
 

 روزانه سفرم طرح در

  1:جلسه شماره
 نامه ملی مبارزه با بیماریهای بر عنوان درس:

 واگیر
 2:تعداد واحد

 بهداشت عمومی :رشته تحصیلی

 کارشناسی پیوسته
 اییمبانی بیماریز :موضوع درس 4:ترم

 دکتر مریم شکیبانده:تدوین کن آموزش بهداشت گروه آموزشی: اییمبانی اپیدمیولوژی بیماریزآشنایی با  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

ف اهدارئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو
 وسیله -سانهر -روش ها

 زمان

 «دقیقه»

 و شیوه ارزشیابی

 فعالیت های تکمیلی

 

 آشنایی با بیماریهای واگیر

اجزای بیماری واگیر در مدل 

 مثلت اپیدمیولوژی

 مکانیزمهای بیماریزایی

روابط متقایب یزبان و عامل 

 بیماریزا

 روشهای انتقال عامل بیماریزا

 

 دانش شناختی بیماریهای واگیر را تعریف  کند.

چند رسانه ای :  تهیه محتوا 

لم  آموزشی و ارائه بصورت فی

 فایل های متنی

 تعامل از طریق:

 سامانه نوید

 اسکای روم

 پیام رسان های مجازی

 ایمیل

زیا جهت برنامه کمتا -اینترنت

 flash playerرنامه ب -تولید محتوا

 -سامانه نوید -جهت پخش محتوا

 PDF -اور پوینتپ -اسکای روم
 

3 

طراحی تکلیف و 

پاسخ به آن در 

 مهلت مقرر 

 7 دانش شناختی بیماریهای واگیر را شرح دهد. هایویژگی

 2 ادراک شناختی تفاوت بیماریهای واگیر و غیر واگیر را تمیز دهد. 

 8 دانش شناختی توضیح دهدژی بیماریهای واگیر را اهمیت ایپدمیولو

 10 دانش شناختی مدل مثلت اپیدمیولوژی و اجزای آن را توضیح دهد

 7 دانش شناختی عوامل بیماریزای مختلف را نام ببرد.

روابط متقابل مختلف  عوامل بیماریزا با  میزبان را  

 نام ببرد

 دانش شناختی
3 

 10 ادراک شناختی عفونت زایی، بیماریزایی و حدت را تمیز دهد.

 5 کاربرد شناختی میزان حمله ثانویه را محاسبه و تفسیر کند

مکانیزمهای مختلف ایجاد بیماری در انسان در اثر 

 مواجهه با بیماریهای واگیر را شرح دهد.

 شناختی

 

 دانش

 
10 

 4 دانش شناختی برخی خصوصیات ذاتی عوامل بیماریزا را ذکر کند 

روشهای مختلف انتقال میکروارگانیزمها به انسان را 

 نام می برد

 شناختی

 

 دانش

 
10 

مثالی از روشهای انتقال  مستقیم و غیر مستقیم ذکر 

 می کند. 

 دانش یشناخت
5 

 منابع :

  11اپیدمیولوژی مازنر، ترجمه محسن جانقربانی، فصل 

  اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران. جلد اول.  دکتر پروین

 یاوری

 اپیدمیولوژی بیماریهای شایع. دکتر فریدون عزیزی 

 داشت عمومی . جلد دوم. دکتر حسین حاتمی کتاب جامع به 

 اصول پیشگیری و مراقبت از بیماریها 

 

 دقیقه 85مدت جلسه: رنامه اسکای رومب -سامانه نوید عرصه آموزش: 1399شهریور  تاریخ تنظیم:



 

 

  2جلسه شماره:
برنامه ملی مبارزه با بیماریهای  عنوان درس:

 واگیر
 2تعداد واحد:

عمومی بهداشت  رشته تحصیلی:

 پیوسته کارشناسی
 بخش دوم -ییمبانی اپیدمیولوژی بیماریزا موضوع درس: 4ترم:

 دکتر مریم شکیباتدوین کننده: آموزش بهداشت گروه آموزشی: بخش دوم -آشنایی با مبانی اپیدمیولوژی بیماریزایی اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
 فعالیت های بعد از

 تدریس

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو
 وسیله -سانهر -روش ها

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

سیر طبیعی بیماریهای 

 واگیر

جنبه های انتشار 

 بیماریها

اریهای اصطالحات بیم

 واگیر

روشهای مبارزه با 

 بیماریهای واگیر

 

 

 
 

 دانش شناختی سیر طبیعی بیماریهای واگیر را توضیح دهد. 

چند رسانه ای :  تهیه محتوا 

بصورت فیلم  آموزشی و ارائه 

 فایل های متنی

 تعامل از طریق:

 سامانه نوید

 اسکای روم

 پیام رسان های مجازی

 ایمیل

ا جهت رنامه کمتازیب -اینترنت

 flash playerرنامه ب -تولید محتوا

 -سامانه نوید -جهت پخش محتوا

 PDF -اور پوینتپ -اسکای روم
 

5 

طراحی تکلیف و 

پاسخ به آن در 

 مهلت مقرر 

 4 ادراک شناختی عفونت تحت بالین و عفونت مزمن را تمیز دهد

سیستم دفاعی و ایمنی در برابر بیماریهای 

 صه شرح دهدواگیر را بصورت خال
 شناختی

 دانش
6 

جنبه های مختلف انتشار بیماریهای واگیر را 

 تمیز دهد

 ادراک شناختی
3 

دوره کمون، دوره نهفته، زمان تولید، دوره 

 واگیری و فاصله نسلی را تعریف کند

 دانش شناختی
15 

 5 دانش شناختی ناقل و حامل را تعریف کند

 ماری را تمیز دهدمنبع و مخزن بی
 ادراک شناختی

5 

 مثالهایی برای منبع و مخزن بیماری ذکر کند.
 دانش شناختی

5 

مبارزه با بیمارهای واگیر را توضیح  روشهای

 دهد

 دانش شناختی
10 

 8 ادراک شناختی حذف و ریشکه کنی را تمیز دهد

 15 دانش شناختی دقرنیطنه را تعریف کند و سطوح آن را بیان کن

 8 ادراک شناختی پایش  ومراقبت از بیماری را تمیز دهد

 7 دانش شناختی نظام مراقبت از بیماریهای واگیر را توضیح دهد

حالتهای بومی، اپیدمی و اسپورادیک را تمیز 

 دهد.

