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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

 
 

برنامه ملی  :کارگاه/دوره/عنوان درس

 ها مبارزه با بیماریهای واگیر و اپیدمیولوژی آن
 آموزش بهداشت گروه آموزشی:

  رس(تعداد واحد/ساعت: )برای د

 ساعت 2/34واحد
 بهداشت دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی:

 جلسه  17 :کارگاه/دوره /مدت زمان ارائه درس 23تعداد گروه هدف:

 :گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی

 بهداشت عمومیپیوسته نا کارشناسی
 99بهمن  زمان شروع:

 مشخصات استاد مسؤول:

 آدرس ایمیل ن همراهتلف شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

 Shakiba_mm@yahoo.com 09303223911 01333824663 استادیار شکیبا مریم

 

 
 

 

 معرفي و اهداف درس

 

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

  الکترونیک دورهطرح 
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شت درمان و ت بهدایماریهای مهم واگیر که وزارباپیدمیولوژی بیماریهای واگیر و اصول در این درس فراگیران با 

ریهای مورد شوند. بیمامی آشنا  برنامه های در دست اجرا دارد آموزش پزشکی برای کنترل ،حذف یا ریشه کنی آنها

با، واسهالی ، ای و لیشمانیا(، بیماریه)تب کریمه کنگو  حشراتبحث شامل بیماری سل، ماالریا، بیماریهای منتقله از 

، بیماریهای تحت بیماریهای مشترک با حیوانات )تب مالت و هاری(، 19بیماری کوید  آنفلوانزا، تنفسی، عفونتهای حاد

، اههای انتقالرعامل بیماریزا،  بیماریهر مورد پوشش واکسیناسیون کشوری، هپاتیتهای ویروسی و ایدز می باشد. در 

ن دانشجویا. رل معرفی می شود، برنامه ملی و روشهای پیشگری و کنتبیماری وژیک، وضعیت کشوریویژگیهای اپیدمیول

م ن پایان ترشده را در مهلت معین انجام دهند. آزمو در طول دوره ضمن مطالعه به موقع مطالب باید تکالیف مشخص

ه انجام به موقع ، حضور فعال و ب %25نمره نهایی را تشکیل می دهد. تکالیف مرحله ای  %70گزینه ای است و  4بصورت 

 خود اختصاص خواهند داد.  نمره  را به %5تکالیف 

 

 

 كارگاه/دوره:/اهداف كلي درس

 هایشه کنی آنیماریهای مهم واگیر که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای کنترل ،حذف یا رآشنایی با  ب -1

 برنامه های در دست اجرا دارد

 روشهای عملی مبارزه با این بیماریها -2

 

 كارگاه/دوره:/اهداف اختصاصي درس

 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان جو/ دانشاز 

زمهای بیماریزایی و زا، مکانی ت اپیدمیولوژی،  روشهای انتقال، عوامل بیماریلشامل مث کلیات اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر با -1

 آشنا گردد. های واگیر روابط متقابل میزبان و عامل بیماریزا، و راههای مبارزه با بیماری

نامه ملی  پیشگیری وکنترل بیماریهای واگیردر نظام شبکه که دارای  برروشهای ، عوارض، روش تشخیص، با عالیم بالینی -2

 ، سیاه سرفه،ن، دیفتری، کزازاوریو تب مالت، هاری، سرخک، سرخجه،شامل سل، ماالریا، تب کریمه کنگو، لیشمانیا،  هستند

 آشنا گردد.  19عفونتهای تنفسی، آنفلوانزا و بیماری کوید ی، بیمارهای اسهالی، وبا، ایدز، هپاتیتهای ویروسفلج اطفال، 

 با وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریهای واگیر، انتشار جغرافیایی آن در ایران و جهان آشنا گردد.  -3

 مهارت  الزم به منظور مداخله در امر کنترل بیماریهای واگیردار در جامعه را فرا گیرد.  -4

 واگیر آشنا گردد. با نحوه گزارش دهی بیماریهای  -5

 

 

 

 1400-1399دوم نیمسال  -تقویم درسي الکترونیکي

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

-سانهر) صوتی/ چند 

 ای(

 تاریخ پایان تاریخ شروع
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1.  

