
 

 معاونت آموزشي
 

 (Course Planدرس دوره )طرح 

 

  اتباع كارشناسي ارشد 2ترم  دانشجويان گروه فراگير:          اصول پيشگيری از بيماريهای واگير و غيرواگير عنوان درس:

 عليرضا جعفریدكتر  :سمدر                                                    1400 - 1401 اول نيمسال:

 واحد نظری 2 تعداد واحد:                           8-10  ساعت كالس:    دوشنبه :سروز برگزاري كال

 

 

  غیرواگیر و واگیر بیماریهاي کنترل و مبارزه پیشگیري، اصول با دانشجویان آشنایی  :هدف كلي درس

 

 درس اهداف اختصاصي

 از دانشجو انتظار می رود در پایان این درس بتواند:

دقيقه  30را در مدت زمان  د چگونگی ايجاد عفونت، زنجيره عفونت، راه انتقال و انتشار عفونتنای عفونی مانکليات بيماری ه (1

 توضيح دهد.

 توضيح دهد. دقيقه 30در مدت زمان را با استراتژی پيشگيری و مبارزه با بيماريهای واگير  (2

ريها، سه ، ف يا ريشهه کنهی بيماريههايی ماننهد مااهای واگير شايع در کشور و برنامه های کشوری برای کنترل، حذ بيماری (3

 توضيح دهد. ، وبا و ... را هپاتيت، ايدز

 نام ببرد.دقيقه  15در مدت را بتواند  نواکس طريق کنترل ازبيماری های قاب   (4

 شرح دهد. دقيقه 30در مدت زمان  را استراتژيهای مبارزه با بيماريهای غيرواگير (5

و ...  ، بيماری های روانیعروقی-سمی، سوانح و حوادث، کم خونی، سرطان، قلبیير شايع در کشور مانند تاابيماريهای غيرواگ (6

 را توضيح دهد.

 

 (Course Plan) طرح درس دوره

 اهداف كلي و جزیي هر جلسه رئوس مطالب جلسه

 يف،اهداف، شرح وظا يينتع يی،آشنا ارايه طرح درس و ارزشيابی آغازين اول

 ياندانشجو یسطح علم يابیو ارز توقعات

 دوم

 تعريف سالمت-

 ها بيماری کليات -

 زنجيره عفونت، ايجاد چگونگی مانند عفونی های بيماری کليات

 عفونت انتشار و انتقال راه عفونت،

 بر اساس طرح درس روزانه

 های برنامه و کشور در واگير بيماری های انواع بروز و شيوع سوم

 آنها کنی ريشه و فحذ کنترل، برای کشوری

 بر اساس طرح درس روزانه

 بر اساس طرح درس روزانه های واگير استراتژی پيشگيری و مبارزه با بيماری چهارم

 بر اساس طرح درس روزانه از طريق هوا های واگير شايع بيماری پنجم

 بر اساس طرح درس روزانه از طريق هوا های واگير شايع بيماری ششم



 

 معاونت آموزشي
 بر اساس طرح درس روزانه از راه تماس جنسی های واگير شايع بيماری هفتم

 بر اساس طرح درس روزانه از طريق مدفوع های واگير شايع بيماری هشتم

 بر اساس طرح درس روزانه از طريق حشرات های واگير شايع بيماری نهم

 بر اساس طرح درس روزانه بيماری های قاب  کنترل از طريق واکسن دهم

 بر اساس طرح درس روزانه مشترک بين انسان و حيوانبيماری های  يازدهم

 بر اساس طرح درس روزانه های غيرواگير استراتژيهای مبارزه با بيماری دوازدهم

 بر اساس طرح درس روزانه بيماريهای غيرواگير شايع سيزدهم

 بر اساس طرح درس روزانه بيماريهای غيرواگير شايع چهاردهم

 بر اساس طرح درس روزانه بيماريهای غيرواگير شايع همپانزد

 بر اساس طرح درس روزانه بيماريهای غيرواگير شايع شانزدهم

 آزمون پايانی هفدهم

 

 

فعاليهت دانشهجو در  روش تدريس بصورت سخنرانی، تفکر انتقادی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی خواههد بهود. :روش هاي آموزشی

 و ارائه تحقيقات کالسی می باشد.در پرسش و پاسخ کالسی و پيشنهاد ا مشارکت ارتقاء يادگيری خود ب

وساي  کمک آموزشی مورد نياز عبارتند از ديتا پروژکتور، وايت بورد، وجود مارکرهای مخصوص وايت بورد در  :وسایل آموزشی

 رنگهای مختلف

ضروری می ارائه آنها در زمان مقرر  کاليف و پروژه های محول وت در کالس با مطالعه قبلی، انجام حضور وظایف و تکالیف دانشجو:

 موقع در جلسات آموزشی آنالين و آفالين در ارزشيابی دانشجو تأثير مثبت خواهد داشت.باشد. همچنين حضور به 

 
 

 

 روش هاي ارزیابی دانشجو  

  : روش هاي ارزیابی در طول دوره (1

 

 نمره 3 :کالسی ارائه  

 نمره 3 :حضور و مشارکت فعال در کالس  

  :نمره 2آزمون ميان ترم 

  

 روش هاي ارزیابی در انتهاي دوره:  (2

  

  نمره 12 (: تشريحی، کوتاه پاسخ و چهارگزينه ای)آزمون کتبی  
 



 

 معاونت آموزشي

 منابع

 بخش نامه ها و دستورالعم  های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1

 ، تاليف حسين حاتمی و همکاران2و  1ی جلد کتاب جامع بهداشت عموم (2

 پارک و پارک جلد اول يشگيریپ یدرسنامه پزشک (3

 ، آخرين چاپ و همکاران یدکتر حاتمتاليف  يران،در ا يعشا يماريهایو کنترل ب يدميولوژیاپ  (4
 

 


