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

سپري نمودن دروس علوم پایه:یش نیازپتئوري و عملی:دنوع واح4:تعداد واحدپزشکی اجتماعیکارورزي : نام درس
سالمت جامعه تحت پوشش دانشگاهکز او مردانشکده کالس:مکان برگزاريماهانهنديبر اساس برنامه زمان ب: زمان برگزاري کالس

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

اعضاي هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی و خانواده):به ترتیب حروف الفبا(مدرسین 

:دورهشرح
مقطع آموزشی علوم پایه و نیز سپري 5تا 1پزشکی اجتماعی دانشجویان پزشکی پس از گذراندن واحدهاي درسی تئوري  

نمودن دوره کارآموزي پزشکی اجتماعی ، الزم است ضمن آگاهی از نیاز هاي سالمت جامعه و نحوه شناسایی و تحلیل مخاطب، 
در پایان . ي دوره قبل شناخته، به درستی به کار بندند، تمرین کنند و یا تحلیل نمایندبرنامه هایی را که در سطح اول پیشگیر

این دوره باید قادر باشند پس از فارغ التحصیلی نقش خود را به عنوان مدیر سالمت در نظام بداشتی درمانی کشور به درستی ایفا 
. نموده و به ارتقاي سالمت جامعه کمک نمایند

: هدف کلی
: پس از گذراندن این دورهار می رود دانشجو انتظ

 ي بهداشـتی و  با شناخت کافی در مورد عوامل فردي، محیطی و اجتماعی مرتبط با بیماري ها و آگاهی از مسائل عمـده
هاي پیشگیري و سالمت عمـومی کشـور نقـش مـؤثري ایفـا      ها و وظایف خود بتواند در برنامهدرمانی کشور، و مسئولیت

.نماید

 نظـام و شناخت کافی در مورد نقش پزشک در سالمت افراد، خانواده ها و جمعیتها و آگاهی از سـطوح ارائـه خـدمات   با
همچنـین  . سالمت در کشور بتواند رفتارهاي سالمت را شناسائی، هدایت و شیوه زندگی سالم را در افراد ترغیـب نمایـد  

.بتواند در ارتقاء کیفیت خدمات موثر باشد
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:تصاصیخادافاه
:در حیطه دانش-الف

:دانشجو پس از طی دوره باید بتواند
ي خدمت پزشک خـانواده را در  ي ارایهشرح وظایف پزشک و تیم سالمت را در قالب طرح پزشک خانواده بیان نموده و نحوه.1

.فیلد آموزشی خود نقد نماید
هاي سالمت کشـوري داراي اولویـت را در   هاي برنامهدستورالعملهاي ادغام یافته در نظام شبکه و میزان اجراي کامل برنامه.2

.خانه بهداشت و مرکز بهداشتی درمانی گزارش نماید
.هاي بهداشتی را محاسبه و تحلیل نمایدها و شاخصمیزان.3
.عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت را توضیح دهد.4
) بـا رویکـرد بـالینی   (اصالح روش زندگی را در سطح فـرد  نحوه ارزیابی، مدیریت و کاهش اثر مهمترین عوال خطر سالمت و .5

.بیان نماید
.در ارتقاء سالمت را شرح دهدprotectiveچگونگی ترویج عوامل .6
.روشهاي تشخیص زودرس بیماریهاي شایع و اولویت دار را بیان نماید.7
.چگونگی اجراي برنامه هاي سالمت و دستورالعمل هاي کشوري را تحلیل کند.8
.را بیان نمایدEPIشیابی برنامه نحوه ارز.9

.عملکرد کارکنان نظام سالمت در مرکز بهداشتی درمانی و خانه بهداشت را نقد نماید.10
.راهکارهاي افزایش انگیزه و توان علمی و اجرایی کارکنان مرکز بهداشتی درمانی و خانه بهداشت را حسب مورد بیان نماید.11
.ام به گام یک اپیدمی فرضی را تدوین و بیان نمایدبرنامه مراقبت از یک بیماري و بررسی گ.12
تعاریف مرتبط با مورد مشکوك که محتمل و قطعی بیماري هاي تحت مراقبت را بیان نمـوده و نـام و نحـوه گـزارش دهـی      .13

