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 بسىبمٍ درس شى            

  ي بهداشت ببريری مبمبییگريٌ آمًزشی 

                                  518555   شمبرٌ درس :                                                    ي کًدکبن زوبنخطًوت علیٍ  عىًان درس:

                  ياحذ 1 تعداد ياحد:                                                                                   عملی وًع درس:

 وفر 2تعداد داوشجًیبن :                 قبوًوی  مبمبیی ارضذ  کبرضىبسی 3ترم  مقطع ي ترم داوشجً : رشتٍ ،

 فر، دکترکُهدکتر بريمىذ اسبمی مدرسیه:                                                                  فردکتر بريمىذ   مسئًل درس:

                                                                                                                                                8-11 ضىبٍ چُبر :بعبت حضًر در دفترس                                                   37927536 تلفه تمبس مسئًل درس :

              Email: boroumandfar@nm.mui.ac.ir                                               

خؾًَت در سهیٌِ  ٍ ًحَُ خذهت رعبًی ایي هزاکش   ثب هزاکش ارائِ خذهبتکٌذ تب ایي درط ثِ داًؾجَیبى کوک هی مقدمه:  

ثتَاًذ اًَاع عَء رفتبر را ثب تَجِ ثِ  پیبهذّب ٍ ػَارض آى  ارسیبثی ٍ هَجَد آؽٌب ؽذٍد. ّوچٌیي خالءّبی فتبر ٍ  عَءر خبًگی ٍ

 ثزرعی ثبلیٌی ًوبیذ ٍ در پبیبى ثِ صَرت گشارػ ارائِ ًوبیذ.   

گزی ٍ قَاًیي هَجَد ٍ آؽٌبیی داًؾجَ ثب پذیذُ خؾًَت خبًگی ٍ عَء رفتبر، رٍؽْبی اعتبًذارد غزثبل: هدف کلی درس

 ّبی قبًًَی ٍ اجتوبػی ثزخَرد ثب ایي پذیذُ.خالء

 داًؾجَیبى پظ اس پبیبى دٍراى کبرآهَسی ثبیغتی قبدر ثبؽٌذ: :اهداف رفتاری

 گزٍّْبی آعیت پذیز خؾًَت )هبدر ٍکَدک( را  ؽٌبعبیی ٍ راّکبرّبی هٌبعت ثِ ایي گزٍّْب ارائِ ًوبیذ.  -

 دالیل آى را ثزرعی ًوبیذ.  ٍ کٌذرا هغبلؼِ  ًت خبًگی ٍ عَء رفتبرّبی هزثَط ثِ خؾَپزًٍذُ  -

 ى ٍ کَدک ثگیزد.  ػلیِ ساس اًَاع هَارد خؾًَت خبًگی ٍ عَء رفتبرؽزح حبل کبهل ٍ هؼبیٌِ فیشیکی  -

  فبکتَرّبی هزتجظ ثب عَء رفتبر )فبکتَرّبی اجتوبػی، خبًَادگی ٍ ...( را ثز اعبط کیظ ّبی هَجَد ؽٌبعبیی کٌذ. -

 ارائِ ًوبیذ.  ثِ هذدجَیبى را ثزٍس خؾًَت ٍ عَء رفتبرػلیِ رى ٍ کَدکهزاقجت ّبی السم پظ اس  -

 جْت پیؾگیزی اس ثزٍس هجذد عَء رفتبر ارائِ کٌذ ٍ رٍؽْبی کٌتزل خؾًَت را آهَسػ دّذ.آهَسػ ّبی السم ثِ هذدجَیبى  -

 یبى ارائِ کٌذ. هٌبعت ٍ ثز حغت هَارد عَء رفتبر را ثِ هذدجَ پیگیزیهؾبٍرُ  ٍ  -

 ثب ؽجکِ ارائِ خذهبت عبسهبى ثْشیغتی آؽٌب ؽَد.  -

ثزرعی رٍػ تذریظ ثِ صَرت ػولی ٍ اس عزیق آهَسػ فزدی ٍ گزٍّی، پزعؼ ٍ پبعخ  ٍ  ثحث گزٍّی، روش تدریس: 

 گشارػ رٍساًِثجت ، (Case Report) ارائِ کیظ، پزًٍذُ 

کش تحت پَؽؼ عبسهبى ثْشیغتی اعتبى اصفْبى )اٍرصاًظ اجتوبػی ثزگشاری کبرآهَسی هزا هحل -1استراتژی کارآموزی: 

هت، ؽیز خَارگبُ ٍ ...( هی ثبؽذ کِ ثِ صَرت ثبسدیذ ٍ ثزرعی پزًٍذُ ّب ٍ کیظ ّبی هزتجظ ثب خؾًَت )سى ٍ ، خبًِ عال123

 کَدک( ّذایت هی ؽَد. 
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حضَر داؽتِ، پظ اس ثیبى  کبرآهَسیهحل  درراط عبػت داًؾجَ هَظف اعت ثب یًَیفزم اداری در رٍس اٍل کبرآهَسی  -2

ی داًؾجَ ثب هزکش، داًؾجَیبى در دٍ گزٍُ ثِ ًَثت ثِ هزاکش تحت پَؽؼ ولی ٍ آؽٌبیعزح درط ػاّذاف کبرآهَسی ٍ ارائِ 

 فزعتبدُ خَاٌّذ ؽذ.