 ادراک شناختی
5 

 5 دانش تیشناخ بیماریهای نوپدید و باز پدید را تعریف کند

 دقیقه 100 مدت جلسه: رنامه اسکای رومب -سامانه نوید عرصه آموزش: 1399شهریور  تاریخ تنظیم: منابع :



 

 11اپیدمیولوژی مازنر، ترجمه محسن جانقربانی، فصل 

 2لد ج -همکاران ودکتر یاوری  -مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

 3و 

 کتر عزیزی و همکاراند-اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

 لد دوم فصل دهمج -کتاب جامع بهداشت عمومی

 لد چهارم فصل دومج -پزشکی اجتماعی درسنامه طب پیشگیری و

 

 3جلسه شماره:
برنامه ملی مبارزه با بیماریهای  عنوان درس:

 واگیر
 2تعداد واحد:

بهداشت عمومی  رشته تحصیلی:

 پیوستهکارشناسی 
 بیماری سل موضوع درس: 4ترم:

 دکتر مریم شکیباتدوین کننده: آموزش بهداشت گروه آموزشی: آشنایی با اپیدمیولوژی و برنامه ملی سل اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 واهد بودفراگیر پس از پایان درس قادر خ
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو
 وسیله -سانهر -روش ها

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 بیماری سل

 عامل بیماریزا

 عفونت و بیماری سل

مخازن و منابع و راه 

 انتقال

 سیر بیماری

 انواع سل

 اهمیت بیماری

وضعیت بیماری در 

 ایران

 داروسل مقاوم به چند 

 عالئ بیماری

 روشای تشخیص

 DOTSاستراتژی 

برنامه کشوری کنترل 

 سل

 سطوح پیشگیری

 واکسیناسیون

 دانش شناختی بیماری سل را تعریف کند

چند رسانه ای :  تهیه محتوا 

بصورت فیلم  آموزشی و ارائه 

 فایل های متنی

 تعامل از طریق:

 سامانه نوید

 اسکای روم

 پیام رسان های مجازی

 یلایم

زیا جهت برنامه کمتا -اینترنت

 flash playerرنامه ب -تولید محتوا

 -سامانه نوید -جهت پخش محتوا

 PDF -اور پوینتپ -اسکای روم
 

5 

طراحی تکلیف و 

پاسخ به آن در 

 مهلت مقرر 

 4 دانش شناختی عامل بیماریزای سل را توضیح دهد

 6 دانش شناختی عفونت سلی و بیماری سل را تعریف کند.

مخازن و منابع بیماری را تعریف کرده آنها را 

 از هم تمیز دهد.

 ادراک شناختی
3 

 15 دانش شناختی روش انتقال بیماری را بیان کند.

 5 دانش شناختی سیر بیماری را شرح دهد.

 5 ادراک شناختی انواع سل را از هم تمیز دهد.

 5 دانش شناختی درک کند. اهمیت بیماری سل را

 10 دانش شناختی وضعیت جهانی و منطقه ای سل را توضیح دهد.

 8 دانش شناختی وضعیت بیماری در ایران را شرح دهد.

 15 دانش شناختی سل مقاوم به چند دارو را تعریف کند.

 8 دانش شناختی عالئم بیماری سل را نام ببرد.

تشخیص سل ریوی با تاکید بر مهمترین  روشهای

 روش تشخیصی را بیان کند.

 شناختی
 7 دانش

را شرح DOTS IIو  DOTSاجزای استراتژی 

 دهد.

 دانش شناختی
5 



 

 

 
 

 5 دانش شناختی برنامه کشوری کنترل سل را بیان کند.

 10 دانش شناختی سطوح پیشگیری بیماری سل را توضیح دهد. 

 بع :منا

 2لد ج -همکاران ودکتر یاوری  -مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

 3و 

 کتر عزیزی و همکاراند-اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

 لد دوم فصل دهمج -کتاب جامع بهداشت عمومی

 لد چهارم فصل دومج -درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی

 دقیقه 110 مدت جلسه: رنامه اسکای رومب -سامانه نوید وزش:عرصه آم 1399شهریور  تاریخ تنظیم:

 

 4جلسه شماره:
برنامه ملی مبارزه با بیماریهای  عنوان درس:

 واگیر
 2تعداد واحد:

بهداشت عمومی  رشته تحصیلی:

 پیوستهکارشناسی 
 بیماری ماالریا موضوع درس: 3ترم:

 دکتر مریم شکیباتدوین کننده: آموزش بهداشت گروه آموزشی: الریاازه با ممبارآشنایی با اپیدمیولوژی و برنامه ملی  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو
 وسیله -سانهر -روش ها

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 اهمیت بهداشتی

 عامل بیماریزا

 سیر بیماری

منابع و مخازن و روش 

 انتقال

 عالئم و تشخیص

 اپیدمیولوژِ بیماری

 حاالت انتشار ماالریا

 برنامه مبارزه 

 سطوح پیشگیری

 دانش تیشناخ اهمیت بهداشتی بیماری را توضیح دهد

چند رسانه ای :  تهیه محتوا 

بصورت فیلم  آموزشی و ارائه 

 فایل های متنی

 تعامل از طریق:

 سامانه نوید

 اسکای روم

 پیام رسان های مجازی

 ایمیل

زیا جهت برنامه کمتا -اینترنت

 flash playerرنامه ب -تولید محتوا

 -سامانه نوید -جهت پخش محتوا

 PDF -اور پوینتپ -اسکای روم
 

5 

طراحی تکلیف و 

پاسخ به آن در 

 مهلت مقرر

 6 دانش شناختی عامل بیماریزای ماالریا را توصیف کند.

 7 ادراک شناختی تفاوتهای بالینی انگلهای ماالریا را تمیز دهد.

 4 دانش شناختی سیر طبیعی بیماری را شرح دهد

منابع و مخازن و روش انتقال بیماری را بیان 

 ند.ک

 دانش شناختی
10 

عوامل موثر بر حساسیت و مقاومت به بیماری را 

 نام ببرد.

