
 بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر 

مرکز توسعه آموزش پزشکی 
دفتر نظارت و ارزشیابی 

درس  فرم طرح
 

  متخصص                            :                                  آخرین مدرک تحصیلیدکتر کامران میرزایی:  نام و نام خانوادگی مدرس
                                                 دانشیار:                                                        رتبه دانشگاهیپزشکی اجتماعی: رشته تحصیلی
                          پزشکی اجتماعی:  گروه آموزشی

 

                                               دکترا :                                 مقطعدندانپزشکی: رشته تحصیلی فراگیران
 :    تعداد فراگیران                                                           اول:   ترم

 

  سالمت دهان و جامعه: عنوان درس به طور کامل
                          □کار آموزی                                   عملیتئوری :                 نوع درس
 ( واحد عملی5/0–  واحد نظری 5/1 )واحد 2 :تعداد واحد

                   1392بهمن ماه :                  زمان خاتمه کالس  1392مهرماه : زمان شروع کالس
  بر اساس برنامه زمانبندی آموزش دانشکده:                       پایان ترمتوافقی:  تاریخ امتحان میان ترم

 

                    تکوینی□مراحل ارزشیابی              مرحله ای  
 درصد از نمره نهایی 5فعالیت دانشجو انجام تکالیف حضور و غیاب 

 درصد از نمره نهایی 20امتحان میان ترم  
 درصد از نمره نهایی 15کوئیزهای انجام شده 

 درصد از نمره نهایی 60امتحان پایان ترم 
                 □           صحیح و غلط                  چند گزینه ای              تشریحی  □نوع امتحان میان ترم        شفاهی 

  جور کردنی
                 □            صحیح و غلط                  چند گزینه ای         تشریحی        □نوع امتحان پایان ترم        شفاهی 

   جور کردنی

 

:  شرحي از  درس
 ، پیشگیری از سالمت نظام عملكرد و ساختار و سالمت ارتقاء مفاهیم اولیه  سالمت عمومی ، با دانشجویان هدف از این درس ، آشنایي

بیماریهای واگیر و غیر واگیر ، کلیات بهداشت عمومی ، آشنایی با رشته دندانپزشکی و نیازهای آموزشی آن ، شرح وظایف نیروهای 
   سالمت می باشد  نظام عملكرد و  ساختارسالمت دندان و جایگاه آنان در

 

: منابع اصلی تدریس درس مورد نظر
 (آخرین ویرایش )طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی ، تالیف پارک  -1
 )شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی در ایران ، دکتر کامل شادپور ، انتشارات گسترش شبکه های بهداشتی درمانی کشور  -2

 (آخرین ویرایش
 (آخرین ویرایش )سیمای بهداشت شهرستان ، دکتر سیروس پیله رودی ، انتشارات گسترش شبکه های بهداشتی درمانی کشور -3
 (آخرین ویرایش )گزیده ای از مبانی دندانپزشکی جامعه نگر  -4

 



  :اهداف كلي درس

  :هدف کلی از ارائه این دوره آشنایی دانشجویان و افزایش آگاهی ایشان نسبت به مفاهیم ذیل می باشد

سالمت  طیف عمومي بهداشت در فعالیت دامنه عمومي بهداشت مفاهیم و تعاریف كلیات، -1

 اولیه بهداشتي مراقبتهاي در اساسي عوامل -2

 اصطالحات متداول در بهداشت عمومی -3

 پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر و غیر واگیر  -4

 المللي بین سازمانهاي و جهان بهداشتي خدمات عرضه نظامهاي -5

 شاخص های مهم نظام سالمت -6

 كشور درماني بهداشتي شبكه در خدمت ارائه مختلف سطوح -7

 کلیات بهداشت محیط -8

 مهارتهای مطالعه و اصول آن -9

  آشنایی با رشته دندانپزشکی و نیازهای آموزشی  -10

  سالمت و بهداشت دهان  -11

 

 جلسه اول*

دکتر کامران میرزایی : نام مدرس

سالمت و خصوصیات آن   : عنوان مبحث

:  اهداف اختصاصي

 :دانشجو باید بتواند -         

  مفهوم سالمت و بیماری را بیان کند 

  دیدگاههای رایج درخصوص مفهوم سالمت و بیماری را بیان نماید  

  تعریف سالمت از دیدگاه سازمان جهاني بهداشت را بیان نماید 

  طیف سالمت و بیماري را تشریح نماید 

  ابعاد مختلف سالمتي و یا بیماري را تشریح نماید 

 را توضیح دهد عوامل موثر بر سالمتي 

 شاخص هاي متداول سالمتي جامعه آشنا باشد   با 

  با مفهوم امید زندگي و عوامل موثر بر آن آشنا باشد 

  مفهوم كیفیت زندگي را بیان و عوامل موثر برآن را توضیح دهد 

         

