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شتي ردماني جهرم گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا  دانش

)غیرحضوری(دوره طرح  

 و خانواده پزشکی اجتماعی کارورزی 

 
 

  
 

 تهيه کنندگان:

پزشکی اجتماعیاساتيد گروه .  

و    

کاری   و مرکز آموزش مجازی   مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشكي   ربانمه رزیی ردسيكميته با هم

 وحید رحمانیان-دکتر کرامت اله رحمانیان تدوين کننده:استاد 

 

 

99-00سال تحصیلی   
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 پزشکی جهرم  دانشگاه / دانشکده
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 4تعداد واحد : و پزشک خانواده یاجتماع یپزشک یکارآموز نام درس :

 انيماه در م کی ،یليسال تحص کی مدت زمان ارائه درس :  ینيمقطع بال ،یعموم یپزشک  رشته و مقطع تحصيلی :

 اسفند، ....(   ،ی)آبان، د

دکتر کرامت اله :  و استاد مربوطه اساتيد همکار ،مسئول درس 

کارشناسان معاونت   ،آقای وحيد رحمانيان –رحمانيان 

    یبهداشت

   یماه شمس کی زمان شروع و پایان :

آموزش غير حضوری : استفاده از سامانه  آموزش:فضای  و پزشک خانواده یاجتماع یپزشک یکارآموز ز :پيشنيا

 مدیریت 

 

جازی در ساامانه یاادگیری و در طی این درس متناسب با ساعات لحاظ شده به تدریج محتوای م دراین درس جهت دانشجویان ورودی ...... بصورت تیمی )چنداستاد(بصورت غیرحضوری ارائه می گرددشرح دوره : 

بازخورد از استاد به منظور ارزیابی تکوینی از یادگیری دانشجو انجام خواهد گرفت الکترونیک به صورت افالین یا آنالین قرار می گیرد شایان ذکر است براساس این طرح دوره تعامالت دانشجویان و دریافت بازخورد و ارائه 

 یط به صورت آنالین و یا حضوری برگزار خواهد شد.و پس آزمون نهایی متناسب با شرا .
 

 حفظ ، تامين و ارتقاء سالمتی فرد و جامعه سالمت و حل مشکالت سالمت جامعه جهتخدمات کسب مهارت در مدیریت نظام عرضه 

 
 

 دوره نهاییف اهدا ردیف

و نشان دادن مطلوو  ویگیوی  برقراری ارتباط مناسب با مراجعين، بيماران، کارکنان و سایر اعضای تيم سالمت 1

 های رفتار حرفه ای مناسب در تعامالت خود با دیگران 

 ارزیابی مدیریت و کاهش عوامل خطر ربای مراجعين  2

 اجرا و نقد برنامه های سالمت کشوری  3

 بررسی و الویت بندی مهمترین عوامل خطر و مشکالت سالمت جمعيت یا منظقه تحت پوشش  4

 ربالگری و پيشگيری از بيماری های شایع و اولویت دار در سطح فرد، خانواده و جامعه نقد خدمات غ 5

 اجرا یک طرح در قالب تحليل، اولویت بندی و حل مشکل  6
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 محاسبه و تحليل شاخص های بهداشتی براساس کار با سيستم الکترونيکی سالمت 7

 ارزشيابی  پيشنهاد راهکارهای ارتقای شاخص های سالمت با پایش و 8

اخذ شرح حال جامع، یکپارچه و کامل بزریساالن، کودکان، زنان باردار و سالمندان در کلينيک پزشوکی خوانواده یوا  9

 مراکز جامع خدمات سالمت 

انجام معاینه فيزیکی عمومی و جامع، بزریساالن، کودکان )برحسوب تقسويم بنودی رایوی سونی(، زنوان بواردار و  10

حریم خصوصی بيمار و آیاهی از حدود شرعی مورتب  در کلينيوک پزشوکی خوانواده یوا مراکوز  سالمندان با رعایت

 جامع خدمات سالمت

 به کاربستن اصول و راهکارهای صحيح ارجاع به سطوح باالتر  11

 ارزیابی عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در سطح فرد، خانواده و جامعه  12

