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 :حیطه شناختی، نگرشی و روانی حرکتی(3)در  دوره کلی هدف

ر ده خود توانمند سازی کارورزان در مدیریت و ارایه خدمات در مراکز بهداشتی و درمانی و انجام موثرتر وظایف شغلی آیند

 و ارتقاء سالمت فرد و جامعه راستای حفظ، تامین

 حیطه شناختی، نگرشی و روانی حرکتی(:3اف اختصاصی )در اهد

غلی یف شتر وظادرمانی و انجام موثر تی وت و ارایه خدمات در مراکز بهداشان این دوره انتظار داریم کارورزان در مدیریدر پای

 .راستای حفظ، تامین و ارتقاء سالمت فرد و جامعه توانمد تر شوند آینده خود در

 تی ملیای سالمو اجرای برنامه ها و دستور العمل ه ایفای نقش مدیریت و رهبری خالقانه در سالمت جامعه و عوامل موثر بر آن1.

 ر سطح وارزیابی ، مدیریت و کاهش خطرات سالمت در سطح فرد ، خانواده و جامعه و تدوین و ارائه برنامه پیشگیری در ه2.

 عوامل خطرزای سالمت در جامعه تحت پوشش مدیریت

 درمانی و مدیریت بیماری در جامعه تحت پوشش – مدیریت نظام عرضه خدمات بهداشتی3.

هدا انجام پژوهش در نظام سالمت و برنامه ریزی متنا سب با و ضعیت سالمت جامعه تحت پو شش و مدیریت حل مشکالت ب4.

 درمانی– شتی

 بکارگیری روش های موثر آموزشی و مشاوره ای در ارتقاء سطح سالمت فرد و جامعه5.

 پوشش ت در جامعه تحت پوشش و برنامه ریزی و اقدام برای ارتقاء عدالت در سالمت در جامعه تحتبررسی عدالت در سالم6.

  بکارگیری خدمات غربالگری و پیشگیری از بیماری ها در سطح فرد ، جمعیت ها و جامعه7.

 اری طب کآشنایی با مدیریت و پیشگیری از بیماریهای شغلی از طریق معاینات دوره ای و بدو استخدام شغلی در کلینیک ها.8

 های نظریجدول کالس
 درسنامه اسالید طرح درس مکان ساعت مدرس موضوع تاریخ ردیف
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 های عملی ضروریجدول مهارت
 اجرای مستقل تعداد تعداد اجرای زیر نظر تعداد مشاهده مهارت ردیف

 *   مصاحبه 

 *   معاینه 

 *   کار با سامانه سیب 

العه همه طمکه  یدر صورت -ين درسعنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در ادرس ) اصلی منابع

 (نباشد یکتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضرور

 

 :(سامانه و... ه،کتاب، مجل) منابع فرعی درس

 دستورالعمل های مراقبتی کشوری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی1

 1 درسنامه کارورزی پزشکی اجتماعی2.

 در کشور1395 در سالSTEPs گزارش تحقیقاتی3.

 برنامه تحول در نظام سالمت کشور4.

 

  روش تدریس:

ل محتوای آموزشی بصورت مولتی مدیا ضبط و در سامانه نوید بارگزاری شده است. استاد درس را به شک :جلسات آفالین

 .منابعی جهت مطالعه بیشتر ارائه می دهد سخنرانی و معرفی

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه مثال و بحث گروهی، گروهیدانشکده پزشکی و به صورت کارکالس ها در  :حضوریجلسات 

  برگزار میشود .

 نحوه ارزشیابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشیابی

 12ارم:ب                                                                                                         (حین دوره هایارزشیابی) تکوینیالف( 

 

 8ارم:ب                                                                                                (          پايان دوره هایارزشیابی)ب( تراکمی 

 قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 رعایت نظم و حضور به موقع در کالس ها1

 رعایت شئونات اسالمی و اخالقی در جلسات2-

 مشارکت در بحث های کالس3-

 :مقررات دوره

 .در دوره کارورزی پزشکی اجتماعی هر کارورز مجاز به استفاده از دو روز مرخصی می باشد1.

 ه واتساپساعت قبل از طریق نماینده دوره یا در گرو24 عالوه بر اخذ مرخصی کتبی از مدیر مرکز، ضروری است زمان مرخصی2.

 .کارورزی به اطالع مسئول کارورزی رسیده شود

 .می باشد13 صبح الی8 زمان حضور در کارگاه و مراکز از3.

 .ی از طریق سامانه سبا برگزار می گرددگزینه ا4 در آخر دوره ، آزمون پایان دوره بصورت کتبی4.

