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 ١

 
 کالس درس در یک هفته) ساعت از 2(براي یک جلسه از درس، براي مثال 

  
 خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت گروه آموزشی:   بهداشت  دانشکده:
  کارشناسی ارشد  آموزش بهداشت تحصیلی: يو رشته مقطع 
  نداردیش نیاز: پ    نظرينوع واحد:   2 تعداد واحد:  برنامه ملی مبارزه با بیماري هاي واگیر  نام درس:

  دانشکده بهداشت مکان برگزاري:                   ---- 8- 10--- :ساعت      شنبه روز دوزمان برگزاري کالس: 
  مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):      دکتر مرتضی منصوریان مسئول درس:   6 تعداد دانشجویان:

  (لطفاً شرح دهید) :رسشرح د
رزه با بیماري هاي مهم واگیر در کشور و برنامه بلنـد مـدت وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش باتوجه به اهمیت کنترل و مبا

پزشکی جهت کنترل و ریشه کنی این بیماري ها لزوم آشنایی دانشجویان رشته بهداشت عمومی با اپیدمیولوژي این بیماري ها 
س درس برنامه ملی مبارزه با بیمـاري هـاي واگیـر بـه و برنامه کشوري مبارزه با این بیماري ها احساس می شد و بر ااین اسا

  واحد در سرفصل دروس کارشناسی بهداشت عمومی گنجانده شده است. 2میزان 
 
  
  

  )است  همان هدف بینابینی طرح دوره( :یهدف کل
  
 را شرح دهند. زنجیره عفونت وراه هاي انتقال بیماري ها، واژه هاي مرتبط با بیماري هاي واگیر -1  
 را شرح دهند. استراتژیهاي مبارزه با بیماري هاي واگیر و نظام مراقبت بیماري هاي واگیر -2
 را شرح دهند. ماالریا و برنامه کشوري آن -3
 شرح دهند. سل و برنامه کشوري آن -4  
 را شرح دهند. دیفتري،کزاز،سیاه سرفه و برنامه کشوري آن -5
 را شرح دهند. سرخک،سرخجه،اوریون و برنامه کشوري آن -6
 را شرح دهند. فلج اطفال و برنامه کشوري آن -7
 را شرح دهند. هپاتیت و برنامه کشوري آن -8  
 را شرح دهند. لیشمانیوز و برنامه کشوري آن -9
 را شرح دهند. هاري و برنامه کشوري آن -10  
 را شرح دهند. تب مالت و برنامه کشوري آن -11  

 را شرح دهند. آنایدز و برنامه کشوري  --12
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 را شرح دهند. تب هاي خونریزي دهنده و برنامه کشوري آن -13  
 را شرح دهند. بیماري هاي اسهالی و برنامه کشوري آن -14  

 را شرح دهند. بیماري هاي منتقله از راه تماس جنسی و برنامه کشوري آن -15
 را شرح دهند. جذام و برنامه کشوري آن -16
 را شرح دهند. ایمن سازي و عوارض ایمن سازي برنامه گسترش-17  

  
  
  
 
  

  اهداف رفتاري جلسه اول:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  .شرح دهدرا زنجیره عفونت  -

 شناختی)هدف (  ي واگیر را شرح دهندراه هاي انتقال بیماري ها -

 شناختی)ف هد( را شرح دهند واژه هاي مرتبط با بیماري هاي واگیر -
  

  ي مطالببندي ارائهنزماجدول 
  1جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

کلیــاتی در بــاره بیمــاري هــاي   15
  واگیر

ســـخنرانی و بحـــث   زنجیره عفونت
  گروهی

  پرسش و پاسخ

کلیــاتی در بــاره بیمــاري هــاي   30
  واگیر

ـــال  ـــاي انتق راه ه
  ي واگیربیماري ها

خنرانی و بحـــث ســـ
  گروهی

  پرسش و پاسخ

کلیــاتی در بــاره بیمــاري هــاي   55
  واگیر

واژه هاي مرتبط بـا 
  بیماري هاي واگیر

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ
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  :اهداف رفتاري جلسه دوم
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف  ( .را شرح دهنداستراتژیهاي مبارزه با بیماري هاي واگیر  - -
  را فهرست کند. (هدف شناختی). نظام مراقبت بیماري هاي واگیر -

