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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

  آموزش و ارتقاء سالمت گروه آموزشی:                                     بهداشت دانشکده:                        

 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

  نظری د:نوع واح            2 تعداد واحد:   ری از بیماری های واگیر و غیرواگیر اصول پیشگینام درس: 

 داردن نیاز: پیش

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:   8-10 :ساعت سه شنبه :زمان برگزاری كالس: روز

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم مسئول درس:                                                               1انشجویان : دتعداد 

  دكتر ملیکا خارقانی مقدم مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

شگیری  شپی صول تعریف  ست كه از بیماری های واگیر و غیرواگیر دارای ا سب می توان با برنامه ریزی ده ای ا منا

و كنترل بیماری های واگیر س دانشجو با اصول پیشگیری مبارزه این دردر  مشکالت ناشی از آن را به حداقل رساند.

دانشجو با اصول پیشگیری همین دلیل این واحد درسی جهت آشنایی به  شنا خواهد شد.و غیرواگیر شایع در كشور آ

 و مبارزه با بیماری های واگیر و غیرواگیر در كشور ضروری است.

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

یماری های واگیر و غیرواگیر مهم و شایع در كشور و راههای پبیشگیری از آنها با ببا  انیدانشجو ییآشنا -

 اده یا مساعد كننده با آن هتقلیل موارد بیماریابی و شناخت و اصالح عوامل ایجاد كنن

 

 طرح درس است(بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی اهداف 
نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را نشان می  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستن)منظور

 (.است كه در واقع همان اهداف رفتاری اند ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی دهد. اهداف بینابینی

 

 را بیان كنند. لیات بیماری های عفونیكدانشجویان -1

 توضیح دهند. را گونگی ایجاد یک عفونت، زنجیره عفونتچدانشجویان  -2

 را شرح دهند. اههای انتقال و انتشار عفونت هاردانشجویان  -3

 را ذكر كنند. های پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر و غیرواگیرستراتژی ادانشجویان  -4

ری وزارت بهداشت درمان و آموزش پژشکی برای كنترل، حذف و یا ریشه كنی بیماری های رنامه كشوبدانشجویان  -5

 را توضیح دهند. واگیر

 را لیست كنند. واكسنماری های قابل كنترل از طریق یبدانشجویان  -6

 را بیان كنند. و مبارزه با آن بیماری های غیرواگیركلیات دانشجویان   -7

 را توضیح دهند. مبارزه با بیماری های غیرواگیرستراتژی های ادانشجویان  -8

 لیست كنند. دارای برنامه مدون وزارت بهداشت را دهاییماری ها و رویدابدانشجویان  -9

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLمسئله)یادگیری مبتنی بر حل   بحث گروهی
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 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

  )ها پاسخ و پرسش و كالس های بحث در شركت(دركالس فعال حضور -

 عملی مرتبط با تکالیف مورد نظر فعالیت های انجام -

 درس كالس در مربوطه كار گزارش ارائه -

 

 وسايل کمک آموزشی:  

  پروژكتور اسالید  خته و گچت                   وایت برد

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

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 50آزمون پایان ترم   درصد نمره ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد 10شركت فعال در كالس    نمره  درصد 40انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً سایر موارد )لطف

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی         ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :ببريد()لطفا نام منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 

واگیر و مراقبت بیماری های  و كنترل وو دستورالعمل های وزارت بهداشت در زمینه مبارزه  بخش نامه ها-1

 غیرواگیر

سن سید نوزادی فرشته مجلسی، حسن افتخار تالیف حسین حاتمی ، مح 2و  1كتاب جامع بهداشت عمومی جلد -2

جواد پریزاده ) جمعی از استادان دانشگاه های علوم پزشکی كشور(/ آخرین اردبیلی، سید منصور رضوی، سید محمد 

 چاپ

اپیدمیولوژی و كنترل بیماری های شایع در ایران تالیف حسن حاتمی فریدون عزیزی محسن جانقربان/ آخرین  -3

 چاپ

 ، ...سایت های مرتبط با بیماری های واگیر و غیرواگیر معتبر مانند سازمان جهانی بهداشتوز ر همطالب ب -4
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 مربوطاستاد  عنوان مطالب جلسه

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم یعفون یها یماریب اتیكل 1

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم عفونت رهیعفونت، زنج کی جادیا یچگونگ 2

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم انتقال و انتشار عفونت ها یراهها 3

 كتر ملیکا خارقانی مقدمد  ریواگ یها یماریو مبارزه با ب یریشگیپ یها یاستراتژ 4

 كتر ملیکا خارقانی مقدمد ریرواگیغ یها یماریو مبارزه با ب یریشگیپ یها یاستراتژ 5

كنترل،  یبرا یوزارت بهداشت درمان و آموزش پژشک یبرنامه كشور 6

 ریواگ یها یماریب یكن شهیر ایحذف و 

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم

 كنترل یبرا یوزارت بهداشت درمان و آموزش پژشک یبرنامه كشور 7

 رواگیربیماری های غی

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم واكسن قیقابل كنترل از طر یها یماریب 8

 كتر ملیکا خارقانی مقدمد ذار اپیدمیولوژیکگ ریرواگیغ یها یماریب اتیكل 9

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم  سالمت اهداف مبارزه با بیماری های غیر واگیرذار گ 10

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم ریرواگیغ یها یماریمبارزه با ب یها یاستراتژ 11

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم )تاالسمی( برنامه مدون وزارت بهداشت یدارا یدادهایها و رو یماریب 12

وانح و سبرنامه مدون وزارت بهداشت ) یدارا یدادهایها و رو یماریب 13

 (حوادث
 كتر ملیکا خارقانی مقدمد

 كتر ملیکا خارقانی مقدمد (ام خونی هكبرنامه مدون وزارت بهداشت ) یدارا یدادهایها و رو یماریب 14

یماری های بت )برنامه مدون وزارت بهداش یدارا یدادهایها و رو یماریب 15

 (تنفسی شغلی
 كتر ملیکا خارقانی مقدمد

رطان های سبرنامه مدون وزارت بهداشت ) یدارا یدادهایها و رو یماریب 16

 (شایع
 كتر ملیکا خارقانی مقدمد

یماری های ببرنامه مدون وزارت بهداشت ) یدارا یدادهایها و رو یماریب 17

 (روانی
 كتر ملیکا خارقانی مقدمد

  ارزشیابی پایانی 18

 


