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 :هدف کلی

 بکه بهداشتی درمانی کشور شمات بهداشتی ايران و سطوح مختلف آشنايی با نظام خد

 : رفتاریاهداف 

 

  بازديد از خانه ی بهداشت  

       

 بخش های مختلف خانه بهداشت را توضيح دهد  -5

 و کاربرد ان توضيح دهدزيج حياتی را توصيف کرده و در مورد جداول ان -2

 نشانگرهای تولد باروری و مرگ را بر اساس زيج حياتی محاسبه کند -9

 قادر به براورد بعد خانوار و نسبت جنسی بر اساس زيج حياتی باشد -4

 قادر به استخراج اطالعات الزم از دفاتر کودکان ، تنظيم خانواده و مادران باردار باشد -1

 

 بازديد از مرکز بهداشتی درمانی روستايی يا شهری 

 

 بخش های مختلف مرکز بهداشت را توضيح دهد  -9

 کليه اقدامات انجام شده در بازديد از خانه ی بهداشت را تمرين و تکرار نمايد -7

 قادر به استخراج اطالعات از دفتر خانوار و دفتر پيگری باشد-8

 را شرح دهد PHCا نحوه ارائه خدمت در کليه اجز -6

 

 ( مثال ارايشگاه زنانه )و مرکز اشتغال زنان  بازديد از مرکز بهداشت محيط

 

 وظايف کارمند بهداشت محيط را بر شمرده و موارد ارزيابی از يک واحد اشتغال زنان را توضيح دهد -51

 در مورد نحوه گزارش دهی تخلفات و پيگيری ان اطالعات الزم را بر شمرد -55

 

 

 بازديد از شبکه ی بهداشت شهرستان 

 کاراموزی اصول خدمات بهداشت جامعه   :نام درس 

 ساعت  29= واحد  1/1: تعداد واحد

 کاراموزی :نوع واحد

 کارشناسی  مامايی: رشته تحصيلیمقطع و 

 ندارد: پيشنياز دروس 

 2981:تلفن داخلی دفتر

 :ساعات حضور در دفتر

 فرح فيروزه :  مدرس
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 مراکز بهداشت و شبکه بهداشت نجف اباد :   کاراموزیمکان 

 يکشنبه و دوشنبه :روز  

 52:91تا  7:91: اراموزیساعت ک

 

 

  

 



 

 بخش های مختلف شبکه بهداشت شهرستان را توصيف کند و وظايف هر يک را بر شمرد -52

 نحوه ارتباط بين شبکه ی بهداشت شهرستان با مراکز بهداشت شهری و روستايی را بيان کند -59

 نحوه جمع بندی و گزارش اماری نشانگرهای بهداشتی به مرکز بهداشت استان را توضيح دهد  -54

 

 بازديد از مرکز بهداشت استان 

 

 بخش های مختلف مرکز بهداشت استان را نام ببرد   -51

 بطور مختصر وظايف هر بخش را برشمرد  -59

 داشتی شهرستان را توصيف کند نحوه ی ارتباط بين مرکز بهداشت استان و شبکه های به -57

 

 :روش تدريس

Demonstration -  پرسش وپاسخ 

 

 :فعاليتهای فراگيران
 

 حضور به موقع و بدون غيبت در بخش -5

 های آموزش داده توسط استاد مربوطه فعال بودن برای کسب مهارت -2

 .برسدای که دانشجو به اهداف مورد نظر  ها تااندازه تمرين وتکرار مهارت -9

 های حين راند توسط استاد و دانشجو شرکت در بحث -4

 برقراری ارتباط مناسب با مسئولين و پرسنل بخش و ارتباط مناسب با مددجو -1

  در مورد فعاليتهای انجام شده در روز کاراموزی  ارائه گزارش -9

 
 

 :روش ارزشيابی
فعاليتهای عملی و مهارتهای دانشجو در طی دوره کارآموزی          -5  

.... (   کنفرانسها و ) فعاليتهای علمی دانشجو در طی دوره کارآموزی-2  

ويژگيهای عمومی دانشجو              -4  

تحقيق کتابخانه ای - 1  

 