 (هدف شناختی)برنامه کشوري مبارزه بیماري هاي واگیر را شرح دهند  --
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  2جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــارزه   40 ــتراتژیهاي مب و اس
نظــام مراقبــت بیمــاري 

  هاي واگیر

استراتژیهاي مبـارزه بـا 
  بیماري هاي واگیر

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ــارزه و   30 ــتراتژیهاي مب اس
نظــام مراقبــت بیمــاري 

  هاي واگیر

نظام مراقبـت بیمـاري 
  هاي واگیر

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ــارزه و   30 ــتراتژیهاي مب اس
مــاري نظــام مراقبــت بی

  هاي واگیر

برنامـــه کشـــوري مبـــارزه 
  بیماري هاي واگیر

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  نماید. شرحرا ماالریا تاریخچه بیماري  -

 شناختی)هدف (  در ایران را شرح دهند. ماالریا وضعیت بیماري -

 شناختی)هدف (  در سایر نقاط جهار را شرح دهند.ماالریا ضعیت بیماري و -
 شناختی)هدف ( راههاي انتقال بیماري ماالریا را لیست نمایند -
 شناختی)هدف . (راههاي درمان بیماري ماالریا را شرح دهند -
 شناختی)هدف ( برنامه کشوري مبارزه با بیماري ماالریا را شرح دهند  -
 در کنترل و مبارزه با بیماري ماالریا را تجزیه  و تحلیل نمایند دالیل عدم موفقیت -
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  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  3جلسه
ــــــــــدت  م

  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ماالریا بیماري   20 ســـخنرانی و بحـــث  ماالریا تاریخچه بیماري  
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ماالریا بیماري   10 ســـخنرانی و بحـــث  در ایران ماالریا وضعیت بیماري  
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ماالریا بیماري   10 ســـخنرانی و بحـــث  وضعیت بیماري در سایر نقاط جهار  
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ماالریا بیماري   10 ســـخنرانی و بحـــث  راههاي انتقال بیماري ماالریا  
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ماالریا بیماري   10 ســـخنرانی و بحـــث  درمان بیماري ماالریا راههاي  
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ماالریا بیماري   20 ســـخنرانی و بحـــث  برنامه کشوري مبارزه با بیماري ماالریا  
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ماالریا بیماري   20 دالیل عدم موفقیت در کنترل و مبارزه  
 با بیماري ماالریا 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  اف رفتاري جلسه چهارم:اهد

:از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  نماید. شرحرا  تاریخچه بیماري سل -

 شناختی)هدف (  در ایران را شرح دهند. سلوضعیت بیماري  -

 شناختی)هدف (  در سایر نقاط جهار را شرح دهند. سلوضعیت بیماري  -

 شناختی)هدف ( درا لیست نماین سل راههاي انتقال بیماري -

 شناختی)هدف . (را شرح دهند سلراههاي درمان بیماري  -

 شناختی)هدف ( را شرح دهند  سلبرنامه کشوري مبارزه با بیماري  -

 را تجزیه  و تحلیل نمایند سلدالیل عدم موفقیت در کنترل و مبارزه با بیماري  -
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  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  3جلسه
ــــــــــدت  م

  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  درسموضوع 

سلبیماري   20 سل بیماري تاریخچه   ســـخنرانی و بحـــث  
  گروهی

  پرسش و پاسخ

سلبیماري   10 سل در ایران وضعیت بیماري  ســـخنرانی و بحـــث  
  گروهی

  پرسش و پاسخ

سلبیماري   10 در سـایر نقـاط سـل وضعیت بیمـاري  
 جهار 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

سلبیماري   10 ســـخنرانی و بحـــث   سل راههاي انتقال بیماري 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

سلبیماري   10 ســـخنرانی و بحـــث  سلراههاي درمان بیماري  
  گروهی

  پرسش و پاسخ

سلبیماري   20 ســـخنرانی و بحـــث  سلبرنامه کشوري مبارزه با بیماري  
  گروهی

  پرسش و پاسخ

سلبیماري   20 ل و مبارزه دالیل عدم موفقیت در کنتر 
 سلبا بیماري 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ
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  :پنجماهداف رفتاري جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  نماید. شرحرا  تاریخچه بیماري هاي دیفتري، کزاز و سیاه سرفه -

