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 (1بهداشت) اصول خدمات بهداشتی جامعه و آموزش بهداشت :عنوان درس

 

 پیوسته مامایی مقطع تحصیلی:                                    مامایی  رشته تحصیلی:

 نداردپیشنیاز:         واحد نظری 1/ 5تعداد واحد:

  

 مامایی گروه آموزشی:

 خلجی نیامدرس: دکتر زهره 
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 نظام و اسالم در بهداشت و بهداشت اصول با دانشجويان آشنايي.  1 هدف کلی درس:

 سالمت با بهداشت رابطه و اجتماعي و فردي بهداشت شناخت. 2. ايران در بهداشتي خدمات

 موضوع اين در مامايي نقش و نگر جامعه بهداشت با آشنايي. 3. اجتماعي توسعه و سعادت و

 روش تدریس:

 بحث گروهي، حل مساله، ارائه كنفرانس توسط دانشجويان و نمايش فيلم بهره گرفته مي شود. 

 :این درس روش ارزشیابی

 نمره10         ارزيابي مداوم دانشجو در بحث هاي كالس -

 نمره 20                             كوييز شفاهي و كتبي كالسي -

 نمره 10                          محوله تكاليف و كنفرانس ارائه -

 نمره 60      امتحان  پايان ترم                                         -

 :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

شركت فعال ، توجه و دقت به مباحث ارائه شده ،  حضور منظم و به موقع دركالس- 

                                                                                                                 محوله تكاليف يا و كنفرانس ارائه در مشاركت ،درپرسش و پاسخ كالسي و جلسات گروهي 

             ترم پايان امتحان در شركت ،كالسي كوئيز

     

                          

                                               

 

 اهمیت این درس در یک پاراگراف:

 درس اين مطالعه با كه باشد مي دانشجويان آموزشي اركان از بهداشتي خدمات اصول با آشنايي

 ها، بيماري از پيشگيري در موثر وعوامل مفهوم سالمتي، گيري اندازه هاي شاخص دانشجو

 هاي اولويت اوليه، بهداشتي خدمات ايران، و جهان در خدمات ارائه هاي نظام پيشگيري، سطوح

 و علمي توانمندي و گرفته فرا را  اي حرفه بهداشت درماني، بهداشتي شبكه ايران، در بهداشتي

 .يابد مي افزايش آنان عملي

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

 عدم مطالعه درس در طول ترم و كم اهميت دانستن درس 

  نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

حضور فعال در كالس درس،  مرور مطالب تدريس شده در طول هفته، توجه و دقت به مباحث 

 شركت فعال درپرسش و پاسخ كالسي و جلسات گروهي ، ارائه شده

  منابع اصلی درس:

 چاپ آخرين. ادرت جان پارك، اجتماعي، پيشگيري پزشكي درسنامه
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