 ( برای حل مشکالت advocacyهمه جانبه ) به کاربستن شيوه های جلب حمایت 13

 به کاربستن روش های تشخيصی زودرس و غربالگری بيماری های شایع در سطح فرد، خانواده و جامعه  14

 نوشتن نسخه های الزم براساس اصول تجویز منطقی داروها  15
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 جدول زمانبندي دروس

 سرفصل مطالب

روش ها و ****

 مدلهای ارائه درس

 بصورت غیر مجازی

 نوع محتوا*

ابزارهای تعاملی ***

استاد با دانشجو جهت 

 ارائه محتوای درس

)فضای آموزش 

 غیرحضوری(

روز 

 ارایه

آموزشها**

ی حمایتی 

 و مکمل

روش 

 ارزشیابی

)تکوینی و 

 پایانی(

سطح 

 یادگیری

***** 

طرح دوره، روش ارزیابی جامعه و 
 اولویت بندی مشکالت بهداشتی

 سامانه نوید ادوب کانکت طیاستفاده از مح دئوکستیو یبیترک یریادگی یمدلها

1 

 

 

 

استفاده از 

شبکه 
 یاجتماع

پرسش و 

پاسخ، کوئیز، 
کارگروهی، 

 الگ بوک

 کاربرد

غربالگری نوزادان، بررسی متقاضیان 
 ازدواج، بررسی سالک

 1 - یآموزش لدیف یآموزش لدیف کوچک یآموزش در گروهها

استفاده از 
شبکه 

 یجتماعا

پرسش و 

پاسخ، کوئیز 
کارگروهی، 

 الگ بوک

نقد 

 وارزیابی

نحوه محاسبه شاخص های بهداشتی با 

 استفاده از زیج حیاتی
 1 دیسامانه نو ادوب کانکت طیاستفاده از مح دئوکستیو یبیترک یریادگی یمدلها

استفاده از 
شبکه 

 یاجتماع

پرسش و 
 ز،یپاسخ، کوئ

 ،یکارگروه
 الگ بوک

 کاربرد

 1 - یآموزش لدیف یآموزش لدیف کوچک یآموزش در گروهها تیت، ایدز و اعتیادهپا

استفاده از 

شبکه 
 یاجتماع

پرسش و 
 زیپاسخ، کوئ

 ،یکارگروه
 الگ بوک

 یابینقد وارز

 1 دیسامانه نو ادوب کانکت طیاستفاده از مح دئوکستیو یبیترک یریادگی یمدلها طغیان و اپیدمی ها و روش بررسی آن

از  استفاده

شبکه 
 یاجتماع

پرسش و 

 ز،یپاسخ، کوئ
 ،یکارگروه

 الگ بوک

 کاربرد

نحوه ارزیابی، مدیریت و کاهش اثر 

مهمترین عوامل خطر سالمت و اصالح 
 1 دیسامانه نو ادوب کانکت طیاستفاده از مح دئوکستیو یبیترک یریادگی یمدلها

استفاده از 

ه شبک

پرسش و 

 ز،یپاسخ، کوئ
 کاربرد
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روش زندگی را در سطح فرد )با رویکرد 
 بالینی(

 ،یکارگروه یاجتماع
 الگ بوک

برنامه کشوری دیابت نوع دو، اصول 
 برنامه ریزی غذایی در بیماران دیابت

 1 دیسامانه نو ادوب کانکت طیاستفاده از مح دئوکستیو یبیترک یریادگی یمدلها

استفاده از 

شبکه 
 یاجتماع

پرسش و 

 ز،یپاسخ، کوئ
 ،یکارگروه

 الگ بوک

 کاربرد

روش ها و شیوه های ارتباط با جامعه 
 هدف و مشارکت اجتماعی

 یبیترک یریادگی یمدلها
 دئوکستیو

 
 1 دیسامانه نو ادوب کانکت طیاستفاده از مح

استفاده از 
شبکه 

 یاجتماع

پرسش و 

 ز،یپاسخ، کوئ
 ،یکارگروه

 الگ بوک

 کاربرد

ارزیابی خطر در سطح فرد و جامعه و 

 از آنروش های پیشگیری 
 1 دیسامانه نو ادوب کانکت طیاستفاده از مح دئوکستیو یبیترک یریادگی یمدلها