 □                 رواني حركتي□          عاطفي   شناختي :   حیطه 

. سخنرانی ، پرسش و پاسخ: روش آموزشي

 لب تاپ،ویدئو پروژکتور، تابلو وایت بورد: وسیله كمك آموزشي

 

 



 جلسه دوم*

دکتر کامران میرزایی : نام مدرس

مراقبت های بهداشتی اولیه  : عنوان مبحث

: اهداف اختصاصي

 :دانشجو باید بتواند 

  با روند شکل گیری مفهوم مراقبت های بهداشتی اولیه آشنا باشد

 اصول استراتژیك و شاخص هاي دستیابي به HFA  را بیان کند

 را شرح دهد اصول زیربنایی سیاست  بهداشت  برای همه 

  شاخص هاي جهاني به منظور پایش و ارزشیابي بهداشت براي همه در كشورها را تشریح نماید

 با تعریف مراقبت هاي بهداشتي اولیه (PHC)  آشنا باشد و وجه مختلف آن را شرح دهد 

 را برشمارد اصول مراقبت هاي بهداشتي اولیه 

 را بیان کند اجزاي مراقبت هاي بهداشتي اولیه 

 را بشناسد سطوح مختلف مراقبت هاي بهداشتي 

 

 □                 رواني حركتي□          عاطفي   شناختي :   حیطه 

. سخنرانی ، پرسش و پاسخ: روش آموزشي

 لب تاپ،ویدئو پروژکتور، تابلو وایت بورد: وسیله كمك آموزشي

 

 

 و چهارم جلسه سوم*

دکتر کامران میرزایی : نام مدرس

اصطالحات متداول در بهداشت عمومی : عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصي

 :دانشجو باید بتواند 

 واژه ها و اصطالحات رایج در اپیدمیولوژی و سالمت را شرح دهد 

 واژه ها و اصطالحات رایج در اپیدمیولوژی و سالمت را بکار ببرد 

 

                  رواني حركتي□          عاطفي   شناختي :   حیطه 

. سخنرانی ، پرسش و پاسخ: روش آموزشي

 لب تاپ،ویدئو پروژکتور، تابلو وایت بورد: وسیله كمك آموزشي

 

 

 

 



 جلسه چهارم*

دکتر کامران میرزایی : نام مدرس

پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر و غیر واگیر  : عنوان مبحث

: اهداف اختصاصي

: دانشجو باید بتواند

 هارا تشریح کند سیر طبیعی بیماری 

  مراحل مختلف سیر طبیعی یک بیماری را توضیح دهد

 با مفهوم عوامل خطر   Risk Factor بیماریها آشنا بوده و نمونه هایی از عوامل خطر قابل تغییر و 

غیر قابل تغییر را بیان نماید  

  پیشگیری و سطوح مختلف آن آشنا باشد با مفهوم

   فعالیت های پیشگیرانه را تشریح و شناسایی نماید

  مداخالت پیشگیرانه در بروز بیماریهارا طراحی و بکار گیرد 

 

                  رواني حركتي□          عاطفي   شناختي :   حیطه 

. سخنرانی ، پرسش و پاسخ: روش آموزشي

 لب تاپ،ویدئو پروژکتور، تابلو وایت بورد: وسیله كمك آموزشي

 

 

:  جلسه پنجم

دکتر کامران میرزایی : نام مدرس

 سازمان های فرا ملّی در توسعه سالمت: عنوان مبحث

 :اهداف اختصاصي

: دانشجو باید بتواند

 را تشریح نماید  نقش سازمان های فرا ملّی در توسعه سالمت 

   سازمان ها و صندوق هایی موثر در توسعه سالمت را نام برده و حیطه فعالیت آنان را تشریح نماید

  مهمترین مسئولیت های سازمان جهانی بهداشت(WHO)  را بیان نماید 

 

 □                 رواني حركتي□          عاطفي   شناختي :   حیطه 

. سخنرانی ، پرسش و پاسخ: روش آموزشي

 لب تاپ،ویدئو پروژکتور، تابلو وایت بورد: وسیله كمك آموزشي

 

 

 

 



جلسه ششم 

دکتر کامران میرزایی : نام مدرس

پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر و غیر واگیر  : عنوان مبحث

