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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آموزشی  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی
 آموزش الکترونیک

 :کارگاه/دوره/عنوان درس
 یو درمان یدر خدمات بهداشت یریتاصول مد 

 گروه آموزشی:

 اموزش بهداشت و ارتقا سالمت

 بهداشتدانشکده/ مرکز آموزشی درمانی: واحد 2:تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

 دقیقه 90:کارگاه/دوره /مدت زمان ارائه درس نفر 22تعداد گروه هدف:

 :گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی

 قطع کارشناسیم -بهداشت عمومی
 1399ماه  مهرزمان شروع:

 مشخصات استاد مسؤول:

 س ایمیلآدر تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

 09111318222 33241101- استاد مهرابیان فردین

mehrabian

@gums.ac.ir 
 شخصات استادان/مدرسان همکار:م

 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

      

      

      

 معرفي و اهداف درس

 دورهطرح 
  الکترونیک
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 ید.كلمه در مورد درس بنویس 300تا  250. معرفي مختصري در حدود 1
 

شور ارائه نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش ک یراست که هرساله ز یاز علوم بهداشت یشاخه اساس یرشته بهداشت عموم

از  یوستهو ناپ یوستهپ یاست و در مقاطع کارشناس یرشته تجرب یها یرگروهدوم ز یرگروهرشته جزو دروس ز ینشود. ا یم

المت و حفاظت س یفهرشته، وظ ینو دانش آموختگان ا یانشود. دانشجو یم ذیرشسراسر کشور پ یعلوم پزشک یدانشگاه ها

 یتضعوارتقا  یاست که برا یاقدامات مجموعه یانگرب یرشته بهداشت عموم یبهداشت را در کل جامعه بر عهده دارند؛ به عبارت

 و یندنما یم ینراد جامعه را تضماف تپردازند، سالم یم یلرشته به تحص ینکه در ا یو کسان یردگ یسالمت جامعه انجام م

شود،  یم یعخدشه وارد کردن به بهداشت جم یاسالمت آن ها  یدکه منجر به تهد یشوند از بروز هر گونه اتفاق یمتعهد م

 وکارکرد وظایفیار،،اهداف،اخت یریتمد یاتوکل یمشرحی از  درس: : آشنا نمودن دانشجویان با مفاه به عمل آورند. یشگیریپ

  یبهداشت یهامدبربت انها  وساختار وکارکرد سازمان یکشور در سطوح مختلف وچگونگ یدرمان یبهداشت یالتها وتشکسازمان 

کات و نان عمدتا العه بوده و دانشجویطدر این درس عمدتا وظایف مدیریتی در سازمانهای بهداشتی و درمانی مورد بررسی و م 

 رندفرا می گیرا کز بهداشت امر یریتیمد یشاخص ها

 

 كارگاه/دوره:/اهداف كلي درس
 یو درمان یدر  خدمات بهداشت یریتبا اصول مد یاندانشجو ییاشنا -1
 نها  امدبربت  یکشور در سطوح مختلف وچگونگ یدرمان یبهداشت یالتوکارکرد سازمان ها وتشک یفوظابا   ییاشنا -2

 یبهداشت یساختار وکارکرد سازمانهااشنایی با   -3

 كارگاه/دوره:/ي درساهداف اختصاص

 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از 
 کند. یفرا تعر یریتمد-1

 .یدمان یریگوناگون بخش بهداشت و درمان  بکارگ یها یترا درموقع یریتاز اصول مد یککه کدام  یردبگ یمتصم-2

 دهد. یحرا توض یریتاصول مد-3

 .یدنما یانرا ب یریتمد یاصل یکارکردها-4

 دهد یحتوض یدر کار را به روشن ییهمگرا-5

 منابع را شرح دهد ینیجانش-6

 دهد یحرا توض یاراخت یضاصول تفو -7

 را شرح دهد یاراخت یضتفو مزایای- 8-

 یدنما یانرا ب یاراخت یضتفو معایب-9

 را بشناسد یتو مسئول یاراخت یضتفو قواعد-10

 دهد یحرا توض اریاخت یضبه تفو یرانمد یبرخ یلعدم تما دالیل-11

 را بداند یاردستان به قبول اخت یرز یعالقگ یب یلدال -12
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 یاراخت یضبرطرف کردن موانع تفو یالزم برا اقدامات-13

