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 معرفی درس:

پيشرفته و هم در كشورهاي روبه ه نظر مي آيد كه بيماريهاي مزمن و غير واگير هم در كشورهاي ب

عروقي و سرطانها  – پيشرفت ، در بين بزرگساالن اهميت بيشتري مي يابند . هم اكنون بيماريهاي قلبي

در رأس علل مرگ در كشورهاي پيشرفته قرار دارند در بسياري از كشورها بيماريهاي مزمن روند صعودي 

 .هند يافتدارند و به داليل چندي اين روند افزايش هم خوا

 

 

 

 

 

 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع و رشته تحصیلی: بهداشت عمومی              گروه آموزشی:      بهداشت          دانشکده :  

ملی مبارزه با بیماریهای غیرواگیر و  برنامه  :  نام درس

 اپیدمیولوژی آنها

 واحد 2 :  تعداد واحد

 نظری  نوع واحد :

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

 مجازی  –دانشکده بهداشت  مکان برگزاری:

                                            دکتر راضیه ذوالقدر   مسئول برنامه :  

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

                   دکتر راضیه ذوالقدر    مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

  raziezolghadr@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:                    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 :
 

 اپیدمیولوژی بیماریهای غیرواگیر 

 دیابت 

 فشارخون

 چاقی

 سوء تغذیه 

 تاالسمی 

 سرطان

 کم خونی 

 اختالالت کمبودید

 بیماریهای رماتیسمی 

 انواع بیماریهای روانی 

 سوختگی و معضالت آن 

 اپیدمیولوژی سوانح تصادفات رانندگی 

 بیماریهای شغلی                

 

 

 

 

 
 

 هدف كلي 

 اپیدمیولوزی بیماری های غیرواگیر

 ف اختصاصي اهدا 

 دانشجو بايد بتواند:

 اپیدمیولوژی بیماریهای غیرواگیر را در جهان و ایران بیان کند 

  توضیح دهد.در زمینه علل مرگ و میر ناشی از بیماریهای غیرواگیر 

 .گذر اپیدمیولوژیک را بیان کند 

  .درخصوص وضعیت کشوری بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطرساز آن را توضیح دهد 
 

 هدف كلي 
 دیابت

 ف اختصاصي اهدا 

 دانشجو بايد بتواند:

 .اهميت بهداشتي بيماري ديابت را بيان كند 

  .در خصوص مرگ و مير ناشي از ديابت و هزينه هاي مراقبت و درمان اين بيماري توضيح دهد 

 .انواع ديابت را تعريف كند 

 .معيارهاي تشخيصي بيماري ديابت را ليست كند 

 .اهداف درماني بيماري ديابت را بيان كند 

  .عوارض بيماري ديابت را توضيح دهد 

 هدف كلي 

 فشارخون



 ف اختصاصي اهدا 

 نشجو بايد بتواند:دا

 .فشارخون را تعريف كند 

 .اندازه نرمال فشارخون را بيان كند 

 .انواع فشارخون و علل پرفشاري خون را ليست نمايد 

 .عوارض بيماري و پيش آگهي آن را بيان كند 

  .در مورد اقدامات پيشگيري و كنترل فشارخون توضيح دهد 

 هدف كلي 

 چاقی 

 ف اختصاصي اهدا 

 بتواند:دانشجو بايد 

 .چاقي را تعريف كند 

 .روش هاي اندازه گيري چاقي را بيان كند 

 .علل چاقي را را ليست كند 

 .شيوع چاقي در ايران و جهان را مقايسه كند 

  .در خصوص روند چاقي توضيح دهد 

 

 هدف كلي 

 سوء تغذیه 

 ف اختصاصي اهدا 

 دانشجو بايد بتواند:

  .سوء تغذيه را تعريف كند 

 ختلف سوء تغذيه توضيح دهد.در مورد اشکال م 

  .علل سوء تغذيه را بيان كند 

  .عواقب سوء تغذيه را شرح دهد 

  

 هدف كلي 

 تاالسمی 

 ف اختصاصي اهدا 

 دانشجو بايد بتواند:

 .اتيولوژي تاالسمي را بيان كند 

  .پاتوژنز بيماري را شرح دهد 

  .در مورد تاالسمي مينور شرح دهد 

  .در خصوص تاالسمي بتا توضيح دهد 

 .جنبه هاب باليني تاالسمي بتا را بيان كند 

  .جهش تاالسمي راشرح دهد 

 
 هدف كلي 

 سرطان 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

  .توزيع جغرافيايي سرطان ها را بيان كند 

 .اهميت سرطان ها را بيان كند 

  . عوامل خطر انواع سرطان را ليست نمايد 

  .روند زماني سرطان را شرح دهد 



  . راههاي پيشگيري از هريک از سرطانها)اوليه و ثانويه( را جداگانه شرح دهيد 

 

