
 
 

 

  

 

 ( ترکیبیlesson Plan)درس روزانه 

  جلسه اول

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

 24/6/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و نام درس )واحد(  :  
 اپیدمیولوژی آنها

 10-12ساعت:                      دوشنبهروز:        

 نظریواحد:نوع 
 

 نفر  16تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و اپیدمیولوژی آنها: جلسهعنوان .

 ی بیماری های غیرواگیراپیدمیولوژ:   جلسههدف کلی 

 دانشجو بايد بتواند::  اختصاصیاهداف 
 اپیدمیولوژی بیماريهای غیرواگیر را در جهان و ايران بیان کند 

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

 .گذر اپیدمیولوژيک را بیان کند 

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

 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

 1383کتاب جامع بهداشت عمومی ، حسین حاتمی و همکاران، چاپ درخشان، تهران،  -منبع درس  :

 ایران، دکتر فریدون عزیزی و همکاران.آخرین انتشاراپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در  -

  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 

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

 31/6/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و نام درس )واحد(  :  
 اپیدمیولوژی آنها

 10-12ساعت:                      دوشنبهروز:        

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و اپیدمیولوژی آنها:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 ديابت

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 .اهمیت بهداشتی بیماری دیابت را بیان کند 

  .در خصوص مرگ و میر ناشی از دیابت و هزینه های مراقبت و درمان این بیماری توضیح دهد 

  دیابت را تعریف کند.انواع 

 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  :

 1383کتاب جامع بهداشت عمومی ، حسین حاتمی و همکاران، چاپ درخشان، تهران،  -

 اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران، دکتر فریدون عزیزی و همکاران.آخرین 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 سوم 

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

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

برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و نام درس )واحد(  :  
 اپیدمیولوژی آنها

 10-12ساعت:                      دوشنبهروز:        

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و اپیدمیولوژی آنها:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 دیابت

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند:دانشجو بايد 

 .معیارهای تشخیصی بیماری دیابت را لیست کند 

 .اهداف درمانی بیماری دیابت را بیان کند 

  .عوارض بیماری دیابت را توضیح 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  :

 1383کتاب جامع بهداشت عمومی ، حسین حاتمی و همکاران، چاپ درخشان، تهران،  -

 همکاران.آخرین انتشاراپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران، دکتر فریدون عزیزی و  -

  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 

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

 14/7/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و نام درس )واحد(  :  
 اپیدمیولوژی آنها

 10-12ساعت:                      دوشنبهروز:        

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و اپیدمیولوژی آنها برنامه ملی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 فشارخون

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 .فشارخون را تعریف کند 

 .اندازه نرمال فشارخون را بیان کند 

 .انواع فشارخون و علل پرفشاری خون را لیست نماید 

 .عوارض بیماری و پیش آگهی آن را بیان کند 

  .در مورد اقدامات پیشگیری و کنترل فشارخون توضیح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

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

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

 تشریحی -نوع آزمون : میان ترمعنوان و 

 منبع درس  :

 1383کتاب جامع بهداشت عمومی ، حسین حاتمی و همکاران، چاپ درخشان، تهران،  -

 اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران، دکتر فریدون عزیزی و همکاران.آخرین 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 

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

 21/7/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و نام درس )واحد(  :  
 اپیدمیولوژی آنها

 10-12ساعت:                      دوشنبهروز:        

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16دانشجويان  :تعداد 

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و اپیدمیولوژی آنها: جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 چاقی

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 .چاقی را تعریف کند 

 .روش های اندازه گیری چاقی را بیان کند 

 .علل چاقی را را لیست کند 

 .شیوع چاقی در ایران و جهان را مقایسه کند 

  .در خصوص روند چاقی توضیح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

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

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

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

 منبع درس  :

 1383کتاب جامع بهداشت عمومی ، حسین حاتمی و همکاران، چاپ درخشان، تهران،  -

 اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران، دکتر فریدون عزیزی و همکاران.آخرین 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

 28/7/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و نام درس )واحد(  :  
 اپیدمیولوژی آنها

 10-12ساعت:                      دوشنبهروز:        

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و اپیدمیولوژی آنها: جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 سوء تغذيه 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .سوء تغذیه را تعریف کند 

  مختلف سوء تغذیه توضیح دهد.در مورد اشکال 

  .علل سوء تغذیه را بیان کند 

  .عواقب سوء تغذیه 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  :

 1383کتاب جامع بهداشت عمومی ، حسین حاتمی و همکاران، چاپ درخشان، تهران،  -

 همکاران.آخرین انتشاراپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران، دکتر فریدون عزیزی و  -

  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

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

 5/8/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و نام درس )واحد(  :  
 اپیدمیولوژی آنها

 10-12ساعت:                      دوشنبهروز:        

