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پشػتبسی ػالهت جبهؼِ ثؼٌَاى یک سؿتِ تبثیشگزاس ٍ ػضَ فؼبل دس تین ػالهت ٍ ػْین دس ػیبػتْبی ًظبم اسائِ  :ضزح درس

خذهبت ثْذاؿتی  اػت. ثٌبثشایي آؿٌبیی داًـجَیبى کبسؿٌبػی اسؿذ پشػتبسی ػالهت جبهؼِ ثب اًَاع ًظبم ّب، هَػؼبت ٍ 

 داس اػت. ػبصهبًْبی ػشضِ خذهبت ػالهت اص اّویت ٍیظُ ای ثشخَس

  :َذف کلی

اسایِ خذهبت ػالهت ثِ ًحَی کِ ثتَاًٌذ ثب   ثب اًَاع ًظبم ّب ػبصهبى ّب ٍ هفبّین آؿٌبیی داًـجَیبى پشػتبسی ػالهت جبهؼِ

ؿٌبػبیی فشكت ّب ٍ چبلؾ ّبی هَجَد دس عشح تحَل ػالهت، ثِ ػٌَاى ػضَی فؼبل دس تین ػالهت، ًقؾ هحَسی دس ػیبػت 

 خذهت، اسصؿیبثی  ٍ ثْجَد کیفیت خذهبت ثْذاؿتی تین ػالهت ایفب کٌٌذ.گزاسی، اسایِ 

 :اَذاف رفتاری

 دس پبیبى ایي دسع اص داًـجَیبى اًتظبس هی سٍد: 

 اًَاع ًظبم ّبی اسائِ خذهبت  ثْذاؿتی دس ایشاى ٍ جْبى سا ًبم ثشدُ ٍ ثب یکذیگش هقبیؼِ ًوبیٌذ.  -1

 پزستاری سالهت جاهعِ ٍ سالوٌذیگروه آموزشی: 

 Course Syllabus         شناسنامه درس

 585548 شمبرٌ درس:                         ًظبم ّبی ػشضِ خذهبت ػالهت  عىًان درس:
 نظری واحد 1تعداد ياحد:ع ي وً

                             وذاردپیش ویبز یب َمسمبن:  دريس

                                                     1400-1401ول ا ویمسبل تحصیلی     3 پشػتبسی تشم اسؿذ کبسؿٌبػی فراگیران )رشتٍ، مقطع، ترم(:
           :کالس شمبرٌ مکبن            صبح          10تا  8چهارشنبه ها          زمبن کالس:

   دکتش خشاػبًی ٍ دکتش افـبسی  مدرسیه:                             دکتش پشٍاًِ خشاػبًی مسئًل درس:
  5تا 2سه شنبه یک شنبه و ور در دفتر کار: حضزمان 

  khorasanp@gmail.com     khorasanip@nm.mui.ac.ir : ایمیل      37927588: تمبس شمبرٌ

 khorasani-https://profiles.mui.ac.ir/parvanehآدرس اینترنتی: 
 

mailto:khorasanip@nm.mui.ac.ir
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 تبسیخچِ تَػؼِ، اّذاف ٍ سٍیکشدّبی ًظبم ّبی ػشضِ خذهبت ػالهت سا ؿشح دٌّذ.  -2

 ػَاهل تبثیشگزاس ثش ًحَُ اسائِ خذهبت ثْذاؿتی دس ًظبهْبی هختلف سا  تَضیح دادُ ٍ تحلیل ًوبیٌذ.  -3

 ؿشح دٌّذ.( سا Primary Health Careهشاقجت اٍلیِ ثْذاؿتی ) ( Basic Health Serviceٍخذهبت اػبػی ثْذاؿت ) -4

سا تحلیل ٍ خَدهشاقجتی دس دٍ حَصُ ثْذاؿت ٍ دسهبى دس کـَس هب تذاسک ػشضِ خذهبت ثْذاؿتی ثب سٍیکشد استقبی ػالهت   -5

 ًوبیٌذ. 

