
 
 

 

  

 
 

 ( ترکیبیlesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول

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

 23/6/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیرنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16: تعداد دانشجويان  

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 دکتر ذوالقدر  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

. 

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیر: جلسه عنوان 

 عفونی های بیماری کلیات:   جلسه هدف کلی 

 دانشجو بايد بتواند::  اختصاصی اهداف 

 كند تعريف را عفونت. 

 كند تعريف را عفوني بيماري سير. 

 بداند را واگير هاي بيماري عالئم. 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

 بت از بيماريها چاپ وزارت بهداشتقاصول پيشگيري و مرا- منبع درس  :

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

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 
 جلسه دوم 

 بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومیدانشکده :     

 30/6/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیرنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16: تعداد دانشجويان  

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 بیماريهای واگیربرنامه ملی مبارزه با :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 انتقال بیماری 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو بايد بتواند:

 راه انتقال ببماري هاي واگير را بداند.  

 .راه هاي پيشگيري از بيماري هاي واگير را بداند 

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نویدکامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

  منبع درس  :

 بت از بيماريها چاپ وزارت بهداشتقاصول پيشگيري و مرا -

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

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه سوم 

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

 6/7/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیرنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16: تعداد دانشجويان  

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 مبارزه با بیماريهای واگیر برنامه ملی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 ها بیماری مراقبت نظام

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 نظام مراقبت را تعريف كند.  

  .نظام مراقبت بيماري هاي واگير در ايران را بشناسد 

 روش آموزش :  مجازی         

 پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدکامپیوتر، نرم افزار امکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر         بلیفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

  منبع درس  :

 بت از بيماريها چاپ وزارت بهداشتقاصول پيشگيري و مرا -

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

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه چهارم 

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

 13/7/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         بیماريهای واگیربرنامه ملی مبارزه با نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16: تعداد دانشجويان  

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیر:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 سل با مبارزه ملی برنامه

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 .سل و انواع آن را تعريف كند 

 .اهميت سل اسمير مثبت را بداند 

  .الگوريتم غربالگري و درمان سل را توضيح بدهد 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

  منبع درس  :

 وزارت بهداشتبت از بيماريها چاپ قاصول پيشگيري و مرا -

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

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه پنجم 

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

 20/7/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیرنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16: تعداد دانشجويان  

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیر:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 سل با مبارزه ملی برنامه

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .نحوه برخورد با اطرافيان فرد مبتال به سل را توضيح دهد 

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

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

  درس  :منبع 

 بت از بيماريها چاپ وزارت بهداشتقاصول پيشگيري و مرا -

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

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه ششم 

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

 27/7/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400تحصیلی  نیمسال اول سالسال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیرنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16: تعداد دانشجويان  

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیر:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 هپاتیت با مبارزه ملی برنامه

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .هپاتيت ويروسي و انواع حاد و مزمن آن را تعريف كند 

  .مورد مشکوك و قطعي هپاتيت را تعريف كند 

  .راه هاي انتقال هپاتيت را توضيح بدهد 

 استراتژي هاي كنترل هپاتيت ب را بداند. 

   .نحوه برخورد با اطرافيان فرد مبتال به هپاتيت ب را توضيح دهد 

  .نحوه پيگيري مادران باردار آلوده را توضيح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر          بلیفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 تشریحی -آزمون : میان ترمعنوان و نوع 

  منبع درس  :

 بت از بيماريها چاپ وزارت بهداشتقاصول پيشگيري و مرا -

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

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 

 جلسه هفتم 

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

 4/8/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیرنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16: تعداد دانشجويان  

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیر: جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 ليشمانيوز با مبارزه ملي برنامه

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .لشمانيوز و انواع آن را را تعريف كند 

  .مورد مشکوك، محتمل و قطعي بيماري را تعريف كند 

 شمانيوز جلدي را بداند.يعالئم ل 

 .استراتژي كنترل ناقل را توضيح دهد 

 دهد توضيحرا روستايي و شهري سالك نوع دو در مخزن كنترل استراتژي. 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

  منبع درس  :

 وزارت بهداشتبت از بيماريها چاپ قاصول پيشگيري و مرا -

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

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 

 جلسه هشتم 

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

 11/8/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیرنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16: تعداد دانشجويان  

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیر:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 بروسلوز با مبارزه ملي برنامه

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

   .بروسلوز و انواع حاد و مزمن آن را تعريف كند 

 .راه هاي انتقال بروسلوز را توضيح بدهد 

  استراتژي هاي كنترل بروسلوز را بداند . 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تشریحی -میان ترمعنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :

