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 - :زماننیاز یا همدرس پیش

 

 مهدویانمیترا دكتر نام مدرس: 

 و فردی بهداشت شناخت ایران و در بهداشتی خدمات نظام و اسالم در بهداشت و بهداشت اصول با دانشجویان آشنایی هدف كلی:

 موضوع این در مامایی نقش و نگر جامعه بهداشت با آشنایی. اجتماعی توسعه و سعادت و سالمت با بهداشت رابطه و اجتماعی

 

 داف ویژه:ها

 :ا شودو انتظار می رود با موارد زیر آشندر پایان این دوره از دانشج

 آشنا گردد عمومی و فردی وبهداشت سالمت و بهداشت مفهوم با -1

 را تعریف كرده و اهداف آن را بداند HFA نگرو جامعه بهداشت -2

 را توضیح دهد وبیماری سالمت طیف -3

 را بداند زا بیماری عوامل و بیماری مفهوم -4

 را آشنا شود آن وانواع پیشگیری مفهوم با   -5

 آشنا گردد ایران در بهداشتی خدمات عرضه نظامهای با -6

 را بشناسد جهان در بهداشتی خدمات عرضه نظامهای -7

 را بداند ایران بهداشتی ومسایل موجود وضع -8

 توضیحاتی ارائه دهد جمعیتی امور كلیاتدر رابطه با   -9

 آشنا شود  جامعه سالمت گیری اندازه شاخصهای با -10

 آشنا گردد آن خدمات و انواع و بهداشت آموزش با -11

 را دانسته و اهداف آن را توضیح دهد PHC  اولیه بهداشتی خدمات -12

 را بداند بهداشت جهانی وسازمان جهانی بهداشت هدافا -13

 داشته باشد آشنایی MCH كودكان و مادران راقبتهایم با -14

 را دانسته و علل و عوارض آن را شرح دهد هوا و آب آلودگی انواع -15

 آشنا گردد غذایی مواد بهداشت با -16

 داشته باشد شناییآ ای حرفه بهداشت مفهوم با -17

 

 



 سخنرانی ، پاورپوینت، پرسش و پاسخ شیوه تدریس:

 

 

  شیوه ارزیابی دانشجو:

 (%10در بحث علمی ) فعال مشاركتوییز و ك

 (%25 ) آزمون میان ترم

 (%65) آزمون پایان ترم

 

 جلسه سه جلسه غیبت مجاز سپس كسر نمره و حذف درس 17به ازای هر  دانشجو:مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تأخیر 

 

 آمادگی در امتحانات میان دوره وظایف و تکالیف دانشجو:

  

 سایر تذكرهای مهم برای دانشجویان:

. 
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 ، آخرین چاپكلیات خدمات بهداشتی حسین حاتمی و همکاران -

 مباحث مطرح شدهمقاالت به روز در خصوص  -

 

 

 



 
 واحد بجنورددانشگاه آزاد اسالمی         اصول خدمات بهداشتی درس  بندزمانجدول 

  عمومی و فردی وبهداشت سالمت و بهداشت مفهومبا آشنایی  هفته اول

 HFAو نگر جامعه بهداشتآشنایی با  هفته دوم

 آن وانواع پیشگیری مفهومو  زا بیماری عوامل و بیماری مفهوم وبیماری سالمت طیفآشنایی با  هفته سوم

  ایران در بهداشتی خدمات عرضه نظامهایآشنایی با  هفته چهارم

 جهان در بهداشتی خدمات عرضه نظامهایآشنایی  هفته پنجم

 جمعیتی امور وكلیات ایران بهداشتی ومسایل موجود وضعآشنایی با  هفته ششم

   جامعه سالمت گیری اندازه شاخصهای آشنایی با هفته هفتم

 و انواع و خدمات آن بهداشت آموزش آشنایی با هفته هشتم

 بهداشت جهانی وسازمان جهانی بهداشت اهدافPHC  اولیه بهداشتی خدمات آشنایی با هفته نهم

 MCH كودكان و مادران راقبتهایآشنایی با هفته دهم

 هوا و آب آلودگی انواع آشنایی با هفته یازدهم

 غذایی مواد بهداشت آشنایی با هفته دوازدهم

 ای حرفه بهداشت مفهومآشنایی با  هفته سیزدهم

 