 اًَاع ػبصهبًْب ٍ هَػؼبت خذهبت ػالهت سا ًبم ثشدُ ٍ خذهبت پشػتبساى دس ایي هَػؼبت سا تَضیح دٌّذ.  -6

 دس ًظبم ػشضِ خذهبت ػالهت سا تحلیل ًوبیٌذ. پبیؾ ٍضؼیت ػالهتی ٍ اثشثخـی خذهبت  -7

 سٍؽ ّب ٍ ؿبخق ّبی هْن پبیؾ ٍضؼیت ػالهتی سا  دػتِ ثٌذی ٍ اّن آًْب سا  ثِ تفکیک ًبم ثجشًذ. -8

 اًَاع هذلْبی اسایِ خذهب ت پشػتبسی سا ًبم ثشدُ ٍ تَضیح دٌّذ.  -9

 َضیح دٌّذ.اًَاع ًقؾ ّب ٍ خذهبت ػوَهی ٍ تخللی پشػتبساى دس  ًظبم ػالهت سا ت -10

 هذیشیت کیفیت ٍ هذلْبی ثْجَد کیفیت دسًظبم ػشضِ خذهبت ػالهت سا ؿشح دٌّذ.  -11

 ساّکبسّبی ثبصًگشی ٍ اكالحبت دسًظبهْبی ػشضِ خذهبت ػالهت ٍ اسصؿیبثی ٍ  اثش ًْبیی دس ػالهتی  سا تَضیح دٌّذ. -12

 تخلیق هٌبثغ دس ًظبهْبی اسائِ خذهبت ػالهت سا ؿشح دٌّذ.   -13

 کبس دس ًظبهْبی ػشضِ خذهبت ػالهت سا ؿشح دادُ ٍ تحلیل ًوبیٌذ.ثحشاى ًیشٍی  -14

هقبیؼِ ًظبم اسایِ خذهبت ػالهت، هذلْبی اسایِ خذهبت پشػتبسی ٍ  اًَاع هَػؼبت ٍ ػبصهبًْبی اسایِ خذهبت پشػتبسی ایشاى  -15

 یي  ًوبیٌذ.ثب یکی اص کـَسّبی اسٍپب، آهشیکب/کبًبدا، طاپي ٍ .... سا ثِ كَست یک هغبلؼِ تغجیقی  تذٍ

 چبلؾ ّب ٍ فشكت ّبی عشح تحَل ػالهت دس پشػتبسی سا ثِ كَست یک ػویٌبس گشٍّی )یک ػبػتِ ( اسایِ دٌّذ. -16

 

 : ادارٌ درس  ريش تذریس ي ضیًٌ

دس هٌبثغ ایٌتشًتی، کتت  ٍ کبٍؿگشی ػخٌشاًی، ثحث گشٍّیثِ سٍؽ  تلفیقی حضَسی ٍ هجبصی )آفالیي ٍ آًالیي( ثب تذسیغ

 ،سٍصًبهِ ّب ٍ هجالت هؼتجش

 ابشار مًرد ویاس تذریس:

ػبهبًِ ) ٍ کالػْبی ّوضهبى ًَیذٍ تجْیضات هشتجظ ثب اػتفبدُ اص ػبهبًِ یبدگیشی الکتشًٍیک  هٌبثغ دیجیتبل فبیل كَتی، اػالیذ ٍ

 (پشػشػت ایٌتشًت ٍ اتلبل ثِ کن ٍ هیکشٍفيٍة ، ٍ فلؾ پلیش ًشم افضاس ادٍثی کبًکت سایبًِ/ ػیؼتن اًذسٍیذ ثب 

 :فزاگیزان يظایف

  ثِ هَقغ دس کالع دسع )عجق هقشسات آهَصؿی(کبهل ٍ حضَس  -

ثبسگزاسی پی دی اف یب هتي ،   )ػبهبًِ ًَیذ( آفالیي / هجبصی آًالیي حضَسی ٍ یّبثحث ٍ گفتگَدس ؿشکت فؼبل  -

