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 course planبالینی یا  طرح دوره

  1400-1401 سال تحصیلی:

 تخصصیدوره:  پزشکی اجتماعی :یگروه آموزش

 :شماره درس  پزشکی اجتماعی نام درس:

گروه پزشکی اجتماعی، معاونت بهداشتی،  دوره: یبرگزار کانم دکتر آناهیتا بابک :دستیاری برنامهمدیر نام 

کاینیک های پیشگیری و ارتقاء مراکز جامع سالمت آموزشی، 

 بخش های بالینی منتخبسالمت، 

 یک سال طول دوره: 31/6/1401لغایت  1/7/1400 دوره: انیشروع و پا

 37928110 تلفن دفتر گروه: دانشکده پزشکی آدرس دفتر گروه:

 Email: babakanahita@yahoo.com 12-14شنبه تا چهارشنبه  با مسوول دوره: تماس یساعت و روزها

 پزشکی اجتماعیآشنایی دستیاران تخصصی با مباحث کویکولوم رشته  دوره: کلی هدف

 اهداف اختصاصی:

  های نظریجدول کالس

 درسنامه اسالید طرح درس مکان ساعت مدرس موضوع تاریخ ردیف

پیشگیری در سرطان اصول  شنبه  

 ها

گروه پزشکی  8-10  دکتر گلشیری

 اجتماعی
   

گروه پزشکی  10-12 دکتر بابک دیابت و پره دیابت 

 اجتماعی
   

پیشگیری از بیماری های  

 پیشگیری از حوادث  /شغلی

گروه پزشکی  12-14 دکتر صفاییان

 اجتماعی
   

راند بالینی  کلینیک سبک زندگی یکشنبه 

 اساتید گروه

کلینیک های  10-8

پیشگیری و ارتقاء 

 سالمت

   

راند بالینی  کلینیک سبک زندگی 

 اساتید گروه

کلینیک های  12-10

پیشگیری و ارتقاء 

 سالمت 

   

 SPSS (1)  )دکتر فرج  )مقدماتی

 زادگان

گروه پزشکی  14-12

 اجتماعی
   

گروه پزشکی  15-17 دکتر محمودیان ( 2پزشک خانواده ) 

  اجتماعی
   

راند بالینی  کلینیک سبک زندگی دوشنبه 

 اساتید گروه

کلینیک های  10-8

پیشگیری و ارتقاء 

 سالمت
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راند بالینی  کلینیک سبک زندگی 

 اساتید گروه

کلینیک های  12-10

پیشگیری و ارتقاء 

 سالمت

   

 گروه پزشکی 12-14  دکتر امینی سالمت مداخالت اجتماعی  

 اجتماعی
   

مولفه های سالمت و بیماری  سه شنبه 

(2)SDH-  /End Note  

دکتر توکلی فرد 

دکتر توکلی -

  مقدم

گروه پزشکی  10-8

 اجتماعی
   

راند بالینی   آموزش کارورزان -فیلد 

  اساتید گروه

مراکز خدمات  12-10

جامع سالمت 

 شهری

   

گروه پزشکی  12-14  دکتر خدیوی سیاستگذاری در سالمت  

 اجتماعی
   

راند بالینی  کلینیک سبک زندگی چهارشنبه 

 اساتید گروه

کلینیک های  10-8

پیشگیری و ارتقاء 

 سالمت

   

راند بالینی  کلینیک سبک زندگی 

 اساتید گروه

کلینیک های  12-10

پیشگیری و ارتقاء 

 سالمت

   

مدیریت بیماریهای واگیر در  

اصول پیشگیری /  ایران

  بیماری کودکان

/ دکتر انصاری

  دکتر معتمدی

گروه پزشکی  14-12

 اجتماعی
   

ژورنال کالب/ ژورنال واچ/  پنج شنبه 

 کنفرانس های علمی گروه

    مجازی 8-12 گروه اساتید

 های عملی ضروریجدول مهارت

 تعداد اجرای مستقل تعداد اجرای زیر نظر تعداد مشاهده مهارت

 حیطه آموزش

 