: اهداف اختصاصي

: دانشجو باید بتواند

 هار ا تشریح کند سیر طبیعی بیماری 

  مراحل مختلف سیر طبیعی یک بیماری را توضیح دهد

 با مفهوم عوامل خطر   Risk Factor بیماریها آشنا بوده و نمونه هایی از عوامل خطر قابل تغییر و غیر 

قابل تغییر را بیان نماید  

  پیشگیری و سطوح مختلف آن آشنا باشد با مفهوم

   فعالیت های پیشگیرانه را تشریح و شناسایی نماید

  مداخالت پیشگیرانه در بروز بیماریهارا طراحی و بکار گیرد 

 

                  رواني حركتي□          عاطفي   شناختي :   حیطه 

. سخنرانی ، پرسش و پاسخ: روش آموزشي

 لب تاپ،ویدئو پروژکتور، تابلو وایت بورد: وسیله كمك آموزشي

 

جلسه هفتم 

دکتر کامران میرزایی : نام مدرس

مفهوم بروز و شیوع و نحوی محاسبه شاخص های سالمت    : عنوان مبحث

: اهداف اختصاصي

: دانشجو باید بتواند

  با مفاهیم مهم اندازه گیری شاخص های بیماری و سالمت آشنا باشد

  شاخص های بروز و شیوع را بشناسد و آنها را محاسبه نماید

  با شاخص های مهم سالمت آشنا بوده و آنها را محاسبه نماید 

  

                  رواني حركتي□          عاطفي   شناختي :   حیطه 

. سخنرانی ، پرسش و پاسخ: روش آموزشي

 لب تاپ،ویدئو پروژکتور، تابلو وایت بورد: وسیله كمك آموزشي

 

 

 

 

 



جلسه هشتم و نهم ودهم 

دکتر کامران میرزایی : نام مدرس

سیستم سالمت کشورو ساختار نیروی انسانی آن     : عنوان مبحث

: اهداف اختصاصي

: دانشجو باید بتواند

  نظام شبکه بهداشت و درمان کشور آشنا باشد  با

  درمانی در نظام شبکه بهداشت و درمان کشور آشنا بوده و فعالیت – باسطوح مختلف ارائه خدمات بهداشتی

 های آنان را تشریح نماید 

 کشور را تشریح و مشخصات آن را بیان نماید ساختار سازمانی شبکه بهداشت و درمان 

  با فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی ، پایگاه های بهداشت و خانه های بهداشت و

 واحدهای زیر مجموعه آنها آشنا بوده و نمونه هایی از فعالیت های این واحدها را نام ببرد 

  

 □                 رواني حركتي□          عاطفي   شناختي :   حیطه 

. سخنرانی ، پرسش و پاسخ: روش آموزشي

 لب تاپ،ویدئو پروژکتور، تابلو وایت بورد: وسیله كمك آموزشي

 

جلسه یازدهم 

دکتر کامران میرزایی : نام مدرس

سالمت و بهداشت دهان و دندان      : عنوان مبحث

: اهداف اختصاصي

: دانشجو باید بتواند

  بهداشت دهان و دندان آشنا باشد  با روند شکل گیری برنامه های

 در نظام شبکه سالمت کشور را تشریح نماید استراتژیهاي برنامه های بهداشت دهان ودندان 

  برنامه های بهداشت دهان ودندان آشنا بوده و آنها را محاسبه نماید  شاخص هاي اپیدمیولوژیك

 آشنا بوده و اصول و اهداف آن را بیان با خصوصیات طرح ادغام بهداشت دهان و دندان در سیستم شبكه 

نماید  

                  رواني حركتي□          عاطفي   شناختي :   حیطه 

. سخنرانی ، پرسش و پاسخ: روش آموزشي

 لب تاپ،ویدئو پروژکتور، تابلو وایت بورد: وسیله كمك آموزشي

 

 

 

 

 



جلسه یازدهم 

دکتر کامران میرزایی : نام مدرس

اصول بهداشت محیط       : عنوان مبحث

: اهداف اختصاصي

: دانشجو باید بتواند

  با اصول کلی بهداشت محیط آشنا باشد

  تعدادی از شاخص های کلی بررسی بهداشت محیط را بیان و آنها را تشریح نماید

  اصول کنترل عفونت در دندانپزشکی را بیان و بکار گیرد 

 

                  رواني حركتي□          عاطفي   شناختي :   حیطه 

. سخنرانی ، پرسش و پاسخ: روش آموزشي

 لب تاپ،ویدئو پروژکتور، تابلو وایت بورد: وسیله كمك آموزشي


