جلسه یازدهم
سالمت دانش آموزان و مدارس:عنوان
:اهداف

.را بداندانیرو امختلفيهارکشودر ارسمدشتابهدیخیرتاسیر-
.را بداندارسمدشتابهدساسیايهادهبرو راافهدا،همیتا-
.اصول آموزش بهداشت در مدارس را بداند-
.را بداندارسمدمحیطشتابهدو یمنیااصول -
.اصول مدارس مروج سالمت را بشناسد-

11جلسه
)دقیقه(مدت زمان

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

شتابهدیخیرتاسیر20
يهارکشودر ارسمد

انیرو امختلف

سخنرانی همراه 
اسالید

امتحان

و افهدا،همیتا30
ساسیايهادهبررا

ارسمدشتابهد

سخنرانی همراه 
و پرسش و اسالید

پاسخ

امتحان

اصول آموزش بهداشت 40
در مدارس 

سخنرانی همراه 
اسالید

امتحان

و یمنیااصول -30
ارسمدمحیطشتابهد

مراه سخنرانی ه
اسالید

امتحان

اصول مدارس مروج -
سالمت 

سخنرانی همراه 
اسالید

امتحان



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

درسی و آموزشیریزيواحد برنامه
(Course Plan) دوره  حطر

15

: جلسه دوازدهم
ناننوجواسالمت: عنوان

:اهداف
.را بشناسدلسا18تا6سنیرده يهاقبتامر-
.را بداندلسا18تا6سنیرده دییوتیرهغدبییاو ارزمعاینه-
.را بداندلسا18تا6سنیرده ق وعروقلبمعاینه-
.را بداندلسا18تا6سنیرده معاینه فشارخون-
.را بداندلسا18تا6سنیرده خانیدادمودود باجههاموو تخانیادفمصرنظراز قبتامر-

12جلسه
)دقیقه(مدت زمان

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

سنیرده ياهقبتامر20
لسا18تا6

سخنرانی همراه 
اسالید

امتحان

هغدبییاو ارزمعاینه-20
تا6سنیرده دییوتیر
لسا18

سخنرانی همراه 
اسالید

امتحان

ق وعرو قلبمعاینه-20
لسا18تا6سنیرده 

سخنرانی همراه 
اسالید

امتحان

رده معاینه فشارخون-30
لسا18تا6سنی

سخنرانی همراه 
اسالید

امتحان

فمصرنظراز قبتامر-30
باجههاموو تخانیاد

رده خانیدادمودود 
لسا18تا6سنی

سخنرانی همراه 
اسالید و پرسش و 

پاسخ

امتحان



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

درسی و آموزشیریزيواحد برنامه
(Course Plan) دوره  حطر

16

: جلسه سیزدهم
سالمت جوانان: عنوان
: اهداف
.بداندوضعیت تغذیه اي جوانان را اصول ارزیابی -
.ل ارزیابی وضعیت قلبی عروقی جوانان را بدانداصو-
.اصول ارزیابی وضعیت اختالالت خونی جوانان را بداند-
.اصول ارزیابی بیماریهاي عفونی شایع جوانان را بداند-
.اصول ارزیابی اختالالت روانپزشکی شایع جوانان را بداند-
.ندو اعتیاد درجوانان را بداصول ارزیابی اختالت سو مصرف موادا-

13جلسه
)دقیقه(مدت زمان

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

ارزیابی وضعیت تغذیه 20
اي جوانان 

سخنرانی همراه 
اسالید

امتحان

ارزیابی وضعیت قلبی 20
عروقی جوانان 

سخنرانی همراه 
اسالید

امتحان

وضعیت ارزیابی 20
اختالالت خونی جوانان

سخنرانی همراه
اسالید

امتحان

ارزیابی بیماریهاي ا20
عفونی شایع جوانان

سخنرانی همراه 
اسالید

امتحان

ارزیابی اختالالت 20
روانپزشکی شایع جوانان

سخنرانی همراه 
اسالید

امتحان

ءارزیابی اختالت سو20
مصرف مواد  و اعتیاد 

درجوانان 

سخنرانی همراه 
اسالید

امتحان



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

درسی و آموزشیریزيواحد برنامه
(Course Plan) دوره  حطر

17

: چهاردهمجلسه 
سالمت میانساالن: عنوان
:اهداف

. ندیسالمت خانواده درك نمايهارگروهیزیو جنسیسنبیو ترکانساالنیهدف اداره سالمت میگروه سن-
.ندینمانییبر سن و جنس را در برنامه ها را تعیمبتنکردیاتخاذ رولیدال-
خدمات را رندهیادغام خدمات سالمت در سطح ارائه دهنده و گکردیروتیسالمت گروه هدف را بشناسند و اولويازهاین- 