 دهد یحاستثنا را توض یبرمبنا مدیریت14

 یدنما یاناستثنا را ب اصل15

 اصل استثنا را بداند یترعا یایمزا 16      

 دهد یحرا توض  یبهداشت یمت--17

 را بداند یبهداشت یمت ویژگیهای18

 را بداند یو گروه بهداشت یمت تفاوت19

 دهد یحرا توض یبهداشت یمت یک ینحوه رهبر 20

 دهد یحدر کار را نام برده ،توض یاصل یها برانگیزاننده21

 در کار را بشناسد یتینارضا یجادعوامل ا 22

 دهد. یحرا توض یشغل وظایف شرح 23

 را بداند یشغل یفشرح وظا یایمزا •

 را بشناسد یشغل یفشرح وظا یک یمحتوا •

 را نام ببرد  یاصول سازمانده •

 را به اختصار شرح دهد یاز اصول سازمانده یکهر  •

 را بداند یبهداشت یها یتفعال ینحوه هماهنگ •

 جلسه موفق را بشناسد یک یساختارکل         

 جلسه موفق را بداند یکنحوه اداره  

 بشناسد یجلسه موفق را بخوب یک یجزاا •

 جلسه موفق رابداند یک یو مقررات کل ینقوان •

 جلسه  اشنا باشد ینحوه  برگزار ینامه ها یینبا قواعد و ا  •

 سازمان را شرح دهد  یآموزش کارکنان  در بهبود بهره ور یرتاث -

 یدنما یفضمن خدمت را تعر آموزش

 دهد یحآموزش ضمن خدمت را توض مزایای

 اموزش ضمن خدمت را شرح دهد یها وشر

 کار را بداند یابیو ارز ینیبازب یبرا یکنترل یها روش

 منابع را شناخته و نام ببرد یریتعمده مد های روش

 را بشناسد یمصرف یرو غ یلوازم مصرف
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 دهد یحدارو را شناخته،توض یریتهداف مدا

 -9 دهد یحاتالف دارو را توض یعموم یلدال

 (را بداندییروستا ی،درمان یعرضه کننده خدمات در روستا ها )خانه بهداشت، مرکز بهداشت یواحد ها  یفوظا

 یرماندو  یبهداشت و ...... در خانه بهداشت و مرکز یتو خالق ی،ارتباطات ،نواور یو رهبر یزی،سازماندهی،پایش،هدایتبرنامه ر نحوه

 را بداند ییروستا

 دهد یحرا شناخته،توض ییروستا یدرمان یهداشتدر مرکز ب یریتینحوه ارائه خدمات مد 

 درا بدان ییروستا یدرمان یاز مراکز بهداشت یدبازد یبرا یریتیمد یوشاخص ها نکات

 عرضه کننده خدمات در شهر ها را بداند یواحد ها  یفوظا 

 ،ارتباطات و ...... را بداند یو رهبر یزی،سازماندهی،پایش،هدایتنحوه برنامه ر 

 دهد یحرا شناخته،توض یشهر یدرمان یدر مرکز بهداشت یریتینحوه ارائه خدمات مد  

 را بداند یشهر یدرمان یاز مراکز بهداشت یدبازد یبرا یریتیمد ینکات وشاخص ها 

 مرکز بهداشت شهرستان را بداند یفوظا  

                هرستان     و ..... را در مرکز بهداشت ش یواورو ن یت،ارتباطات ،خالق یو رهبر یزی،سازماندهی،پایش،هدایتنحوه برنامه ر   

 بداند   

 دهد یحدر مرکز بهداشت شهرستان را توض یریتیخدمات مد 

 

 از مرکز بهداشت شهرستان را بداند یدبازد یبرا یریتیمد ینکات و شاخص ها  

 

 ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان را بداند وظایف

 ه بهداشت و درمان شهرستان را بداندستاد شبک یفوظا  

 دهد یحشبکه  بهداشت شهرستان را توض یریتیخدمات مد  

 دهد یحمرکز بهداشت استان را توض یفوظا 

 دهد یحمرکز بهداشت استان را توض یریتیخدمات مد      

 .......................نیمسال  -تقویم درسي الکترونیکي

جل

 سه
 مدرس عنوان

 بازه زمانی

 وز()ر

 نوع

 ای(سانهر) صوتی/ چند 
 تاریخ پایان تاریخ شروع

1 

 ی،اصول و کارکردها یم،تعاریفمفاه

 یریتمد یاصل

دکتر 

 مهرابیان

 99 بهمن

 لغایت تیر

 1400ماه

 دی ماه مهرماه ترکیبی

2 

دكتر  یاراخت یضتفو

 یانمهراب

 99بهمن 

 یرت یتلغا

 1400ماه

 ماه يد مهرماه یبيترك

 ماه يد مهرماه یبيترك 99بهمن دكتر  ار ان در جامعهو ک یبهداشت یمت 3
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 یرت یتلغا یانمهراب