استفاده از 
شبکه 

 یاجتماع

پرسش و 
 ز،یپاسخ، کوئ

 ،یکارگروه
 الگ بوک

 کاربرد

اصول مدیریت،  -پزشک خانواده شهری

نحوه مدیریت خدمات و مراکز خدمات 
 جامع سالمت

 1 - یآموزش لدیف یآموزش لدیف کوچک یآموزش در گروهها

استفاده از 

شبکه 
 یاجتماع

پرسش و 
پاسخ، کوئیز 

کارگروهی، 
 الگ بوک

نقد 

 وارزیابی

 -پزشک خانواده شهری و روستایی

سامانه یکپارچه سالمت )سیب( با 
اولویت وظائف پزشک و نحوه مدیریت 

 تیم سالمت

 1 - یآموزش لدیف یآموزش لدیف کوچک یآموزش در گروهها

استفاده از 

که شب
 یاجتماع

پرسش و 
 پاسخ، کوئیز

نقد 

 وارزیابی

 1 - یآموزش لدیف یآموزش لدیف کوچک یآموزش در گروهها پزشک خانواده شهری

استفاده از 
شبکه 

 یاجتماع

پرسش و 
پاسخ، کوئیز 
کارگروهی، 

 الگ بوک

نقد 

 وارزیابی

 2 - یآموزش لدیف یآموزش لدیف کوچک یآموزش در گروهها پزشک خانواده روستایی
استفاده از 

شبکه 
پرسش و 

پاسخ، کوئیز 

نقد 

 وارزیابی
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کارگروهی،  یاجتماع
 الگ بوک

عدالت در سالمت، انواع بیمه ها و نقش 

آنها در تحقق عدالت یا بی عدالتی در 
 سالمت

 یبیترک یریادگی یمدلها
 دئوکستیو

 
 1 دیسامانه نو ادوب کانکت طیاستفاده از مح

استفاده از 

شبکه 
 یاجتماع

و پرسش 

 ز،یپاسخ، کوئ
 ،یکارگروه

 الگ بوک

 کاربرد

روش های مختلف آموزش سالمت در 
 سطح فرد، خانواده و جمعیت

 یبیترک یریادگی یمدلها
 دئوکستیو

 
 1 دیسامانه نو ادوب کانکت طیاستفاده از مح

استفاده از 
شبکه 

 یاجتماع

پرسش و 

 ز،یپاسخ، کوئ
 ،یکارگروه

 الگ بوک

 کاربرد

 یبیترک یریادگی یمدلها ارواصول تجویز منطقی د
 دئوکستیو

 
 1 دیسامانه نو ادوب کانکت طیاستفاده از مح

استفاده از 
شبکه 

 یاجتماع

پرسش و 
 ز،یپاسخ، کوئ

 ،یکارگروه
 الگ بوک

 کاربرد

محاسبه شاخص های بهداشتی منطقه با 

استفاده از زیج حیاتی، انجام غربالگری 
 دیابت

 1 دیسامانه نو ادوب کانکت طیتفاده از محاس دئوکستیو یبیترک یریادگی یمدلها

استفاده از 

شبکه 
 یاجتماع

پرسش و 
 ز،یپاسخ، کوئ

 ،یکارگروه
 الگ بوک

 کاربرد

  1 - یآموزش لدیف یآموزش لدیف کوچک یآموزش در گروهها برنامه بیماری ها

استفاده از 

شبکه 
 یاجتماع

پرسش و 

 زیپاسخ، کوئ
 ،یکارگروه

 الگ بوک

 یابینقد وارز

  1 - یآموزش لدیف یآموزش لدیف کوچک یآموزش در گروهها مه کشوری سل و هاریبرنا

استفاده از 
شبکه 

 یاجتماع

پرسش و 
 زیپاسخ، کوئ
 ،یکارگروه

 الگ بوک

 یابینقد وارز

تعاریف بیماری های تحت مراقبت، 
 گزارش اجباری بیماری ها

 1 دیسامانه نو ادوب کانکت طیاستفاده از مح دئوکستیو یبیترک یریادگی یمدلها
استفاده از 

شبکه 
پرسش و 

 ز،یپاسخ، کوئ
 کاربرد
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 ،یکارگروه یاجتماع
 الگ بوک