 ادراک شناختی
8 

 5 دانش شناختی عالئم بیماری را نام ببرد.

 10 دانش شناختی روشهای تشخیص بیماری را ذکر کند.

 8 دانش شناختی اپیدمیولوژی بیماری در ایران را توضیح دهد.

 15 دانش شناختی انواع حاالت انتشار ماالریا را تعریف کند.

 10 دانش شناختی برنامه مبارزه با ماالریا را شرح دهد.

 15 دانش شناختی سطوح پیشگیری از بیماری را توصیف کند

 دقیقه 100 مدت جلسه: رنامه اسکای رومب -سامانه نوید عرصه آموزش: 1399شهریور  تاریخ تنظیم: منابع :



 

 2لد ج -کتر یاوری و همکاراند -مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

 3 و

 کتر عزیزی و همکاراند-اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

 لد دوم فصل دهمج -کتاب جامع بهداشت عمومی

 لد چهارم فصل دومج -درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی

 

 5جلسه شماره:
برنامه ملی مبارزه با بیماریهای  ان درس:عنو

 واگیر
 2تعداد واحد:

بهداشت عمومی  رشته تحصیلی:

 پیوستهکارشناسی 
 بیماری های قابل پیشگیری با واکسن موضوع درس: 4ترم:

 دکتر مریم شکیباننده:تدوین ک آموزش بهداشت گروه آموزشی: آشنایی با اپیدمیولوژی و برنامه مبارزه با سرخک، سرخجه، اوریون اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو
 وسیله -سانهر -روش ها

 زمان

 «دقیقه»

ی و شیوه ارزشیاب

 فعالیت های تکمیلی

 اهمیت بهداشتی

 عامل بیماریزا

 سیر بیماری

منابع و مخازن و روش 

 انتقال

 تعریف اپیدمیولوژِک

 عالئم بیماری

 اپیدمیولوژِی بیماری

 برنامه مبارزه 

 سطوح پیشگیری

اهمیت بهداشتی بیماریهای قابل پیشگیری با 

 واکسن را توضیح دهد.

 دانش شناختی

تهیه محتوا  چند رسانه ای : 

بصورت فیلم  آموزشی و ارائه 

 فایل های متنی

 تعامل از طریق:

 سامانه نوید

 اسکای روم

 پیام رسان های مجازی

 ایمیل

زیا جهت برنامه کمتا -اینترنت

 flash playerرنامه ب -تولید محتوا

 -سامانه نوید -جهت پخش محتوا

 PDF -اور پوینتپ -اسکای روم
 

5 

طراحی تکلیف و 

آن در  پاسخ به

 مهلت مقرر

عامل بیماریزای سرخک و سرخجه و اوریون را 

 ذکر کند.
 شناختی

 دانش
6 

دوره کمون و سیر طبیعی بیمارهای سرخک و 

 سرخجه و اوریون را شرح دهد.

 ادراک شناختی
7 

منایع و مخازن بیماری و روشهای انتقال را نام 

 ببرد.

 دانش شناختی
4 

ولوژیک بیمارهای سرخک و تعریف اپیدمی

 را ارائه کند. سرخجه و اوریون

 دانش شناختی
10 

عالئم بیماری های سرخک و سرخجه و اوریون 

 را توصیف کند.

 ادراک شناختی
8 

تاثیر عوامل مساعد کننده بر بیماریهای سرخک 

 و سرخجه و اوریون را شرح دهد.

 دانش شناختی
5 

برابر بیماریهای سرخک  حساسیت و مقاومت در

 و سرخجه و اوریون را توضیح دهد.

 دانش شناختی
10 

پیشگیری اولیه و برنامه واکسیناسیون 

بیماریهای سرخک و سرخجه و اوریون را بیان 

 کند.

 دانش شناختی

8 



 

پیشگیری ثانویه و ثالثیه بیماریهای سرخک و 

 سرخجه و اوریون را شرح دهد. 

 دانش شناختی
15 

 منابع :

 2لد ج -همکاران ودکتر یاوری  -مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

 3و 

 کتر عزیزی و همکاراند-اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

 لد دوم فصل دهمج -کتاب جامع بهداشت عمومی

 لد چهارم فصل دومج -درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی

 دقیقه 100 مدت جلسه: رنامه اسکای رومب -سامانه نوید عرصه آموزش: 1399شهریور  تاریخ تنظیم:

 

 6جلسه شماره:
برنامه ملی مبارزه با بیماریهای  عنوان درس:

 واگیر
 2تعداد واحد:

بهداشت عمومی  رشته تحصیلی:

 پیوستهکارشناسی 
 بخش دوم -بیماری های قابل پیشگیری با واکسن موضوع درس: 4ترم:

 دکتر مریم شکیباتدوین کننده: آموزش بهداشت گروه آموزشی: سیاه سرفه-زازک-نایی با اپیدمیولوژی و برنامه مبارزه با دیفتری آش اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 خواهد بود فراگیر پس از پایان درس قادر
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو
 وسیله -سانهر -روش ها

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 اهمیت بهداشتی

 عامل بیماریزا

 سیر بیماری

منابع و مخازن و روش 

 انتقال

 تعریف اپیدمیولوژیک

 عالئم بیماری

 اپیدمیولوژِی بیماری

 برنامه مبارزه 

 پیشگیریسطوح 

اهمیت بهداشتی بیماریهای سیاه سرفه، کزاز و 

 دیفتری را توضیح دهد.

 دانش شناختی

چند رسانه ای :  تهیه محتوا 

بصورت فیلم  آموزشی و ارائه 

 فایل های متنی

 تعامل از طریق:

 سامانه نوید

 اسکای روم

 پیام رسان های مجازی

 ایمیل

زیا جهت برنامه کمتا -اینترنت

 flash playerنامه رب -تولید محتوا

 -سامانه نوید -جهت پخش محتوا

 PDF -اور پوینتپ -اسکای روم
 

5 

طراحی تکلیف و 

پاسخ به آن در 

 مهلت مقرر

عامل بیماریزای سیاه سرفه، کزاز و دیفتری را 

 توصیف کند.
 شناختی

 دانش
6 

دوره کمون و سیر طبیعی بیمارهای سرخک و 

 سرخجه و اوریون را شرح دهد.

