
  

 
 

 

  ( ترکیبی یا مجازیCOURSE PLAN)وره طرح د

 

 

 معرفی درس:
رچه با بهتر گ االریا و...م –عون بیماریهای واگیردار گاهی به صورت اپیدمی درآمده و میلیونها نفر را تلف کرده است. از جمله همه گیری ها، طا

ه ز جمله آبلاعفونی  شدن وضعیت اقتصادی و فرهنگی کشورها بیمارهای واگیردار تحت کنترل درآمده و در مواردی موجب ریشه کنی بیماری

ن د که از ایمی گرد ه است ولی هنوز در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته قسمت اعظم بیماریهای شایع، بیماریهای واگیردار محسوبشد

 جمله هپاتیت و ایدز را می توان ذکر کرد. 

 

 

 

 

 

 

 اشت عمومیکارشناسی، بهدمقطع و رشته تحصیلی:            بهداشت عمومیگروه آموزشی:  بهداشت          دانشکده :     

 واحد  2: تعداد واحد برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر :  نام درس

 نظری   نوع واحد :

 10-12یکشنبه ها ساعت روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد پیش نیاز:

 مجازی  –دانشکده بهداشت  مکان برگزاری:

                                               دکتر راضیه ذوالقدر مسئول برنامه : 

 raziezolghadr@yahoo.comدرس پست الکترونیکی:آ                                 071-52519272:   دانشکده شماره تماس

                     دکتر راضیه ذوالقدر  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 raziezolghadr@yahoo.com یکی:آدرس پست الکترون                          071-52519272شماره تماس دانشکده:   

 دکتر راضیه ذوالقدر تهیه و تنظیم : 

 1/6/99بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 عناوين کلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 عفونی های بیماری کلیات

 بیماری انتقال

 ها بیماری مراقبت نظام

 سل با مبارزه ملی برنامه

 هپاتیت با مبارزه ملی برنامه

 لیشمانیوز با مبارزه ملی برنامه

 بروسلوز با مبارزه ملی برنامه

 ها طغیان با مبارزه ملی برنامه

 هاری با مبارزه ملی برنامه

 دزیبرنامه مبارزه با ا

 CCHFبیماری 

 واکسن با پیشگیری قابل برنامه ملی مبارزه با بیماریهای

 

 

 هدف كلي 

 عفونی های بیماری کلیات

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 کند تعریف را عفونت. 

 کند تعریف را عفونی بیماری سیر. 

 بداند را واگیر های بیماری عالئم. 

 هدف كلي 

 بیماری انتقال

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 بداند راه انتقال ببماری های واگیر را.  

 .راه های پیشگیری از بیماری های واگیر را بداند 

 هدف كلي 
 ها بیماری مراقبت نظام

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 نظام مراقبت را تعریف کند.  

  .نظام مراقبت بیماری های واگیر در ایران را بشناسد 

 هدف كلي 

 سل با مبارزه ملی برنامه

  اهداف اختصاصي 

 بتواند:دانشجو بايد 

 .سل و انواع آن را تعریف کند 

 .اهمیت سل اسمیر مثبت را بداند 

  .الگوریتم غربالگری و درمان سل را توضیح بدهد 

   .نحوه برخورد با اطرافیان فرد مبتال به سل را توضیح دهد 

 . نحوه برخورد با نوزاد مادر مبتال به سل را توضیح دهد 



 هدف كلي 

 هپاتیت با مبارزه ملی برنامه

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

  .هپاتیت ویروسی و انواع حاد و مزمن آن را تعریف کند 

  .مورد مشكوك و قطعی هپاتیت را تعریف کند 

  .راه های انتقال هپاتیت را توضیح بدهد 

 استراتژی های کنترل هپاتیت ب را بداند. 

  ح دهد. نحوه برخورد با اطرافیان فرد مبتال به هپاتیت ب را توضی 

  .نحوه پیگیری مادران باردار آلوده را توضیح دهد 

 

 هدف كلي 

 لیشمانیوز با مبارزه ملی برنامه

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

  .لشمانیوز و انواع آن را را تعریف کند 

  .مورد مشكوك، محتمل و قطعی بیماری را تعریف کند 

 .عالئم لشمانیوز جلدی را بداند 

  کنترل ناقل را توضیح دهد.استراتژی 

 دهد توضیحرا روستایی و شهری سالك نوع دو در مخزن کنترل استراتژی. 

 هدف كلي 

 بروسلوز با مبارزه ملی برنامه

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

   .بروسلوز و انواع حاد و مزمن آن را تعریف کند 

 .راه های انتقال بروسلوز را توضیح بدهد 

  استراتژی های کنترل بروسلوز را بداند . 

