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پزشکی عمومی-زيآموکار:تحصیلیرشتهو مقطع و خانوادهپزشکی اجتماعی:گروه آموزشیپزشکی:دانشکده

3، 1،2پزشکی اجتماعی:یش نیازپعملیتئوري و :دنوع واح3:تعداد واحدکارآموزي پزشکی اجتماعی: درسنام
کالس هاي دانشکده ، خانه بهداشت: مکان برگزاريدر طول سالههماهمه : زمان برگزاري کالس

تعداد بر اساس معرفی اداره آموزش دانشکده:تعداد دانشجویان
عضو هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی و خانواده :مسئول درس

اعضاي هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی و خانواده  :مدرسین

:شرح دوره

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

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

.جمعیت تعریف شده واقعی در جامعه بشناسند
اولیه بهداشتی و فعالیتهاي مراقبتهاي اي بهداشت و درمان و خدمات ه شبکدر این دوره با ساختاردانشجویان پزشکی 

وظایف شغلی آینده خود ارائه شده در واحدهاي مختلف ، در سطوح مختلف شبکه هاي بهداشتی آشنا شده وبا حیطه
.از نزدیک آشنا میشونددر راستاي حفظ، تامین و ارتقاء سالمتی فرد و جامعه

: هدف کلی
: انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن این دوره

برنامه هاي ه ، استراتژي و برنامه ها و ساختار شبکه هاي مراقبتهاي بهداشتی درمانی در کشور و مجموعمجموعه اهداف
سطح ( اختصاصی ارائه شده در خانه هاي بهداشت را بشناسند و خدمات ارائه شده در سطوح مختلف پیشگیري 

. و شهري را بدانندجمعیت روستائیدر دراولین سطح محیطی ) پیشگیري اولیه ، ثانویه ، ثالثیه

: دوره تئورياختصاصیاهداف 
:کارآموزي پزشکی اجتماعی پس ازکالسهاي کارگاهی در دانشکده می بایست ه دانشجو در دور

.دبکه هاي بهداشتی را بشناسارزیابی وضعیت سالمت در جامعه ، نظام بهداشت و درمان و ساختار ش-1
.المت در جامعه را بشناسد اهداف ، برنامه ها و شاخص هاي ارزشیابی س-2
.درا بدان) اولیه ،ثانویه ،ثالثیه(سطوح ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در کشور را در سه سطح پیشگیري -3
بهداشتی در سطوح مختلف پیشگیري و برنامه هاي غربـالگري ادغـام   ه برنامه هاي کشوري مراقبتهاي اولیه مجموع-4

.داندر خدمات اولیه بهداشتی را بدیافته
. مجموعه وظایف و فعالیتهاي بهورزان در خانه بهداشت را بشناسد-5
وظایف همکاري نظارتی، پـایش وهـدایت پزشـکان درسـطوح     ه خدمات ارائه شده در خانه بهداشت را بدانند و حیط- 6

.دت را بدانمختلف پیشگیري و مراقب
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کارکنـان سـطوح محیطـی و میـانی خـدمات      برنامه ها و چگونگی انجام مراقبتهاي اولیه بهداشتی توسط بهورزان و-7
.دت و پایگاه هاي بهداشتی را بشناسمراقبتهاي اولیه بهداشتی در خانه هاي بهداش

.ندبداوسایل و تجهیزات موجود در خانه بهداشت و چگونگی و موارد استفاده آنها را-8
.ددانمعیت روستائی توسط بهورز را برشماري و تنظیم پرونده خانوار در جسبرنامه-9

تحت پوشش بـر اسـاس   ه شاخص هاي بهداشتی منطقه محاسبه تنظیم زیج حیاتی و اطالعات موجود در آن و نحو-10
.درا بطور دقیق بدانند و انجام دهاطالعات زیج 

و برنامـه  » طرح کودك سالم « سال 8سال و کمتر از 5برنامه مراقبتهاي اولیه بهداشتی کودکان کمتر از ه مجموع-11
.ندرا بدا) یافته ناخوشی هاي اطفالمراقبتهاي ادغام(»  ا مان« کشوري 