.ندیدرك نما
.آشنا شوندانساالنیدر برنامه سالمت میمستمر سالمت و خودمراقبتیابیخودارزيالگوبا-
.آنها را بدانندیژگیرا بشناسند و اهداف، اجزا و وانساالنیسالمت مافتهیادغام يمراقبت ها-

14جلسه
)دقیقه(مدت زمان

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

هـدف اداره  یگروه سـن 20
ــاالنیســـالمت م و انسـ

یو جنسـ یسـن بیترک
ســالمت يهــارگــروهیز

خانواده

سخنرانی همراه 
اسالید

امتحان

کـرد یاتخـاذ رو لیدال-30
بر سن و جنسیمبتن

سخنرانی همراه 
اسالید

امتحان

سـالمت گـروه   يازهاین40
کـرد یروتیهدف و اولو

ادغام خـدمات سـالمت   
در سطح ارائه دهنـده و  

خدماترندهیگ

سخنرانی همراه 
اسالید

امتحان

افتهیادغام يمراقبت ها30
انساالنیسالمت م

سخنرانی همراه 
اسالید

امتحان



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

درسی و آموزشیریزيواحد برنامه
(Course Plan) دوره  حطر

18

: جلسه پانزدهم
سالمت سالمندان:عنوان
:اهداف

.مندان را بشناسدآناتومیک، فیزیولوژیک و ایمنی شناختی در سالتغییرات -
.مندان را بشناسدسالبیماریهاي قلبی عروقی-
. مندان را بشناسدسالبیماریهاي تغذیه اي-
.مندان را بشناسدسالاختالالت بینایی و شنوایی-
.مندان را بشناسدسالاختالالت روانی-
.سالمندان را درك کنددرآنازمراقبتوسالمتیارتقاء-

15جلسه
)دقیقه(مدت زمان

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

تغییرات آناتومیک، 20
فیزیولوژیک و ایمنی 

مندانشناختی در سال

سخنرانی همراه 
اسالید

امتحان

بیماریهاي قلبی عروقی30
مندان سال

سخنرانی همراه 
اسالید

امتحان

هاي تغذیه ايبیماری20
مندان سال

سخنرانی همراه 
اسالید

امتحان

اختالالت بینایی و 20
مندانسالشنوایی

سخنرانی همراه 
اسالید

امتحان

اختالالت روانی20
مندان سال

سخنرانی همراه 
اسالید پرسش و 

پاسخ

امتحان

وسالمتیارتقاء10
درآنازمراقبت

سالمندان 

سخنرانی همراه 
داسالی

امتحان



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

درسی و آموزشیریزيواحد برنامه
(Course Plan) دوره  حطر

19

	:	جلسه شانزدهم 	
خود مراقبتی: عنوان
:اهداف

یعروق-یقلبيسکته هایخطرسنج-
.را بداندو کنترل فشارخون بااليریشگیپاصول -
.را بداندوزنچاقی و اضافهاز يریشگیپاصول -
. را بداندابتیو کنترل ديریشگیپاصول-
.ندرا بداو کنترل سرطانيریشگیپاصول-
.را بداندکم تحرکی و اصول تغذیه سالمو کنترل يریشگیپاصول-

16جلسه
)دقیقه(مدت زمان

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

يسکته هـا یخطرسنج20
یعروق-یقلب

همراه یسخنران
دیاسال

امتحان

ــگیپ20 ــرل يریشـ و کنتـ
فشارخون باال

همراه یسخنران
دیاسال

امتحان

چاقی ازيریشگیپ20
وزنو اضافه

همراه یسخنران
دیاسال

امتحان

ــگیپ20 ــرل يریشـ و کنتـ
ابتید

همراه یسخنران
دیاسال

امتحان

ــگیپ20 ــرل يریشـ و کنتـ
سرطان

همراه یسخنران
دیاسال

امتحان

و کنترل کـم  يریشگیپ20
هیـ و اصـول تغذ یتحرک
سالم

همراه یسخنران
دیاسال

امتحان

: هفدهمجلسه
امتحان پایان ترم