 هدف كلي 

 کم خونی 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

  .كم خوني را تعريف كند 

 . عالئم باليني و علل ايجاد كننده كم خوني را بيان نمايد 

  خوني را بيان كند .عوامل خطر انواع كم 

  .روش هاي پيشگيري از كم خوني ها را بيان كند 

 . راهبردهاي ملي موجود در اين زمينه را ذكر نمايد 

 
 هدف كلي 

 اختالالت کمبود ید

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

  .اختالالت كمبود يد را تعريف كند 

  .عالئم باليني و علل ايجاد كننده آن را بيان كند 

 .طيف اختالالت كمبود يد را ذكر نمايد 

  .در خصوص گواتر و گواتر اندميک توضيح دهد و روش هاي تشخيص و طبقه بندي آن را بيان كند 

  .توزيع جغرافيايي گواتر را بيان كند 

 .راههاي پيشگيري از گواتر را بيان كند 

  .راهبردهاي ملي موجود در اين زمينه را شرح دهد  

 

 هدف کلی 

 ای رماتیسمیبیماریه

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
 .بيماريهاي رماتيسمي را تعريف كند 

  .شايعترين و مهمترين انواع رماتيسمي را نام ببرد 

  .علل شايع بيماريهاي رماتيسمي را بيان كند 

 .عالئم ابتال مفاصل در اكثر بيماريهاي رماتيسمي را ذكر كند 

 

 هدف کلی 

 بیماریهای روانی  

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
  .انواع بيماريهاي رواني را تعريف كند 

  .انواع نوروزها را بيان كند 

  .انواع پسيکوزها را بيان كند 

  .آموزش بهداشت روان براي خانواده هايي كه يک بيمار شديد رواني دارند را بيان كند 

  كند. آموزش بهداشت روان در بيماران خفيف رواني را بيان 

 



 هدف كلي 

 سوختگی و معضالت آن 
  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 .سوختگي را تعريف كند 

 .معضالت سوختگي را بيان كند 

  .عامل و منبع ايجاد سوختگي را بيان نمايد 

  .در خصوص عوارض سوختگي توضيح دهد 

  .سوختگي ها را بر اساس عمق، وسعت، محل و نسبت سطح طبقه بندي كند و در مورد آن توضيح دهد 

 .روش هاي پيشگيري از سوختگي را بيان نمايد 

  .اقدامات اوليه و فوري هنگام سوختگي را ذكر نمايد 

 هدف کلی 

 اپیدمیولوژی سوانح تصادفات رانندگی 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 يدميولوژي سوانح تصادفات رانندگي را در ايران بيان نموده و با جهان مقايسه نمايد.اپ 

  .ايمني در رانندگي را تعريف نمايد و ويژگي هاي مربوطه را بيان كند 

 .تصادف را تعريف كند و انواع آن را نام ببرد 

  .علل و عوامل ايجاد كننده تصادفات را بيان كند 

 تصادفات را بيان نمايند. طرق و راههاي پيشگيري از 

 

 هدف کلی 

 بیماریهای شغلی 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 .طبقه بندي بيماري در محيط كار را بيان كند 

  .بيماريهاي ناشي از كار را تعريف كند 

  .بيماريهاي مرتبط با كار و ويژگي مربوطه را بيان كند 

  عوامل ايجاد كننده را بيان كند.بيماريهاي تنفسي شغلي را تعريف و علل و 

 .راههاي پيشگيري از اين بيماريها را بيان كند 

 

 

 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                           ترکیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  



  و با استفاده از نرم افزارهايي شامل سامانه نويد و كامپيوتر ويدوئو پروژكتور ،اساليد پروژكتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبعمقاله /آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زير را تکميل كنيد 

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

 مطالعهشده برای 

 1383كتاب جامع بهداشت عمومي ، حسين حاتمي و همکاران، چاپ درخشان، تهران،  -

 

 

 فصول مربوط به سرفصل درس

 اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي شايع در ايران، دكتر فريدون عزيزي و همکاران.آخرين انتشار -

 

 

سرطان، فصل تاالسمي، 

 ، ديابت، كم خوني فشارخون

 

