
  بسمه تعالی
  دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی لرستان

  معاونت آموزشی علوم پایه
  )Course Plan (طرح برنامه درسی

  ٣پزشکی اجتماعی :نام درس
  ٢:تعداد واحد

  ٩٠-٩١ سال اولنیمسال ):نیم سال تحصیلی(زمان برگزاری
   و پزشکی اجتماعیمتخصص طب پیشگیری دکتر خاطره عنبری: نام استاد یا ھماھنگ کننده درس

  گروه پزشکی اجتماعی –دانشکده پزشکی : زمان و مکان مشاوره
  

  :موضوع یا موضوعات اساسی،اھمیت و چگونگی چارچوب مباحث(شرح مختصری از درس
  

 برای دانشجویان پزشکی در سالمت  بھداشت و مھم  یکی از مباحثجمعیت شناسی وبھداشت خانواده یا  ٣واحد بھداشت 
 محوریت موضوع این ، با توجه به اھمیت سالمت مادران و کودکان و نیز مبحث رشد جمعیت  پایه محسوب می شوددوره علوم

از دیگر مباحث مھم  بھداشت مادر و کودک و جمعیت شناسی پزشکی می باشدواحد بر آشنا شدن فراگیران  با اصول و مفاھیم 
انواع روشھای پیشگیری از بارداری با مزایا و معایب  شناختراگیران ضمن  است که فمبحث تنظیم خانواده ارایه شده در این درس 

از سایر مباحث مھم این واحد آشنایی ھر یک از این روشھا و نیز موارد منع مصرف و اندیکاسیونھای ھر روش  نیز آشنا خواھند 
 مطالعه ویژگیھای نوزاد سالم و نوزاد آسیب پذیر   حین بارداری و حین زایمان و نیز–فراگیران با مباحث مراقبتھای پیش از بارداری 

. می باشد بھداشت بلوغ و نوجوانی و ھمچنین بھداشت سالمندان از سایر مباحث جالب  ارایه شده در این واحد درسی میباشد 
ا از اھداف دیگر آشنایی فراگیران با مفاھیم رشد و تکامل کودک و نمودارھای رشد کشوری و بین المللی و تفسیر ھر یک از انھ

 اختصاص به مبحث جمعیت شناسی پزشکی و ٣ سه جلسه درسی از کل واحد پزشکی اجتماعی این واحد درسی می باشد
  .عوامل موثر بر تغییرات جمعیتی و نیز بحث در مورد انواع شاخص ھای جمعیتی و نحوه محاسبه انھا دارد

   
  :ھدف کلی درس

  معیت شناسی و بھداشت مادر وکودکجآشنایی فراگیران با اصول و مفاھیم 
  

  :اھداف رفتاری
 .كلیات جمعیت شناسي را تعريف نموده و سیاستھاي جمعیتي را بیان نمايند  - 
 .شاخصھاي مھم آماري را كه در بھداشت خانواده كاربرد دارد تشريح نمايند - 
 .مراقبتھاي قبل از بارداري ، بارداري ، حین و بعد از زايمان را شرح دھند  - 
یم خانواده و جنبه ھاي كلینیكي آن را بیان نموده و انواع روشھای پیشگیری از بارداری و مزایا و معایب ھر روش را تنظ - 

 .بیان نمايند 
 .زایمان طبیعی و مراحل آن را شرح دھند - 
 .بھداشت و مراقبتھاي نوزدان طبیعي ونارس و آسیب پذير را بیان نمايند  - 
 .شرح دھند و انواع منحنی ھای رشد را توضیح دھندوراگي و كودكي را رشد وتكامل دوران نوزادي ، شیر خ - 
 . اصول و مفاھیم سالمت مادران را شرح دھند،کلیات - 
 .فوايد تغذيه با شیر مادر و زيانھاي تغذيه شیر مصنوعي را بیان نمايند  - 
 نمایندبھداشت دوران قبل از مدرسه وسن مدرسه را در رده ھاي مختلف سني بیان  - 
 .شرح دھندي مراقبت از كودكان معلول را  چگونگ - 
 .بھداشت دوران نوجواني ، بلوغ و سالمندي را توضیح دھند - 

  
  :                               زمانپرسش:   ارزشیابی آغازین           :                       پیش بینی رفتار ورودی

         طـی   پرسش  از فراگیرا ن در حین جلسات آموزشـی و                طرح پرسش جھت سنجش آگاھی زمینه ای فراگیران در        
  جلسات

ــسه   ــر جلــــــ ــدای ھــــــ ــسه در ابتــــــ ــث آن جلــــــ ــورد مبحــــــ ــفاھی                                   مــــــ ــابی شــــــ                                                 وارزیــــــ
  آموزشی