تکبلیف  اسایِ ثِ هَقغ ٍ   تکبلیف اص یک الی دٍ سٍص قجل اص تبسیخ جلؼبت ثش اػبع  ثشًبهِ پیَػت هقبالت هشتجظ ثب 

 دی ٍ گشٍّی عجق جذٍل صهبًی عشح دسعفش
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 ٍ رکش هؼتجشؿَاّذ هقبالت ٍ پبیِ ثشاعالػبت صهیٌِ ای آهبدگی ػلوی ثب اسایِ هؼتٌذات ٍ تَاًوٌذی ٍ ًـبى دادى  -

 ( دیجیتبل کتبثخبًِ ٍ هٌبثغ الکتشًٍیک ،ت، هجالتص کالع)کتهغبلؼبت خبسج ا دس هٌبثغ

 قًاویه ي مقزرات کالس: -

  گشٍّی ٍ ثیي فشدی تؼبهالت ٍ هجبصی حقیقی ٍ استجبعبت دس اخالقی ، آهَصؿیًَبت ؿئ تسػبی -

)هٌبثغ  تبییذ هغبلؼِ هحتَاّب  ٍ  دسػی تـکیل ؿذُ  پبػخگَیی ثِ هَقغ دس گشٍُ هجبصی کِ ثشای ّوبٌّگی ّبی -

 )یک الی دٍ ّفتِ (دس هْلت هقشس (ثبسگزاسی ؿذُ اػبتیذ دس ػبهبًِ ًَیذ 

 اساس هظَتِ  آئیي ًاهِ آهَسشی  ًحَُ تزخَرد تا غیثت داًشجَیاى در کالس تِ شزح سیز است.تز  -

ٍ هشوَل کسز ًوزُ الف( غیثت در جلسات درس تا سقف هشخض شذُ در آئیي ًاهِ آهَسشی هزتَطِ در طَرتی هجاس خَاّذ تَد 

ًخَاّذ گزدیذ کِ تا ارائِ هذارک هستٌذ ٍ گَاّی هعتثز ٍ تأئیذ شذُ ٍ تا تشخیض هعاٍى هحتزم آهَسشی داًشکذُ هزتَطِ هجاس 

 شٌاختِ شَد.

ب( ًحَُ تزخَرد تا غیثت غیز هَجِ داًشجَ در کالس درس در سقف کوتز اس 
 

  
 ) چْار ّفذّن (  تشزح سیز هی تاشذ:  

 ًوزُ  1غیثت غیزهَجِ            کسز  ساعتدٍ یک جلسِ هعادل  -            غیثت غیزهَجِ            قاتل تخشش ساعت یک -

 ًوزُ  4غیثت غیزهَجِ         کسز  اعتسچْار  دٍجلسِ هعادل-                      ًوزُ 5/2غیثت غیزهَجِ             اعت سسِ -

شــَد هقزر گزدیذ تِ اسای ّز جلسِ استاد  در خظَص ًحَُ تزخَرد تا تعطیلی کالس) غیز هجاس( کِ تِ طَرت گزٍّی اًجام هی ج(

( هٌجز تِ ًوزُ طفز در درس خَاّذ تَد ٍ در 11/4تذیْی است غیثت تیش اس حذ هجاس).   ًوزُ کسز ًوایذ. 2هی تَاًذ تا سقف 

 طَرت هجاس تَدى غیثتْا تا ارائِ هستٌذات ٍ اخذ هَافقت شَرای آهَسشی داًشکذُ، هَجة حذف درس خَاّذ شذ.