 

 

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

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    



 

 

  در صورتي كه در نظر داريد جزوه يا هر نوع محتواي ديگري )مانند فيلم، مجموعه اساليد و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذكر كنيد و به دانشجويان معرفي كنيد منبع درسیكتاب فوق يا به تنهايي به عنوان 

 آن را ضميمه نماييد: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، فيلم آموزشيجزوه، اساليد پاور پوينت، منظور  *

 

  منبع در صورتي كه در نظر داريد محتواي ديگري )مانند كتاب، مجموعه اساليد، جزوه و ...( را به عنوان

داگانه براي ، مشخصات كامل آن را ذكر كنيد. )در سامانه قسمتي جبه دانشجويان معرفي كنيد مطالعه بیشتر

 اين موارد در نظر گرفته شده است.(

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

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

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

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

 آزمون های خود ارزيابی 

 خير  بلي   ايد؟گرفته آزمون در نظر . آيا براي درس خود1

 ها را ذكر كنيد.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

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

 مثال

ازمون مبحث 

نيازسنجي در برنامه 

 درسي

تستي چهار 

 جوابي
20/7/99تا  14/7/99از  24/7/99تا تاريخ    

 

 

 

   

 

    

    



 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 مثال
تکليف اول 

 كالسي

در اين تکليف در يک پاراگراف كوتاه شرح دهيد كه مفهوم اين عبارت 

اند. زمان به وجود آمدهصورت همهاي درسي زيادي به برنامه" چيست؟

"ها بايد همگرا و همسان شوند.تمام اين برنامه  

در مورد كوريکولوم رشته پزشکي )يا اگر آشنايي شما كافي نيست 

كوريکولوم رشته خودتان( مصاديقي براي موارد زير ذكر نماييد:  برنامه 

احي برنامه درسي طر، برنامه درسي مخفي ، رسمي درسي رسمي و غير

برنامه درسي بي 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 

درسي و درک 

 مفاهيم مربوطه

 

1 

تکليف اول 

 كالسي

يک پاراگراف كوتاه در رابطه با انواع بيماري ديابت و راههاي پيشگيري از 

 اين بيماري شرح دهيد 

تا  8/7/99

20/7/99  
27/7/99  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسي و درک 

 مفاهيم مربوطه

2 
 دومتکليف 

 كالسي
 حداقل يک پاراگراف در رابطه با سوء تغذيه توضيح دهيد 

تا  28/7/99

15/8/99  
22/8/99  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسي و درک 

 مفاهيم مربوطه

3 
 سومتکليف 

 كالسي
واع سرطان ها همراه با پاسخ صحيح طرح نرابطه با ا سوال در 4حداقل 

 كنيد. 

تا  20/8/99

2/9/99  
10/9/99  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسي و درک 

 مفاهيم مربوطه

4 
تکليف 

 چهارم

 را در يک پاراگراف توضيح دهيد. بيماريهاي رماتيسمي  كالسي
تا  3/9/99

17/9/99  
27/9/99  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

و درک درسي 

 مفاهيم مربوطه



 پروژه درسی 

 خير  بلي   ايد؟در نظر گرفتهميان ترم /. آيا براي درس خود پروژه پايان ترم 1

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

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

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

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تيو هدا ي(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانياتاق بحث )غ يه امکان فعال سازدر سامان

به  لي. در صورت تمادينما ياديكمک ز انيدر دانشجو يتواند به پرورش تفکر انتقاد-يانجام شود م يكاف

 :ديينما ليرا تکم ريامکان موارد ز نياستفاده 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 قوانين آموزشيحداقل نمره قبولي                                     

 طبق قوانين آموزشي          تعداددفعات مجاز غيبت در كالس             

 