 

 

دروس جلسه از میان  یک قالب در آموزشی فرایند

 ی، دانشکده پزشکپزشکی دانشجویان انتخابی

 0سال اول: 1سال اول: 5سال اول:

 1سال دوم: 2سال دوم: 0سال دوم:

 1سال سوم: 0سال سوم: 0سال سوم:

 و پیشگیری مرکز طبکننده در  مراجعه به آموزش

 سالمت یارتقا

 15سال اول: 5سال اول: 5سال اول:

 20سال دوم: 0سال دوم: 0سال دوم:

 15سال سوم: 0سال سوم: 0سال سوم:

 0سال اول: 0سال اول: 2سال اول:

 0سال دوم: 2دوم:سال  0سال دوم:
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ضمن خدمت کارکنان بخش  آموزشی هایبرنامه 

 پزشکی هایآموزش مداوم گروه  هایبرنامه ، سالمت

 متخصصینآموزش مداوم گروه  هایبرنامه و  عمومی

 3سال سوم: 0سال سوم: 0سال سوم:

 مدیریت حیطه

 

 

 

 

 

تحلیل بار بیماری و تعیین گرهای سالمت 

شناسائی، ارزیابی و  اولویت بندی مشکالت 

 سالمت و عوامل مرتبط

 0سال اول: 0سال اول: 0سال اول:

 0سال دوم: 1سال دوم: 0سال دوم:

 1سوم:سال  0سال سوم: 0سال سوم:

 0سال اول: 2سال اول: 0سال اول: اولویت تعیین

 1سال دوم: 0سال دوم: 0سال دوم:

 2سال سوم: 0سال سوم: 0سال سوم:

 0سال اول: 0سال اول: 0سال اول: ارزشیابی و پایش، برنامه اجرای، برنامه طراحی

 0سال دوم: 1سال دوم: 0سال دوم:

 1سوم:سال  0سال سوم: 0سال سوم:

 0سال اول: 0سال اول: 1سال اول: اجتماعی بازاریابی

 0سال دوم: 1سال دوم: 0سال دوم:

 1سال سوم: 0سال سوم: 0سال سوم:

 0سال اول: 0سال اول: 0سال اول: سالمت در عدالت تحلیل

 0سال دوم: 1سال دوم: 0سال دوم:

 1سال سوم: 0سال سوم: 0سال سوم:

 ارائه، همدلی، خطر رسانی اطالع، ارتباط برقراری حیطه مشاوره

مشاوره پژوهشی به پایان نامه ها و طرح های ) مشاوره

 (پژوهشی

 2سال اول: 1سال اول: 1سال اول:

 4سال دوم: 0سال دوم: 0سال دوم:

 4سال سوم: 0سال سوم: 0سال سوم:

 ارائه، همدلی، خطر رسانی اطالع، ارتباط برقراری

 مرکز طبمشاوره بالینی به مراجعین ) مشاوره

 (پیشگیری و ارتقاء سالمت

 4سال اول: 1سال اول: 1سال اول:

 4سال دوم: 0سال دوم: 0سال دوم:

 2سال سوم: 0سال سوم: 0سال سوم:

 ارائه، همدلی، خطر رسانی اطالع، ارتباط برقراری

 (مشاوره به مدیران عرصه سالمت) مشاوره

 0سال اول: 0سال اول: 1سال اول:

 0سال دوم: 1سال دوم: 0سال دوم:

 1سال سوم: 0سال سوم: 0سال سوم:

 0سال اول: 0سال اول: 0سال اول: سالمت خدمات تولید و کارآفرینی

 0سال دوم: 1سال دوم: 0سال دوم:
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 1سال سوم: 0سال سوم: 0سال سوم:

 خدمات حیطه ارائه

 ارتقاء و پیشگیری

 سالمت

 28سال اول: 12سال اول: 6سال اول: خطر مدیریت، خطر عوامل تعیین، خطر ارزیابی

 28سال دوم: 12سال دوم: 6سال دوم:

 14سال سوم: 4سال سوم: 2سال سوم:

 6سال اول: 6سال اول: 0سال اول: رجاعا

 6سال دوم: 6سال دوم: 0سال دوم:

 2سال سوم: 2سال سوم: 0سال سوم:

 4سال اول: 2سال اول: 0سال اول: علمی شواهد از استفاده

 4سال دوم: 2سال دوم: 0سال دوم:

 2سال سوم: 1سال سوم: 0سال سوم:

 شواهد تولید حیطه

 بهره برای معتبر

 نظام در برداری

 سالمت

 1سال اول: 0سال اول: 0سال اول:  اولیه شواهد تولید

 2سال دوم: 0سال دوم: 0سال دوم:

 0سال سوم: 0سوم:سال  0سال سوم:

 0سال اول: 0سال اول: 0سال اول: ثانویه  شواهد تولید

 0سال دوم: 0سال دوم: 0سال دوم:

 1سال سوم: 0سال سوم: 0سال سوم:

 1سال اول: 0سال اول: 0سال اول: دانش ترجمان

 0سال دوم: 0سال دوم: 0سال دوم:

 0سال سوم: 0سال سوم: 0سال سوم:

 0سال اول: 10سال اول: 0سال اول: پژوهش متدلوژی

 5سال دوم: 0سال دوم: 0سال دوم:

 5سال سوم: 0سال سوم: 0سال سوم:

 ها داده تحلیل و تجزیه 

 

 

 0سال اول: 10سال اول: 5سال اول:

 5سال دوم: 0سال دوم: 0سال دوم:

 5سال سوم: 0سال سوم: 0سال سوم:
 

مه که مطالعه همه کتاب یا ه یدر صورت -کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظر در این درسعنوان درس ) اصلی منابع

 (نباشد یمجلدات آن به عنوان منبع ضرور

 )مباحث منتخب( :كتب اصلي -الف
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1. Medical Statistics: A guide to SPSS, data analysis and critical appraisal. Peat J, Barton B. 

John Wiley & Sons; 2014 

2. Gordis Epidemiology. By Gordis L. Saunders; 5th edition, 2019. 

3. Life Style Medicine, Rippe, James M., 2019 (Part I: Total, Part II: Chap; 6, 8, 9, Part III: 

Chap; 11-13, Part IV: Chap; 15-18, Part V: Chap; 26, Part VI: Total, Part VII: Total, Part 

VIII: 36-38, Part XIII: 73-78, Part XV: 89, 91-93, Part XIX: 115, 116, 119, 120) 

4. Medical education Theory and Practice. Edited by Tim Dornnan, Karen Man, 2011. (Chap 

9: Teaching and learning in small group Chap 10: Teaching and learning in large groups 

Chap 14: Assessing learners) 

5. Oxford textbook of global public health. Detels R, Tan CC, editors. Oxford University 

Press, USA; 2015. (1.1. The scope and concerns of public health 

2.10. Access to healthcare and population health. 3.5. Priority setting, social values, and 

public health 3.6. policy in developing countries 6.6. Economic appraisal in public 

healthcare: assessing efficiency and equity 6.9. Implementation science and translational 

public health 9.5. Interpersonal violence: a recent public health 11.1. Health needs 

assessment 11.2. Prevention and control of non-communicable diseases 11.5. 

Environmental health practice 

11.7. Strategies for health services) 

6. Community-based Health Interventions. Guttmacher S, Kelly PJ, RuizJanecko Y. John 

Wiley & Sons; 2010. (Chap: 1 & 4 -9) 

7. Handbook on Health Inequality Monitoring with a Special Focus on Low- and Middle-

income Countries. World Health Organization 2013 

8. Evaluating Public and Community Health Programs. Harris MJ. John Wiley & Sons; 2016. 

Chap: 1-3 

9. Textbook of Family Medicine. Robert E. Rakle, 9th edition, 2016, Chap: 4, 14-16, 20, 22-

23, 27, 31, 34, 38, 40, 46 

10. Getting Health Reform Right. A guide to improving performance and equity. Mark J. 

Roberts. Oxford, 2008, Chap: 8-12 

 

