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 (Course Plan)فرم برنامه درسي

 

 

 
 

 : نام درس

 پزشک خانواده و مراقبت های اولیه سالمت
 1 :  تعداد واحد

  ساعت 17 مدت زمان ارائه درس : MPH   مقطع :

 ندارد:   نیاز پیش 

 استاد اپیدمیولوژی -دکتر رضا چمنمسئول برنامه : 

 

 عناوين کلي اين درس شامل موارد زير مي باشد :
  

 سابقه پزشک خانواده در جهان و ایران .1

 وجوه تمایز مراقبت های اولیه سالمت .2

 پزشک خانواده تعریف و نقش .3

 توانمندی های اساسی پزشک خانواده .4

 تداوم خدمات در پزشک خانواده .5

 جامعیت خدمات در پزشک خانواده .6

 هماهنگی خدمات در پزشک خانواده .7

 دستاوردهای پزشک خانواده در ایران و جهان .8

 ف کليهد 

 آشنایی با جایگاه و نقش پزشک خانواده در نظام سالمت 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 .خدمات اولیه سالمت را بیان کند 

  بهداشت دانشكده
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 .ویزگی های خدمات اولیه سالمت را برشمارد 

 ارایه خدمات اولیه سالمت را بیان کند ساختار. 

 خانواده را ذکر کند. مفاهیم و مدل های پزشک 

 جاع را تعریف کند.نظام ار 

 خانواده را بیان کند. مبتنی بر پزشک سالمت ویژگی های نظام 

 .وظایف پزشک خانواده را بر شمارد 

 روش آموزش

 کنفرانس دانشجویی -استاد سخنرانی 

 شرايط اجراء

  امكانات آموزشي بخش 

  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

   آموزش دهنده 

  عمومی بهداشتاساتید بخش 

  درسي اصلي منابع

 پزشک خانواده؛ چیستی و چرایی. دکتر شهرام یزدانی  .1
2. The World Health Report 2000 – Health Systems: Improving Performance 

3. Justin Allen -The European Definition of Family Practice – 

WHO/WONCA 2002 

4. The World Health Report 2008 – Primary care now more than ever 

 

  ارزشیابي

 نحوه ارزشیابي 

  ارایه کنفرانس( -فعالیت های کالسی دانشجو)حضور فعالارزیابی 

 امتحان پایان ترم 

 کل نحوه محاسبه نمره  

  30تهیه گزارش تحلیلی از پزشکی خانواده در ایران% 

   30حضور فعال در کالس و ارایه کنفرانس% 

  40امتحان پایان ترم% 

 

 مقررات 

                                          12حداقل نمره قبولی 

  جلسه 1                     تعداددفعات مجاز غیبت در کالس 
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 پزشک خانواده و مراقبت های اولیه سالمت درس زمانبندی جدول

 نحوه ارائه ساعت ارائه سرفصل مطالب
منابع 

 درسي

امكانات مورد 

 نياز
 يابيروش ارزش

سابقه پزشک خانواده  .1

 12-10 در جهان و ايران
 خنرانیس

 کنفرانس
 4-1منابع 

 کامپیوتر 

 پروژکتور
 پرسش و پاسخ

وجوه تمايز مراقبت  .2

 12-10 های اولیه سالمت
 خنرانیس

 کنفرانس
 4-1منابع 

 کامپیوتر 

 پرسش و پاسخ پروژکتور

تعريف و نقش پزشک  .3

 4-1منابع  کنفرانس خنرانیس 12-10 خانواده

 کامپیوتر 

 پرسش و پاسخ پروژکتور

توانمندی های اساسي  .4

 4-1منابع  کنفرانس خنرانیس 12-10 پزشک خانواده

 کامپیوتر 

 پرسش و پاسخ پروژکتور

تداوم خدمات در  .5

 4-1منابع  کنفرانس خنرانیس 12-10 پزشک خانواده

 کامپیوتر 

 پرسش و پاسخ پروژکتور

جامعیت خدمات در  .6

 4-1منابع  کنفرانس خنرانیس 12-10 پزشک خانواده

 کامپیوتر 

 پرسش و پاسخ پروژکتور

هماهنگي خدمات در  .7

 4-1منابع  کنفرانس خنرانیس 12-10 پزشک خانواده

 کامپیوتر 

 پرسش و پاسخ پروژکتور

دستاوردهای پزشک  .8

خانواده در ايران و 

 جهان
 4-1منابع  کنفرانس خنرانیس 10-12

 کامپیوتر 

 پروژکتور
 خپرسش و پاس

 