.بیماري هاي مشمول گزارش اجباري را حسب مورد توضیح دهد
.عدالت در سالمت را تعریف نماید.14
.ها را در تحقق عدالت یا بی عدالتی در سالمت بیان نمایدها و نقش آنانواع بیمه.15
.ها و جامعه را بیان نمایدروشهاي مختلف آموزش سالمت در سطح فرد، جمعیت.16
.اصول مشاوره و روشهاي بقراري یک ارتباط مؤثر را بیان کند.17
.را شرح دهدcost benefitو cost effectivenessمفاهیم .18
.را شرح دهدHSRرش پروژه تحقیقاتی از نوع مراحل تدوین و اجرا و گزا.19
.اصول تجویز منطقی دارو را بیان نماید.20
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:در حیطه نگرش-ب
.به کاربرد روشهاي مدیریت نوین و برنامه ریزي در ارتقاء عملکرد کارکنان و واحدها اعتقاد داشته باشد.1
.کشوري توجه داشته باشدبه جایگاه معاونت سالمت وزارت متبوع در تبیین برنامه هاي سالمت.2
.دهددرسالمت توجه نشان protective factorsوعوامل محافظت کنندهrisk factorsبه نقش عوامل خطر .3
.به اهمیت همکاري درون و برون بخشی براي دستیابی به سالمت براي همه ارج نهد.4
.اي مسئولیت پیامد رفتارهاي خود را بپذیردمنطبق بر رفتار حرفه.5
.دالت در سالمت در توسعه سالمت معتقد باشدبه نقش ع.6
.به رعایت صداقت و امانت در بیان و گزارش داده ها و اطالعات و شاخص هاي سالمتی ارج نهد.7
.دصی بیماران و مراجعین پایبند باشبه اصل رعایت حریم شخ.8

:در حیطه مهارت-ج
:دانشجو باید پس از طی دوره بتواند

.ثر عوامل خطر را بدرستی و با موفقیت براي مراجعین انجام دهدارزیابی، مدیریت و کاهش ا.1
.مدیریت امور محوله را برابر برنامه آموزشی در طی کارورزي بدرستی انجام دهد.2
.هاي سالمت کشوري را بدرستی اجرا و حسب مورد نظارت نمایدبرنامه.3
ی و اولویت بندي کرده با توجـه بـه امکانـات    منطقه تحت پوشش را بررس/ مهمترین عوامل خطر و مشکالت سالمت جمعیت.4

.تدوین و ارائه نماید) درون و برون بخشی(موجود راهکارهاي مناسب و برنامه عملیاتی الزم را با عنایت به نقش سایر دستگاهها 
.ها و جامعه انجام دهدخدمات غربالگري و پیشگیري از بیماریهاي شایع و اولویت دار را در سطح فرد، جمعیت.5
.روش هاي افزایش انگیزه کارکنان نظام سالمت را با موفقیت بکار گیرد.6
.را زیر نظر اساتید مربوطه به انجام رساندHSRاجراي یک طرح پژوهش در نظام سالمت .7
.فرآیند ارجاع را براي موارد نیازمند انجام و فیدبک آن را پیگیري نماید.8
.هاي اطالعاتی و زیج حیاتی را بررسی و موارد انحراف را بیان نمایدها، تکمیل فرم میزان دقت و صحت جمع آوري داده.9

شاخصهاي بهداشتی مرکز بهداشتی درمانی را محاسبه و تحلیل نموده و راهکارهایی براي ارتقاء شاخص هاي بهداشتی ارائـه  .10
.نماید

یتی و بهداشتی از مراکز  بهداشتی درمانی و خانه هاي بهداشـت و کشـف و رفـع نقـایص     قادر باشد به انجام بازدیدهاي مدیر.11
.عمدي و سهوي در این قسمتها بپردازد

.جلسات هیأت امناء و شوراهاي بهداشتی روستا را بطور مستقل اداره نماید.12
.ها اجرا نمایدبرنامه آموزشی سالمت و مشاوره، براي افراد و گروه.13
.هاي جاري در نظام سالمت را مورد پایش قرار دهدت در قالب برنامهنحوه ارائه خدما.14
.هاي جاري در نظام سالمت را مورد ارزیابی قرار دهدنتایج ارائه خدمات در قالب برنامه.15
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:هاي تدریسشیوه
پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

)TBL(یادگیري مبتنی بر تیم)PBL(مبتنی بر حل مسئلهیادگیري بحث گروهی
، ویزیت فیلدنمایش فیلم:)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 تکالیف درسی
گیري در مراکز بهداشتی درمانی شهريمشارکت در ارائه خدمات سطح یک و خدمات پیش
مشارکت در پرسش و پاسخ هاي مطرح شده در کالس و فیلد
 تنظیم گزارش روزانه و جمع بندي فعالیتهاي روزانه در فیلدهاي آموزشی
 گزارش پایانی دوره از فعالیتهاي انجام داده توسط گروه هاي کارورزان در فیلدهاي آموزشی وارائه اطالعات گردآوري