 

 :منابع اصلی درس

1. Myles textbook for midwives, edited by Ruth Bennett, Linda browm (last edition). Edinburgh:Churchill- 

Livingstone 

2. The social meaning of midwifery,Last edition,Macmillan publication, Sheila Hunt, Anthea symonds 

 ی، پارک، ک آخرين چاپ درسنامه پزشکی پيشگيری و اجتماعی ، پارک، جی ، ا .9

 کليات بهداشت عمومی، صادقی حسن ابادی، علی، آخرين چاپ .4

 آخرين چاپ -بهدشت عمومی، سيد منصور رضويو حسين حاتمی  . 1                 
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 : منابع

 درسنامه پزشکی پيشگيری و اجتماعی ، پارک، جی ، ای، پارک، ک آخرين چاپ  .5

 کليات بهداشت عمومی، صادقی حسن ابادی، علی، آخرين چاپ .2

 آخرين چاپ -بهدشت عمومی، سيد منصور رضويو حسين حاتمی.  9                
 

 :روش ارزشيابی

 (بر اساس فرم تدوين شده ) امتحان عملي پايان دوره كارآموزي   -2كارآموزي             فعاليتهاي عملي و مهارتهاي دانشجو در طي دوره  -1

 تحقيق كتابخانه اي - 5ويژگيهاي عمومي دانشجو      -4.... (     كنفرانسها و ) فعاليتهاي علمي دانشجو در طي دوره كارآموزي-3

 

 :   مقررات درس و انتظارات از دانشجويان

 پوشيدن فرم مخصوص، نصب كارت شناسايي بر روي لباس -2               دانشجو در محل  كارآموزي  حضور به موقع-5

 عدم استفاده از تلفن همراه و زيورآالت  -5ارائه به موقع تكاليف تعيين شده از طرف مربي          -4رعايت شئونات حرفه اي        -3

 

روزهای 

 کارآموزی

 

 محل کار آموزی

 

 مهارتهای روزانه

 فعاليت دانشجو

بازديد از خانه  روز اول

 بهداشت 

اشنايي با زيج  -اشنايي با بخش هاي مختلف خانه ي بهداشت 

محاسبه ي نشانگرهاي تولد باروري  -جداول و كاربرد انها –حياتي 

 براورد بعد خانوار و نسبت جنسي بر اساس زيج حياتي  -و مرگ 

 تمرين و انجام و گزارش فعاليتهاي روزانه

بازديد از مرکز  روز دوم

بهداشتی درمانی 

 شهری يا روستايی 

خانواده و مادران ظيم استخراج اطالعات الزم از دفاتر كودكان ، تن

 اردار ب

 تمرين و انجام و گزارش فعاليتهاي روزانه

بازديد از مرکز  روز سوم

 اشتغال زنان 

يک واحد ارزيابي  -اشنايي با وظايف كارمند بهداشت محيط 

 اشنايي با نحوه گزارش دهي تخلفات و پيگيري ان -اشتغال زنان

 تمرين و انجام و گزارش فعاليتهاي روزانه

چهارمروز  بازديد از شبکه  

 بهداشت شهرستان

بررسي  -بازديد از بخش هاي مختلف شبكه بهداشت شهرستان 

بررسي نحوه ارتباط بين شبكه ي بهداشت   -شرح وظايف هر بخش

بررسي نحوه جمع   -شهرستان با مراكز بهداشت شهري و روستايي

 بندي و گزارش اماري نشانگرهاي بهداشتي به مركز بهداشت استان 

زانهتمرين و انجام و گزارش فعاليتهاي رو  

بازديد از مرکز  روز پنجم

 بهداشت استان 

بررسي   –بازديد از بخش هاي مختلف مركز بهداشت استان 

بررسي نحوه ي ارتباط بين مركز  -مختصر وظايف هر بخش

 بهداشت استان و شبكه هاي بهداشتي شهرستان 

 

 تمرين و انجام و گزارش فعاليتهاي روزانه