  5/0 دیسامانه نو ادوب کانکت طیاستفاده از مح دئوکستیو یبیترک یریادگی یمدلها عوامل اجتماعی موثر بر سالمت

استفاده از 

شبکه 
 یاجتماع

پرسش و 

 ز،یپاسخ، کوئ
 ،یکارگروه

 الگ بوک

 کاربرد

 
 (و شکبه های اجتماعیadobe connect ، ،آموزش آنالینپادکست، ویدئوکست،مالتی مدیا، آزمونهای آنالین )نوع محتوا: شامل : *
  

 (،استفاده از کتابخانه های دیجیتال استفاده از شبکه اجتماعی )واتساپ، اینستا، تلگرام،آرمان و ایبوک ها)آموزشهای حمایتی و مکمل :  **
 

  (fcc،اسکایپ،زوم ،روم ،اسکایکانکتادوب اده از محیط استف)های تعاملی استاد با دانشجو: ابزار ***

 (... و pbl، مدلهای یادگیری ترکیبی ، فلیپ ، آموزش در گروههای کوچک )روشها و مدلهای ارائه درس بصورت غیرمجازی : **** 

 (یل، نقد وارزیابی ، ترکیب قضاوتسطح یادگیری : دانش:)به یادسپاری، فهمیدن، کاربرد، تجل***** 

 (حیطه نگرش عاطفی :)دریافت و توجه ، واکنش نشان دادن ، ارزشگذاری، سازماندهی ارزشها، درونی سازی 

حیطه روان حرکتی : )تقلید، اجرای مستقل، سرعت و دقت ، هماهنگی حرکتی ، عادی شدن (
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، کمتژیاای سپرینگ  ، نرم افزاراسنگیت  ثال صداگذاری روی اسالیدنرم افزار بکارگرفته شده در تولید محتوا : به عنوان م

 استوری الین
 

 

 منابع درسی : 

 
  سوم-دکتر حاتمی و همکاران، کتاب جامع بهداشت عمومی، جلد اول -1

 دستورالعمل ها و برنامه های وزارت بهداشت  -2

 رضائیان علی. اصول مدیریت  -3

 دکتر کرامت اله رحمانیان( و پاورپوینت اساتید جزوه درسی )مربوط به دروس ارائه شده توسط  -4

 

 :نحوه ارزشيابی 

 ارزشيابی تکوینی و ارزشيابی پایانی : 

 در صورت رعایت مالک های زیر .... درصد نمره در نمره نهاایی لحااظ مای شاود باه دانشاجو تعلا  ارزشيابی تکوینی : -

 می گیرد.

 
 

 الکترونیک پاسخ به موقع به تکالیف فردی از فضای یادگیری -
 

 و تاالر گفتگوآنالین شرکت فعال در تعامالت  -
 

 

 مشارکت فعاالنه در کوئیز های ثبت شده در سامانه -

 بخش  انیامتحان پا -

  یو گروه یفرد یها تیفعال -

 در بحث  مشارکت -

 و انضباط در طول دوره  نظم -

 

 نحوه محاسبه نمره كل درس :
 

 ل ترم (....درصد کسب شده )کوئیزهای برگزارشده در طو -

 توسط هر دانشجو(... درصد کسب شده )از انجام تکالیف فردی انجام شده  -

 )مشارکت فعال در تعامالت و تاالر گفتگو(...درصد کسب شده از انجام تکالیف گروهی  -

 ...درصد کسب شده از آزمون میانترم بصورت غیر حضوری -

 .... درصد کسب شده در آزمون پایان ترم  -

 )پورتفولیو، تحقیق و ...(از پروژه های کالسی ......درصد کسب شده  -

 نمره نهایی براساس جمع هرتعداد از آیتم های ذکر شده می باشد. -

 نمره   8بخش             انیپا یامتحان کتب -

 نمره  6        یو گروه یفرد یها تیفعال -
 نمره    4در بحث                      مشارکت -

 نمره   2          و انضباط                 نظو -
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 مقررات : 
 نمره 12حد نمره قبولی :  -

 نمره امتحان پایان بخش  %50کسب حداقل  -

 : طبق آئین نامه آموزشی های آنالین تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس -

 بخش حضور در جلسه امتحان و پایان  -

   نداشتن غیبت غیرموجه در طول دوره  -
 