 شناختی)هدف (  ا شرح دهند.در ایران ر بیماري هاي دیفتري، کزاز و سیاه سرفهوضعیت  -

 شناختی)هدف (  در سایر نقاط جهار را شرح دهند. بیماري هاي دیفتري، کزاز و سیاه سرفهوضعیت  -

 شناختی)هدف ( را لیست نمایند بیماري هاي دیفتري، کزاز و سیاه سرفهراههاي انتقال  -

 شناختی)ف هد. (را شرح دهند بیماري هاي دیفتري، کزاز و سیاه سرفهراههاي درمان  -

 شناختی)هدف ( را شرح دهند  بیماري هاي دیفتري، کزاز و سیاه سرفهبرنامه کشوري مبارزه با  -

 را تجزیه  و تحلیل نمایند بیماري هاي دیفتري، کزاز و سیاه سرفهدالیل عدم موفقیت در کنترل و مبارزه با  -
  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

ــــــــــدت  م
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  سموضوع در

بیماري هاي   20
دیفتري، کزاز و 
  سیاه سرفه

از و تاریخچه بیماري هاي دیفتري، کز
 سیاه سرفه

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري هاي   10
دیفتري، کزاز و 
  سیاه سرفه

 بیماري هاي دیفتري، کزاز ووضعیت 
در ایران سیاه سرفه  

حـــث ســـخنرانی و ب
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري هاي   10
دیفتري، کزاز و 
  سیاه سرفه

بیمــاري هــاي دیفتــري، وضــعیت 
در سـایر نقـاط  کزاز و سـیاه سـرفه

 جهار 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري هاي   10
دیفتري، کزاز و 
  سیاه سرفه

ـــال  ـــاي راههـــاي انتق بیمـــاري ه
 دیفتري، کزاز و سیاه سرفه

بحـــث ســـخنرانی و 
  گروهی

  پرسش و پاسخ
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بیماري هاي   10
دیفتري، کزاز و 
  سیاه سرفه

بیمـــاري هـــاي راههـــاي درمـــان 
 دیفتري، کزاز و سیاه سرفه

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري هاي   20
دیفتري، کزاز و 
  سیاه سرفه

بیماري هاي برنامه کشوري مبارزه با 
 دیفتري، کزاز و سیاه سرفه

ث ســـخنرانی و بحـــ
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري هاي   20
دیفتري، کزاز و 
  سیاه سرفه

دالیل عدم موفقیت در کنترل و مبارزه 
بیماري هـاي دیفتـري، کـزاز و با 

 سیاه سرفه

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  
  

  :ششماهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  نماید. شرحرا  سرخجه و اوریون تاریخچه بیماري هاي سرخک، -

 شناختی)هدف (  در ایران را شرح دهند. بیماري هاي سرخک، سرخجه و اوریونوضعیت  -

 شناختی)هدف (  در سایر نقاط جهار را شرح دهند. بیماري هاي سرخک، سرخجه و اوریونوضعیت  -

 شناختی)هدف ( مایندرا لیست ن بیماري هاي سرخک، سرخجه و اوریونراههاي انتقال  -

 شناختی)هدف . (را شرح دهند بیماري هاي سرخک، سرخجه و اوریونراههاي درمان  -

 شناختی)هدف ( را شرح دهند  بیماري هاي سرخک، سرخجه و اوریونبرنامه کشوري مبارزه با  -

هـدف ( یـل نماینـدرا تجزیـه  و تحل بیماري هاي سرخک، سرخجه و اوریوندالیل عدم موفقیت در کنترل و مبارزه با  -
 شناختی)

  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

ــــــــــدت  م
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس
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 ٨

بیماري هاي   20
سرخک، سرخجه و 
  اوریون

تاریخچه بیماري هاي سرخک، 
 سرخجه و اوریون

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري هاي   10
و  سرخک، سرخجه
  اوریون