. واکسیناسیون را بشناسده واکسیناسیون کشوري و دستورالعمل هاي مرتبط با برنامه برنام-12
و براي مراجعه کنندگان انجـام  مراقبتهاي تغذیه اي نوزادان از بدو تولد ، شیرخواران و کودکان را بطور کامل بدانند-13

. دده
. تکمیلی شیرخواران را بدانده کشوري ترویج تغذیه با شیر مادر و تغذیه مبرنا-14
پایش رشد و شاخص هاي کنترل رشد و سالمتی کودکان تا سن مدرسه را بدانند وبراي مراجعه کنندگان به ه برنام-15

.د جمعیت تحت پوشش منطقه ارائه نمایخانه بهداشت و 
بهداشـتی پـیش از   ه مراقبتهاي اولیـ ه مجموع» مادر سالم« طرح کشوريبرنامه مراقبتهاي اولیه بهداشتی مادران و- 16

.د ري وشیردهی را بدانند و انجام دهازدواج ، قبل ازبارداري ،مراقبتهاي دوران باردا
ت تحت پوشـش را بداننـد و انجـام    مراقبتها و خدمات برنامه بهداشت باروري ارائه شده درخانه بهداشت براي جمعی-17

.د ده
تحت تحت پوشـش  ه کلرسنجی و کنترل بهداشتی آب در منطقه بهداشت محیط در خانه بهداشت و نحوفعالیتهاي-18

.را بداند
نحوه تنظیم و تکمیل پرونده خانوار و دفاتر و ثبت آمارهاي بهداشتی در سطوح اولیه ارائه خدمات بهداشتی را بداند  -19

.دي مرتبط نظیر سامانه سیب آشنا شوو با سامانه ها

:دوره عملیاختصاصیاهداف 
:در حیطه دانش-الف

:دانشجو پس از طی دوره باید بتواند
.را بشناسداي بهداشت و درمان کشوره شبکسطوح مختلفساختار-1
.عملکرد ارائه خدمات بهداشتی درمانی در شبکه بهداشت و درمان کشور را بشناسد-2
.ها را بداندح مختلف شبکه با جامعه و دیگر بخشدستورالعمل هاي اجرایی و چگونگی ارتباط در سطو-3
.وظایف شغلی پزشک در قالب سطوح شبکه را بشناسد-4
.نیازهاي بهداشتی درمانی جامعه مربوطه را بشناسد-5
برنامه هاي مراقبتهاي اولیه بهداشتی را به تفکیک گروه هاي هدف و برنامه هاي اجرائی خدمات اولیه بهداشتی ارائه - 6

ه در خانه هاي بهداشت در مناطق روستائی ، پایگاه هاي بهداشتی در مناطق شهري و مراکز بهداشتی درمانی شهري شد
. و روستائی را بشناسد
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:در حیطه نگرش-ب
برنامه ها و خدمات اولیه بهداشتی درمانی ارائه شده در نظام زمینهدرپزشکیدانشجویانصحیح درنگرشایجاد-1

.کشور داشتیشبکه هاي به
اي نظام ارائه خدمات بهداشتی اولیه در جهت حفظ و ه ایجاد عالقه دردانشجویان براي همکاري با فعالیت ها و برنام-2

.ارتقاء سالمت و شناخت نیازهاي جامعه
ترغیب درشناخت جایگاه مؤثر پیش بینی شده پزشک درسیستم خدمات اولیه بهداشتی و شبکه هاي بهداشتی -3

. نی کشوردرما

:در حیطه مهارت-ج
:بتواندحضور در خانه بهداشت دانشجو باید پس از 

.هاي مربوطه انجام دهدبا مشارکت در ارائه خدمات مربوط به مراقبت از کودکان  این خدمات را در حد دستورالعمل-1
بـا  .( هاي مربوطه انجـام دهـد  ورالعملبا مشارکت در ارائه خدمات مربوط به مادران باردار  این خدمات را در حد دست-2