 دانش شناختی
7 

منایع و مخازن بیماری و روشهای انتقال را نام 

 .ببرد

 دانش شناختی
5 

تظاهرات بالینی سیاه سرفه، کزاز و دیفتری را 

 نام ببرد.

 دانش شناختی
10 

تعریف اپیدمیولوژیک بیمارهای سیاه سرفه، 

 کزاز و دیفتری را ارائه کند.

 دانش شناختی
8 

و پیش آگهی سیاه سرفه، کزاز و  عوارض

 .شرح دهدرا  دیفتری

 دانش شناختی
5 

 2 دانش شناختی کزاز نوزادی را تعریف کند.

 6 دانش شناختی تعریف اپیدمیولوژیک کزاز نوزادی را ارائه کند



 

پیشگیری اولیه و برنامه واکسیناسیون 

 بیماریهای سیاه سرفه، کزاز و دیفتری را بیان

 کند.

 دانش شناختی

15 

پیشگیری ثانویه و ثالثیه بیماریهای سیاه سرفه، 

 کزاز و دیفتری را شرح دهد. 

 دانش شناختی
5 

 منابع :

 2لد ج -همکاران ودکتر یاوری  -مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

 3و 

 کتر عزیزی و همکاراند-اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

 لد دوم فصل دهمج -جامع بهداشت عمومیکتاب 

 لد چهارم فصل دومج -درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی

 1399شهریور  تاریخ تنظیم:

 دقیقه 75 مدت جلسه: رنامه اسکای رومب -سامانه نوید عرصه آموزش:

 

 7جلسه شماره:
برنامه ملی مبارزه با بیماریهای  عنوان درس:

 واگیر
 2تعداد واحد:

بهداشت عمومی  تحصیلی:رشته 

 پیوستهکارشناسی 
 بخش سوم -بیماری های قابل پیشگیری با واکسن موضوع درس: 4ترم:

 دکتر مریم شکیباتدوین کننده: آموزش بهداشت گروه آموزشی: فلج اطفال و هموفیلوس آنفلوانزاآشنایی با اپیدمیولوژی و برنامه مبارزه با  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس یس:فعالیت های قبل از تدر
فعالیت های بعد از 

 تدریس

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو
 وسیله -سانهر -روش ها

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 اهمیت بهداشتی

 یماریزاعامل ب

 سیر بیماری

منابع و مخازن و روش 

 انتقال

 تعریف اپیدمیولوژیک

 عالئم بیماری

 اپیدمیولوژِی بیماری

 برنامه مبارزه 

 سطوح پیشگیری

اهمیت بهداشتی بیماریهای فلج اطفال و 

 هموفیلوس آنفلوانزا را توضیح دهد.

 دانش شناختی

چند رسانه ای :  تهیه محتوا 

رائه بصورت فیلم  آموزشی و ا

 فایل های متنی

 تعامل از طریق:

 سامانه نوید

 اسکای روم

 پیام رسان های مجازی

 ایمیل

زیا جهت برنامه کمتا -اینترنت

 flash playerرنامه ب -تولید محتوا

 -سامانه نوید -جهت پخش محتوا

 PDF -اور پوینتپ -اسکای روم
 

5 

طراحی تکلیف و 

پاسخ به آن در 

 مهلت مقرر

فلج اطفال و هموفیلوس عامل بیماریزای 

 آنفلوانزا را توصیف کند.
 شناختی

 دانش
6 

دوره کمون و سیر طبیعی بیمارهای سرخک و 

 سرخجه و اوریون را شرح دهد.

 ادراک شناختی
7 

منایع و مخازن بیماری و روشهای انتقال را نام 

 ببرد.

 دانش شناختی
10 

س تظاهرات بالینی فلج اطفال و هموفیلو

 آنفلوانزا را نام ببرد.

 دانش شناختی
10 

تعریف اپیدمیولوژیک بیماری فلج اطفال را 

 ارائه کند.

 ادراک شناختی
8 

پیشگیری اولیه و برنامه واکسیناسیون 

بیماریهای فلج اطفال و هموفیلوس آنفلوانزا را 

 دانش شناختی
10 



 

 بیان کند.

ی فلج اطفال را پیشگیری ثانویه و ثالثیه بیمار

 شرح دهد. 

 دانش شناختی
5 

 منابع :

 2لد ج -همکاران ودکتر یاوری  -مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

 3و 

 کتر عزیزی و همکاراند-اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

 لد دوم فصل دهمج -کتاب جامع بهداشت عمومی

 چهارم فصل دوم لدج -درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی

 دقیقه 65 مدت جلسه: رنامه اسکای رومب -سامانه نوید عرصه آموزش: 1399شهریور  تاریخ تنظیم:

 

 8جلسه شماره:
برنامه ملی مبارزه با بیماریهای  عنوان درس:

 واگیر
 2تعداد واحد:

بهداشت عمومی  رشته تحصیلی:

 پیوستهکارشناسی 
 ان و حیوانمشترک انس های بیماری موضوع درس: 4ترم:

 دکتر مریم شکیباتدوین کننده: آموزش بهداشت گروه آموزشی: آشنایی با اپیدمیولوژی و برنامه مبارزه با  بیماری تب مالت اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 از پایان درس قادر خواهد بود فراگیر پس
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو
 وسیله -سانهر -روش ها

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 اهمیت بهداشتی

 عامل بیماریزا

 سیر بیماری

منابع و مخازن و روش 

 انتقال

 تعریف اپیدمیولوژِک

 عالئم بیماری

 اپیدمیولوژِی بیماری

 نامه مبارزه بر

 سطوح پیشگیری

تعریف و اهمیت اقتصادی بروسلوز حیوانات و 

 انسان  را بیان کند.

