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واحدي) 2ساعتی براي یک درس  2جلسه ي  17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:       

 
  آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  گروه آموزشی:                                                     بهداشت  دانشکده:

  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت حصیلی:ت يرشتهو قطع م
 داردن یش نیاز:پ   نظري د:نوع واح    2 تعداد واحد:  اصول پیشگیري از بیماریهاي واگیر و غیر واگیر نام درس:

  دانشکده بهداشت مکان برگزاري:           8- 10 :ساعت  شنبه :روز   زمان برگزاري کالس:
  هداريدکتر طاهره د :مدرس  دکتر طاهره دهداري مسئول درس:  نفر 1   تعداد دانشجویان:

  (لطفا شرح دهید) شرح دوره:
آشنایی با بیماریهاي واگیر و غیرواگیر مهم و شایع در کشور و راههاي پیشگیري از آنها با تقلیل موارد، بیماریابی و 

  شناخت و اصالح عوامل ایجاد کننده یا مساعد کننده مرتبط با آنها
  (لطفا شرح دهید)هدف کلی: 

  گیري، مبارزه و کنترل بیماریهاي واگیر و غیرواگیر شایع در کشور اصول پیشآشنایی دانشجویان با 
  
  

  (در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور(

  ).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافتقسیم شدن به اجزاي اختصاصیقابل  اهداف بینابینی دهد.
  
آشنایی دانشجویان با کلیات بیماری های عفونی مانند چگونگی ایجاد عفونت، زنجیره عفونت، راه انتقال  .١

  و انتشار عفونت
 واگیر و غیرواگیر آشنایی دانشجویان با استراتژی پیشگیری و مبارزه با بیماریهای .٢
آشنایی دانشجویان با بیماریهای واگیر شایع در کشور و برنامه های کشوری برای کنترل، حذف یا  .٣

 ریشه کنی بیماریهایی مانند ماالریا، سل، هپاتیت، ایدز، وبا و غیره
 آشنایی دانشجویان با استراتژیهای مبارزه با بیماریهای غیرواگیر .٤
های غیرواگیر شایع در کشور مانند تاالسمی، سوانح و حوادث، کم خونی، آشنایی دانشجویان با بیماری .٥

 عروقی و غیره-سرطان، قلبی
 آشنایی دانشجویان با بیماریهای روانی شایع و برنامه های کشوری برای کاهش آنها .٦

  
  

  هاي تدریس:شیوه
  پرسش و پاسخ      سخنرانی برنامه ریزي شده      سخنرانی

 TBL(یادگیري مبتنی بر تیمPBL(  )تنی بر حل مسئله(یادگیري مب    بحث گروهی
   (لطفاً نام ببرید) سایر موارد
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  (لطفا شرح دهید) وظایف و تکالیف دانشجو:
  . حضور به موقع در کالس1
  مطالب آموزش داده شده در جلسات قبل مطالعه. 2
  شرکت فعال در پرسش و پاسخ کالسی. 3
  شرکت در کنفرانس هاي کالسی. 4
  

  ل کمک آموزشی:  وسای
      پروژکتور اسالید    خته و گچت    وایت برد

  کتابکامپیوتر ،  :لطفاً نام ببرید)(  سایر موارد
  

  (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمره درصد ------ :آزمون میان ترم    نمره درصد ٥٠ :آزمون پایان ترم      
نمره درصد ٢٥ انجام تکالیف       نمره درصد ٢٥ :ال در کالسشرکت فع  

  ----------ببرید)  ناملطفا  سایر موارد (
  

  نوع آزمون
  غلط -صحیح      جور کردنی  ايچندگزینه        پاسخ کوتاه     تشریحی
   :(لطفا نام ببرید) سایر موارد

    
  :(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه

 جلد اول درسنامه پزشکی پیشگیري پارك و پارك .1
 درسنامه جامع بهداشت عمومی (دکتر حاتمی و همکاران) .2
 CDCسایت سازمان جهانی بهداشت و  .3
 سایت وزارت بهداشت .4
 مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی .5
 اپیدمیولوژي و کنترل بیماریهاي شایع در ایران از دکتر حاتمی و همکاران .6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 درسی و آموزشی ریزيواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 3

  
 جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس

  استاد مربوط  عنوان مطالب  جلسه
کلیات بیماری های عفونی مانند چگونگی ایجاد عفونت، زنجیره عفونت، راه   1

  انتقال و انتشار عفونت
  دکتر طاهره دهداري

شیوع و بروز انواع یماریهای واگیر در کشور و برنامه های کشوری برای کنترل،   2
  حدف و ریشه کنی آنها

  ريدکتر طاهره دهدا

و برنامه هاي  بیمارهاي فصلی واگیر دار مانند سرخک، سرخچه، آبله مرغان و ...  3
  کشوري مرتبط

 دکتر طاهره دهداري

و برنامه بیماریهاي انگلی شایع مانند آسکاریس، کرم قالبدار، فاسیوال، شیستوزوما و ...   4
  هاي کشوري مرتبط

 دکتر طاهره دهداري

و برنامه هاي  آب و یا خاك مانند کزاز، وبا، دیفتري و غیرهبیماریهاي منتقله از راه   5
  کشوري مرتبط

 دکتر طاهره دهداري

و برنامه  بیماریهاي منتقله از راه تماس جنسی مانند ایدز، هپاتیت، سوزاك، سیفلیس  6
  هاي کشوري مرتبط

 دکتر طاهره دهداري

 دکتر طاهره دهداري  هاي کشوري مرتبط و برنامه بیمارهاي تنفسی واگیردار مانند سل، جزام و ...  7
 دکتر طاهره دهداري و برنامه هاي کشوري مرتبطسایر بیماریهاي واگیر شایع در کشور   8
در کشور و برنامه های کشوری برای کنترل، غیرواگیر  شیوع و بروز انواع یماریهای  9

 حدف و ریشه کنی آنها
 دکتر طاهره دهداري

 دکتر طاهره دهداري  و برنامه هاي کشوري مرتبط بیماریهاي قلبی عروقی  10
 دکتر طاهره دهداري  سرطان هاي شایع خصوصا پوست، معده، مري و برنامه هاي کشوري مرتبط  11
 دکتر طاهره دهداري  سوانح  و حوادث و برنامه هاي کشوري مرتبط  12
 دکتر طاهره دهداري  دیابت و و برنامه هاي کشوري مرتبط  13
 دکتر طاهره دهداري  اریهاي غیرواگیر شایع در کشور و برنامه هاي کشوري مرتبطسایر بیم  14
 دکتر طاهره دهداري  و برنامه هاي کشوري مرتبط بیماریهاي روانی شایع مانند افسردگی، اضطراب و ...  15
 هره دهداريدکتر طا  و برنامه هاي کشوري مرتبط ، گال و ...Qبیماریهاي منتقله از راه حشرات مانند تب   16
 دکتر طاهره دهداري  برنامه واکسیناسیون جاري در کشور  17

 