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و اپیدمیولوژی آنها برنامه ملی:  جلسهعنوان 

 تاالسمی :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 .اتیولوژی تاالسمی را بیان کند 

  .پاتوژنز بیماری را شرح دهد 

  .در مورد تاالسمی مینور شرح دهد 

  .در خصوص تاالسمی بتا توضیح دهد 

  تاالسمی بتا را بیان کند.جنبه هاب بالینی 

  .جهش تاالسمی راشرح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

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

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

 تشریحی -آزمون : میان ترمعنوان و نوع 

 منبع درس  :

 1383کتاب جامع بهداشت عمومی ، حسین حاتمی و همکاران، چاپ درخشان، تهران،  -

 اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران، دکتر فریدون عزیزی و همکاران.آخرین 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 

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

 12/8/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و نام درس )واحد(  :  
 اپیدمیولوژی آنها

 10-12ساعت:                      دوشنبهروز:        

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16دانشجويان  :تعداد 

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و اپیدمیولوژی آنها:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 سرطان

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .توزیع جغرافیایی سرطان ها را بیان کند 

 .اهمیت سرطان ها را بیان کند 

 . عوامل خطر انواع سرطان را لیست نماید 

 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  :

 1383کتاب جامع بهداشت عمومی ، حسین حاتمی و همکاران، چاپ درخشان، تهران،  -

 ایران، دکتر فریدون عزیزی و همکاران.آخرین انتشاراپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در  -

  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

 19/8/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

و برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر نام درس )واحد(  :  
 اپیدمیولوژی آنها

 10-12ساعت:                      دوشنبهروز:        

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و اپیدمیولوژی آنها:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 سرطان

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .روند زمانی سرطان را شرح دهد 

  . راههای پیشگیری از هریک از سرطانها)اولیه و ثانویه( را جداگانه شرح دهید 

 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  :

 1383بهداشت عمومی ، حسین حاتمی و همکاران، چاپ درخشان، تهران، کتاب جامع  -

 اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران، دکتر فریدون عزیزی و همکاران.آخرین 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 

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

 20/8/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400تحصیلی نیمسال اول سال سال تحصیلی  :  

برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و نام درس )واحد(  :  
 اپیدمیولوژی آنها

 10-12ساعت:                      شنبهسه روز:        

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و اپیدمیولوژی آنها:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 کم خونی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

   کند.کم خونی را تعریف 

 . عالئم بالینی و علل ایجاد کننده کم خونی را بیان نماید 

 . عوامل خطر انواع کم خونی را بیان کند 

  .روش های پیشگیری از کم خونی ها را بیان کند 

 . راهبردهای ملی موجود در این زمینه را ذکر نماید 

 روش آموزش :  مجازی         

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

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

 تستی –پایان ترم عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :

 1383کتاب جامع بهداشت عمومی ، حسین حاتمی و همکاران، چاپ درخشان، تهران،  -

 اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران، دکتر فریدون عزیزی و همکاران.آخرین 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 يازدهم 

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

 26/8/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و نام درس )واحد(  :  
 اپیدمیولوژی آنها

 10-12ساعت:                      دوشنبهروز:        

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و اپیدمیولوژی آنها:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 اختالالت کمبود يد

 : اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .اختالالت کمبود ید را تعریف کند 

  .عالئم بالینی و علل ایجاد کننده آن را بیان کند 

 .طیف اختالالت کمبود ید را ذکر نماید 

  .در خصوص گواتر و گواتر اندمیک توضیح دهد و روش های تشخیص و طبقه بندی آن را بیان کند 

  .توزیع جغرافیایی گواتر را بیان کند 

 .راههای پیشگیری از گواتر را بیان کند 

  موجود در این زمینه را شرح دهد. راهبردهای ملی  

 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  :

 1383کتاب جامع بهداشت عمومی ، حسین حاتمی و همکاران، چاپ درخشان، تهران،  -

 اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران، دکتر فریدون عزیزی و همکاران.آخرین 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 

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

 3/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و نام درس )واحد(  :  
 اپیدمیولوژی آنها

 10-12ساعت:                      دوشنبهروز:        

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16دانشجويان  :تعداد 

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و اپیدمیولوژی آنها:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 بیماريهای رماتیسمی
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:
 .بیماریهای رماتیسمی را تعریف کند 

  .شایعترین و مهمترین انواع رماتیسمی را نام ببرد 

  .علل شایع بیماریهای رماتیسمی را بیان کند 

 .عالئم ابتال مفاصل در اکثر بیماریهای رماتیسمی را ذکر کند 

 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  :

 1383بهداشت عمومی ، حسین حاتمی و همکاران، چاپ درخشان، تهران، کتاب جامع  -

 اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران، دکتر فریدون عزیزی و همکاران.آخرین 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 