 دانش شناختی

چند رسانه ای :  تهیه محتوا 

بصورت فیلم  آموزشی و ارائه 

 فایل های متنی

 تعامل از طریق:

 سامانه نوید

 اسکای روم

 پیام رسان های مجازی

 ایمیل

 رنامه کمتازیا جهتب -اینترنت

 flash playerرنامه ب -تولید محتوا

 -سامانه نوید -جهت پخش محتوا

 PDF -اور پوینتپ -اسکای روم
 

5 

طراحی تکلیف و 

پاسخ به آن در 

 مهلت مقرر

عامل سببی بروسلوز و و خصوصیات ذاتی آن 

 را توضیح دهد.
 شناختی

 دانش
6 

 7 ادراک شناختی سیر طبیعی بیماری را بیان کند.

 4 دانش شناختی .عالئم و عوارض بیماری را شرح دهد

 10 دانش شناختی روشهای تشخیص بیماری را نام ببرد. 

 8 ادراک شناختی راههای انتقال بیماری را بیان کند. 

 5 دانش شناختی مخازن و منابع بیماری را ذکر کند.

 روند زمانی و مشخصات اپیدمیولوژیک بیماری

 را ذکر کند. 

 دانش شناختی
10 

اقدامات پیشگیری اولیه ، ثانویه و ثالثیه برای 

 بیماری را شرح دهد. 

 دانش شناختی
8 

اقدامات الزم طی طغیانها و همه گیری بیماری 

 را توضیح دهد.

 دانش شناختی
15 



 

 منابع :

 2لد ج -همکارانکتر یاوری و د -مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

 3و 

 کتر عزیزی و همکاراند-اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

 لد دوم فصل دهمج -کتاب جامع بهداشت عمومی

 لد چهارم فصل دومج -درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی

 دقیقه 100 مدت جلسه: رنامه اسکای رومب -سامانه نوید عرصه آموزش: 1399شهریور  تاریخ تنظیم:

 

 9جلسه شماره:
برنامه ملی مبارزه با بیماریهای  عنوان درس:

 واگیر
 2تعداد واحد:

بهداشت عمومی  رشته تحصیلی:

 پیوستهکارشناسی 
 بیماری های مشترک انسان و حیوان موضوع درس: 4ترم:

 دکتر مریم شکیباتدوین کننده: آموزش بهداشت گروه آموزشی: آشنایی با اپیدمیولوژی و برنامه مبارزه با  بیماری هاری اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو
 وسیله -سانهر -روش ها

 زمان

 «دقیقه»

ارزشیابی و شیوه 

 فعالیت های تکمیلی

 اهمیت بهداشتی

 عامل بیماریزا

 سیر بیماری

منابع و مخازن و روش 

 انتقال

 تعریف اپیدمیولوژِک

 عالئم بیماری

 اپیدمیولوژِی بیماری

 برنامه مبارزه 

 سطوح پیشگیری

 دانش شناختی بیماری هاری را تعریف کند.

چند رسانه ای :  تهیه محتوا 

زشی و ارائه بصورت فیلم  آمو

 فایل های متنی

 تعامل از طریق:

 سامانه نوید

 اسکای روم

 پیام رسان های مجازی

 ایمیل

زیا جهت برنامه کمتا -اینترنت

 flash playerرنامه ب -تولید محتوا

 -سامانه نوید -جهت پخش محتوا

 PDF -اور پوینتپ -اسکای روم
 

2 

طراحی تکلیف و 

پاسخ به آن در 

 مهلت مقرر

 5 دانش شناختی داشتی هاری را بیان کنداهمیت به

 7 ادراک شناختی عامل سببی و راه انتقال را توضیح دهد.

 10 دانش شناختی سیر طبعی بیماری را توصیف کند.

 10 دانش شناختی اپیدمیولوژی توصیفی بیماری را شرح دهد.

وضعیت بیماری در ایران و جهان را توضیح 

 دهد.

 ادراک اختیشن
8 

اقدامات پیشگیری قبل از آلودگی و قبل از 

 ابتال را توضبح دهد.

 دانش شناختی
15 

 10 دانش شناختی روش درمان پس از مواجهه را شرح دهد. 

 6 دانش شناختی روشهای کنترل بیماری را بیان کند

 منابع :

 2لد ج -تر یاوری و همکارانکد -مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

 3و 

 کتر عزیزی و همکاراند-اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

 لد دوم فصل دهمج -کتاب جامع بهداشت عمومی

 لد چهارم فصل دومج -درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی

 دقیقه 70 مدت جلسه: رنامه اسکای رومب -سامانه نوید عرصه آموزش: 1399شهریور  تاریخ تنظیم:

 



 

 

 10جلسه شماره:
برنامه ملی مبارزه با بیماریهای  عنوان درس:

 واگیر
 2تعداد واحد:

بهداشت عمومی  رشته تحصیلی:

 پیوستهکارشناسی 
 بیماری ایدز موضوع درس: 4ترم:

 کتر مریم شکیبادتدوین کننده: آموزش بهداشت گروه آموزشی: آشنایی با اپیدمیولوژی و برنامه مبارزه با  ایدز  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو
 وسیله -سانهر -روش ها

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 الیت های تکمیلیفع

 اهمیت بهداشتی

 عامل بیماریزا

 سیر بیماری

منابع و مخازن و روش 

 انتقال

 تعریف اپیدمیولوژِک

 عالئم بیماری

 اپیدمیولوژِی بیماری

 برنامه مبارزه 

 سطوح پیشگیری

 دانش شناختی اهمیت بهداشتی ایدز را توضیح دهد.

چند رسانه ای :  تهیه محتوا 

ارائه بصورت فیلم  آموزشی و 

 فایل های متنی

 تعامل از طریق:

 سامانه نوید

 اسکای روم

 پیام رسان های مجازی

 ایمیل

زیا جهت برنامه کمتا -اینترنت

 flash playerرنامه ب -تولید محتوا

 -سامانه نوید -جهت پخش محتوا

 PDF -اور پوینتپ -اسکای روم
 

5 

طراحی تکلیف و 

پاسخ به آن در 

 مهلت مقرر

 6 دانش شناختی دهدرا شرح  دوره نهفتگی عامل بیماری و 

دوره کمون عفونت و دوره کمون بیماری را 

 تمیز دهد.

 ادراک شناختی
4 

 4 دانش شناختی سیر طبیعی بیماری را شرح دهد.

