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اهداف کلی:
 .1آشنايي دانشجويان با اصول بهداشت و بهداشت در اسالم و نظام خدمات بهداشتي در ايران .
 .2شناخت بهداشت فردي و اجتماعي و رابطه بهداشت با سالمت و سعادت و توسعه اجتماعي .
 .3آشنايي با بهداشت جامعه نگر و نقش مامايي در اين موضوع

اهداف رفتاری:
 - 1بهداشت را تعريف كند
 - 2سالمتي را تعريف كند
 - 3سه مورد از تاكيدات اسالم در مورد بهداشت و تندرستي را بيان كند
 - 4چهار مورد از عوامل تعيين كننده سالمتي را نام ببرد
 - 5مراحل سير بيماري را نام ببرد
 - 6هدف از مبارزه با بيماري را توضيح دهد
 - 7ريشه كني بيماري را تعريف كند
 - 8عامل بيماريزا را تعريف كند
 - 9چهار دسته از گروههاي عوامل بيماريزا را نام ببرد
- 11گروههاي در معرض خطر را نام ببرد
- 11عدالت در سالمت را تعريف كند
- 12عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت را توضيح دهد
- 13كميسيون عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت سازمان بهداشت جهاني را شرح دهد
- 14دانشجو نظامهاي عرضه خدمات بهداشتي در ايران را توضيح دهد
- 15دانشجو نظامهاي عرضه خدمات بهداشتي بين المللي در جهان را توضيح دهد
- 16هدف از ايجاد سازمان بهداشت جهاني را شرح دهد.
- 17اجزا و واحدهاي مختلف سازمان بهداشت جهاني را شرح دهد
- 18ساير سازمانهاي وابسته به سازمان بهداشت جهاني را نام ببرد و وظايف انان را توضيح دهد

- 19واژه نشانگرهاي بهداشت را توضيح دهد
- 21چهار طبقه از نشانگرهاي بهداشت را نام ببرد
- 21فرمول شاخص مرگ و مير كلي را بداند
- 22فرمول شاخص باروري كلي را بداند
- 23پايش و ارزشيابي را تعريف كند
- 24بخشهاي يك زيج حياتي را نام ببرد
- 25مفهوم مراقبت بهداشتي را توضيح دهد
- 26سطوح مراقبتهاي بهداشتي را شرح دهد
- 27اجزائ  PHCرا نام ببرد
- 28خانه بهداشت را شرح دهد
- 29تعريف بهداشت خانواده را بيان كند
- 31اجزائ بهداشت خانواده را نام ببرد
-31ارتقائ سالمت را تعريف كند
-32هدف از آموزش سالمت را بيان كند
-33عناصر يك فرايند ارتباط را نام ببرد
-34روشهاي ارتباط و آموزش بهداشت را نام ببرد
-35سطوح پيشگيري را توضيح دهد
-36غربالگري را تعريف كند
-37نقش ماما در بهداشت باروري را توضيح دهد
- 38نقش ماما در سالمت جامعه را توضيح دهد
-39غذاي سالم را تعريف كند
 -41بهسازي توليد ،توضيع و مصرف مواد غذايي را شرح دهد
 -41بيماريهاي منتقله بوسيله ي مواد غذايي را توضيح دهد
-42تعريف آلودگي هوا را بداند
-43بيماريهاي ناشي از آلودگي هوا را نام ببرد
-44آب آشاميدني سالم را تعريف كند.
- 45راه پيشگيري از بيماريهاي منتقله از راه آب را بيان كند.
-46بيماري شغلي را تعريف كند.
 -47بيماريهاي شغلي مشاغل زنان رااز نقطه نظر مامايي توضيح دهد
-48مراقبتهاي الزم در پيشگيري از بيماري شغلي را توضيح دهد.

روش تدريس:
سخنراني – پرسش و پاسخ – بحث گروهي
فعاليتهای فراگيران:
 -1شركت در مباحث كالس با انجام مطالعه هاي متنوع در مورد موضوع كالس
 -2استفاده از اينترنت و تحقيق و پژوهش در مورد موضوع و ارائه نتايج آن در كالس
 -3ارائه به موقع تکاليف درسي

روش ارزشيابی:
 - 1امتحان ميان ترم %25
 -4حضور و غياب %5

 -2كوئيزهاي كالسي %5
 -5امتحان پايان ترم %61

 -3فعاليت كالسي %5

جدول زمانبندی درس اصول خدمات بهداشت جامعه
تاريخ

رديف

نيمسال دوم

سال تحصيلی

- 96

95

رئوس مطالب
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مروری بر مفهوم بهداشت و سالمت
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مفهوم بيماری و عوامل بيماری زا

3

15/99/30

مفهوم بهداشت فردی و عمومی و بهداشت جامعه نگر

:

15/92/7

نظامهای عرضه خدمات بهداشتی در ايران و جهان

5
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مروری بر شاخصهای اندازه گيری سالمت جامعه ()9
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15/92/29

مروری بر شاخصهای اندازه گيری سالمت جامعه ()2
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16/9/91

مفهوم آموزش بهداشت

3

16/9/26
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16/2/23

سطوح پيشگيری
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16/2/30

غربالگری مامايی جامعه نگر – پزشکی جامعه نگر-
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16/3/6

سازمان بهداشت جهانی و ساير سازمانهای بهداشت بين الملل

95

16/3/93
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96

جبرانی
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97
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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
 .3درسنامه پزشکی پيشگيری و اجتماعی  ،پارک ،جی  ،ای ،پارک ،ک آخرين چاپ
 .:کليات بهداشت عمومی ،صادقی حسن ابادی ،علی ،آخرين چاپ
 .5بهداشت عمومی ،سيد منصور رضويو حسين حاتمی -آخرين چاپ
و ديگر منابع معتبر روز