 

 هدف كلي 

 ها طغیان با مبارزه ملی برنامه

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

  غذا را تعریف کند.  طریق بیماری منتقله از 

  .تقسیم بندی این بیماری ها را بداند 

  علل شایع بیماری های منتقله از غذا را شرح دهد. 

  را شرح دهد.مراحل بررسی طغیان 

  .ابزار های ساماندهی اطالعات مربوط به طغیان را توضیح دهد 

  .روش های جمع آوری نمونه را بداند 

 هدف كلي 

 هاری با مبارزه ملی برنامه

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

   .حیوان گزیدگی و هاری را تعریف کند 

 .عالئم بیماری در حیوان و انسان را بداند 

  .راه های پیشگیری از هاری را شرح دهد 



  گزیده را شرح دهد. حیوانبت از فرد قنحوه مرا 

 هدف کلی 

 برنامه مبارزه با ایدز 

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
 .مشخصات و عالیم و نشانه های بیماری ایدز را توضیح دهد 

 .روند بیماری را توضیح دهد 

  را شرح دهد. مبارزه با این بیماری وزارت بهداشت درباره یبرنامه ی 

 هدف کلی 

 CCHFبیماری 

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
 مشخصات و عالیم و نشانه های بیماری CCHF .را توضیح دهد ، 
 .شاخص های نشان دهنده ی وضعیت بیماری را شرح دهد 
 .روند بیماری را توضیح دهد 

  را شرح دهد. با این بیماریوزارت بهداشت درباره ی مبارزه برنامه ی 

 

 

 هدف كلي 

 واکسن با پیشگیری قابل برنامه ملی مبارزه با بیماریهای
  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 .بیماری های قابل پیشگیری با واکسن را بشناسد 

  .برنامه ایمنسازی جدید را شرح دهد 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  انه نویدمل سامو با استفاده از نرم افزارهایی شا و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 

 

 
 

 



  منابع درسی:  

 خیر   بلیدر نظر دارید؟ درسی عنوان منبعخاصی برای معرفی به دانشجویان به مقاله /آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تكمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

 
ارات انتش.همكاراناپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران، دکتر فریدون عزیزی و 

 ، ویراست چهارم 1396وزیری، سال 

 

  فصل های شامل سرفصل درس

 بت از بیماریها چاپ وزارت بهداشتقاصول پیشگیری و مرا

 

 

 فصل های شامل سرفصل درس

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



 آن را ضمیمه نمایید: فایل

 
 ت.و ... اس اههای دیگر دانشگروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  منبع ان ه عنوبدر صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را

 اگانه برای، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جدبه دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4....................................................................................................................................................................................................... 

 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر  بلی   اید؟گرفتهآزمون در نظر  . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 مثال

ازمون مبحث 

نیازسنجی در برنامه 

 درسی

تستی چهار 

 جوابی
20/7/99تا  14/7/99از  24/7/99تا تاریخ    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 



 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 مثال
تكلیف اول 

 کالسی

در این تكلیف در یك پاراگراف کوتاه شرح دهید که مفهوم این عبارت 

اند. زمان به وجود آمدهصورت همهای درسی زیادی به برنامه" چیست؟

"ها باید همگرا و همسان شوند.تمام این برنامه  

در مورد کوریكولوم رشته پزشكی )یا اگر آشنایی شما کافی نیست 

کوریكولوم رشته خودتان( مصادیقی برای موارد زیر ذکر نمایید:  برنامه 

احی برنامه درسی طر، برنامه درسی مخفی ، رسمی درسی رسمی و غیر

برنامه درسی بی اثرو  شده، آموزش داده شده و مورد سنجش واقع شده  

 تا 12/7/99

23/7/99  
27/7/99  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درك 

 مفاهیم مربوطه

1 

 

تكلیف اول 

 کالسی 

د. حداقل یك پاراگراف در رابطه با نظام مراقبت بیماریها  شرح دهی  

تا  7/7/99

20/7/99  

27/7/99  

فصل  مرور

مربوطه از منبع 

درسی و درك 

 مفاهیم مربوطه

2 
تكلیف دوم 

 کالسی 

برنامه ملی مبارزه با هپاتیت  در ایران را به صورت کوتاه در یك پاراگراف 

 توضیح دهید. 

تا  28/7/99

10/8/99  

17/8/99  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درك 

 مفاهیم مربوطه

3 
تكلیف سوم 

 کالسی 

برنامه ملی مبارزه با طغیان ها   را به صورت کوتاه در یك پاراگراف توضیح 

 دهید.

تا  19/8/99

30/8/99  

8/9/99  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درك 

 مفاهیم مربوطه

تكلیف  4

چهارم 

 کالسی 

ح دهید.برنامه مبارزه با ایدز  را به صورت کوتاه در یك پاراگراف توضی  

تا  10/9/99

23/9/99  

27/9/99  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درك 

 مفاهیم مربوطه



 خیر  بلی   اید؟در نظر گرفتهمیان ترم /. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ......................................................................................................................................................................................................  

