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 زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 پسشکیدانشکده 

 0999-0011 سال دوم نیمسال در پسشکی بالینی پیش گروه درس طرح فرم

    سالمت اصول خدمات   نام درس:

 نظری نوع واحد: واحد                         2تؼداد واحد: 

 پسشکی ػمومی                             ػلوم پایه/ رشته تحصیلی:مقطغ و 

 -پیشنیاز : دروس 

 20/0/0011تاریخ امتحان پایان ترم:              تاریخ امتحان میان ترم:

          سید مهدی مدنی    :   مدرس

 مجازی( صورت به) سیما سامانه: کالس مکان

 8-9:91: کالس ساػت            سه شنبه: کالس روز

 http://vs.iaun.ac.ir/m2617لینک دفتر کار مجازی: 

 madani431{at}gmail.com :الکترونیکی پست آدرس
 

 سالهت تٌایی سیز ٍ اٍلیِ اصَل تاآضٌایی داًطجَیاى  ّذف کلی:
 

 :در پایاى دٍرُ داًطجَ قادر خَاّذ تَد  اّذاف اختصاصی:

 

 حیطِ ضٌاختی

 را تذاًذ. هفاّین کلی سالهت -1

 را تَضیح دّذ. تْذاضتیًظام ّای عزضِ خذهات  -2

 را تطٌاسذ. عَاهل تاثیزگذار تز سالهت -3

 

 حیطِ ًگزضی

 داضتِ تاضذ. درک هٌاسة اسضزایط تْذاضتی -1

 داضتِ تاضذ. اعتقاد تِ ضزٍرت ًظام عزضِ خذهات تْذاضتی هٌاسة -2

 داضتِ تاضذ. درک هٌاسة اس هذیزیت سالهت -3

 

 حیطِ هْارتی

 تاضذ. داضتِتَاًایی تحلیل ًظام عزضِ خذهات سالهت  -1

 داضتِ تاضذ. تَاًایی تحلیل ٍضعیت سالهت جاهعِ تحت پَضص -2

 داضتِ تاضذ. تَاًایی ادارُ خذهات سالهت -3
 

 اهتحاى پایاى تزم –طزح سَاالت  –تکالیف ارجاعی تزای داًطجَیاى در خارج اس کالس  –پزسص ّای حیي درس  –حضَر ٍ غیاب  استاد: فعالیت



 . پاسخپزسص ٍ سخٌزاًی، ضیَُ تذریس: 

 پاٍرپَیٌت ٍسایل کوک آهَسضی: 
 

ارایِ پاسخ تِ سَاالت اعالهی در خارج اس کالس ٍ تحَیل  –پاسخ تِ سَاالت اعالهی در کالس  –حضَر فعال در کالس  چگًَگی فعالیت داًطجَ:

 پاسخ ّا

 تکالیف داًطجَ: ارایِ پاسخ کتثی تِ سَاالت اعالهی در ّز جلسِ

  ًحَُ ارسیاتی داًطجَ:

 ًوزُ( 11) اهتحاى –ًوزُ(  2فعالیت ّای کالسی )

 تَضیحات:

 جدول زمانبندی درس                  

 رئوس مطالب تاریخ ردیف

 کلیات ٍ تاریخچِ سالهت ::23/23/24 0

 هفاّین ٍ اطالعات سالهت ::23/24/:2 2

 ًظام ّای هزاقثت ّای تْذاضتی در جْاى ::37/23/24 9

 ًظام عزضِ خذهات تْذاضتی در ایزاى  28/2/2511 0

 سیوای سالهت در ایزاى ٍ جْاى 35/2/2511 5

 ساسهاى ّای های ٍ تیي الوللی سالهت 42/2/2511 6

 عَاهل تاثیزگذار تز سالهت 8/3/2511 7

 تْذاضت هحیط ) آب ( 32/3/2511 8

 تْذاضت هحیط ) َّا ( 39/3/2511 9

 تْذاضت هحیط ) غذا ( 5/4/2511 01

 آهَسش تْذاضت ٍ ارتقا سالهت 22/4/2511 00

 هذیزیت خذهات سالهت 29/4/2511 02

 ضاخص ّای سالهتی ٍ ًحَُ تحلیل ٍ کارتزد آًْا 36/4/2511 09
 

 لطفا طثق اصَل رفزًس ًَیسی ٍ کاهل ًَضتِ ضَد. :هٌاتع درسی

 .اًتطارات اًذیطِ رفیع ، ایزاى ، تْزاىوَر ، اصَل ٍکلیات خذهات تْذاضتی، آخزیي چاج، آقاهالیی ، تی

 