)رعایت ضوابط شرعی
.هاي مربوطه انجام دهداین خدمات را در حد دستورالعملبهداشت باروريبا مشارکت در ارائه خدمات مربوط به -3
.هاي مربوطه انجام دهداین خدمات را در حد دستورالعملبا مشارکت در ارائه خدمات مربوط به بهبود تغذیه -4
.هاي مربوطه انجام دهدبا مشارکت در ارائه خدمات مربوط به آموزش بهداشت  این خدمات را در حد دستورالعمل-5
.هاي مربوطه انجام دهدبا مشارکت در ارائه خدمات مربوط به بهداشت محیط  این خدمات را در حد دستورالعمل-6
.هاي مربوطه انجام دهداي  این خدمات را در حد دستورالعملبا مشارکت در ارائه خدمات مربوط به بهداشت حرفه-7
با مشارکت در ارائه خدمات مربوط به درمان عالمتی بیماریهـا و تـامین داروهـاي اساسـی  ایـن خـدمات را در حـد        -8

.هاي مربوطه انجام دهددستورالعمل
هاي مربوطه انجـام  ارائه خدمات مربوط به بهداشت  دهان و دندان  این خدمات را در حد دستورالعملبا مشارکت در-9

.دهد
.هاي مربوطه انجام دهدبا مشارکت در ارائه خدمات مربوط به بهداشت مدارس  این خدمات را در حد دستورالعمل-10
هـاي  ایع وبومی  این خـدمات را در حـد دسـتورالعمل   با مشارکت در ارائه خدمات مربوط به کنترل بیماري هاي ش-11

.مربوطه انجام دهد
.هاي مربوطه انجام دهدبا مشارکت در ارائه خدمات مربوط به ایمن سازي  این خدمات را در حد دستورالعمل-12
.انجام دهدهاي مربوطه با مشارکت در ارائه خدمات مربوط به بهداشت روان  این خدمات را در حد دستورالعمل-13
.یک مورد ارجاع را در سطوح مختلف طبق دستورالعملهاي مربوطه پیگیري نماید-14
بـا  ) هرکـدام وجـود دارد  (در کنار تیم ارائه خدمات و با حضور دریکی از جلسات رابطین، شوراي بهداشـتی روسـتا   -15

.برقرار نمایدجامعه مربوطه ارتباط
درانجـام  ) جلسـات سـیاري یـا در خـود مرکـز     (لیه  در مرکز بهداشتی درمـانی  حضور درتیم خدمات بهداشتی اوبا-16

.مشارکت نماید) مدریت بیماران شامل شرح حال و معاینه فیزیکی طبق دستورالعمل وبلوك بهورزي(اي وظایف حرفه
درانجـام  )جلسـات سـیاري یـا در خـود مرکـز     (با حضور درتیم خدمات بهداشتی اولیه  در مرکز بهداشتی درمـانی  -17

.مشارکت نماید.... ) شامل پایش، نظارت و ارزشیابی و(وظایف سازمانی  
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:اي تدریسه شیو
*پاسخپرسش و*سخنرانی برنامه ریزي شده*سخنرانی

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

-----------------)لطفاً نام ببرید(سایر موارد

:وظایف و تکالیف دانشجو
حضور منظم و به موقع در کالس هاي درسی و بازدید از فیلد ها
  مشارکت در ارائه خدمات اولیه بهداشتی در کلیه ً حیطه هاي مهارتی معرفی شده ، مراقبتهاي اولیه بهداشـتی

.در خانه بهداشت 
ین فعالیتهاي خـدماتی در واحـدهاي ارائـه خـدمات اولیـه      مشارکت در پرسش و پاسخ هاي مطرح شده در ح

.بهداشتی 
 تنظیم گزارش روزانه و جمع بندي فعالیتهاي روزانه در فیلدهاي آموزشی.
    ـ اطالعـات  ه گزارش پایانی دوره از فعالیتهاي انجام داده توسط گروه هاي کـارآموز در فیلـدهاي آموزشـی وارائ

نامه هاي مراقبتهاي اولیه بهداشتی انجام شده در جمعیت تحت پوشش گردآوري شده از مجموعه خدمات و بر
.  خانه هاي بهداشت 

