
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

                             اصول پيشگيری از بيماريهای واگير و غيرواگير : عنوان درس 
  بهداشتارشد آموزش دانشجویان کارشناسی  گروه فراگير :

                         خانم دکتر دوگونچی نام استاد :                   2  نيمسال :

 1تعداد واحد :                           برگزاري كالس  :روز 
 

 اهداف  جلسات موضوع نحوه برگزاری کالس * جلسه

معارفه_ ارزشيابی آغازين   آفالين  

 تبيين انتظارات_ 

برقراری ارتباط اطمینان از 

 شتن پیشنیازها دا

 جایابی _ تعیین اهداف  

آشنايی دانشجويان  آفالين اول

با کليات بيماری 

های عفونی مانند 

چگونگی ايجاد 

عفونت، زنجيره 

انتقال  هعفونت، را

 و انتشار عفونت

در پايان هر جلسه از فراگير انتظار 

چگونگی دانشجو بتواند  ميرود که :

ايجاد عفونت، زنجيره 

را تعریف  انتقالعفونت، راه 

 کند

آشنايی دانشجويان  آفالين مدو

با استراتژی 

پيشگيری و مبارزه 

با بيماريهای 

 واگير و غيرواگير

استراتژی دانشجو بتواند 

پيشگيری و مبارزه با 

بيماريهای واگير و 

 را بیان کند غيرواگير

آشنايی دانشجويان  آفالين سوم

با بيماريهای 

واگير شايع در 

امه های کشور و برن

کشوری برای کنترل، 

حذف يا ريشه کنی 

بيماريهايی مانند 

ماالريا، سل، 

 هپاتيت، ايدز، وبا

 در خصوصدانشجو بتواند 

بيماريهای واگير شايع در 

کشور و برنامه های کشوری 

 دهد آن را شرح برای کنترل

آشنايی دانشجويان  آفالين چهارم

با بيماريهای 

واگير شايع در 

 کشور و برنامه

های کشوری برای 

کنترل، حذف يا 

ريشه کنی 

بيماريهايی مانند 

ماالريا، سل، 

هپاتيت، ايدز، 

 وبا

 در خصوصدانشجو بتواند 

بيماريهای واگير شايع در 

کشور و برنامه های کشوری 

 آن را شرح دهد برای کنترل

آشنايی دانشجويان  آفالين پنجم

با استراتژيهای 

مبارزه با 

بيماريهای 

 غيرواگير

 

در خصوص دانشجو بتواند 

ستراتژيهای مبارزه با 

توضیح بيماريهای غيرواگير

 دهد



 

آشنايی دانشجويان  آفالين ششم

با بيماريهای 

غيرواگير شايع در 

کشور مانند 

تاالسمی، سوانح و 

حوادث، کم خونی، 

-سرطان، قلبی

  عروقی

بیماریهای در خصوص دانشجو بتواند 

یح توض غیرواگیر و علل ایجاد آن را

 دهد

آشنايی دانشجويان  آفالين هفتم

با بيماريهای 

غيرواگير شايع در 

کشور مانند 

تاالسمی، سوانح و 

حوادث، کم خونی، 

 عروقی-سرطان، قلبی

در خصوص بیماریهای دانشجو بتواند 

غیرواگیر و علل ایجاد آن را توضیح 

 دهد

ويان آشنايی دانشج آفالين هشتم

با بيماريهای 

غيرواگير شايع در 

کشور مانند 

تاالسمی، سوانح و 

حوادث، کم خونی، 

  عروقی-سرطان، قلبی

در خصوص بیماریهای دانشجو بتواند 

غیرواگیر و علل ایجاد آن را توضیح 

 دهد

 تشخيص پيشرفت تحصيلي دانشجو ارزشيابی تراکمی  

 

 آنالين / آفالين / حضوری 



 

  طرح جامع تدريس

  (Course Plan)  
 

اصول پيشگيری از بيماريهای واگير و          :عنوان درس 

ارشد آموزش کارشناسی  دانشجويان گروه فراگير :                   غيرواگير

 بهداشت و ارتقای سالمت

                                                        اول                            نيمسال :

 خانم دکتر دوگونچی نام استاد :

                                                                                           1                      تعداد واحد :

 ندارد :  پيشنياز

شگيري، مبيارزه و  هدف كليي درس :  آشنايی دانشيجويان بيا اصيول پي

 گير و غيرواگير شايع در کشورکنترل بيماريهاي وا

 

 :اهداف ويژه 

آشنايی دانشجويان با کلييات بيمياری هيای عفيونی ماننيد  .1

چگونگی ايجاد عفونت، زنجيره عفونت، راه انتقال و انتشار 

 عفونت

آشنايی دانشيجويان بيا اسيتراتژی پيشيگيری و مبيارزه بيا . 2 

 بيماريهای واگير و غيرواگير 

يماريهيای واگيير شيايع در کشيور و آشنايی دانشجويان بيا ب. ٣

برنامه های کشوری برای کنترل، حذف يا ريشه کنيی بيماريهيايی 

 مانند ماالريا، سل، هپاتيت، ايدز، وبا 

آشنايی دانشجويان با اسيتراتژيهای مبيارزه بيا بيماريهيای . ٤

 غيرواگير

آشنايی دانشجويان با بيماريهای غيرواگيير شيايع در کشيور . ٥ 

 عروقی -سرطان، قلبیی، سوانح و حوادث، کم خونی، مانند تاالسم
 

 
 آفالين: روش تدريس 

 

 

 : ف و تکاليف دانشجووظاي

 

 انجام تمرين کالسی در هر جلسه کالسی 

 مشارکت فعال در کالس 

  : روش ارزشيابی دانشجو

نمره از  فعاليت رديف

 بيست

انجام تکاليف در سامانه نويد در زميان  1

 مقرر

1 

 1 ی کالسی در سامانه نويدآزمون ها 2

  حضور در کالس های مجازی ٣

 ٣ امتحان ميان ترم 4

 15 امتحان پايان ترم 5

 

 

 

 



 

 منابع مطالعه : 

 درسنامه پزشکی پیشگیري پارك و پارك جلد اول 

  )درسنامه جامع بهداشت عمومی )دکتر حاتمی و همکاران 

  دکتر حاتمی و همکاراناپیدمیولوژي و کنترل بیماریهاي شایع در ایران از 

 

 

 

 توضيحات:

  کالسی اعالم شده از طررف امرور کرالس هرا و امتتانرا   برنامه همان روز کالس های آفالین در

 برگزار خواهد گردید.

  همان روز و کالس های آنالین طبق برنامه کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتتانا  در

 برگزار خواهد شد. همان ساعت