 ملی مبارزه با بیماریهای غیرواگیر و اپیدمیولوژی آنها برنامه :درس زمانبندي جدول

ساعت  تاریخ ارائه

 ارائه

موضوع 

 مدرس جلسه
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

24/6/99 10-12 
اپيدميولوژي 

بيماريهاي 

 غيرواگير

 
 دكتر ذوالقدر

 مجازي
كااامپيوتر، ناارم  

افاازار پاورپوناات، 

اينترنت، ساامانه  

 نويد  

آزماااون مياااانترم، 

پايان ترم، تکلياف،  

  حضورو غياب

31/6/99 
12-10 كااامپيوتر، ناارم   مجازي دكتر ذوالقدر ديابت 

افاازار پاورپوناات، 

اينترنت، ساامانه  

 نويد  

آزماااون مياااانترم، 

پايان ترم، تکلياف،  

  حضورو غياب

7/7/99 
12-10 كااامپيوتر، ناارم   مجازي دكتر ذوالقدر ديابت 

افاازار پاورپوناات، 

اينترنت، ساامانه  

 نويد  

آزماااون مياااانترم، 

پايان ترم، تکلياف،  

  حضورو غياب

14/7/99 
12-10 كااامپيوتر، ناارم   مجازي دكتر ذوالقدر فشارخون 

افاازار پاورپوناات، 

اينترنت، ساامانه  

 نويد  

آزماااون مياااانترم، 

پايان ترم، تکلياف،  

  حضورو غياب

21/7/99 
12-10 كااامپيوتر، ناارم   مجازي دكتر ذوالقدر چاقي 

افاازار پاورپوناات، 

اينترنت، ساامانه  

 نويد  

آزماااون مياااانترم، 

پايان ترم، تکلياف،  

  حضورو غياب

28/7/99 
12-10 كااامپيوتر، ناارم   مجازي دكتر ذوالقدر سوء تغذيه 

افاازار پاورپوناات، 

اينترنت، ساامانه  

 نويد  

آزماااون مياااانترم، 

پايان ترم، تکلياف،  

  حضورو غياب

5/8/99 
12-10 كااامپيوتر، ناارم   مجازي دكتر ذوالقدر تاالسمي 

افاازار پاورپوناات، 

اينترنت، ساامانه  

 نويد  

آزماااون مياااانترم، 

ترم، تکلياف،  پايان 

  حضورو غياب

12/8/99 
12-10 كااامپيوتر، ناارم   مجازي دكتر ذوالقدر سرطان 

افاازار پاورپوناات، 

اينترنت، ساامانه  

 نويد  

آزماااون مياااانترم، 

پايان ترم، تکلياف،  

  حضورو غياب



19/8/99 
12-10 كااامپيوتر، ناارم   مجازي دكتر ذوالقدر سرطان 

افاازار پاورپوناات، 

اينترنت، ساامانه  

 نويد  

آزماااون مياااانترم، 

پايان ترم، تکلياف،  

  حضورو غياب

20/8/99 
12-10 كااامپيوتر، ناارم   مجازي دكتر ذوالقدر كم خوني 

افاازار پاورپوناات، 

اينترنت، ساامانه  

 نويد  

آزماااون مياااانترم، 

پايان ترم، تکلياف،  

  حضورو غياب

26/8/99 
12-10 اختالالت كمبود  

 يد

كااامپيوتر، ناارم   مجازي دكتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اينترنت، ساامانه  

 نويد  

آزماااون مياااانترم، 

پايان ترم، تکلياف،  

  حضورو غياب

3/9/99 
12-10 بيماريهاي  

 رماتيسمي

كااامپيوتر، ناارم   مجازي دكتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اينترنت، ساامانه  

 نويد  

آزماااون مياااانترم، 

پايان ترم، تکلياف،  

  حضورو غياب

10/9/99 
12-10 انواع بيماريهاي  

 رواني

كااامپيوتر، ناارم   مجازي دكتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اينترنت، ساامانه  

 نويد  

آزماااون مياااانترم، 

پايان ترم، تکلياف،  

  حضورو غياب

17/9/99 
12-10 انواع بيماريهاي  

 رواني

كااامپيوتر، ناارم   مجازي دكتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اينترنت، ساامانه  

 نويد  

آزماااون مياااانترم، 

پايان ترم، تکلياف،  

  حضورو غياب

24/9/99 
12-10 سوختگي و  

 معضالت آن

كااامپيوتر، ناارم   مجازي دكتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اينترنت، ساامانه  

 نويد  

آزماااون مياااانترم، 

پايان ترم، تکلياف،  

  حضورو غياب

1/10/99 
12-10 اپيدميولوژي  

سوانح تصادفات 

 رانندگي

كااامپيوتر، ناارم   مجازي دكتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اينترنت، ساامانه  

 نويد  

آزماااون مياااانترم، 

پايان ترم، تکلياف،  

  حضورو غياب

8/10/99 
12-10 كااامپيوتر، ناارم   مجازي دكتر ذوالقدر بيماريهاي شغلي 

افاازار پاورپوناات، 

اينترنت، ساامانه  

 نويد  

آزماااون مياااانترم، 

پايان ترم، تکلياف،  

  حضورو غياب

 

 


