
 

 یوسته بهداشت عمومی پناکارشناسی   2ترم -واگیرغیرای رنامه ملی مبارزه با بیماری هب درس  طرح

 ( 1400-01  اول)نیمسال  

 نظری واحد دو   :واحد نوع و تعداد

   دانشکده بهداشت    :اجرا محل

 نگاه کلی به درس: 

اهداف و راهکارهای  ،  تغییرات ساختار جمعیت،  گذار اپیدمیولوژیک، گذار سالمت،  هیم پایهمروری بر مفا)  کلیات  •

 مبارزه با بیماریهای غیرواگیر 

)تعریف، مشخصات کلی، عالیم بالینی، اپیدمیولوژی، علل ایجاد کننده و عوامل خطر، روشهای  بیماریهای غیرواگیر   •

 پیشگیری در سطوح مختلف( 

،  سوانح و حوادث ،  تصادفات رانندگی ،  تاالسمی،  عروقی-بیماریهای قلبی،  پرفشاری خون،  کمبود ید،  دیابت –

 بیماریهای روانی ، بیماریهای روماتیسمی مزمن، سرطانهای شایع،  بیماریهای تنفسی، کم خونی ها

 هدف كلي درس:  

 واگیردار و روش های كنترل آن ها غیر آشنایي با بیماریهای   •

 :  اختصاصياهداف  

 دانشجو در پایان این درس باید:  •

 واگیر را درک كند. غیر علت اهمیت توجه به بیماری های  –

 آشنا شود. با علل ایجاد كننده بیماریهای غیرواگیر –

 بشناسد. مهمترین عوامل خطر بیماری های غیرواگیر را  –

 بیماری های غیرواگیر را شرح دهد. بیماریابي و روشهای پیشگیری –

واگیردر نظام شبکه كه دارای  غیر با عالیم بالیني، عوارض، روش تشخیص، پیشگیری وكنترل بیماریهای   –

 برنامه ملي هستند آشنا شود.  

 

 

 

 : تدریس روش



و به دو شکل متفاوت ارایه خواهد شد. در بخش اول، مطالب پایه ای و كلي توسط  در دو بخش مجزا  این درس   •

ای را تشکیل  گانه    9 گروه های  دانشجویان ارایه خواهد شد. در ادامه  و از طریق برگزاری كالس آنالین  مدرس  

توسط دانشجویان و به صورت  مبحث مذكور  و به هر گروه وظیفه ارایه یک مبحث داده خواهد شد.    خواهند داد

ارایه موضوعات مورد  گروهي ارایه   پاسخ  نظر  و در حین  مورد بحث و بررسي قرار خواهد  از طریق پرسش و 

برگزاری  ال  گرفت. از طریق  ارایه دروس  برگزار شود،  مجازی  به صورت  كه كالسها  زماني  تا  است  به ذكر  زم 

 خواهد بود. در صورت آغاز حضوری كالسها، دروس به صورت حضوری ارایه مي گردند. /كالسهای آنالین 

 :تکالیف دانشجویان محتوای 

 معرفي مختصر بیماری  •

 كلیات، گسترش بیماری در جهان و در ایران، عالیم، تشخیص و درمان  •

 نحوه مراقبت، پیگیری و گزارش دهي •

 نحوه پیشگیری در سطوح مختلف  •

 از نظر وضعیت اپیدمیولوژیک نحوه بررسي بیماری  •

 واگیر غیراستراتژی های كشوری مبارزه با بیماریهای  •

•  ... 

 :السروش برگزاری ك

 ، ... webmeet، adobe connect ،Skyroom به صورت مجازی و از طریق •

  تاسلج يشزومآ یوت حم و يشزومآ همانرب لودج

   بحث مورد  موضوعات  جلسه  عنوان لسه ج

 مروری بر مفاهیم پایه ، معارفه و جایابی ، معرفی طرح درس آغازین  ارزیابی  اول

 تعریف مراقبت، شیوه زندگی سالم، تعریف سالمت و معرفی تعیین کننده های آن (1ری بر مفاهیم پایه )مرو  دوم

 

 نمایه توده بدنی ، تعریف بار بیماری، تعریف سطوح پیشگیری (2مروری بر مفاهیم پایه ) سوم 

 اپیدمیولوژیک، گذار جمعیت شناختی گذار  ،کلیات گذار سالمت  چهارم 

  لوژیکگذار اپیدمیوتاریخچه 

 اولین گذار اپیدمیولوژیک  •

 دومین گذار اپیدمیولوژیک •

 سومین گذار اپیدمیولوژیک  •

 نوپدیدی و بازپدیدی

 مدلهای بررسی بیماریها

 



مراقبت جهانی عوامل خطر ، (عوامل خطر، تعریف، مقدمه) بیماریهای غیرواگیر ریهای غیرواگیر نظام مراقبت بیما  پنجم 

کنترل بیماریهای  ، برنامه کشوری مراقبت بیماریهای غیرواگیر، بیماریهای غیرواگیر

 غیرواگیر 

وضعیت کشوری بیماری های   ششم

 غیرواگیر 

 وضعیت کشوری بیماریهای غیرواگیر

نتایج ، مقایسه سالمت جوامعنحوه  ،وظایف مهم یک سیستم ارایه دهنده خدمت بار بیماری ها هفتم

 DALY، گذار جمعیت شناختی و گذار اپیدمیولوژیک

 کنترل و  پیشگیری ملی  سند هشتم 

 عوامل و  غیرواگیر بیماریهای

ی  اسالم جمهوری در مرتبط خطر

 ایران 

 4تا   2فصول 

 کنترل و  پیشگیری ملی  سند نهم

 عوامل و  غیرواگیر بیماریهای

ی  اسالم جمهوری در مرتبط خطر

 ایران 

 8و  7،  5فصول 

نظام مراقبت بیماری های   دهم 

 غیرواگیر 

 کم کاری مادرزادی تیروئید(صرفا مبحث )  4و  2فصول 

نظام مراقبت بیماری های   یازدهم

 غیرواگیر 

 7تا   5فصول 

 برنامه های مراقبت پرفشاری خون و دیابت ایراپن  دوازدهم

 برنامه های مراقبت اختالل چربی خون، الکل و دخانیات ایراپن  دهم سیز

 برنامه های مراقبت تغذیه و کم تحرکی  ایراپن  چهاردهم 

 برنامه مراقبت سرطان ها ایراپن  پانزدهم

  سند ملی تغذیه  شانزدهم

مروری بر  -جلسه رفع اشکال هفدهم 

 مطالب ارایه شده در طول ترم 

 

 امتحان پایان ترم 

 

 شیوه ارزشیابي دانشجویان: 

 ( پس از برگزاری جلسه آموزشيو حین ، قبل) مبتني بر فعالیت  •

 حضور فعال در كالس  •

 انجام تکالیف محوله  •

 امتحان میان ترم  •

 حان پایان ترم امت •

 



 منابع: 

 دستورالعملهای كشوری  •

 سند ملي پیشگیری و مراقبت از بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن  •

   "ایراپن"مجموعه مداخالت اساسي بیماری مراقبت های غیرواگیر در نظام های بهداشتي اولیه ایرا ن  •

 سند ملي تغذیه •

 جلد دوم   -مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران  •

 كتاب جامع بهداشت عمومي  •