 بت از بيماريها چاپ وزارت بهداشتقاصول پيشگيري و مرا -

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

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه نهم 

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

 18/8/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیرنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16: تعداد دانشجويان  

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیر: جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 ها طغيان با مبارزه ملي برنامه

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  غذا را تعريف كند.  طريق بيماري منتقله از 

  .تقسيم بندي اين بيماري ها را بداند 

  علل شايع بيماري هاي منتقله از غذا را شرح دهد. 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر           بلیفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

  منبع درس  :

 بت از بيماريها چاپ وزارت بهداشتقاصول پيشگيري و مرا -

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

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه دهم 

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

 25/8/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیرنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16: تعداد دانشجويان  

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیر:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 ها طغيان با مبارزه ملي برنامه

 : اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 .مراحل بررسي طغيان را شرح دهد 

  .ابزار هاي ساماندهي اطالعات مربوط به طغيان را توضيح دهد 

  .روش هاي جمع آوري نمونه را بداند 

 روش آموزش :  مجازی         

 پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدکامپیوتر، نرم افزار امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی –پایان ترم عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :

 بت از بيماريها چاپ وزارت بهداشتقاصول پيشگيري و مرا -

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

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5   مدت زمان : جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه يازدهم 

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

 2/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         بیماريهای واگیر برنامه ملی مبارزه بانام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16: تعداد دانشجويان  

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیر:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 هاري با مبارزه ملي برنامه

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

   .حيوان گزيدگي و هاري را تعريف كند 

 .عالئم بيماري در حيوان و انسان را بداند 

  .راه هاي پيشگيري از هاري را شرح دهد 

  گزيده را شرح دهد. حيوانبت از فرد قنحوه مرا 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی –پایان ترم عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :

 بت از بيماريها چاپ وزارت بهداشتقاصول پيشگيري و مرا -

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

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه دوازدهم 

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

 9/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیرنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16: تعداد دانشجويان  

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیر:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 دزيبرنامه مبارزه با ا

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:
  و نشانه هاي بيماري ايدز را توضيح دهد.مشخصات و عاليم 

 .روند بيماري را توضيح دهد 
  را شرح دهد. وزارت بهداشت درباره ي مبارزه با اين بيماريبرنامه ي 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر          بلیفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 تستی –پایان ترم عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :

 بت از بيماريها چاپ وزارت بهداشتقاصول پيشگيري و مرا -

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

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه سیزدهم 

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

 16/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیرنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16: تعداد دانشجويان  

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیر:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 CCHFبیماری 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:
 مشخصات و عاليم و نشانه هاي بيماري CCHF .را توضيح دهد ، 
 .شاخص هاي نشان دهنده ي وضعيت بيماري را شرح دهد 
 .روند بيماري را توضيح دهد 

  را شرح دهد. وزارت بهداشت درباره ي مبارزه با اين بيماريبرنامه ي 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی –پایان ترم عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :

 بت از بيماريها چاپ وزارت بهداشتقپيشگيري و مرااصول  -

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

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5  مدت زمان : 

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه چهاردهم 

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

 23/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیرنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16: تعداد دانشجويان  

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیر:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 واکسن با پیشگیری قابل برنامه ملی مبارزه با بیماریهای

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  پيشگيري با واكسن را بشناسد.بيماري هاي قابل 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی –پایان ترم عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :

 بت از بيماريها چاپ وزارت بهداشتقاصول پيشگيري و مرا -

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

  دقیقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه پانزدهم 

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

 30/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیرنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16: تعداد دانشجويان  

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیر:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 واکسن با پیشگیری قابل برنامه ملی مبارزه با بیماریهای

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 .برنامه ايمنسازي جديد را شرح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی –پایان ترم عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :

 بت از بيماريها چاپ وزارت بهداشتقاصول پيشگيري و مرا -

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

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه شانزدهم 

 تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومیدانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته 

 7/10/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:                      يکشنبهروز:         برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیرنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16: تعداد دانشجويان  

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیر:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 واکسن با پیشگیری قابل برنامه ملی مبارزه با بیماریهای

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 .برنامه ايمنسازي جديد را شرح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی –پایان ترم عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :

 بت از بيماريها چاپ وزارت بهداشتقاصول پيشگيري و مرا -

 يزي و همکاران.آخرين انتشاراپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي شايع در ايران، دكتر فريدون عز -
 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 


