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 سازمان های جهانی مرتبط با سالمت   موضوع درس:
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 هدف کلی:

 )WHO(آشنایی با سازمانهای جهانی مرتبط با سالمت به خصوص سازمان جهامی سالمت 

                                                                                                      

 اهداف ویژه:

 انتظار می رود در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:

 زیرمجموعه سازمان ملل که با امر سالمت ارتباط مستقیم دارند نام ببرد.اقل سه سازمان حد 

 اقل پنج سازمان زیرمجموعه سازمان ملل که با امر سالمت ارتباط غیر مستقیم دارند نام ببرد.حد 

 .تاریخچه تشکیل سازمان جهانی سالمت و ساختار آن را مختصرا توضیح دهد 

  سالمت در خصوص سالمت جامعه را برشمارد.نقشهای تعریف شده سازمان جهانی 

 .مسئولیت های سازمان جهانی سالمت را برشمارد 

 .کمک های فنی سازمان جهانی سالمت به کشورها را برشمارد 

 .برنامه های اولویت دار تحت حمایت سازمان جهانی سالمت در ایران را نام ببرد 

 ای واگیر در ایران را نام ببرد.حداقل پنج مورد از عناوین برنامه مبارزه با بیماریه 

  سازمان جهانی سالمت در خصوص روند بیماریها در جهان را برشمارد. 2014حداقل پنج نکته مهم از گزارش سال 

 

 تعداد جلسات:

                                                                                                          جلسه یک

                                                                                                             

  :روش آموزشی

                                                                                                          تعاملی سخنرانی: محور استاد

                                                                                                             

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

      خیر

                                                                                                 

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کالس وارونه                کمک آموزشی                     مجازی     

 در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

 تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

 تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی 

                                                                                                             

  نحوه ارزشیابی:

 ترم پایان ای گزینه چهار آزمون

                                                                                                             



 نمره برای این مبحث:

 نمره کل 15از  25/1

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره کل( 15 سوال این مبحث در امتحان پایان ترم )از 4بر اساس پاسخ دهی به 

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 اسالیدهای کالس

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:
World Health Statistics 2014, WHO 

                                                                                                             

  :نحوه ارتباط با استاد

  :88015960تماس با گروه 

  :ایمیلmkhami@tums.ac.ir 
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