 .لوگ بوک آموزشی باید روزانه تکمیل شده و در بازدید اساتید گروه ارائه شود5.

 .استفاده از روپوش سفید و اتیکت در طول دوره الزامی است6.

 .اییدبرای تکمیل لوگ بوک در صورتی که به هر دلیل موفق به انجام فعالیتی نشدید، علت آن را ذکر نم7.
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 :نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانیول دوره در مورد ؤسیاست مس

 .نمره توسط مربی کسر می شود2 در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات آموزشی و اخالق حرفه ای در طول دوره حداقل1

 ف دوره میروزسبب حذ3 روز قابل قبول بوده و بیشتر از3 با ارائه گواهی معتبر و به تشخیص مسئول دوره:( تا) *غیبت مجاز2.

 .شود

 دقیقه غیبت محسوب می شود15 حضور و غیاب در جلسات حضوری انجام می شود. تاخیر حضور در کالس بیش از3.

 یو م روز، دانشجو ملزم به حضور در فیلد در ماه های بعد به تعداد روزهای غیبت بوده7 تا3 در صورت غیبت مجاز بین4.

 .بایست تکلیف تعیین شده را به نحو احسن انجام دهد

 .غیبت مجاز بیش از یک هفته منجر به حذف دوره می شود5.

 .روز، در طول دوره نمره صفر برای دانشجو درنظر گرفته خواهد شد2 در صورت غیبت غیر مجاز بیشتر از6.

 .نمره نهایی دانشجو کسر خواهد شد نمره از2 روز، به ازای هر روز2 در صورت غیبت غیرمجاز کمتر از7.

 .در صورت غیبت در یک روز کارگاه نیز دانشجو مجاز به ادامه دوره نخواهد بود8.

 نیز وفقت وی کارورزان می توانند دو روز مرخصی در طی دوره داشته باشند که تنها با اطالع قبلی به مسئول دوره و کسب موا9.

 طابقفاده کنند. در صورت عدم اطالع، غیبت غیر مجاز از محل آموزش محسوب شده ممجوز پزشک مرکز می توانند از آن است

 .ضوابط برخورد می گردد

 .درخواست مرخصی در روزهای روتیشن یک روزه و کالس های تئوری مجاز نمی باشد10.

 :موارد زیر غیبت مجاز تلقی می شود*

 زایمان –

 فوت اقوام درجه یک مانند پدر، مادر، خواهر، همسر و فرزند –

 سفر حج واجب –

 حادثه غیرمترقبه به دالیل مستند –

 بیماری دانشجو با گواهی پزشک معتمد دانشگاه –

 ی،نامه رسمی از معاونت های دانشجویی فرهنگی یا آموزشی دانشکده )به منظور حضور در المپیادهای علمی، فرهنگ –

 موارد مشابه ورزشی و

 

 : قای سالمتو کلینیک پیشگیری و ارت مرکز خدمات جامع سالمت در فراگیرانشرح وظایف 

ری پیشگی در این دوره با حضور در مراکز جامع خدمات سالمت با مراجعین سالم و بیماری مواجه خواهید شد که همزمان خدمات

ا شرح وظایف دریافت می کنند. هدف از این دوره آشنایی شما بPHC( ) چارچوب نظام ارائه خدمات سالمتی اولیه و درمانی را در

جامع سالمت در حیطه مدیریت سیستم بهداشتی و درمانی و مدیریت سالمت جمعیت تحت  دماتپزشک و پرسنل مراکز خ

در  ستا شماارزیابی جامعه بیوسایکوسوشیال در بیماران می باشد. در این را پوشش و آشنایی با اصول ارائه خدمات پیشگیری و

ی وشش وارزیابی جامع و آموزش بیماران داراتحت پ این دوره مدیریت فرایند های جاری مراکز و مدیریت سالمت جمعیت

 .فاکتورهای خطر بیماریهای غیرواگیر در این دوره را برعهده خواهید داشت

ر ورد نظهمچنین با ارزیابی و اولویت بندی مشکل سالمتی جامعه تحت پوشش مرکز برنامه عملیاتی در راستای ارتقای شاخص م

 طراحی میکنید.

 :شبکه بهداشت درماندر  رانیفراگشرح وظایف 

 آشنایی با نقش و وظایف و دستورالعمل های قبلی و جدید ابالغ شده به هر واحد

تحلیل وضعیت موجود ( )situation analysisواحد مربوطه 

شناسایی نقاط قوت و ضعف و چالش های واحد مربوطه 

ارائه لیست راهکارها و مداخالت پیشنهادی برای واحد جهت ارتقا وضعیت 
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