 بیماري هاي سرخک، سرخجهوضعیت 
در ایران و اوریون  

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري هاي   10
سرخک، سرخجه و 
  اوریون

بیمــاري هــاي ســرخک، وضــعیت 
در ســایر نقــاط  ســرخجه و اوریــون

 جهار 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري هاي   10
سرخک، سرخجه و 
  اوریون

ـــال راه ـــاي هـــاي انتق بیمـــاري ه
 سرخک، سرخجه و اوریون

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري هاي   10
سرخک، سرخجه و 
  اوریون

بیمـــاري هـــاي راههـــاي درمـــان 
 سرخک، سرخجه و اوریون

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري هاي   20
سرخک، سرخجه و 
  اوریون

هاي بیماري برنامه کشوري مبارزه با 
 سرخک، سرخجه و اوریون

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري هاي   20
سرخک، سرخجه و 
  اوریون

دالیل عدم موفقیت در کنترل و مبارزه 
بیماري هاي سرخک، سـرخجه با 

 و اوریون

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  
  
  
  
  
  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٩

  
  :هفتماهداف رفتاري جلسه 

ار می رود:از فراگیر انتظ رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  نماید. شرحرا تاریخچه بیماري فلج اطفال  -

 شناختی)هدف (  در ایران را شرح دهند.بیماري فلج اطفال وضعیت  -

 شناختی)هدف (  در سایر نقاط جهار را شرح دهند.بیماري فلج اطفال وضعیت  -

 شناختی)هدف ( را لیست نمایندبیماري فلج اطفال راههاي انتقال  -

 شناختی)هدف . (را شرح دهندبیماري فلج اطفال درمان  راههاي -

 شناختی)هدف ( را شرح دهند بیماري فلج اطفال برنامه کشوري مبارزه با  -

 را تجزیه  و تحلیل نمایندبیماري فلج اطفال دالیل عدم موفقیت در کنترل و مبارزه با  -
  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

ــــــــــدت  م
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  درسموضوع 

البیماري فلج اطف  20 ســـخنرانی و بحـــث  تاریخچه بیماري فلج اطفال 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

البیماري فلج اطف  10 در ایرانبیماري فلج اطفال وضعیت   ســـخنرانی و بحـــث  
  گروهی

  پرسش و پاسخ

البیماري فلج اطف  10 در سایر بیماري فلج اطفال وضعیت  
 ط جهار نقا

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

البیماري فلج اطف  10 ســـخنرانی و بحـــث  بیماري فلج اطفالراههاي انتقال  
  گروهی

  پرسش و پاسخ

البیماري فلج اطف  10 ســـخنرانی و بحـــث  بیماري فلج اطفالراههاي درمان  
  گروهی

  پرسش و پاسخ

البیماري فلج اطف  20 ي فلـج بیماربرنامه کشوري مبارزه با  
 اطفال

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

البیماري فلج اطف  20   پرسش و پاسخســـخنرانی و بحـــث دالیل عدم موفقیت در کنترل و مبارزه  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٠

  گروهی بیماري فلج اطفالبا 
  :هشتماهداف رفتاري جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی) هدف(  نماید. شرحرا تاریخچه بیماري هپاتیت  -

 شناختی)هدف (  در ایران را شرح دهند.بیماري هپاتیت وضعیت  -

 شناختی)هدف (  در سایر نقاط جهار را شرح دهند.بیماري هپاتیت وضعیت  -

 شناختی)هدف ( را لیست نمایندبیماري هپاتیت راههاي انتقال  -

 شناختی)هدف . (را شرح دهندبیماري هپاتیت راههاي درمان  -

 شناختی)هدف ( را شرح دهند بیماري هپاتیت زه با برنامه کشوري مبار -

 را تجزیه  و تحلیل نمایندبیماري هپاتیت دالیل عدم موفقیت در کنترل و مبارزه با  -
  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

ــــــــــدت  م
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

هپاتیتبیماري   20 اتیتتاریخچه بیماري هپ  ســـخنرانی و بحـــث  
  گروهی

  پرسش و پاسخ

در ایرانبیماري هپاتیت وضعیت  بیماري هپاتیت  10 ســـخنرانی و بحـــث  
  گروهی

  پرسش و پاسخ

در سـایر بیمـاري هپاتیـت وضعیت  بیماري هپاتیت  10
 نقاط جهار 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