                 نمره 14                     ٍ ارسیبثی رٍساًِ داًؾجَ ثب اعتفبدُ اس فزم ّبی ارسؽیبثی هزثَط ثِ کبرآهَسی -1روش ارزشیابی:

جْت ارتقبی کیفیت خذهبت ثِ گزٍُ ّبی ّذف ثب ّوبٌّگی  یب پوفلت ّبی آهَسؽی تذٍیي کتبثچِتکبلیف درعی )کٌفزاًظ ، -2

ر ایي سهیٌِ تحقیقبتی دّوزاُ ثب گشارػ هقبالت  اس ثزرعی ٍ ارسیبثی کیظ ّبی هزتجظ هَردی گشارػ 3 حذاقل ارائِ اعبتیذ هزثَعِ، 

 نمره    6                                                                                                           .(

داًؾجَیبى هَظفٌذ ثز اعبط ثزًبهِ سهبى ثٌذی ؽذُ در هحل کبرآهَسی حضَر یبفتِ ٍ تغییز -1:  ورهسیاست ها و قوانین د

صجح  30/7ػت حضَر ثِ هَقغ داًؾجَ در هحل کبرآهَسی اس عب-2 اعتبد ٍ هغئَل درط اهکبى پذیز ًوی ثبؽذ. ثزًبهِ ثذٍى اعالع

هقزرات  ،داًؾجَهَظف اعت ضوي ثزقزاری ارتجبط هٌبعت ثب هغئَلیي ٍ پزعٌل هزکش-3رٍس.  10ثؼذ اس ظْز ثِ هذت  30/12تب 

در  رٍساًِ ٍ زرعی ٍ ارسیبثی پزًٍذُ ّب ٍ کیظ ّبی هزتجظ ثب خؾًَتارائِ گشارػ اس ث-4هَسؽی ٍ هحیظ کبر را رػبیت ًوبیذ. آ

 ثِ ایي صَرت کِ: ثزای تبخیز ٍ غیجت غیز هجبس هغبثق هقزرات آهَسػ ثزخَرد خَاّذ ؽذ.-5. آخزیي رٍس کبرآهَسی 

رآهَسی جلَگیزی ًوَدُ ٍ دقیقِ ( اعتبد هی تَاًذ اس حضَر داًؾجَ در هحل کب 10در صَرت تبخیز ثیؼ اس حذ ) حذ اکثز تب  -الف

 داًؾجَ را ثِ هذیز گزٍُ ارجبع دّذ ٍ آى رٍس غیجت هحغَة هی ؽَد .

 ًوزُ کبرآهَسی صفز خَاّذ ثَد .  10/1در صَرت غیجت غیز هجبس ثیؼ اس -ة

جِ ردرط هزثَعِ حذف خَاّذ ؽذ. گَاّی پشؽک ثب تبئیذ پشؽک هؼتوذ ، فَت ًشدیکبى د 10/1در صَرت غیجت هجبس ثیؼ ار -ح

 یک ، غیجت ثب ّوبٌّگی )هَافقت هذیز گزٍُ ٍ اعتبد ( اس هَارد غیجت هجبس هحغَة هی ؽَد .

 کبرآهَسی ججزاًی هؼبدل سهبى غیجت اًجبم ؽَد . 10/1در صَرت غیجت هجبس کوتز اس -ت

س ارسؽیبثی کغز خَاّذ اػالٍُ ثز ججزاى دٍ ثزاثز آى ثِ اسای ّز رٍس غیجت یک ًوزُ  10/1در صَرت غیجت غیز هجبس کوتز اس -ط

 . ؽذ
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 2042-2041ايلویمسبل ، خشًوت علیٍ زوبن ي کًدکبنکبرآمًزی بروبمٍ زمبن بىدی کبرآمًزی 

 استبد درس فعبلیت  محل کبرآمًزی ريز  تبریخ ردیف

 ادارٌ کل بُسیستی  14/8/1411 1

 

