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Uدف كلي :  ه

. و اصول و سطوح پيشگيري از بيماريها در سنين مختلف) سالمت جامعه(عمومي آشنايي دانشجويان با اصول كلي بهداشت 
 

Uژه داف وي : اه

: دانشجويان در پايان درس بايد

 .تعاريف و مفاهيم در بهداشت عمومي را بيان نمايند -

 .صر حاضر را توضيح دهنداستان تا عتاريخ پزشكي و بهداشت از دوران ب -

 .سالمت و مفهوم و ابعاد آن و تعاريف مهم و تعريف سازمان بهداشت جهاني از سالمت را توضيح دهند -

حاالت و شدت بيماري و عوامل بروز آن را شرح داده و در مورد چگونگي كنترل و مراقبت و حذف ريشه كني بيماري  -

 .را توضيح دهند

 .ي در مراحل مختلف را بيان نمايندسطوح مختلف پيشگير -

 .مباحث زير را در طي درس آموخته، در مورد آن مطالب مهم را بيان نمايند -

 .آموزش بهداشت، فلسفه و روشهاي آن -

 .آمار حياتي و روشهاي اپيدميولوژيك و كاربرد آن در پزشكي -

 .مديريت برنامه ريزي در بهداشت -

 .بهداشت مواد غذايي دفع بهداشتي زباله- بيماريهاي ناشي از آب- بهداشت محيط- -

 بهداشت حرفه اي -

كلينيك كودكان سالم و كلينيك  مراقبت در زمان حاملگي و زايمان-(مراقبت هاي بهداشتي مادران و كودكان  -

 )كودكان معمول

طب سالمندي  -



Uس رن :  رف

 91انتشارات ارجمند سال  چاپ سوم- اتمي و همكاران در سه جلد-بهداشت عمومي مولف دكتر حسين حكتاب جامع 

 82چاپ اول زمستان  انتشارات ايليا- درسنامه طب پيشگيري و پزشكي اجتماعي ترجمه دكتر خسرو رفايي شيرپاك-
 

Uشي ژي آموز ت را ست :  ا

و پرسش و پاسخ از دانشجويان  power pointنرم افزار + سخنراني
 

Uشيابي رز ا حوه  :  ن

  سواالت تستيبه صورت ي ن كتبامتحا

Uشجو دان : Uوظايف 

 نظم و همراهي در كالس .1

 فعاليت در كالس بصورت پاسخ به سواالت سر كالس .2

مطالعه رفرنس  .3

Uد ستا : Uوظايف ا

حضور به موقع   .1

 پاسخگويي به سواالت احتمالي دانشجويان .2

 استفاده از رسانه هاي آموزشي .3
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