
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

 مامایی 3دانشجویان ترم  گروه فراگير :          بیماری های شایع در ایران                      اپیدمیولوژی : عنوان درس 

 حسن احمدی قرائی نام استاد :                                                                       0411 -0410 نيمسال :

 2تعداد واحد :                                                                        روز برگزاري كلاس  :
 

 اهداف  جلسات موضوع نحوه برگزاري كلاس * جلسه

ارزشيابي آغازين   _معارفه آنلاين اول  

 تبيين انتظارات _

 آشنایی کلی با درس اپیدمیولوژی بیماریهای شایع عنوان مبحث : 
 اهداف اختصاصی:

 در پایان این جلسه با توجه به مطالب ارایه شده از دانشجو انتظار می رود:
 با روش ارایه درسها آشنایی پیدا کند -１

 با روش ارزیابی این درس آشنایی پیدا کند -２

 سرفصلهای این درس آشنایی پیدا کند با -３

با مباحثی که قرار است در کلاس به عنوان فعالیت  -４
 کلاسی ارایه نماید آشنایی پیدا کند

)ارزشيابي   آنلاين دوم

 تشخيصي (

 آشنایی کلی با بیماریهای غیر واگیر و واگیر  و مفهوم آنها  عنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی:

  رود: یه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار مجلسه، با توج ینا یاندر پا
 بیمارهای غیر واگیر و واگیر چیست؟ -１

دلایل اصلی ایجاد کننده بیماریهای غیر واگیر  و واگیر  -２
 چیست؟

 مفهوم گذار اپیدمیولوژیک را بداند -３

بتواند اهمیت بیماریهای غیر واگیر و واگیر  را در دنیا و  -４
 ایران بشناسد

 ایی با برنامه ایراپن ویژه بهورز و مراقب سلامتآشن  آنلاين سوم

در سطوح ارائه  ۹۱-کووید و درمان فلوچارت تشخیصآشنایی با نسخه اخر   آنلاين چهارم

 خدمات سرپایی و بستری
 از قبیل: آشنایی با بیماری های واگیر  آنلاين پنجم

وط و برنامه های موجود مرب COPDبیماری های تنفسی: سل، آنفلوانزا، 

 به انها

ایدز و برنامه های موجود  B, C, D ,E ,Aآشنایی با انواع هپایتیت ها:   آنلاين ششم

 مربوط به انها

 آشنایی با بیماری های وبا، مالاریا، ایدز و برنامه های موجود مربوط به انها  آنلاين هفتم

و برنامه و اوریون، فلج اطفال آشنایی با بیماری های سرخک، سرخجه  )ارزشيابي تکويني ( آنلاين هشتم

 های موجود مربوط به انها
و برنامه های موجود آشنایی با بیماری های سیاه سرفه، کزاز و دیفتری   آنلاين نهم

 مربوط به انها



 

و برنامه های موجود ، سیاه زخم، طاعون تب مالتآشنایی با بیماری های   آنلاين دهم

 مربوط به انها
 : بیماری های مزمن ایسکمیک قلبی،ایی با بیماری های غیر واگیرآشن  آنلاين يازدهم

 پرفشاری خون،تب رماتیسمی

 چاقی، استئوپروزدیابت،  آشنایی با بیماری های  آنلاين دوازدهم

 آشنایی با بیماری های کم کاری تیروئید نوزادان، کمبود ید و تالاسمی  آنلاين سيزدهم

 افسردگی، اضطراب و صرعآشنایی با بیماری های   آنلاين چهاردهم

 آشنایی با سرطان ها: سرطان پستان، دهانه رحم، سرطان معده  آنلاين پانزدهم

 آشنایی با سرطان ها: سرطان کولورکتال، سرطان پروستات، سرطان ریه  آنلاين شانزدهم

 تشخيص پيشرفت تحصيلي دانشجو ارزشيابي تراكمي  هفدهم

 

  آفلاين / حضوريآنلاين / 



 

 طرح جامع تدريس 

  (Course Plan)  

 
 مامایی 3دانشجویان ترم  گروه فراگير :          اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران                      عنوان درس :

 احمدی قرائیحسن  نام استاد :                                                  ۹411-۹41۹اول  نيمسال :

 ندارد :  پيشنياز                                                                      واحد 2    تعداد واحد :

  هدف كلي درس : 

ا علل آشنایی با بیماریهای غیر واگیر و واگیر شایع طرق ممکن پیشگیری با تقلیل موارد روشهای بیماریابی در مورد هر بیماری آشنایی ب
 ایجاد کننده امکان تغییر یا حذف آنها 

 :اهداف ويژه 

 با مفهوم گذار اپیدمیولوژیک و تغییرات ساختار جمعیتیآشنایی  .1

 آشنایی با اهداف مبارزه با بیماریهای واگیر و غیرواگیر .2
 : روش تدريس 

 به صورت مجازی و آنلاین خواهد بود.
 الگوي تدريس : 

 راری ارتباط تصویری موثراستفاده از پاور پوینت و برق
 : ف و تکاليف دانشجووظاي

 آمادگی برای جلسه آینده –و ارائه پاورپوینت  کار عملی –پرسش و پاسخ در انتهای کلاس 
  : روش ارزشيابي دانشجو

 

 نمره از بيست فعاليت رديف

 نمره 4 انجام تکاليف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 ---- ه نويدآزمون هاي كلاسي در سامان 2

 نمره 2 حضور در كلاس هاي مجازي 3

 نمره 2 شركت فعال در مباحث كلاسي 4

 نمره 4 امتحان ميان ترم 4

 نمره 8 امتحان پايان ترم 5

 نمره 22 جمع 6

 

 منابع مطالعه : 

سرطان ها. شورای نویسندگان با سرپرستی  کتیتر پتروی   مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران سه جلد بیماری های واگیر، بیماری های غیرواگیر و  - 0

 یاوری.

 

 

 

 توضيحات:

  تلاس  اعلام شده از طرف امور تلاس ها و امیحانات برگزار خواهد گرکید. برنامه همان روز تلاس های آفلای  کر 

  برگزار خواهد شد. و همان ساعت همان روزتلاس های آنلای  طبق برنامه تلاس  اعلام شده از طرف امور تلاس ها و امیحانات کر 