نی و بحـــث ســـخنرا بیماري هپاتیتراههاي انتقال  بیماري هپاتیت  10
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســـخنرانی و بحـــث  بیماري هپاتیتراههاي درمان  بیماري هپاتیت  10
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ــا  بیماري هپاتیت  20 ــارزه ب بیمــاري برنامــه کشــوري مب
 هپاتیت

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  پرسش و پاسخســـخنرانی و بحـــث دالیل عدم موفقیت در کنترل و مبارزه  بیماري هپاتیت  20



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١١

  گروهی بیماري هپاتیتبا 
  

  :نهماهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  نماید. شرحرا تاریخچه بیماري لیشمانیوز  -

 شناختی)هدف (  در ایران را شرح دهند.بیماري لیشمانیوز وضعیت  -

 شناختی)هدف (  جهار را شرح دهند. در سایر نقاطبیماري لیشمانیوز وضعیت  -

 شناختی)هدف ( را لیست نمایندبیماري لیشمانیوز راههاي انتقال  -

 شناختی)هدف . (را شرح دهندبیماري لیشمانیوز راههاي درمان  -

 شناختی)هدف ( را شرح دهند بیماري لیشمانیوز برنامه کشوري مبارزه با  -

 شناختی)هدف ( را تجزیه  و تحلیل نمایندري لیشمانیوز بیمادالیل عدم موفقیت در کنترل و مبارزه با  -
  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

ــــــــــدت  م
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

وزبیماري لیشمانی  20 ســـخنرانی و بحـــث  تاریخچه بیماري لیشمانیوز 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

وزبیماري لیشمانی  10 در ایرانماري لیشمانیوز بیوضعیت   ســـخنرانی و بحـــث  
  گروهی

  پرسش و پاسخ

وزبیماري لیشمانی  10 در سـایر بیماري لیشمانیوز وضعیت  
 نقاط جهار 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

وزبیماري لیشمانی  10 ســـخنرانی و بحـــث  بیماري لیشمانیوزراههاي انتقال  
  گروهی

  پرسش و پاسخ

وزبیماري لیشمانی  10 ســـخنرانی و بحـــث  بیماري لیشمانیوزراههاي درمان  
  گروهی

  پرسش و پاسخ

وزبیماري لیشمانی  20 ــا   ــارزه ب بیمــاري برنامــه کشــوري مب
 لیشمانیوز

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٢

وزبیماري لیشمانی  20 دالیل عدم موفقیت در کنترل و مبارزه  
 بیماري لیشمانیوزبا 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  و پاسخپرسش 

  
  

  :دهماهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  نماید. شرحرا تاریخچه بیماري هاري  -

 شناختی)هدف (  در ایران را شرح دهند.بیماري هاري وضعیت  -

 شناختی)هدف (  در سایر نقاط جهار را شرح دهند.بیماري هاري وضعیت  -

 شناختی)هدف ( را لیست نمایندهاري  بیماريراههاي انتقال  -

 شناختی)هدف . (را شرح دهندبیماري هاري راههاي درمان  -

 شناختی)هدف ( را شرح دهند بیماري هاري برنامه کشوري مبارزه با  -

 شناختی)هدف ( را تجزیه  و تحلیل نمایندبیماري هاري دالیل عدم موفقیت در کنترل و مبارزه با  -
  
  
  

  ي مطالبهبندي ارائجدول زمان
  3جلسه

ــــــــــدت  م
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ســـخنرانی و بحـــث  تاریخچه بیماري هاري بیماري هاري  20
  گروهی

  پرسش و پاسخ

در ایرانبیماري هاري وضعیت  بیماري هاري  10 ســـخنرانی و بحـــث  
  گروهی

  پرسش و پاسخ

سایر نقاط در بیماري هاري وضعیت  بیماري هاري  10
 جهار 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســـخنرانی و بحـــث  بیماري هاريراههاي انتقال  بیماري هاري  10
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســـخنرانی و بحـــث  بیماري هاريراههاي درمان  بیماري هاري  10
  گروهی