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

---- ---------- )لطفاً نام ببرید(سایر موارد

)از نمره کل(:درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد---- 20-- آزمون پایان ترمنمرهدرصد------ آزمون میان ترم 

درصد-- 20--- شرکت فعال در کالس نمرهدرصد--- 60-- انجام تکالیف 
نمره

.کالیف می باشد ارائه گزارش شفاهی و ارائه گزارش کتبی پایان دوره بخشی از ت---- ) ببریدناملطفاً (سایر موارد 

نوع آزمون
غلط-صحیحجور کردنی*ايچندگزینه*پاسخ کوتاه*تشریحی

----------- )لطفا نام ببرید(سایر موارد

: منابع پیشنهادي براي مطالعه
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:منابع انگلیسی-
سایت : اینترنتیWHO به آدرسhttp://www.who.int/en/

:سیمنابع فار

1392(چاپ سوم . تالیف دکتر حسین حاتمی و همکاران . کتاب جامع بهداشت عمومی:چاپی(
1386، حسن آباديصادقیتالیف دکترخدمات بهداشتیکلیات
پاركاجتماعی پیشگیري ودرسنامه پزشکی
 ناسیون ، برنامه کشوري شامل برنامه واکسی( همچنین دستورالعمل هاي برنامه هاي کشوري مراقبتهاي اولیه بهداشتی

مانا ، برنامه کشوري کودك سالم ، ترویج تغذیه با شیر مادر ، برنامه پایش رشد ، برنامه کشوري مادر سالم ، برنامه هاي 
منتشر ...) کشوري پیشگیري و کنترل بیماریهاي غیرواگیر شامل برنامه کشوري کنترل دیابت ، کنترل فشار خون ، 

.رت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وزابهداشتشده معاونت 
سایت هاي مرتبط با حوزه سالمت در موضوعات مورد بحث: اینترنتی
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جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس

مدرسعنوان درسجلسه
کارشناس گروهمعرفی اهداف آموزشی ، برنامه و نحوه ارزشیابی دوره کارآموزي1
مدرس گروهPHCمه مراقبتهاي اولیه بهدا شتی در کشور،اهداف و اجزاي  برنا2
مدرس گروهوضعیت بهداشت و درمان کشور3
مدرس گروهو آشنایی با پرونده خانوارآشنائی با زیج حیاتی و شاخص هاي بهداشتی4
مدرس گروهمعرفی نظام شبکه هاي بهداشتی در مانی کشور5
مدرس گروهك سالم و پایش رشد کودکانبرنامه کشوري کود6
مدرس گروهمراقبتهاي اولیه بهداشتی  مادر و کودك،7
مدرس گروهسالمت باروري ، برنامه کشوري مادر سالم وارتقاي سالمت مادر8
مدرس گروهپزشکی مبتنی بر شواهد و جستجوي منابع9
مدرس گروهبرنامه کشوري بهبود تغذیه10
مدرس گروهم بهداشتی.وش تحقیق در علوکارگاه ر11
مدرس گروهواکسیناسیون و زنجیره سرما12
مشارکت عملی در ارائه مراقبتهاي بهداشتی کودکان  و برنامه کشوري کودك سالم در 13

)روستا(فیلدهاي آموزشی خانه بهداشت 
گروهو مدرس کارشناس 

یاتی در فیلدهاي آموزشی خانه بهداشت مقایسه و محاسبه  شاخصهاي بهداشتی از  ذیج ح14
)روستا(

کارشناس و مدرس گروه

مشارکت عملی در ارائه مراقبت هاي تنظیم خانواده و برنامه کشوري مادر سالم در فیلدهاي 15
)روستا(آموزشی خانه بهداشت 

کارشناس و مدرس گروه

کارشناس و مدرس گروه)روستا(ه بهداشت مشارکت عملی در بهداشت محیط و مدارس در فیلدهاي آموزشی خان16
مدرس گروهگزارش کار پایان دوره دانشجویان  و  امتحان پایان دوره17

طب کارمدرس گروهکالس هاي طب کار