  :روش تدریس
  (PBL)آموزش مبتنی بر مشارکت فعال دانشجو،پرسش و پاسخ و آموزش بر مبنای حل مسئله: روش آموزش
  . به انجام یک پروژه تحقیقاتی اقدام ورزد زیر نظر استاددانشجو موظف است : طرح اجرایی
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  ):لیتھای استاد و دانشجواکاربرد روشھا و وسایل با تاکید بر تفکیک فع(ارایه درس 
 دقیقه اختـصاص بـه پرسـش و پاسـخ     ٣٠ دقیقه بوده و ۶۵ دقیقه وکلیات درس بمدت ۵س بصورت اریه مقدمه درس بمدت ارایه در 

  .و رفع اشکاالت دانشجویان خواھد داشت
  :وظایف استاد

 . آماده سازي محیط كالس و برنامه وسناریوھا مطابق با تعداد دانشجو-١

  .كالس مطلب را مطالعه كرده اند اطمینان از اينكه دانشجويان قبل از شروع -٢

  . ارائه توضیحات كافي و مقدمه و پاسخ به سواالت و رفع اشكاالت دانشجويان-٣

  . اداره و مدیریت كالس طبق برنامه زمان بندي-۴

  . جمع بندي و نتیجه گیري نھايي-۵

  . ارائه سواالت به صورت تستی بدون استفاده از كتاب براي امتحان آخر دوره-۶

بـوده و   سـواالت مطـرح شـده    وی عزیز موظف است قبل از ھر جلسه ، مطلب مرتبط را مطالعه نموده تا بتواند پاسـخگوی           دانشج
  در بحث ھای گروھی شرکت فعال داشته و لذا اشکاالت در ھمان جلسه در کالس رفع گردد

  :وسایل آموزشی 
  - تخته پاک کن - ماژیک– وایت بورد - ویژوالیزر– کامپیوتر -کالس مناسب با امکانات دیداری و شنیداری

  :ارزشیابی تکوینی
   دقیقه ای به فراگیرا ن وسپس حل مسیله توسط خود فراگیران۵ ارایه تمرین و دادن یک فرصت –انجام کوییز در پایان ھر جلسه 

  و ارزشیابی شفاھی 
  :تعیین تکلیف

ر ابتدای جلسه بعد و تصحیح آنھا ولحاظ کردن نمره آن بعنوان ارایه تمرین و کارگروھی در پایان ھر جلسه و تحویل گرفتن آن د
  قسمتی از نمره امتحانی فراگیران

  بھداشت مادر و کودک وتنظیم خانواده تھیه پوستر و پمفلت در مورد -ارایه پروژه تحقیقاتی در قالب ترجمه مقاله
  :روشھا و زمان سنجش و ارزیابی دانشجو

  
  ساعت  تاریخ  نمره  روش
پایان ھر   در طی ترم  ٢  کوییز

  جلسه
  وسط ترم  ٨  آزمون میان دوره

  ١٣٩١اردیبھشت 
-  

  پایان ترم  ٨  آزمون پایان ترم
  ١٣٩١تیرماه 

-  

  :موارد دیگر
 نمره به ٢۵/٠کسر : حضور و غیاب

ازای ھر غیبت از نمره نھایی 
  دانشجو

پروژه ھای تحقیقاتی و کارھای 
  عملی

  
  
  
  
  
٢  

  
  
  
  
  

  پایان ترم

  

  
  :س و انتظارات از دانشجویانمقررات در

   نمره به ازای ھر غیبت از نمره نھایی دانشجو٢۵/٠کسر : حضور و غیاب - 
 ارایه تکالیف ھر جلسه در ابتدای جلسه بعد - 
 ارایه تکالیف مربوط به پروژه ھای تحقیقاتی در پایان ترم - 
 مشارکت فعال در کالس و حضور با آمادگی و جواب به سواالت مطرح شده - 
 یه جوانب اخالقی و انظباطی در کالسرعایت کل - 
  

  :منابع و مواد آموزشی مورد استفاده
جلد اول و  ( کتاب چھار جلدی درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی تالیف جی پارک ترجمه دکتر خسرو رفایی شیر پاک-

  )دوم و سوم
  کتاب جامع بھداشت عمومی جلد سوم  تالیف دکتر حسین حاتمی و ھمکاران -
  كودكان نلسون آخرين چاپ طب-
 منابع بھداشت و مراقبت ھاي مادر و كودك وزرات بھداشت و درمان و آموزش پزشكي -
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