  پرسش و پاسخ



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٣

ــا  بیماري هاري  20 ــارزه ب بیمــاري برنامــه کشــوري مب
 هاري

بحـــث ســـخنرانی و 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

دالیل عدم موفقیت در کنترل و مبارزه  بیماري هاري  20
 بیماري هاريبا 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  

  :یازدهماهداف رفتاري جلسه  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)دف ه(  نماید. شرحرا تاریخچه بیماري تب مالت  -

 شناختی)هدف (  در ایران را شرح دهند.بیماري تب مالت وضعیت  -

 شناختی)هدف (  در سایر نقاط جهار را شرح دهند.بیماري تب مالت وضعیت  -

 شناختی)هدف ( را لیست نمایندبیماري تب مالت راههاي انتقال  -

 شناختی)هدف . (را شرح دهندبیماري تب مالت راههاي درمان  -

 شناختی)هدف ( را شرح دهند بیماري تب مالت ي مبارزه با برنامه کشور -

 شناختی)هدف ( را تجزیه  و تحلیل نمایندبیماري تب مالت دالیل عدم موفقیت در کنترل و مبارزه با  -
  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

ــــــــــدت  م
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

مالتبیماري تب   20 ســـخنرانی و بحـــث  تاریخچه بیماري تب مالت 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

در ایرانبیماري تب مالت وضعیت  بیماري تب مالت  10 ســـخنرانی و بحـــث  
  گروهی

  پرسش و پاسخ

در سـایر بیماري تب مالـت وضعیت  بیماري تب مالت  10
 نقاط جهار 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســـخنرانی و بحـــث  بیماري تب مالتي انتقال راهها بیماري تب مالت  10
  گروهی

  پرسش و پاسخ



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٤

ســـخنرانی و بحـــث  بیماري تب مالتراههاي درمان  بیماري تب مالت  10
  گروهی

  پرسش و پاسخ

بیماري تـب برنامه کشوري مبارزه با  بیماري تب مالت  20
 مالت

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

قیت در کنترل و مبارزه دالیل عدم موف بیماري تب مالت  20
 بیماري تب مالتبا 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

 
  :دوازدهماهداف رفتاري جلسه  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  نماید. شرحرا تاریخچه بیماري ایدز  -

 شناختی)هدف (  در ایران را شرح دهند.بیماري ایدز وضعیت  -

 شناختی)هدف (  در سایر نقاط جهار را شرح دهند.بیماري ایدز وضعیت  -

 شناختی)هدف ( را لیست نمایندبیماري ایدز راههاي انتقال  -

 شناختی)هدف . (را شرح دهندبیماري ایدز راههاي درمان  -

 شناختی)هدف ( را شرح دهند بیماري ایدز برنامه کشوري مبارزه با  -

 شناختی)هدف ( را تجزیه  و تحلیل نمایندبیماري ایدز قیت در کنترل و مبارزه با دالیل عدم موف -
  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

ــــــــــدت  م
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ســـخنرانی و بحـــث  تاریخچه بیماري ایدز بیماري ایدز  20
  گروهی

  پرسش و پاسخ

در ایرانبیماري ایدز وضعیت  بیماري ایدز  10 ســـخنرانی و بحـــث  
  گروهی

  پرسش و پاسخ

در سایر نقاط بیماري ایدز وضعیت  بیماري ایدز  10
 جهار 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  پرسش و پاسخســـخنرانی و بحـــث  بیماري ایدزراههاي انتقال  بیماري ایدز  10



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٥

  گروهی
ســـخنرانی و بحـــث  یدزبیماري اراههاي درمان  بیماري ایدز  10

  گروهی
  پرسش و پاسخ

ســـخنرانی و بحـــث  بیماري ایدزبرنامه کشوري مبارزه با  بیماري ایدز  20
  گروهی

  پرسش و پاسخ

دالیل عدم موفقیت در کنترل و مبـارزه  بیماري ایدز  20
 بیماري ایدزبا 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

 
 

  :سیزدهمفتاري جلسه اهداف ر ي مطالببندي ارائهجدول زمان
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  نماید. شرحرا  CCHFتاریخچه بیماري  -