 ت:ي تفکیک ومزا ارسضیابی ضیًٌ

 011ومزٌ اس  فؼالیت ردیف

 5 ارگذاری مقاالتتحضور فعال کالسی  1

 ارگذاری مقاالتتتا ( آتانتا آخز  )شزکت در تحث /گفت وگو سامانه نویذ 2

 .....ایاران تا سایز کشورها نظام سالمت مقایسه
10 

 10 موضوع انتخاتی در کالس سمینار دررایه ا 3

 15 منتخةموضوع تیة کارت(  +هقبلِ 5 و هشتجظ کتبة  1) ارائه گشارش مکتوب  4

 60 آسمون پایان تزم 5

  100 
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Active learning, Analytic and Critical thinking, Presentation, Articles/ Bib carts 

 1 ً جلؼِ ػٌَاى ثب هشتجظ  بت حضَسی ثب هغبلؼِ آهبدگی ٍ اسایِؼجلوشُ هـبسکت فؼبل دس  

 2 آهشیکب -اسٍپب شاى ثب ػبیش کـَسّب )ای ًظبم ػالهت هقبیؼِ( آثبىتب آخش  )ًوشُ ؿشکت دس ثحث /گفت ٍگَ ػبهبًِ ًَیذ- 

 ًَاع ًقؾ ّب ٍا ، (يٍ تکویلی ٍ ثیوبسیْبی خبف ٍ هضه خلَكی ٍ دٍلتیشالیب  اص ًظش اًَاع پَؿؾ ثیوِ )اػت -آفشیفب

ثب رکش هٌبثغ ٍ  ثْذاؿتی ٍ دسهبًی هشاکض دس ؿشح ٍظبیف پشػتبساى هقبیؼِ  -خذهبت ػوَهی ٍ تخللی پشػتبساى 

 Ref12:Article   ٍRef 1,16ٍ7   Ref8, ch: 13,14,15: (447-525)+slid, Articles  اص  هؼتٌذات

 3  ُ6تب  3بت ثِ جلؼ هشتجظ ثب هجبحث هشثَط کتبة  1ٍ  هقبلِ 5هتي اص  خالكِ + ثیت کبست ثبسگزاسی پی دی اف ًوش 

 ی(اًفشاد)

 2  ُهقبالت هؼتجش+ هٌبثغاص هٌتخت بتهَضَػیکی اص کتجی ٍ ؿفبّی ٍ اسایِ ، جوغ ثٌذی ذ، ًقتحلیل) ساسایِ ػویٌبًوش 

  َد ٍ دٍػتبىخ

 12  ی ( کبسثشدّبی تحلیل تبل کتبثخبًِ دیجی هؼتجشؿَاّذ ثش هجتٌی)دس دٍ ثخؾ تؼتی تـشیحی ) تشم پبیبى ًوشُ آصهَى 

 مىابغ اصلی ي محتًاَای ضزيری یادگیزی:

1) Stanhope, M. Lancaster,J. Foundations of nursing in the community, Mosby, Last Edition.  
2) Talbot, L.Verrinder G. Promoting health-The primary health care approach, Elsevier, Last Edition. 
3) Clark, M. J. Community health nursing-Advocacy for population health, Prentice Hall, Last edition.  

4) Allender J. A., Rector Ch. & Warner K.D. Community & Public Health Nursing, Promoting the 

Public's Health. 8th ed. Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins. .Co, 2014. 

5) Merson, M H Balck, R E Mills A, International public health, Jones and Bartlett, Last edition. 
6) Seedhouse D. The foundation for achievement health, John Wiley and Sons. LTD,Last Edition 

7) Katz L. Pabordy A. and Doughins J. Promoting Health: Knowledge and practice, The Open University, 

Last Edition.  
8) Nies MA& McEwen M. Community\Public Health Nursing & promoting the health of population. 7th 

ed. Elsevier, Inc. 2019 . 

 

 ي مطالؼٍ بیطتز: یادگیزی بُتز بزای مفیذ ي محتًاَای مىابغ

.فللْبی 1389استقبی ػالهت. تشجوِ ؿْشام سفیؼی فش.ًبؿش:هْشساٍؽ.تْشاى هکٌضی،جیوض اف. ثشًبهِ سیضی،اجشا ٍاسصؿیبثی ثشًبهِ ّبی ( 8

10،13  ٍ14 

 1380( الهؼی،اثَالفتح. هذیشیت جبهغ کیفیت ٍ تحقیق دس ًظبم ػالهت.ًبؿش:داًـگبُ ػلَم پضؿکی اسٍهیِ.9

ؿی ػیؼتن ثْذاؿت ٍدسهبى.ًبؿش:ٌّشّبی (یبسهحوذیبى، هحوذ حؼیي.  ثْشاهی،ػَػي. ًیبص ػٌجی دس ػبصهبًْبی ثْذاؿتی دسهبًی ٍ آهَص10

 .1384صیجب.اكفْبى .