عامل موثر بر طول دوره کمون عفونت و 

 بیماری را نام ببرد.

 دانش شناختی
10 

و حساسیت و مقاومت به  اپیدمیولوژی توصیفی

 بیماری را بیان کند.

 دانش شناختی
8 

 5 دانش شناختی روشهای انتقال را نام ببرد.

 10 دانش شناختی گروههای در معرض خطر را نام ببرد.

تعاریف پایه اپیدمیولوژیک برای وضعیت 

 گسترش بیماری را تعریف کند.

 دانش شناختی
8 

 15 دانش شناختی ری در ایران را شرح دهد.وضعیت بیما

روشهای پیشگیری از بیماری و پیشگیری در 

 کارکنان بهداشتی را توضیح دهد.

 دانش شناختی
 

  دانش شناختی روشهای پیشگیری ثانویه و ثالثیه را بیان کند.

  دانش شناختی نسل دوم نظام مراقبت را توضیح دهد.

 منابع :

 2لد ج -همکاران ودکتر یاوری  -رجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایرانم

 3و 

 کتر عزیزی و همکاراند-اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

 لد دوم فصل دهمج -کتاب جامع بهداشت عمومی

 لد چهارم فصل دومج -درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی

 دقیقه 100 مدت جلسه: رنامه اسکای رومب -امانه نویدس عرصه آموزش: 1399شهریور  تاریخ تنظیم:



 

 
 
 

 11جلسه شماره:
برنامه ملی مبارزه با بیماریهای  عنوان درس:

 واگیر
 2تعداد واحد:

بهداشت عمومی  رشته تحصیلی:

 پیوستهکارشناسی 
 عفونتهای حاد تنفسی موضوع درس: 4ترم:

 دکتر مریم شکیباتدوین کننده: آموزش بهداشت گروه آموزشی: حاد تنفسی کودکان کنترل عفونتهایآشنایی با اپیدمیولوژی و  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 نشجودا
 وسیله -سانهر -روش ها

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 اهمیت بهداشتی

 آناتومی دستگاه تنفس

عفونتهای مجاری 

 تنفسی فوقانی

عفونتهای مجاری 

 تنفسی تحتانی

 عالئم بیماری

 عوامل خطر

روشهای پیشگری و 

 کنترل

 ارزیابی و درمان

دکان را اهمیت بهداشتی عفونتهای تنفسی کو

 توضیح دهد.

 دانش شناختی

چند رسانه ای :  تهیه محتوا 

بصورت فیلم  آموزشی و ارائه 

 فایل های متنی

 تعامل از طریق:

 سامانه نوید

 اسکای روم

 پیام رسان های مجازی

 ایمیل

زیا جهت برنامه کمتا -اینترنت

 flash playerرنامه ب -تولید محتوا

 -امانه نویدس -جهت پخش محتوا

 PDF -اور پوینتپ -روم اسکای
 

5 

طراحی تکلیف و 

پاسخ به آن در 

 مهلت مقرر

 6 دانش شناختی ساختمان دستگاه تنفسی را تشریح کند.

عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی و تحتانی را 

 نمیز دهد.

 ادراک شناختی
7 

هریک از عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی را 

 تعریف کند.

 دانش شناختی
10 

عالئم عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی را نام 

 ببرد.

 دانش شناختی
8 

 10 دانش شناختی عفونتهای مجاری تنفسی تحتانی را تعریف کند.

عالئم عفونتهای مجاری تنفسی تحتانی را نام 

 .ببرد

 دانش شناختی
8 

عوامل خطر عفونتهای حاد تنفسی کودکان را 

 نام ببرد.

 دانش تیشناخ
4 

 6 دانش شناختی روشهای پیشگیری و کنترل را توضیح دهد.

کودکان مبتال به مشکل تنفس و  سرفه، گلودرد 

 و گوش درد را طبقه بندی کند.

 کاربرد شناختی
10 

تجزیه  شناختی اقدامات الزم برای هر طبقه را مشخص کند

و 

 تحلیل

10 

 منابع :

 2جلد  -دکتر یاوری و همکاران -ی بیماریهای شایع ایرانمرجع اپیدمیولوژ
 دقیقه 80 مدت جلسه: ه اسکای رومنامبر -سامانه نوید عرصه آموزش: 1399شهریور  تاریخ تنظیم:



 

 3و 

 کتر عزیزی و همکاراند-اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

 لد دوم فصل دهمج -کتاب جامع بهداشت عمومی

 لد چهارم فصل دومج -درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی

 

 12جلسه شماره:
برنامه ملی مبارزه با بیماریهای  عنوان درس:

 واگیر
 2تعداد واحد:

بهداشت عمومی  رشته تحصیلی:

 پیوستهکارشناسی 
 بیماریهای اسهالی موضوع درس: 4ترم:

 دکتر مریم شکیباتدوین کننده: آموزش بهداشت ه آموزشی:گرو آشنایی با اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای اسهالی کودکان اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو
 سیلهو -رسانه -روش ها

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 اهمیت بهداشتی

 تعریف اسهال

انواع و خصوصیات 

 اسهال

 راههای انتقال

 عوامل مساعد کننده

 ارزیابی 

 درمان

اهمیت بهداشتی بیماریهای اسهالی را توضیح 

 دهد.

 دانش شناختی

چند رسانه ای :  تهیه محتوا 

ئه بصورت فیلم  آموزشی و ارا

 فایل های متنی

 تعامل از طریق:

 سامانه نوید

 اسکای روم

 پیام رسان های مجازی

 ایمیل

زیا جهت برنامه کمتا -اینترنت

 flash playerرنامه ب -تولید محتوا

 -سامانه نوید -جهت پخش محتوا

 PDF -اور پوینتپ -اسکای روم
 

5 

طراحی تکلیف و 

پاسخ به آن در 

 مهلت مقرر

 6 دانش شناختی د و انواع آن را نام ببرد.اسهال را تعریف کن

 7 دانش شناختی خصوصیات انواع اسهال را توصیف کند.

 10 دانش شناختی مکانیسم اسهال حاد آبکی را شرح دهد. 

 7 دانش شناختی پیامدهای اسهال را نام ببرد.