 شناختی)هدف (  در ایران را شرح دهند. CCHFبیماري وضعیت  -

 شناختی)هدف (  در سایر نقاط جهار را شرح دهند. CCHFبیماري وضعیت  -

 شناختی)هدف ( نمایندرا لیست  CCHFبیماري راههاي انتقال  -

 شناختی)هدف . (را شرح دهند CCHFبیماري راههاي درمان  -

 شناختی)هدف ( را شرح دهند  CCHFبیماري برنامه کشوري مبارزه با  -

 شناختی)هدف ( را تجزیه  و تحلیل نمایند CCHFبیماري دالیل عدم موفقیت در کنترل و مبارزه با  -
  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

ــــــــــدت  م
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ســـخنرانی و بحـــث  CCHFتاریخچه بیماري  CCHFبیماري   20
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســـخنرانی و بحـــث  در ایران CCHFبیماري وضعیت  CCHFبیماري   10
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  پرسش و پاسخســـخنرانی و بحـــث در ســایر  CCHFبیمــاري وضـعیت  CCHFبیماري   10



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٦

  گروهی  نقاط جهار
ســـخنرانی و بحـــث  CCHFبیماري راههاي انتقال  CCHFبیماري   10

  گروهی
  پرسش و پاسخ

ســـخنرانی و بحـــث  CCHFبیماري راههاي درمان  CCHFبیماري   10
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ــا  CCHFبیماري   20 ــارزه ب بیمــاري برنامــه کشــوري مب
CCHF 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  و پاسخ پرسش

دالیل عدم موفقیت در کنترل و مبارزه  CCHFبیماري   20
 CCHFبیماري با 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

 
 
 

  :چهاردهماهداف رفتاري جلسه  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  نماید. شرحرا  CDDتاریخچه بیماري  -

 شناختی)هدف (  در ایران را شرح دهند. CDDبیماري  وضعیت -

 شناختی)هدف (  در سایر نقاط جهار را شرح دهند. CDDبیماري وضعیت  -

 شناختی)هدف ( را لیست نمایند CDDبیماري راههاي انتقال  -

 شناختی)هدف . (را شرح دهند CDDبیماري راههاي درمان  -

 شناختی)هدف ( ند را شرح ده CDDبیماري برنامه کشوري مبارزه با  -

 شناختی)هدف ( را تجزیه  و تحلیل نمایند CDDبیماري دالیل عدم موفقیت در کنترل و مبارزه با  -
  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

ــــــــــدت  م
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ســـخنرانی و بحـــث  CDDتاریخچه بیماري  CDDبیماري   20
  گروهی

  پرسش و پاسخ



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٧

ســـخنرانی و بحـــث  در ایران CDDبیماري وضعیت  CDDبیماري   10
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ــعیت  CDDبیماري   10 ــاري وض ــایر  CDDبیم در س
 نقاط جهار 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســـخنرانی و بحـــث  CDDبیماري راههاي انتقال  CDDبیماري   10
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســـخنرانی و بحـــث  CDDبیماري اههاي درمان ر CDDبیماري   10
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ــا  CDDبیماري   20 ــارزه ب بیمــاري برنامــه کشــوري مب
CDD 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

دالیل عدم موفقیت در کنترل و مبارزه  CDDبیماري   20
 CDDبیماري با 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

 
 

  :پانزدهماهداف رفتاري جلسه  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  نماید. شرحرا  STDsتاریخچه بیماري  -

 شناختی)هدف (  در ایران را شرح دهند. STDsبیماري وضعیت  -

 شناختی)هدف (  در سایر نقاط جهار را شرح دهند. STDsبیماري وضعیت  -

 شناختی)هدف ( را لیست نمایند STDsري بیماراههاي انتقال  -

 شناختی)هدف . (را شرح دهند STDsبیماري راههاي درمان  -

 شناختی)هدف ( را شرح دهند  STDsبیماري برنامه کشوري مبارزه با  -

 شناختی)هدف ( را تجزیه  و تحلیل نمایند STDsبیماري دالیل عدم موفقیت در کنترل و مبارزه با  -
  
  
  