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

 10/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400تحصیلی  نیمسال اول سالسال تحصیلی  :  

برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و نام درس )واحد(  :  
 اپیدمیولوژی آنها

 10-12ساعت:                      دوشنبهروز:        

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و اپیدمیولوژی آنها:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 بیماريهای روانی  
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:
  .انواع بیماریهای روانی را تعریف کند 

  .انواع نوروزها را بیان کند 

  .انواع پسیکوزها را بیان کند 

 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  :

 1383کتاب جامع بهداشت عمومی ، حسین حاتمی و همکاران، چاپ درخشان، تهران،  -

 ایران، دکتر فریدون عزیزی و همکاران.آخرین انتشاراپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در  -

  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 چهاردهم 

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

 17/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

غیرواگیر و برنامه ملی مبارزه با بیماريهای نام درس )واحد(  :  
 اپیدمیولوژی آنها

 10-12ساعت:                      دوشنبهروز:        

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

 مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و اپیدمیولوژی آنهابرنامه ملی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 بیماريهای روانی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:
  .آموزش بهداشت روان برای خانواده هایی که یک بیمار شدید روانی دارند را بیان کند 

  .آموزش بهداشت روان در بیماران خفیف روانی را بیان کند 

 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  :

 1383بهداشت عمومی ، حسین حاتمی و همکاران، چاپ درخشان، تهران، کتاب جامع  -

 اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران، دکتر فریدون عزیزی و همکاران.آخرین 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 پانزدهم 

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

 24/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400اول سال تحصیلی  نیمسالسال تحصیلی  :  

برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و نام درس )واحد(  :  
 اپیدمیولوژی آنها

 10-12ساعت:                      دوشنبهروز:        

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 
 
 

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و اپیدمیولوژی آنها:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 سوختگی و معضالت آن 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند:دانشجو بايد 

 .سوختگی را تعریف کند 

 .معضالت سوختگی را بیان کند 

  .عامل و منبع ایجاد سوختگی را بیان نماید 

  .در خصوص عوارض سوختگی توضیح دهد 

  .سوختگی ها را بر اساس عمق، وسعت، محل و نسبت سطح طبقه بندی کند و در مورد آن توضیح دهد 

 .روش های پیشگیری از سوختگی را بیان نماید 

  .اقدامات اولیه و فوری هنگام سوختگی را ذکر نماید 

 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  :

 1383کتاب جامع بهداشت عمومی ، حسین حاتمی و همکاران، چاپ درخشان، تهران،  -

 اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران، دکتر فریدون عزیزی و همکاران.آخرین 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 

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

 1/10/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و نام درس )واحد(  :  
 اپیدمیولوژی آنها

 10-12ساعت:                      دوشنبهروز:        

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و اپیدمیولوژی آنها: جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 اپیدمیولوژی سوانح تصادفات رانندگی 
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:

 .اپیدمیولوژی سوانح تصادفات رانندگی را در ایران بیان نموده و با جهان مقایسه نماید 

  .ایمنی در رانندگی را تعریف نماید و ویژگی های مربوطه را بیان کند 

  ببرد.تصادف را تعریف کند و انواع آن را نام 

  .علل و عوامل ایجاد کننده تصادفات را بیان کند 

 .طرق و راههای پیشگیری از تصادفات را بیان نمایند 

 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  :

 1383کتاب جامع بهداشت عمومی ، حسین حاتمی و همکاران، چاپ درخشان، تهران،  -

 ایران، دکتر فریدون عزیزی و همکاران.آخرین انتشاراپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در  -

  دقیقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان :    

 دقیقه10مدت زمان :    

 دقیقه  20مدت زمان:    

  دقیقه10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 جلسه هفدهم 

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

 8/10/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

غیرواگیر و برنامه ملی مبارزه با بیماريهای نام درس )واحد(  :  
 اپیدمیولوژی آنها

 10-12ساعت:                      دوشنبهروز:        

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  16تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای غیرواگیر و اپیدمیولوژی آنها:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 بیماريهای شغلی 
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:

 .طبقه بندی بیماری در محیط کار را بیان کند 

  .بیماریهای ناشی از کار را تعریف کند 

  .بیماریهای مرتبط با کار و ویژگی مربوطه را بیان کند 

 .بیماریهای تنفسی شغلی را تعریف و علل و عوامل ایجاد کننده را بیان کند 

 .راههای پیشگیری از این بیماریها را بیان کند 

 روش آموزش :  مجازی         

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

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

 تستی –پایان ترم عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :

 1383کتاب جامع بهداشت عمومی ، حسین حاتمی و همکاران، چاپ درخشان، تهران،  -

 بیماریهای شایع در ایران، دکتر فریدون عزیزی و همکاران.آخرین انتشاراپیدمیولوژی و کنترل  -

  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 

 
 