راههای انتقال عوامل ایجاد کننده اسهال را 

 ذکر کند. 

 دانش شناختی
10 

 8 دانش شناختی عوامل مساعد کننده اسهال را توضیح دهد.

مراحل رسیدگی به بیماران مبتال به اسهال را به 

 ترتیب مشخص کند.

 دانش شناختی
4 

 6 کاربرد شناختی میزان کم آبی را طبقه بندی کند. 

درمان مناسب هر طبقه از کم آبی را مشخص 

  کند.

تجزیه  شناختی

و 

 تحلیل

8 

 منابع :

 2لد ج -همکاران ودکتر یاوری  -مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

 3و 

 کتر عزیزی و همکاراند-اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

 لد دوم فصل دهمج -کتاب جامع بهداشت عمومی

 دقیقه 80 مدت جلسه: رنامه اسکای رومب -سامانه نوید عرصه آموزش: 1399شهریور  تاریخ تنظیم:



 

 لد چهارم فصل دومج -درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی

 

  13جلسه شماره:
برنامه ملی مبارزه با بیماریهای  عنوان درس:

 واگیر
 2تعداد واحد:

بهداشت عمومی  رشته تحصیلی:

 پیوستهکارشناسی 
 بیماری وبا موضوع درس: 4ترم:

 دکتر مریم شکیباتدوین کننده: آموزش بهداشت گروه آموزشی:  و مبارزه با بیماری وبا  زیاپیدمیولو اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 سنحوه ارائه در طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو
 وسیله -سانهر -روش ها

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 اهمیت بهداشتی

 تعریف بیماری

 عامل بیماریزا

 سیر طبیعی

 عالئم بیماری

 منایع و مخازن 

 راههای انتقال

 حساسیت و مقاومت

 تعریف اپیدمیولوژیک

 اپیدمیولوژی بیماری

 پیشگیری و کنترل

 

 

 
 

 دانش شناختی بهداشتی بیماری وبا  را توضیح  دهد اهمیت

چند رسانه ای :  تهیه محتوا 

بصورت فیلم  آموزشی و ارائه 

 فایل های متنی

 تعامل از طریق:

 سامانه نوید

 اسکای روم

 پیام رسان های مجازی

 ایمیل

زیا جهت برنامه کمتا -اینترنت

 flash playerرنامه ب -تولید محتوا

 -انه نویدمسا -جهت پخش محتوا

 PDF -اور پوینتپ -اسکای روم
 

6 

طراحی تکلیف و 

پاسخ به آن در 

 مهلت مقرر 

بیماری وبا را تعریف کند و عامل بیماریزای آن 

 را ذکر کند

 دانش شناختی
8 

 7 دانش شناختی م بیماری را شرح دهدسیر طبیعی و عالی

 3 دانش شناختی منایع و مخازن بیماری را شرح دهد

 7 دانش شناختی راههای انتقال بیماری را نام ببرد

حساسیت و مقاومت  به بیماری و گروههای در 

 معرض خطر را نام ببرد

 دانش شناختی
8 

 تعریف اپیدمیولوژیک بیماری را ارائه کند
 دانش شناختی

5 

 وژی بیماری در ایران را توضیح دهداپیدمیول
 دانش شناختی

10 

 روشهای پیشگیری و کنترل بیماری را ذکر کند
 دانش شناختی

6 

 منابع :

 2لد ج -همکاران ودکتر یاوری  -مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

 3و 

 کتر عزیزی و همکاراند-اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

 لد دوم فصل دهمج -کتاب جامع بهداشت عمومی

 لد چهارم فصل دومج -یری و پزشکی اجتماعیدرسنامه طب پیشگ

 دقیقه 60 مدت جلسه: رنامه اسکای رومب -سامانه نوید عرصه آموزش: 1399شهریور  تاریخ تنظیم:

 
 
 



 

 14جلسه شماره:
برنامه ملی مبارزه با بیماریهای  عنوان درس:

 واگیر
 2تعداد واحد:

بهداشت عمومی  رشته تحصیلی:

 پیوستهکارشناسی 
 بیماری های منتقله از نیش حشرات ع درس:موضو 4ترم:

 دکتر مریم شکیباتدوین کننده: آموزش بهداشت گروه آموزشی: و لشمانیوز جلدی آشنایی با اپیدمیولوژی و برنامه مبارزه با تب کریمه کنگو  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

اهداف الب )رئوس مط

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو
 وسیله -سانهر -روش ها

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 اهمیت بهداشتی

 عامل بیماریزا

 سیر بیماری

منابع و مخازن و روش 

 انتقال

 ولوژِکتعریف اپیدمی

 عالئم بیماری

 اپیدمیولوژِی بیماری

 برنامه مبارزه 

 سطوح پیشگیری

 دانش شناختی بیماری تب کریمه کنگو را تعریف کند.

چند رسانه ای :  تهیه محتوا 

بصورت فیلم  آموزشی و ارائه 

 فایل های متنی

 تعامل از طریق:

 سامانه نوید

 اسکای روم

 پیام رسان های مجازی

 ایمیل

زیا جهت رنامه کمتاب -اینترنت

 flash playerرنامه ب -تولید محتوا

 -سامانه نوید -جهت پخش محتوا

 PDF -اور پوینتپ -اسکای روم
 

5 

طراحی تکلیف و 

پاسخ به آن در 

 مهلت مقرر

 6 دانش شناختی اهمیت بهداشیت بیماری را توضیح دهد.

 7 ادراک شناختی عامل بیماری و روش تشخیص آن را ذکر کند.

 4 دانش شناختی سیر طبیعی بیماری را توصیف کند.

 10 دانش شناختی مخزن و روش انتقال بیماری را توضیح دهد.

 8 ادراک شناختی اپیدمیولوژی توصیفی بیماری را بیان کند.

عملیات پیشگیری و کنترل بیماری را توصیف 

 کند.

 دانش شناختی
5 

 10 دانش شناختی ز بیماری را شرح دهد.نظام مراقبت ا

 8 دانش شناختی اهمیت بهداشتی لشمانیوز را توضیح دهد. 

بیماری لشمانیوز جلدی )سالک( را تعریف 

 کند.

