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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)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 قطع م

    )جبرانی( نظری د:نوع واح    2 تعداد واحد: اصول پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیر واگیر :نام درس

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:           8-11:ساعت  سه شنبه :روز      زمان برگزاری كالس:        داردن یش نیاز:پ

 دکتر طاهره دهداری :مدرس      دکتر طاهره دهداری مسئول درس: نفر 2  تعداد دانشجويان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

آشنایی با بیماریهای واگیر و غیرواگیر مهم و شایع در کشور و راههای پیشگیری از آنها با تقلیل موارد، بیماریابی و 

 شناخت و اصالح عوامل ایجاد کننده یا مساعد کننده مرتبط با آنها

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

 های واگیر و غیرواگیر شایع در کشور  اصول پیشگیری، مبارزه و کنترل بیماریدانشجویان با آشنایی 

 

 )در واقع همان اهداف كلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی
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 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLادگیری مبتنی بر حل مسئله)ی               یبحث گروه

  )لطفاً نام ببريد( ساير موارد

 

 )لطفا شرح دهید( شجو:وظايف و تکالیف دان

 . 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 های کالسی. 4
 

 وسايل كمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 جزوهکامپیوتر،  :لطفاً نام ببريد()  ساير موارد

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 05 :آزمون پايان ترم  نمره درصد ------ :آزمون میان ترم

 نمره درصد 22 :شركت فعال در كالس    نمره درصد 02 انجام تکالیف

 ----------ببريد(  ناملطفاً ساير موارد )

 

 نوع آزمون

 غلط -صحیح     جور كردنی ایچندگزينه       پاسخ كوتاه     تشريحی

  :)لطفا نام ببريد( ساير موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 درسنامه پزشکی پیشگیری پارک و پارک جلد اول .1

 جامع بهداشت عمومی )دکتر حاتمی و همکاران( کتاب .2

 CDCسایت سازمان جهانی بهداشت و  .3

 سایت وزارت بهداشت .4

 مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی .2

 فریدون عزیزی و محسن جانقربان.اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران از دکتر  .6

بخش نامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت در زمینه مبارزه، کنترل و مراقبت از بیماری های واگیر  .7

 و غیرواگیر
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 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس
 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

1 

 

 دکتر طاهره دهداری

2 

 جغرافیایی آنهاو توزیع  

 دکتر طاهره دهداری

و برنامه های  بیمارهای فصلی واگیر دار مانند سرخک، سرخچه، آبله مرغان و ... 3

 کشوری مرتبط
 دکتر طاهره دهداری

و های انگلی شایع مانند آسکاریس، کرم قالبدار، فاسیوال، شیستوزوما و ...  بیماری 4

 برنامه های کشوری مرتبط
 اریدکتر طاهره دهد

و برنامه های  های منتقله از راه آب و یا خاک مانند کزاز، وبا، دیفتری و غیره بیماری 2

 کشوری مرتبط
 دکتر طاهره دهداری

و  های منتقله از راه تماس جنسی مانند ایدز، هپاتیت، سوزاک، سیفلیس بیماری 6

 برنامه های کشوری مرتبط
 دکتر طاهره دهداری

 دکتر طاهره دهداری و برنامه های کشوری مرتبط یردار مانند سل، جزام و ...های تنفسی واگی بیمار 7

 دکتر طاهره دهداری برنامه های کشوری مرتبط  وهای واگیر شایع در کشور  سایر بیماری 8

9 

 غیرواگیر  

 دکتر طاهره دهداری

 دکتر طاهره دهداری و برنامه های کشوری مرتبط عروقی -های قلبی بیماری 11

 دکتر طاهره دهداری سرطان های شایع خصوصا پوست، معده، مری و برنامه های کشوری مرتبط 11

 دکتر طاهره دهداری سوانح  و حوادث و برنامه های کشوری مرتبط 12

 دکتر طاهره دهداری های کشوری مرتبطدیابت و و برنامه  13

 دکتر طاهره دهداری های غیرواگیر شایع در کشور و برنامه های کشوری مرتبط سایر بیماری 14

 دکتر طاهره دهداری و برنامه های کشوری مرتبط های روانی شایع مانند افسردگی، اضطراب و ... بیماری 12

 دکتر طاهره دهداری و برنامه های کشوری مرتبط ، گال و ...Qتب  های منتقله از راه حشرات مانند بیماری 16

 دکتر طاهره دهداری برنامه واکسیناسیون جاری کشور 17

 


