


: تْیِ کٌٌذگاى  
 سحر هلکی

 حسیي فقیْی حثیة آتادی



ایراىسالهت در جوَْری اسالهی   

ًَیسٌذگاى: 
دکتر سیذ علیرضا هرًذی 

  دکتر فریذٍى عسیسی 

دکتر تاقر الریجاًی 

دکتر حویذ رضا جوطیذی 

 



 :فػل تا عٌَاى ّای زیر هیثاضذ 6دارای 
تْذاضت، درهاى ٍ دارٍ،آهَزش ، پژٍّص، اهَر  

 گیریفرٌّگی ٍ تحلیل ٍ ًتیجِ 

 



 ،تیوِ خذهات درهاًی 
،ًیرٍی اًساًی پسضکی 
   ،اهَر پرستاری 
 ،تجْیسات پسضکی ٍ دًذاى پسضکی 
 سطح تٌذی خذهات تطخیػی–

  درهاًی
 ّای پسضکی ٍ حَادث غیر فَریت

 هترقثِ،  
 سر پایی درهاى 

 

آهَزش تْذاضت، 
   ،تْذاضت هحیط 
 هردهیهطارکتْای، 
 تْذاضت هذارس، 
   ،تْذاضت حرفِ ای 
 خاًَادُ،  تْذاضت 
 ُتا تیواری ّا، هثارز 
 تْذاضت ٍ درهاى ٍ اقتػاد ٍ

 ،هذیریت تیوارستاًی



 پرٍتکل ّای درهاًی، 
 تیواری ّای خاظ ٍضعیت، 
،تَاًثخطی 
 غذٍر پرٍاًِ هَسسات پسضکی، 
 ًظارت ٍ ارزضیاتی، 
 آزهایطگاّْای کٌترل ٍ تطخیع طثی 

 



Oxford textbook of public health 

 :ًَیسٌذگاى   

 Roger detels 

 Robert Beaglehole  

 Mary Ann lansang 

 Martin Gulliford 
 
 ًاضر: oxford university press 

پٌجویي ٍیرایص 
  دارای ًوایِ الفثایی هَضَعی 



 :تخص تِ ضرح زیر است4جلذ کِ ّر جلذ دارای  3دارای     
 

 :1جلذ
سیاست ّای . 3تعییي سالهت ٍ تیواری .2تَسعِ ًظن ٍ ترتیة در سالهت عوَهی . 1

 اخالق ٍ قاًَى در سالهت عوَهی. 4سالهت عوَهی
 

 : 2جلذ 
تکٌیک ّای علَم .7راّْای پیطگیری. 6سیستن ّای اطالعاتی ٍ هٌاتع خثری . 5

 علَم سالهت ضغلی ٍ هحیطی .8(  promotion)اجتواعی
 

 :3جلذ
ًیاز ّای . 11جلَگیری ٍ کٌترل خطرات سالهت عوَهی. 10هطکالت اغلی سالهت . 9  

 دستَر العول ّای سالهت عوَهی. 12سالهت عوَهی ٍ گرٍّْای جوعیتی 



 کتاب جامع بُذاضت عمًمی 

 کٍ بٍ کًضص جمعی از  باضذ  میایه کتاب در سٍ جلذ
وًیسىذگان تذيیه ضذٌ است کٍ ازجملٍ دکتر حسیه  
حاتمی، دکتر سیذ مىصًر رضًی، دکتر حسه افتخار  

 اردبیلی



 ي در جلذ ديم

مذیریت يبروامٍ ریسی د ر  1.
 بخص بُذاضت 

 اصًل ي کاربردَای اپیذمیًلًشی 2.

اپیذمیًلًشی ي کىترل بیماری 3.
 سًاوحَا ي حًادث ي 

 

 يدر جلذ سًم

ایمىی سازی د رجمًُری  1.
 اسالمی ایران ي اصًل مباوی ان

 بُذاضت خاوًادٌ 2.

 بُذاضت ريان3.

 

 در جلذ ايل

 بُذاضت عمًمی کلیات 1.

 سالمت ي بیماری2.

 آمًزش بُذاضت 3.

 بُذاضت محیط4.

 بُذاضت حرفٍ ای5.

 بُذاضت دَان ي دوذان6.

 



 آمًزش بُذاضت 

 L.Ramachandranًَیسٌذُ 

 ضفیعیترجوِ دکتر فرٍغ 

 

 کتاب در سِ تخص گرداٍری ضذُ است  

 رٍاًطٌاسی اجتواعی 1.

 فرایٌذ گر2ٍُ.

 آهَزش تْذاضت3.

 


