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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آموزشی  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی
 آموزش الکترونیک

 
 

کلیات :کارگاه/دوره/عنوان درس

 پزشکی و بهداشت
 آموزش بهداشت و ارتقا سالمتگروه آموزشی:

 بهداشتی درمانی:دانشکده/ مرکز آموزش 2تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

 ساعت34:کارگاه/دوره /مدت زمان ارائه درس نفر12تعداد گروه هدف:

گروه  رشته  و مقطع تحصیلی

-بع=هداشت عمومی:هدف 

 کارشناسی

 99پاییززمان شروع:

 مشخصات استاد مسؤول:

 نام
نام 

 خانوادگی
 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه

 saeedomidi@gums.ac.ir 09111367823 33364791 مربی امیدی سعید
 شخصات استادان/مدرسان همکار:م

 نام
نام 

 خانوادگی
 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه

      

 رهدوطرح 
  الکترونیک

mailto:saeedomidi@gums.ac.ir
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 معرفي و اهداف درس
 

 س بنویسید.كلمه در مورد در 300تا  250. معرفي مختصري در حدود 1
 

 کلیاتی از آگاهی و شناخت هستند، آموزش مشغول عمومی بهداشت رشته در که دانشجویان برای

 دستگاههای بیماری و سالمت از مقدماتی و پزشکی مهم واژگان پزشکی، تاریخچه درباره

 این تحقق شده تعیین های فصل سر با درس این است ضروری آن بر مؤثر عوامل و بدن مختلف

 .دارد عهده به ار مهم
 

 

 

 

 كارگاه/دوره:/اهداف كلي درس

 آشنایی دانشجویان با کلیات درباره دانستنی های پزشکی -1

اه تفسیر برخی از واژه های پزشکی مربوطه، بیماریهای قلب، اختالالت دستگاه ادراری تناسلی، اختالالت دستگ  -2

 روقی و عصبی گوارش و اختالالت وزن بدن، اختالالت دستگاه تنفس، اختالالت ع
 .عوامل فیزیکی مؤثر بر سالمت بدن آشنایی با -3

 كارگاه/دوره:/اهداف اختصاصي درس

 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از 

 .دهد شرح را ارگانیسها میکرو کشف چگونگی 1. -1

 .دهد شرح را ها واکسن کشف تاریخچه 2.

 .دهد توضیح را خون گردش فرایند کشف چگونگی و تاریخچه 3.

 .دهد توضیح را خون گردش روشهای ابداع چگونگی 4.

 .نماید بیان را بیماریها تشخیص روشهای ابداع چگونگی.5

 .دهد شرح را درمانی های شیوه ابداع تاریخچه .6

 پیوند اه،آزمایشگ محیط در ساختن بارور ژنتیک، مهندسی بنیادی، سلولهای ؛ قبیل از پزشکی نوین های پدیده 7.

 .نماید بیان را ...و اعضا،
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 .دهد شرح را بهداشت و پزشکی در رایج و مهم واژگان تشریح و تعریف 8.

 .دهد توضیح را بیماری و سالمت تعریف 9.

 .دهد شرح را سالمت گذار .10

 .دهد شرح را آن علل و درد تعریف 11.

 .دهد شرح را جهان و ایران در سالمت سیمای 12.

 .دهد شرح را متسال و ژنتیک ارتباط 13.

 وست و مو و....(را بداندپ-دد درون ریزغ-وشگ-.بیماریهای دستگاه های بدن )چشم14
 

 .......................نیمسال  -تقویم درسي الکترونیکي

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

 ای(سانهر) صوتی/ چند 
 تاریخ پایان تاریخ شروع

1 

  انتظارات، تبیین _معارفه-

-ارگانیسها میکرو کشف چگونگی -

  تاریخچه کشف آنها

   ایسانهرچند   امیدي

2 
 تاریخچه ها واکسن کشف تاریخچه

 گردش فرایند کشف چگونگی و

 خون

   ایسانهرچند   امیدي

3 
 جهان و ایران در بهداشت تاریخچه

 جهان و ایران در بهداشت تاریخچه

 دهد توضیح را

   ایسانهرچند   امیدي

4 
 رایج و مهم واژگان تشریح و تعریف

 بهداشت و پزشکی در

   ایسانهرچند   امیدي

5 

 .بیماری و سالمت تعریف

 پیشگیریها– سالمت گذار

 

   ایسانهرچند   امیدي

6 
  سالمت و ژنتیک ارتباط

 جهان و ایران در سالمت سیمای
   ایسانهرچند   امیدي

7 

 خون گردش دستگاه اجزاء -

 قلبی دستگاه بیماریهای -

 تصلب میوکارد، انفارکتوس(عروقی

 )......و شرائین

   ایسانهرچند   امیدي

8 
 خون بیماریهای

 ها خونی کم -

 خونی اختالالت -

   ایسانهرچند   امیدي
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 تنفسی دستگاه