 1400ماه

4 

مختلف  یکاربردسبک ها

 یسرپرست

دكتر 

 یانمهراب

 99بهمن 

 یرت یتلغا

 1400ماه

 ماه يد مهرماه یبيترك

5 

 یها یتفعال یسازمانده

 یبهداشت

دکتر 

 یانمهراب

 99بهمن 

 یرت یتلغا

 1400ماه

 ماه يد مهرماه یبيترك

6 

جلسه موفق  یک یبرگزار

 یبهداشت

دكتر 

 یانمهراب

 99بهمن 

 یرت یتلغا

 1400ماه

 ماه يد مهرماه یبيترك

7 

دكتر  آموزش کارکنان

 یانمهراب

 99بهمن 

 یرت یتلغا

 1400ماه

 ماه يد مهرماه یبيترك

8 

دكتر  مدیریت زمان

 یانمهراب

 99بهمن 

 یرت یتلغا

 1400ماه

 ماه يد مهرماه یبيترك

9 

در خانه  یریتیدمات مدخ

بهداشت و مرکز 

 :ییروستا ی،درمانیبهداشت

دكتر 

 یانمهراب

 99بهمن 

 یرت یتلغا

 1400ماه

 ماه يد مهرماه یبيترك

10 

 یگاهدر پا یریتیخدمات مد

و و مرکز  یبهداشت

 :یشهر ی،درمانیبهداشت

دكتر 

 یانمهراب

 99بهمن 

 یرت یتلغا

 1400ماه

 ماه يد مهرماه یبيترك
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11 

در مرکز  یریتیمد خدمات

 بهداشت شهرستان

دكتر 

 یانمهراب

 99بهمن 

 یرت یتلغا

 1400ماه

 ماه يد مهرماه یبيترك

12 

در شبکه  یریتیخدمات مد

 بهداشت و درمان شهرستان 

دكتر 

 یانمهراب

 99بهمن 

 یرت یتلغا

 1400ماه

 ماه يد مهرماه یبيترك

13 

مرکز بهداشت  یریتیخدمات مد

 دهد یحاستان را توض

ر دكت

 یانمهراب

 99بهمن 

 یرت یتلغا

 1400ماه

 ماه يد مهرماه یبيترك
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 نحوه تدریس:

 

 انتخاب

 

 ها ماژول

 استاد وظایف شركت كنندگان/دانشجو وظایف توضیح خیر بلي

     * و منابع اصلیمحتوای 

     * بیشتر مطالعه منابع

      تمرین ها

     * تاالر گفتگو

      طرح سوال

     * اولسواالت متد

      آزمون

     * اتاق گفتگو

     * کالس آنالین

      اخبار

     * نظرسنجی

      خود آزمون

      هاتکالیف و پروژه

 

 ًاز طریق  روش برگزاري در خصوص كالس آنالین لطفا(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,….) ري را قید و تاریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزا

 نمایید.
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 :منابع اصلي درس
در صورتی -رسد) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این 

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(که مطالعه همه کتاب یا همه مجال

 بارتن،مترجم دکتر کشتکاران بتیزاماهون،ال مک یاثر رزمار-یو درمان یخدمات بهداشت یریتدر باره مد --1

 یرود یلهپ یروسکتر سد-در شبکه بهداشت و درمان شهرستان یریتخدمات مد-  2

 ینقزو یانشگاه علوم پزشکد -کتر آصف زاده ودکتر رضا پور د -بهداشت و درمان  یریتمد3-

 :بیشتر مطالعه منابع
1- 

2- 

3- 
 نوع محتوا

  مفیل اتوران اسکورم انیمیشن پاورپوینت تصویر *(Word, Pdf)نمت پاورپوینت همراه با صوت

 )توضیح دهید.....(  سایر موارد   صوتی
 غیر قابل دانلود قابل دانلود

 تکالیف و پروژه ها: 

  تکالیف طول ترم 

 یف درس خودتکالبرای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در 

 لحاظ نمایید.

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

1      

2      

3      

4      

5      

 *ایان دورهب(  پ                  * الف(  در طول ترمنحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:

 تاریخ درصد /نمره یابیارزشروش 

   

   

   

 : یان/شركت كنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو
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 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: شرکت کننده /هر دانشجو

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 الکترونیکی آدرس به  روزانه مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 
 درس محتوای و  درسی موضوعات اخذ  

 آموزشی محتوای  مطالعه 
 شده  محول  تکالیف  موقع به   رائها 

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتی 

 شرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم 

 

 

 

 

 

  