  ي مطالبائهبندي ارجدول زمان
  3جلسه

ــــــــــدت  م
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٨

ســـخنرانی و بحـــث  STDsتاریخچه بیماري  STDsبیماري   20
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســـخنرانی و بحـــث  در ایران STDsبیماري وضعیت  STDsبیماري   10
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ر ســایر د STDsبیمــاري وضــعیت  STDsبیماري   10
 نقاط جهار 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســـخنرانی و بحـــث  STDsبیماري راههاي انتقال  STDsبیماري   10
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســـخنرانی و بحـــث  STDsبیماري راههاي درمان  STDsبیماري   10
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ــا  STDsبیماري   20 ــارزه ب بیمــاري برنامــه کشــوري مب
STDs 

و بحـــث ســـخنرانی 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

دالیل عدم موفقیت در کنترل و مبارزه  STDsبیماري   20
 STDsبیماري با 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

 
 

  :شانزدهماهداف رفتاري جلسه  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)دف ه(  نماید. شرحرا تاریخچه بیماري جذام  -

 شناختی)هدف (  در ایران را شرح دهند.بیماري جذام وضعیت  -

 شناختی)هدف (  در سایر نقاط جهار را شرح دهند.بیماري جذام وضعیت  -

 شناختی)هدف ( را لیست نمایندبیماري جذام راههاي انتقال  -

 شناختی)هدف . (را شرح دهندبیماري جذام راههاي درمان  -

 شناختی)هدف ( را شرح دهند بیماري جذام برنامه کشوري مبارزه با  -

 شناختی)هدف ( را تجزیه  و تحلیل نمایندبیماري جذام دالیل عدم موفقیت در کنترل و مبارزه با  -
  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس  3جلسه



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٩

ــــــــــدت  م
  زمان(دقیقه)

ســـخنرانی و بحـــث  ذامتاریخچه بیماري ج بیماري جذام  20
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســـخنرانی و بحـــث  در ایرانبیماري جذام وضعیت  بیماري جذام  10
  گروهی

  پرسش و پاسخ

در سایر نقـاط بیماري جذام وضعیت  بیماري جذام  10
 جهار 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ســـخنرانی و بحـــث  بیماري جذامراههاي انتقال  بیماري جذام  10
  یگروه

  پرسش و پاسخ

ســـخنرانی و بحـــث  بیماري جذامراههاي درمان  بیماري جذام  10
  گروهی

  پرسش و پاسخ

ــا  بیماري جذام  20 ــارزه ب بیمــاري برنامــه کشــوري مب
 جذام

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

دالیل عدم موفقیت در کنترل و مبارزه  بیماري جذام  20
 بیماري جذامبا 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

 
 
 

  :هفدهماهداف رفتاري جلسه  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  نماید. شرحرا  EPIتاریخچه  -

 شناختی)هدف (  در ایران را شرح دهند. EPIوضعیت  -

 شناختی)هدف (  در سایر نقاط جهار را شرح دهند. EPIوضعیت  -

 شناختی)هدف ( را شرح دهند  EPIکشوري برنامه  -

 شناختی)هدف ( را تجزیه  و تحلیل نمایند EPIدالیل عدم موفقیت  -
 شناختی)هدف (  جدول واکسناسیون روتین کشوري را شرح دهد. -

  
  
  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٢٠

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

ــــــــــدت  م
  زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

20  EPI  -  تاریخچهEPI  نمایـد. شرحرا  )
 شناختی)هدف 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

10  EPI  -  وضعیتEPI  در ایـران را شـرح
 شناختی)هدف (  دهند.

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

10  EPI  -  ــعیت در ســایر نقــاط  EPIوض
ــد. ــرح دهن ــار را ش ــدف (  جه ه

 شناختی)

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

10  EPI  -  ــوري ــه کش ــرح  EPIبرنام را ش
 شناختی)هدف ( دهند 

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

20  EPI  -  ــل عــدم موفقیــت را  EPIدالی
هــدف ( تجزیــه  و تحلیــل نماینــد

 شناختی)

ســـخنرانی و بحـــث 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

20  EPI  -  ـــین ـــیون روت ـــدول واکسناس ج
هــدف (  کشــوري را شــرح دهــد.

 شناختی)

بحـــث ســـخنرانی و 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

 
 
 