 مجالت اصلي: -ب

- Journal of Epidemiology and Community Health 
- Preventive Medicine Journal 
- WHO Bulletin 

 : مقاالت منتخب از ژورنال های مرتبط
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1. Health Care Waste Management Improvement Interventions Specifications and Results: A 

Systematic Review and Meta-Analysis. Iranian Journal of Public Health. / VOL 49 NO 9 (2020) 

 2. The Effect of Individual Time Preferences on Smoking Behavior: Insights from Behavioral 

Economics. Iranian Journal of Public Health. VOL 49 NO 9 (2020) 

3. The Impact of Air Pollution on Hospitalization for Cardiovascular and Cerebrovascular 

Disease in Shenyang, China. Iranian Journal of Public Health. VOL 49 NO 8 (2020)  

4. Factors Associated with Mortality in COVID-19 Patients: A Systematic Review and 

MetaAnalysis. Iranian Journal of Public Health. VOL 49 NO 7 (2020 

 5. Universal masking during COVID-19 pandemic: Can textile engineering help public health? 

Narrative review of the evidence. Preventive Medicine Journal. Volume 139, October 2020, 

106236 

6. The Healthy Aging Index analyzed over 15 years in the general population: The Doetinchem 

Cohort Study. Preventive Medicine Journal. Volume 139, October 2020, 106193 

 7. Current recommendations on the selection of measures for well-being. Preventive Medicine 

Journal. Volume 133, April 2020, 106004 

 8. Pathophysiology, Transmission, Diagnosis, and Treatment of Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19). JAMA. JAMA. 2020; 324(8):782-793. doi:10.1001/jama.2020.12839. 

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

- Lifestyle Medicine, Lifestyle, the Environment and Preventive Medicine in Health and 

Disease, Third Edition, Garry Egger 

- Social determinants approaches to public health: from concept to practice; Erik Blas, 

et al, World Health Organization 

- CURRENT Guidelines in Primary Care 2020, Jacob A. David 

 نحوه ارزشیابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشیابی

 بارم:                                                                                نمره 150          (حین دوره هایارزشیابی) تکوینیالف( 

 بارم  نمره                                                                                150  (        پایان دوره هایارزشیابی)ب( تراکمی 

 150کل نمره ) %50است.  300های ارتقای هرسال برابر بر اساس مصوبه هفتاد و دومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مجموع نمره

 نمره( اختصاص به آزمون کتبی دارد. 150) %50ه ضوابط مربوطه و نمره( اختصاص به ارزیابی درون بخشی با توجه ب

 

 سال اول بخشی درون ارزیابی 

 

 جمع ایتم ها نمره آیتم ارزشیابی

 150 60 کتبی درون گروهی آزمون کتبی
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 90 نمره ارتقای ساالنه 

 

 

 

 ارزیابی درون بخشی

OSCE 30  

 30 رفتار حرفه ای 150

 10 د سازینکارگاه توانم

 20 بخش بالینی

معاونت بهداشتی/ مرکز خدمات جامع 

 سالمت

10 

 20 کلینیک پیشگیری

 10 ژورنال کالب و کنفرانس های داخلی
 10 گزارش پیشرفت پایان نامه و پروژه تحقیقاتی

 10 الگ بوک الکترونیک

 
 

 قوانین و مقررات آموزشی دوره:

ای که از طرف گروه آموزشی، بر اساس برنامه آموزشی مصوب رشته مربوطه تنظیم می شود، در کلیه فعالیت دستیاران موظفند طبق برنامه 

 .بطور فعال شرکت نمایند گروهدرمانی، طبق برنامه تنظیمی  یهای آموزشی، پژوهشی و تشخیص

 وه یا مسئول برنامه دستیاری تنظیم می شود.تحصیل در دوره دستیاری بطور تمام وقت بوده و براساس برنامه ای است که از طرف مدیرگر

 :زیر است کار به شرح ساعات حداقل

 30/16 لغایت 30/7 از ساعت الی چهارشنبه ـ روزهای شنبه 1

، شرکت در کنفرانس های آموزشی گروه، ارائه گزارش self-empowerment)برنامه های  30/12 لغایت 30/7 ها از ساعتشنبهـ پنج 2