 تنفسی دستگاه آناتومی -

 دستگاه بیماریهای -

 آتلکتازی، پنومونی،(تنفسی

 )...و برونشیت

   ایسانهرچند   امیدي

10 
 غدد درون ریز دستگاه

 غدد درون ریز دستگاه آناتومی -

 گواتر و....(-غدد)دیابت بیماریهای -

   ایسانهرچند   امیدي

11 

 و شنوایی بینایی دستگاه

 و شنوایی بینایی دستگاه آناتومی -

و  بینایی دستگاه بیماریهای -

 شنوایی

   ایسانهرچند   امیدي

12 

 تگاهدس آناتومی -دستگاه گوارش

 گوارش

 گوارش دستگاه بیماریهای -

   ایسانهرچند   امیدي

13 

 ؛ قبیل از پزشکی نوین های پدیده

 ژنتیک، مهندسی بنیادی، سلولهای

 آزمایشگاه، محیط در ساختن بارور

 اعضا، پیوند

   ایسانهرچند   امیدي
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 نحوه تدریس:

 

 انتخاب

 

 ها ماژول

 استاد وظایف شركت كنندگان/جودانش وظایف توضیح خیر بلي

  مطالعه منابع   * و منابع اصلیمحتوای 

  مطالعه منابع   * بیشتر مطالعه منابع

      تمرین ها

      تاالر گفتگو

  پاسخ به سئواالت   * طرح سوال

      سواالت متداول

  شرکت در آزمون و پاسخ دادن به آن   * آزمون

      اتاق گفتگو

  شرکت در کالس   * آنالینکالس 

      اخبار

      نظرسنجی

      خود آزمون

  انجام تکالیف   * هاتکالیف و پروژه

 

 ًاز طریق  روش برگزاري در خصوص كالس آنالین لطفا(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,….و تا ).ریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاري را قید نمایید 

 جلسه و براساس جدول ابالغي انجام مي شود4و به تعداد و با هماهنگي واحد آموزش  sky roomها از طریق كالس
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 :منابع اصلي درس
در صورتی -رسد) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این 

 ان منبع ضروری نباشد(ت آن به عنوکه مطالعه همه کتاب یا همه مجال

  دوم یراستو نوبهار یر, دکتر من ییوفا یعباسعل دکتر :یسندگانون 2و  1کلیات پزشکی -1
 :بیشتر مطالعه منابع

 13۸۷فصل هشتم. تهران نشر ارجمند. . 2حاتمی حسین و همکاران. بهداشت عمومی. جلد-1

 . تهران نشر ارجمند.صل اول و دومف. 1حاتمی حسین و همکاران. بهداشت عمومی. جلد-2

 
 نوع محتوا

  مفیل اتوران اسکورم انیمیشن پاورپوینت تصویر (Word, Pdf)متن پاورپوینت همراه با صوت

 )توضیح دهید.....(  سایر موارد   صوتی
 غیر قابل دانلود قابل دانلود

 

 تکالیف و پروژه ها: 

  تکالیف طول ترم 

د لیف درس خوطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در تکابرای تنظیم تکالیف توجه کنید ل

 لحاظ نمایید.

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت 

پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

1 

اب یکی از دانشمندان ایرانی یا جهان اسالم را انتخ 

نموده و شرحی از مجموعه خدمات وی را بیان 

 نمایید

تا پایان  یک ماه

 ترم 

 -آشنایی عمیق تر

 مشارکت فعال

2 
تغییرات رخ داده شده در جریان گذار  

 اپیدمیولوژیک در ایران را بیان نمایید

تا پایان  یک ماه

 ترم 

 -آشنایی عمیق تر

 مشارکت فعال

3 
یکی از بیماریهای مهم یکی از آدستگاه های بدن  

 م کنفرانس دهیدرا انتخاب نموده و در خصوص آن

تا پایان  یک ماه

 ترم 

 -آشنایی عمیق تر

 مشارکت فعال

4      

5      

 نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:

 ب(  پایان دوره                   الف(  در طول ترم



 

۷ 

 تاریخ درصد /نمره ارزشیابیروش 

 درطول ترم درصد30 تکالیف کالس

 پایان ترم درصد70 آزمون نهایی

   

 : یان/شركت كنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو

 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: شرکت کننده /هر دانشجو

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 الکترونیکی آدرس به  روزانه مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 
 درس محتوای و  درسی موضوعات اخذ  

 آموزشی محتوای  مطالعه 
 شده  محول  تکالیف  موقع به   رائها 

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتی 

 شرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم 

 

 

 

 

 

  


