باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پسشکی
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نام درس :اصول خدمات بهداشت جامعه

تعداد واحد 1/5:واحد
کد درس55100155 :

مقطع :كارشناسي مامایي
پيش نياز :ندارد
مدرس :خانم گودرزی
هدف کلی:
آضٌایی تا اصَل تْذاضت ٍ ًظام خذهات تْذاضتی در ایزاى ٍ جْاى
آضٌایی تا تْذاضت فزدی ٍ اجتواػی ٍ راتطِ تْذاضت تا سالهت ٍ تَسؼِ اجتواع
آضٌایی تا تْذاضت جاهؼِ ًگز ،هاهایی جاهؼِ ًگز ٍ ًقص هاها در تأهیي سالهت جاهؼِ
اهداف ویژه عینی:
در پایاى ایي درط داًطجَ قادر خَاّذ تَد:
 -1تْذاضتً ،قص تْذاضت ٍ تٌذرستی در اسالم ٍ طیف سالهت ٍ تیواری را ضزح دّذ.
 -2تؼزیف تیواری ،تقسین تٌذی ػَاهل تیواری سا ،سیز طثیؼی تیواری ّا را تذاًذ.
 -3ػَاهل تؼییي کٌٌذُ سالهت ی را تیاى کٌذ
 -4اًَاع هفاّین تْذاضت ػوَهی ،فزدی ٍ تْذاضت جاهؼِ ًگز را ضزح دّذ.
ً -5ظام ّای ػزضِ خذهات تْذاضتی ایزاى ٍ جْاى ،ضاخص ّای سالهتٍ ،ضغ هَجَد ٍ اٍلَیت تٌذی
خذهات را ضزح دّذ.
 -6ضاخص ّا ٍ ًطاًگزّای هْن ٍ ػلوی اًذاسُ گیزی سالهت جاهؼِ را ضزح دّذ.
 -7هزاقثت ّای تْذاضتی اٍلیِ ،تین تْذاضتی ٍ جایگاُ هاها در سطَح هختلف ارائِ خذهات در ضْز ٍ رٍستا
را تذاًذ.
 -8سیستن ارجاع ،غزتالگزی ٍ سطَح پیطگیزی را تَضیح دّذ.
 - 9آهَسش تْذاضت ٍ فلسفِ ی آى ٍ اًَاع رٍضْای آهَسش تْذاضت را تذاًذ.

 - 11هفاّین هْن ٍ اصَل تْذاضت هحیط ٍ تْذاضت حزفِ ای را تیاى کٌذ.
تکالیف و وظایف دانشجویان:
حضَر هٌظن در کالط ،هطالؼِ ّفتگی هطالة ،ارائِ گشارش اس کارآهَسی
روش تدریس:
سخٌزاًی تزًاهِ ریشی ضذُ – پزسص ٍ پاسخ
وسایل آموزشی:
ٍایت تزد  -دیتاپزٍصکتَر – جشٍُ
نحوه ارزشیابی:
پاسخگَیی داًطجَ در کالط – اهتحاى پایاى تزم
ًحَُ هحاسثِ ارسضیاتی:
رٍش ارسضیاتی

درصذ ًوزُ

فؼالیتْای کالسی

21

آسهَى پایاى تزم

81

هقزرات:
 حذاقل ًوزُ قثَلی 11 تؼذاد دفؼات غیثت هَجِ در کالط  2جلسِ ،در صَرت غیثت تیص اس سقف تؼییي ضذُ درط هزتَطِحذف خَاّذ ضذ.
منابع:
 درسٌاهِ پشضکی پیطگیزی – پارک کتاب جاهغ تْذاضت ػوَهی – اساتیذ داًطگاُ ّای ػلَم پشضکی کطَر -کلیات تْذاضت ػوَهی – صادقی حسي آتادی
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3

موضوع تدریس
تؼزیف تْذاضت ٍ تٌذرستی ٍ هفاّین هزتَطِ
تیواری ٍ تقسین تٌذی ػَاهل هَثز تیواریشا
ػَاهل تؼییي کٌٌذُ ی سالهتی

4

ػذالت در سالهت ٍ هفاّین آى

5

ػَاهل اجتواػی تؼییي کٌٌذُ ی سالهت

6

ًظام ّای ػزضِ خذهات تْذاضتی جْاى

7

ًظام ّای ػزضِ خذهات تْذاضتی ایزاى

8

ضاخص ّای تْذاضتی

9

ضاخص ّای تْذاضتی
چگًَگی تؼییي ًیاسّای جاهؼِ

11

هزاقثت ّای تْذاضتی اٍلیِ ٍ هزاقثت ّای تْذاضتی هادر ٍ کَدک

11

آضٌایی تا تین تْذاضتی ٍ ًحَُ ی ارائِ خذهات تْذاضتی ٍ سیستن ارجاع

12

غزتالگزی ٍ سطَح پیطگیزی

13

ساسهاى ّای تیي الوللی تْذاضت ،اّذاف ٍ استزاتضیْا

14

تْذاضت هحیط

15

تْذاضت هطاغل

16

هاهایی جاهؼِ ًگز