 پیشرفت تکالیف محوله(

 :نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانیول دوره در مورد ؤسیاست مس

 مطالعه دستیاران، سایر و اساتید با حداکثری همکاری علمی، موثر حضور انضباط،  رود در طول این دوره در رعایتاز دستیاران انتظار می

 .باشند کوشا اخالقی موازین رعایت و علمی مراجع

-یریپیشگو  ، مدیریتی، پژوهشیهای آموزشیشود، در فعالیتمی تنظیم آموزشی مربوطه گروه از طرف ای کهبرنامه اند طبقموظف دستیاران

 نمایند. شرکت طور فعال، بهدرمانی

 .یابند تعالی توانمند متخصصینی به و باشند فرد و جامعه رسانخدمت ،علمی محیطی در گرامی دستیاران است امید

 کالس های درس: شرح وظایف فراگیران در 

 حضور به موقع در کالس درس 

 مطالعه منابع معرفی شده از طرف استاد قبل از کالس 

 شرکت فعال در بحث کالسی 

 انجام به موقع تکالیف محوله 

 بالینی:  روتیشنشرح وظایف فراگیران در 
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  بخش مربوطه یصبحگاه گزارششرکت در 

 نسخه نویسی اجتماعی( -حضور بر بالین بیماران در ویزیت های روزانه و راند های عمومی بخش )شرح حال اجتماعی 

 نسخه نویسی اجتماعی( -حضور در درمانگاه های سرپایی بخش مربوطه  )شرح حال اجتماعی 

 چهارمسطح  یریشگیسالمت و پ یمراقبت ها تیفیک یابیارز 

 یبستر مارانیب متسال ارتقاء و یریشگیپ تیزیو 

 و ارائه کنندگان خدمت( رانیفراگ ماران،یب) مشاوره و آموزش 

 آن تیریمد جهت برنامه نیتدو و سالمت یاجتماع تعیین گر یابیارز 

 سالمت مداخالت یسنج امکان 

 ژورنال کالب: در  رانیفراگشرح وظایف 

 برگزاری انتخاب مقاله مورد نظر به کمک استاد مسئول یک هفته قبل از تاریخ 

 روز قبل از تاریخ برگزاری 5 و سایر دستیاران ایمیل مقاله به همه اساتید 

 مطالعه کامل مقاله منتخب 

 ارائه و بحث علمی در مورد مقاله در تاریخ مقرر 

 شرکت فعال در تمام جلسات ژورنال کالب 

 کلینیک پیشگیری:روتیشن در  رانیفراگشرح وظایف 

 پوشش تحت جامعه و یفرد خطر تیریمد و یابیارز   

 سالمت ی اجتماعیابیبازار 

 خدمت رندگانیگ به سالمت مشاوره 

 اموزش ابشاری به کارورزان وکاراموزان دوره پزشکی اجتماعی 

 مرکز خدمات جامع سالمت:روتیشن در  رانیفراگوظایف  شرح

  تبیین یک برنامه عملیاتی در راستای ارتقای کیفیت و کمیت مراقبت های سالمت جمعیت تحت پوشش مراکزاز طریق ارزیابی و

 اولویت بندی مشکالت سالمت ، طراحی و اجراو ارزشیابی برنامه عملیاتی 

  ارزیابی اموزشیآموزش و توانمند سازی کارکنان و سفیران سالمت بر اساس نیاز سنجی برنامه ریزی و 

 معاونت بهداشتی: روتیشن در رانیفراگوظایف  شرح 

 مختلف شبکه  یهابخش عملکرد و ساختار لیتحل 

 و خدمات مراکز  هادستورالعمل ها،برنامه یابیارز و نقد 

 سالمت کیالکترون یها سامانه لیتحل و یابیارز 

 خدمات تیفیک ارتقاء و یابیارز ارجاع نظام و تیجمع در سالمت تیریمد 

 رانیو مشاوره به کارکنان و مد آموزش 

 

 

 