 ( ؿجبػی تْشاًی،حؼیي. کلیبت خذهبت ثْذاؿتی. دسػٌبهِ پضؿکی پیـگیشی ٍاجتوبػی.آخشیي چبح .11

،ٍصاست who.intػبصهبى ثْذاؿت جْبًی  ْبی هؼتجش:ػبیتُ ّب ٍهجالت هذیشیت اعالػبت ػالهت. تحقیقبت ًظبم ػالهت ٍ ...+دادُ پبیگب (12

 .کتبة ؿشح ٍظبیف سدُ ّبی ػوَهی ٍ تخلللی پشػتبسی ٍثْذاؿت ٍداًـگبُ ّب 

 1391(ؿیشاصی، هشین. آؿٌبیی ثب ًحَُ هحبػجِ ٍ تفؼیش ؿبخق ّبی ثْذاؿتی. چبح اٍل. اكفْبى. اًتـبسات کٌکبؽ. 13

:اكَل ٍهجبًی ثْذاؿت ٍ هشاقجتْبی ثْذاؿتی اٍلیِ. اكفْبى. اًتـبسات داًـگبُ آصاد 1جبهؼِخشاػبًی،پشٍاًِ.دسػٌبهِ پشػتبسی ثْذاؿت (14
 1387اػالهی ًجف آثبد

  .آخشحبتوی، حؼیي ٍ ّوکبساى. کتبة جبهغ ثْذاؿت ػوَهی. تْشاى. اًتـبسات اسجوٌذ. چبح (15

http://www.who.int/
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ٍ خجشگبى دس سًٍذ تَػؼِ ؿجکِ ّبی ثْذاؿتی ایشاى. تْشاى:  ( ثبقشی لٌکشاًی کبهشاى ٍ ّوکبساى. ثِ داؿت: داًؾ ٍ تجبسة هذیشاى اسؿذ16

 .1393خؼشٍی، 

 .1391(جٌتی، ػلی ٍ حؼیي ججبسی ثیشاهی. ػغح ثٌذی خذهبت دس ًظبم ػالهت. تجشیض: اًتـبسات ؿشٍیي، 17

تبى ٍ هشاکض هَسد ، هذاسع، ثیوبسػثْذاؿت هشاکضّبی ثْذاؿتی ّب ٍ دػتَسالؼولثخـٌبهِخشیي آییي ًبهِ ّبی پشػتبسی، (آ18

  ثبصدیذ

 پایگاَُای ایىتزوتی قابل استفادٌ بزای درس

Magiran.com , Iranmedex.com 
Digital library  :  diglib.mui.ac.ir,  e-Books: Books.google.com, 

 Nursing sites, Nursing & Midwifery schools 
 دس دػتشع هی ثبؿذ. www.nm.mui.ac.irداًـکذُ ثِ آدسع  Web siteؿٌبػٌبهِ کبهل دسع دس *

  

http://www.nm.mui.ac.ir/
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 بٍ وام آن کٍ جان را فکزت آمًخت

-1401ًیوؼبل اٍل   سال: تحصیلی يویمسال  585548 ضمارٌ درس: ًظبم ّبی ػشضِ خذهبت ػالهت ػىًان درس:

1402 

ـجَ:فزاگیزان       جبهؼِپشػتبسی ػالهت  رضتٍ تحصیلی:  كجح 10تب  8چْبسؿٌجِ ّب  سمان:       3کبسؿٌبػی اسؿذ پشػتبسی تشم یبىدًا