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

دقت  باحثهم تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یسامانه امكان فعال سازدر 

به  لیمات. در صورت دینما یادیکمك ز انیجودر دانش یتواند به پرورش تفكر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تكم ریامكان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره  10 آزمون میان ترم

 نمره  5 آزمون پایان ترم

 نمره  2 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره  3 تکالیف و سایر فعالیت ها

 
 

 

 

 

 مقررات 

   طبق قوانین آموزشیحداقل نمره قبولي                                       

 طبق قوانین آموزشی        تعداددفعات مجاز غيبت در كالس               



 

 برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر درس زمانبندي جدول

ساعت  تاریخ ارائه

 ارائه

موضوع 

 مدرس جلسه
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

 بیماری کلیات 10-12 23/6/99

 عفونی های

 

دکتر راضیه 

 ذوالقدر

 مجازی
کااامپیوتر، ناارم  

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تكلیاف،  

  حضورو غیاب

30/6/99 
12-10  

 بیماری انتقال

 

دکتر راضیه 

 ذوالقدر

کااامپیوتر، ناارم   مجازی

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تكلیاف،  

  حضورو غیاب

6/7/99 
12-10  

 مراقبت نظام

 ها بیماری

 

دکتر راضیه 

 ذوالقدر

کااامپیوتر، ناارم   مجازی

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تكلیاف،  

  حضورو غیاب

13/7/99 
12-10  مبارزه ملی برنامه 

 سل با

 

دکتر راضیه 

 ذوالقدر

کااامپیوتر، ناارم   مجازی

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تكلیاف،  

  حضورو غیاب

20/7/99 
12-10  مبارزه ملی برنامه 

 سل با

 

دکتر راضیه 

 ذوالقدر

کااامپیوتر، ناارم   مجازی

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تكلیاف،  

  حضورو غیاب

27/7/99 
12-10  

 مبارزه ملی برنامه

 هپاتیت با

 

دکتر راضیه 

 ذوالقدر

کااامپیوتر، ناارم   مجازی

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تكلیاف،  

  غیاب حضورو

4/8/99 
12-10  مبارزه ملی برنامه 

 لیشمانیوز با

 

دکتر راضیه 

 ذوالقدر

کااامپیوتر، ناارم   مجازی

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تكلیاف،  

  حضورو غیاب

11/8/99 
12-10  

 مبارزه ملی برنامه

 بروسلوز با

 

دکتر راضیه 

 ذوالقدر

کااامپیوتر، ناارم   مجازی

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تكلیاف،  

  حضورو غیاب

18/8/99 
12-10  مبارزه ملی برنامه 

 ها طغیان با

 

دکتر راضیه 

 ذوالقدر

کااامپیوتر، ناارم   مجازی

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تكلیاف،  

  حضورو غیاب



25/8/99 
12-10  مبارزه ملی برنامه 

 ها طغیان با

 

دکتر راضیه 

 ذوالقدر

کااامپیوتر، ناارم   مجازی

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تكلیاف،  

  حضورو غیاب

2/9/99 
12-10  

 مبارزه ملی برنامه

 هاری با

 

دکتر راضیه 

 ذوالقدر

کااامپیوتر، ناارم   مجازی

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تكلیاف،  

  حضورو غیاب

9/9/99 
12-10  

برنامه مبارزه با 

 دزیا

 

دکتر راضیه 

 ذوالقدر

کااامپیوتر، ناارم   مجازی

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تكلیاف،  

  حضورو غیاب

16/9/99 
12-10 دکتر راضیه  CCHFبیماری  

 ذوالقدر

کااامپیوتر، ناارم   مجازی

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تكلیاف،  

  حضورو غیاب

23/9/99 

12-10 برنامه ملی مبارزه  

 قابل با بیماریهای

 با پیشگیری

 واکسن
 

دکتر راضیه 

 ذوالقدر

کااامپیوتر، ناارم   مجازی

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تكلیاف،  

  حضورو غیاب

30/9/99 

12-10 برنامه ملی مبارزه  

 قابل با بیماریهای

 با پیشگیری

 واکسن
 

دکتر راضیه 

 ذوالقدر

کااامپیوتر، ناارم   مجازی

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

میاااانترم، آزماااون 

پایان ترم، تكلیاف،  

  حضورو غیاب

7/10/99 

12-10 برنامه ملی مبارزه  

 قابل با بیماریهای

 با پیشگیری

 واکسن
 

دکتر راضیه 

 ذوالقدر

کااامپیوتر، ناارم   مجازی

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تكلیاف،  

  حضورو غیاب

 

 