شده از مجموعه خدمات و برنامه هاي مراقبتهاي اولیه بهداشتی انجام شده در جمعیت تحت پوشش مراکز مذکور
   کسانی که به هر دلیل نتوانسته اند در دوره به طور کامل حضور یابند و بارم نمره استاد مربوطه را کسب نماینـد موظـف

.هستند در دوره هاي جبرانی مورد نظر شرکت نمایند

:  سایل کمک آموزشیو
کامپیوتر و اینترنتپروژکتور اسالیدخته و گچتوایت برد

--------------)ببریدلطفاً نام(سایر موارد

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

نمرهدرصد20شرکت فعال در کالس نمرهدرصد07نجام تکالیف ا
درصد نمره10نظم در حضور فیلد ها ) ببریدناماً لطف(سایر موارد 

نوع آزمون
غلط-صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

از کالس ها، تمرین هاي کالسی و گزارش هاي ارائه شده بارم کسب شدهبر اساس: )لطفا نام ببرید(سایر موارد
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: منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی-

چاپی:
 Social determinants of health. The solid facts. Second edition.2003. Edited by Richard Wilkinson &

Michael Marmot
 Management: The Essentials. Robbins S. et al. 2014

سایت : اینترنتیWHO به آدرسhttp://www.who.int/en/

:منابع فارسی
1392(چاپ سوم . تالیف دکتر حسین حاتمی و همکاران . کتاب جامع بهداشت عمومی:چاپی(
1386، حسن آباديصادقیتالیف دکترخدمات بهداشتیکلیات
 پاركتماعی اجپیشگیري و درسنامه پزشکی
 شامل برنامه واکسیناسیون ، برنامه ( همچنین دستورالعمل هاي برنامه هاي کشوري مراقبتهاي اولیه بهداشتی

کشوري مانا ، برنامه کشوري کودك سالم ، ترویج تغذیه با شیر مادر ، برنامه پایش رشد ، برنامه کشوري مادر سالم ، 
اي غیرواگیر شامل برنامه کشوري کنترل دیابت ، کنترل فشار خون ، برنامه هاي کشوري پیشگیري و کنترل بیماریه

.وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بهداشتمنتشر شده معاونت ...) 
ثموضوعات مورد بحسایت هاي مرتبط با حوزه سالمت در : اینترنتی
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ارائهي درس کلیات  جدول هفتگی
مدرسعنوان درسجلسه

کارشناس گروهن اهداف دوره کارورزيمعارفه و بیا
مدرس گروهاصول مدیریت و رهبري1
مدرس گروهمعرفی نظام هاي ارائه خدمات سالمت در جهان واهداف و عملکرد نظام سالمت در ایران2
مدرس گروهآموزش و ارتقاي سالمت3
همکاران مرکز بهداشت بازدید گروهی از مرکز بهداشت غرب4

غرب
امه عملیاتیبرن5

)برنامه ریزي ، اجرا ، پایش و ارزشیابی ( 
مدرس گروه

مدرس گروهکیفیت و ایمنی در خدمات سالمت6
کارشناس گروهتعریف و کارکرد پزشک خانواده7
مدرس گروهنحوه ارزیابی مدیریت سالمت مراکز بهداشتی درمانی8

-)سالمت جامعهکار عملی در مراکز ( ارزیابی مدیریت سالمت مراکز بهداشتی درمانی8- 1
-)مراکز سالمت جامعهکار عملی در ( ارزیابی مدیریت سالمت مراکز بهداشتی درمانی8- 2

ارائه گزارش ارزیابی مدیریت سالمت مراکز بهداشتی درمانی توسط هر گروه و جمع 9
بندي

مدرس گروه

مدرس گروهع بنديارائه گزارش برنامه عملیاتی توسط هر گروه وجم10
مدرس گروهعدالت در سالمت  11
مدرس گروهعوامل اجتماعی تعیین کننده سالمت12
مدرس گروهتوانمندي هاي پزشکی مبتنی بر مستندات و جستجو در منابع الکترونیک13
مدرس گروهو تمرین عملیSPSSکاربرد نرم افزار 14
درس گروهممدیریت بیمار و کنترل اپیدمی ها15

-)مراکز سالمت جامعهکار عملی در ( مدیریت بیماردر مراکز بهداشتی درمانی16- 1
-)مراکز سالمت جامعهکار عملی در ( مدیریت بیماردر مراکز بهداشتی درمانی 16- 2
-)مراکز سالمت جامعهکار عملی در ( مدیریت بیماردر مراکز بهداشتی درمانی 16- 3
-)مراکز سالمت جامعهکار عملی در ( اردر مراکز بهداشتی درمانی مدیریت بیم4-16

مدرس گروهارائه گزارش مدیریت بیمار و کنترل اپیدمی ها17