 شناختی

 

 دانش
4 

سالک روستایی و شهری را از نظر سیر طبیعی 

 و عالئم تمیز دهد.

 شناختی

 

 ادراک
10 

 شناختی ولوژیک بیماری را بیان کند.تعریف اپیدمی

 

 دانش
6 

روش کنترل سالک روستایی و شهری را شرح 

 دهد.

 شناختی

 

 دانش
10 

 منابع :

 2لد ج -همکاران ودکتر یاوری  -مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

 3و 

 کتر عزیزی و همکاراند-اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

 وم فصل دهمدجلد  -داشت عمومیکتاب جامع به

 لد چهارم فصل دومج -درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی

 دقیقه 90 مدت جلسه: رنامه اسکای رومب -سامانه نوید عرصه آموزش: 1399شهریور  تاریخ تنظیم:

 



 

  15جلسه شماره:
برنامه ملی مبارزه با بیماریهای  عنوان درس:

 واگیر
 2تعداد واحد:

بهداشت عمومی  ی:رشته تحصیل

 پیوستهکارشناسی 
 ی ویروسیهپاتیتها موضوع درس: 4ترم:

 دکتر مریم شکیباتدوین کننده: آموزش بهداشت گروه آموزشی: Bو  A ،E ، Cاپیدمیولوژی هپاتیتهای   اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

اف اهدرئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو
 وسیله -سانهر -روش ها

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

طبقه بندی ویروسهای 

 هپاتیت

 اهمیت بهداشتی

 سیر طبیعی ب

 روند زمانی

 عوامل خطر

 راه انتقال

 ایع و مخازن بیماریمن

 تشخیص

 پیشگیری

 واکسیناسیون

 

 
 

 دانش شناختی ویروسهای عامل هپاتیت را طبقه بندی کند.

چند رسانه ای :  تهیه محتوا 

بصورت فیلم  آموزشی و ارائه 

 فایل های متنی

 تعامل از طریق:

 سامانه نوید

 اسکای روم

 پیام رسان های مجازی

 ایمیل

ت رنامه کمتازیا جهب -اینترنت

 flash playerرنامه ب -تولید محتوا

 -سامانه نوید -جهت پخش محتوا

 PDF -اور پوینتپ -اسکای روم
 

7 

طراحی تکلیف و 

پاسخ به آن در 

 مهلت مقرر 

اهمیت بهداشتی هپاتیتهای ویروسی را ذکر 

 کند.

 ادراک شناختی
8 

 10 دانش شناختی عی هپاتیتهای ویروسی را ذکر کند.یسیر طب

 3 ادراک شناختی هپایتتهای با سیر مزمن را نام ببرد.

 7 دانش شناختی روند زمانی هپاتیتهای ویروسی را بیان کند.

و راههای انتقال عوامل خطر هپاتیهای ویروسی 

 را نام ببرد.

 دانش شناختی
10 

میزان حمالت ثانویه و منابع و مخازن بیماری 

 را ذکر کند.

 ادراک شناختی
10 

را با توجه به  Bتشخیص مراحل مختلف هپاتیت 

آنتی بادی علیه اجزای مختلف ویروس تمیز 

 دهد

 دانش شناختی

10 

پیشگیری اولیه در هپاتیتهای ویروسی مختلف را 

 شرح دهد.

 دانش شناختی
10 

 8 ادراک شناختی را ذکر کند. Bنحوه واکسیناسیون هپاتیت 

 :منابع 

 2لد ج -همکاران ودکتر یاوری  -مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

 3و 

 کتر عزیزی و همکاراند-اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

 لد دوم فصل دهمج -کتاب جامع بهداشت عمومی

 لد چهارم فصل دومج -درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی

 دقیقه 80 مدت جلسه: رنامه اسکای رومب -سامانه نوید :عرصه آموزش 1399شهریور  تاریخ تنظیم:

 

 19کوید   موضوع درس: 4ترم:بهداشت عمومی  رشته تحصیلی: 2تعداد واحد:برنامه ملی مبارزه با بیماریهای  عنوان درس:  16جلسه شماره:



 

 پیوستهکارشناسی  واگیر

 دکتر مریم شکیباتدوین کننده: آموزش بهداشت ی:گروه آموزش 19آشنایی با اپیدمیولوژی بیماری کوید  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو
 وسیله -سانهر -روش ها

 انزم

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 تعریف بیماری

دوره کمون و دوره 

 واگیری

 راههای انتقال

 منابع و مخازن بیماری

 اپیدمیولوژی بیماری

وضعیت بیماری در 

 ایران و جهان

 روشهای پیشگیری 

را و عامل بیماریزای آن  19بیماری کوید 

 کند توضیح
 شناختی

 دانش

تهیه محتوا   چند رسانه ای :

بصورت فیلم  آموزشی و ارائه 

 فایل های متنی

 تعامل از طریق:

 سامانه نوید

 اسکای روم

 پیام رسان های مجازی

 ایمیل

زیا جهت برنامه کمتا -اینترنت

 flash playerرنامه ب -تولید محتوا

 -سامانه نوید -جهت پخش محتوا

 PDF -اور پوینتپ -اسکای روم
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طراحی تکلیف و 

ه آن در پاسخ ب

 مهلت مقرر 

 10 دانش شناختی راههای انتقال بیماری را بیان کند

 6 دانش شناختی منابع و مخازن بیماری را شرح دهد

 10 دانش شناختی اپیدمیولوژی توصیفی بیماران را بیان کند

 10 دانش شناختی عالئم بیماری و روشهای تشخیصی را بیان کند.

و برنامه های  19پیشگیری از کوید  روشهای

 کنترل بیماری د رجامعه را شرح دهد.

 دانش شناختی
15 

 منابع :

 2لد ج -همکاران ودکتر یاوری  -مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

 3و 

 کتر عزیزی و همکاراند-اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

 دهملد دوم فصل ج -کتاب جامع بهداشت عمومی

 لد چهارم فصل دومج -درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی

 دقیقه 56 مدت جلسه: رنامه اسکای رومب -سامانه نوید عرصه آموزش: 1399شهریور  تاریخ تنظیم:

 