 -مسئًلیه ادارٌ بُسیستی بحث تُیٍ گسارش ي

 دکتر بريمىذفر

 دکترتبئبی بحث تُیٍ گسارش ي مراکس تحت پًضص بُسیستی  15/8/1411 2

 دکتر بريمىذفر بحث گسارش ي تُیٍ مراکس تحت پًضص بُسیستی  16/8/1411 3

 دکتر بريمىذفر بحث تُیٍ گسارش ي مراکس تحت پًضص بُسیستی  21/8/1411 4

 دکتر بريمىذفر بحث تُیٍ گسارش ي () مخصًظ کًدکبن کبرجمعیت مردمی سلًی   22/8/1411 5

 دکترتبئبی بحث تُیٍ گسارش ي (خبوٍ امیذ، گريٌ ایمب ) مخصًظ کًدکبن کبر  23/8/1411 6

 دکتر بريمىذفر بحث تُیٍ گسارش ي کمپ ترک اعتیبد خبوٍ ضريع سبس  28/8/1411 7

 دکتر بريمىذفر بحث تُیٍ گسارش ي مرکس مطبيرٌ پیطگیری از طالق  29/8/1411 8

 دکتر بريمىذفر بحث تُیٍ گسارش ي خًرضیذ) زوبن اسیب دیذٌ(سبمبن سرای   31/8/1411 9

 دکتر بريمىذفر بحث تُیٍ گسارش ي زوبن اسیب دیذٌ(خًرضیذ) سبمبن سرای   6/9/1411 11
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 کبرشىبسی  ارشد گرایش مبمبیی قبوًوی  - خشًوت علیٍ زوبن ي کًدکبنفرم ارزشیببی کبرآمًزی 

 2044-2042ویمسبل ايل -یی ي بهداشت ببريیًزشی مبمبگريٌ آم

 :    تبریخ اتمبم                     :تبریخ شريع                   :شمبرٌ داوشجًیی        :وبم ي وبم خبوًادگی داوشجً

 :وبم استبد                   : ومرٌ کل                                  :تعداد غیبت غیرمجبز          :تعداد غیبت مجبز  

 َمیطٍ ًوزُ( 4چک لیغت ػوَهی)  ردیف

1 

 بیطترايقبت

5/1 

 َیچگبٌ

1 

    هی ٍ اخال  حزفِ ای را رػبیت هی ًوبیذ.حجبة، ؽئًَبت اعال 1

    ثِ هَقغ ٍ ثب لجبط هخصَؿ ٍ هٌبعت در هحل کبرآهَسی حبضز هی گزدد. 2

    ثِ عَر هٌبعت ارتجبط ثزقزار هی کٌذ. ثب اعبتیذ، هذدجَیبى ٍ تین درهبًی در هحیظ کبر 3

    هقزرات ٍ قَاًیي هحیظ کبر آهَسی را رػبیت هی کٌذ. 4

    هَقغ ًیبسّبی اعبعی هذدجَ را ؽٌبعبیی کزدُ ٍ در هحذٍدُ فؼبلیت خَد داٍعلجبًِ ٍظبیف را ثِ ػْذُ هی گیزد.ثِ  5

    ُ ثِ اٍ تَاى داردثِ حزفِ خَد ػالقِ دارد ٍ در ادارُ فؼبلیتْبی هحَل ؽذ 6

    ی را ثِ کبر هی ثزد.اس ًظن ٍ تزتیت، دقت ٍ عزػت ػول هٌبعت ثزخَردار هی ثبؽذ ٍ اصَل ػلوکبر خَد در  7

    پیؾٌْبدّب ٍ اًتقبدات اعبتیذ را هؾتبقبًِ هی پذیزد ٍ در هَارد لشٍم تقبضبی راٌّوبیی هی ًوبیذ. 8

 نمره( 16چک لیست اختصاصی)  

ٍ غتی اعتبى اصفْبى عبسهبى ثْشی اس ثبسدیذ ٍ ثزرعی پزًٍذُ ّب ٍ کیظ ّبی هزتجظ ثب خؾًَت سى ٍ کَدک در  هزاکش تحت پَؽؼگشارػ ارائِ  1

 (4)اًجوي داًؾجَیی هزدهی ایوب 

 (4) هٌبعت ٍ هؾبٍرُ ّبیکَدک( ثِ ّوزاُ ؽٌبعبیی دالیل ٍ راّکبرّبٍخؾًَت )سى ارایِ یک هَرد تحلیل  2

 (4)سًبى ٍکَدکبى شارػ ٍضؼیت خذهبت عالهت ٍ گتحلیل  3

 (4)هبت ثِ گزٍُ ّبی ّذفتْیِ ٍ تذٍیي کتبثچِ یب پوفلت  آهَسؽی جْت ارتقبی کیفیت خذ 4

 


