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

 
  خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت گروه آموزشی:          بهداشت دانشکده:
  کارشناسی بهداشت عمومی حصیلی:ت يرشتهو مقطع  
  نظري  د:نوع واح  2         تعداد واحد:                       گیرابرنامه ملی مبارزه با بیماري هاي ونام درس: 
 ندارد یش نیاز:پ     

  دانشکده بهداشت  مکان برگزاري:        8-10- :ساعتشنبه دو زمان برگزاري کالس: روز
مدرسین (به ترتیب     دکتر مرتضی منصوریان  مسئول درس:  13  تعداد دانشجویان:

  حروف الفبا):
  (لطفا شرح دهید) شرح دوره:

ه اهمیت کنترل و مبارزه با بیماري هاي مهم واگیر در کشــور و برنامــه بلنــد مــدت وزارت بهداشــت، باتوجه ب
درمان و آموزش پزشکی جهت کنترل و ریشه کنی این بیماري ها لزوم آشــنایی دانشــجویان رشــته بهداشــت 

مــی شــد و بــر اایــن عمومی با اپیدمیولوژي این بیماري ها و برنامه کشوري مبارزه با این بیماري ها احساس 
واحد در سرفصل دروس کارشناسی بهداشــت  2اساس درس برنامه ملی مبارزه با بیماري هاي واگیر به میزان 

  عمومی گنجانده شده است.
  
  

  (لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
  آشنایی دانشجویان با برنامه هاي ملی مبارزه با بیماریهاي واگیر می باشد.

  
  

  مان اهداف کلی طرح درس است)(در واقع هبینابینی:اهداف 
نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور(

قابل تقسیم شدن به اجزاي  اهداف بینابینی و محورهاي اصلی برنامه را نشان می دهد.است 
  ).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافاختصاصی

  
  دانشجویان پس از گذراندن این واحد باید: 

  
را شرح  زنجیره عفونت وراه هاي انتقال بیماري ها، واژه هاي مرتبط با بیماري هاي واگیر -1  

 دهند.
 شرح دهند. را استراتژیهاي مبارزه با بیماري هاي واگیر و نظام مراقبت بیماري هاي واگیر -2
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 دهند.شرح را  ماالریا و برنامه کشوري آن -3
 شرح دهند. سل و برنامه کشوري آن -4  
 شرح دهند.را  دیفتري،کزاز،سیاه سرفه و برنامه کشوري آن -5
 شرح دهند.را  سرخک،سرخجه،اوریون و برنامه کشوري آن -6
 شرح دهند.را  فلج اطفال و برنامه کشوري آن -7
 شرح دهند.را  هپاتیت و برنامه کشوري آن -8  
 شرح دهند.را  مه کشوري آنلیشمانیوز و برنا -9
 شرح دهند.را  هاري و برنامه کشوري آن -10  
 شرح دهند. را تب مالت و برنامه کشوري آن -11  

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

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

  
  

  
  
 
  

  هاي تدریس:شیوه
  √پرسش و پاسخ      سخنرانی برنامه ریزي شده      √سخنرانی
  )TBLیادگیري مبتنی بر تیمPBL(  )یادگیري مبتنی بر حل مسئله(    √گروهی بحث

  -----------------  (لطفاً نام ببرید) سایر موارد
  

  
 

  (لطفا شرح دهید) وظایف و تکالیف دانشجو:
  پاسخگویی به سواالت مطرح شده ضمن درست و مشارکت فعال در کالس 

  
  وسایل کمک آموزشی:  

      √پروژکتور اسالید    ه و گچختت    وایت برد
  -------------- ببرید) لطفاً نام(  سایر موارد
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  (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره درصد ٢٠آزمون میان ترم      نمره درصد ٧٠آزمون پایان ترم      
نمره انجام تکالیف درصد        نمره درصد ١٠شرکت فعال در کالس  

  ----------ببرید)  ناما  لطفسایر موارد (
  

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

  :(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
  :منابع انگلیسی -

ü چاپی  
ü اینترنتی 

  
 

  منابع فارسی:
ü چاپی 

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی  -دکتر فریودن عزیزي و همکاران -ي و کنترل بیماري هاي شایع در ایراناپیدمیولوژ-1
  آخرین ویراست -شهید بهشتی

 مباحث مربوطه 3و2و1کتاب جامع بهداشت عمومی، دکتر حسین حاتمی وهمکاران،انتشارات ارجمند، جلد  -2

 مان وآموزش پزشکی در زمینه بیماري هاي واگیردستورالعمل ها و کتاب هاي وزارت بهداشت ودر -3  
  
 

ü اینترنتی  
  
  
  

 جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس
  استاد مربوط  عنوان مطالب  جلسه

زنجیره عفونت وراه هاي انتقال بیماري ها، واژه هاي    1
  مرتبط با بیماري هاي واگیر

  دکتر مرتضی منصوریان 

گیر و نظام مراقبت استراتژیهاي مبارزه با بیماري هاي وا  2
  بیماري هاي واگیر

  دکتر مرتضی منصوریان 

  دکتر مرتضی منصوریان   ماالریا و برنامه کشوري آن  3
  دکتر مرتضی منصوریان   سل و برنامه کشوري آن  4
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  دکتر مرتضی منصوریان   دیفتري،کزاز،سیاه سرفه و برنامه کشوري آن   5
  دکتر مرتضی منصوریان  .آنسرخک،سرخجه،اوریون و برنامه کشوري   6
  دکتر مرتضی منصوریان   فلج اطفال و برنامه کشوري آن  7
  دکتر مرتضی منصوریان   هپاتیت و برنامه کشوري آن  8
  دکتر مرتضی منصوریان   لیشمانیوز و برنامه کشوري آن  9
  دکتر مرتضی منصوریان   هاري و برنامه کشوري آن  10
  دکتر مرتضی منصوریان   آن تب مالت و برنامه کشوري  11
  دکتر مرتضی منصوریان   ایدز و برنامه کشوري آن  12
  دکتر مرتضی منصوریان   تب هاي خونریزي دهنده و برنامه کشوري آن  13
  دکتر مرتضی منصوریان   بیماري هاي اسهالی و برنامه کشوري آن  14
  دکتر مرتضی منصوریان   نیماري هاي منتقله از راه تماس جنسی و برنامه کشوري آ  15
  دکتر مرتضی منصوریان   جذام و برنامه کشوري آن  16
  دکتر مرتضی منصوریان   برنامه گسترش ایمن سازي و عوارض ایمن سازي  17

 