  تزکیبی)حضًری ي غیزحضًری(  جذيل سمان بىذی کالس درس 

 جذيل سمان بىذی ارائٍ بزوامٍ درس

 مذرس فؼالیت یادگیزی وًع جلسٍ ػىًان جلسٍ تاریخ/ ساػت  ردیف

0 

 32/6/0010 

وظام َای ارائٍ ي  درس مؼزفی طزح 

 خذمات  سالمت در ایزان ي جُان

  ☒حضًری

 ☒آفالیه 

 فضبّبی دس فؼبل ؿشکت

 آفالیي هـبسکتی ٍ تؼبهالت

  ًَیذ

 دکتزخزاساوی

3 

21/6/0010 

خذمات  سالمت مذلُای ػزضٍ مقایسٍ 

 با ایزانمقایسٍ )در ایزان ي جُان

ػزبستان ي  -صاپه –چیه  -استزالیا

ي آمزیکا ي کاوادا ي  کطًرَای ػزبی

 آلمان(اوگلیس ي  

 خزاساویدکتز  (هْشتب آخش  1 ثحث  آفالیي) ☒آفالیه 

2 6/7/0010 

 

 
 

 اوًاع خذمات ي مًسسات  بُذاضتی،

سالمت، اثزبخطی  ضاخص َای پایص

 خذمات ي تًسؼٍ اوساوی وظام سالمت

  ☒حضًری

 

 فضبّبی دس فؼبل ؿشکت

 آفالیي هـبسکتی ٍ تؼبهالت

 ًیوِ تب  2آفالیي  ثحث  ًَیذ)

 (آثبى

 دکتزخزاساوی

0 

31/7/0010 

 Basic Health Services،  PHC ،

تاریخچٍ ارتقای سالمت ي خًدمزاقبتی 

در  حًسٌ َای بُذاضت ي درمان، 

 Health Promotingاستاوذاردَای 

Hospitals ي وقص پزستاران 

  ☒حضًری

 

ٍ  هغبلؼِ قجلی هٌبثغ

 پبػخگَیی کالػی

 فضبّبی دس فؼبل ؿشکت

 آفالیي هـبسکتی ٍ تؼبهالت

 ًَیذ

 دکتز افطاری

 

5 

37/7/0010 

تخصیص مىابغ در وظامُای ارائٍ خذمات 

تحًل وظام سالمت ، بحزان ویزيی کار ، 

 سالمت در ایزان ي جُان 

  ☒حضًری

 

ا بمزتبط  مقال2ٍ ارگذاری ب

جلسٍ  ًضًعم 2َز یک اس 

 ساماوٍ وًیذ در

 دکتز افطاری

6 

0/8/0010 

 
 

 
 

وقص مذلُای ارایٍ خذمات پزستاری ي 

 َای حزفٍ ای پزستاران

ثبسگزاسی کتبة )قجل اص کالع(  ☒فالیه آ

ثب هَضَع یب فللی اص کتبة 

هذیشیت هَسدی ٍ ًقؾ پشػتبس 

دس هذیشیت  ػبیش کبدس دسهبىٍ 

)ثِ ّوشُا  ثیوبسیْبی هضهي

 ا آخش آثبىثحث دس کالع(

 دکتزخزاساوی

7 00/8/0010 

 

مذیزیت کیفیت در وظام ػزضٍ خذمات 

 سالمت 

  ☒حضًری

 

بسگزاسی ث)قجل اص کالع( 

 هقبالت هٌتخت
 دکتز خزاساوی

 



7 
 

8 

  

9   
 

3 /9/0010 

06/9/0010 

 

Presentation َجوغ ثٌذی، یبىداًـج(

  هَضَػی هقبالت تکبلیفٍ ثحث اًِ دبًقتحلیل 

 دقیقِ  20-30( ّش داًـجَ 6تب 1جلؼبت 

  ☒حضًری

 ☒آفالیه 

هـبسکت دس ػَال ٍ جَاة ًقذ 

 ٍ خَد اسصیبثی 
 دکتز خزاساوی 

 

   آصهَى پبیبى تشم  ٍ تحَیل تکبلیف 0010ماٌدی  

 

 

 

  