مبانی اپیدمیولوژی بیماریزایی، تعریف، 
ویژگیها و اهمیت اپیدمیولوژی 

مثلث  معرفی بیماریهای واگیر،
عوامل ناخت شاپیدمیولوژی، 

 وبیماریزا،روابط متقایل عوامل بیماریزا 
میزبان، مکانیزمهای 

 بیماریزایی،روشهای انتقال

دكتر 

 شکیبا

 همانروز 19/11/99 چند رسانه اي 

2.  

سیر طبیعی و جنبه های انتشار 
ر، آشنایی با برخی بیماریهای واگی

 اصطالحات مهم بیماریهای واگیر، 
، روشهای نظام مراقبت بیماریهای واگیر

 مبارزه و کنترل بیماریهای واگیر

دكتر 

 شکیبا

 همانروز 99/11/26 چند رسانه اي 

3.  

بیماری سل: اهمیت و دالیل افزایش بار 

بیماری سل ، شناخت و سیر بیماری، 

روشهای انتشار، سل مقاوم به داور، 

عالئم بیماری، روشهای تشخیص و 

تعاریف کنترل بیماری، شاخصهای 

سیاستهای جهانی  وضعیت بیماری،

کنترل سل، برنامه کنترل سل در ایران، 

 روشهای پیشگیری

دكتر 

 شکیبا

 همانروز 3/12/99 چند رسانه اي 

4.  

ماالریا:اهمیت بهداشتی، عامل و سیر 
طبیعی، تفاوتهای بالینی انگلهای 

ماالریا، منایع و مخازن و روشهای 
انتقال، اپیدمیولوژی بیماری، عالئم 

تشخیص و درمان،  بالینی و روشهای
وضعیت بیماری در ایران، برنامه حذف 

 ماالریا،  روشهای پیشگیری

دكتر 

 شکیبا

 همانروز 10/12/99 چند رسانه اي 

5.  

بیماریهای مشترک انسان و حیوانات 
:اهمیت بهداشتی، عامل و (تب مالت)

سیر طبیعی بیماری، عالئم و عوارض و 
تشخیص، منایع و مخازن و راههای 

 وشهای پیشگیری و کنترلانتقال، ر

دكتر 

 شکیبا

  17/12/99 چند رسانه اي 

6.  

بیماریهای مشترک انسان و حیوانات 
:اهمیت بهداشیت، عامل و سیر (هاری)

طبیعی، وضعیت بیماری در جهان و 
ایران، اپیدمیولوژی بیماری،  اقدامات 

 پیشگیری  و کنترل

دكتر 

 شکیبا

  24/12/99 چند رسانه اي 
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7.  

هداشتی، عامل و سیر ایدز:اهمیت ب
طبیعی،اپیدمیولوژی، منبع و مخزن و 

روشهای انتقال، گروههای در معرض 
خطر، تعاریف پایه اپیدمیولوژیک، 
وضعیت بیماری در ایران، روشهای 

پیشگیری، نسل دوم نظام مراقبت 
 بیماری

دكتر 

 شکیبا

  15/1/1400 چند رسانه اي 

8.  

بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن 
: اهمیت سرخجه و اوریون( ،سرخک)

بهداشتی، عامل و سیر طبیعی بیماری، 
عالئم و عوارض و تشخیص،عوامل 

مساعد کننده بر شدت بیماری،  منایع و 
مخازن و راههای انتقال، حساسیت و 

مقاومت ، تعاریف اپیدمیولوژیک، 
 روشهای پیشگیری و کنترل

 نشانگان سرخجه مادرزادی، 

 MMRواکسن 

دكتر 

 شکیبا

  22/1/1400 چند رسانه اي 

9.  

بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن 
: (و هموفیلوس آنفلوانزا  فلج اطفال)

اهمیت بهداشتی، عامل و سیر طبیعی 
بیماری، مخزن و راه انتقال، 

اپیدمیولوژی و عوامل مساعد کننده، 
وضعیت یماری و نظام مراقبت در 

 ایران، پیشگیری و کنترل

دكتر 

 شکیبا

  29/1/1400 نه ايچند رسا 

10.  

بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن 
: اهمیت ، کزاز و سیاه سرفه(دیفتری)

بهداشتی، عامل و سیر طبیعی 
بیماری،تظاهرات بالینی، عوارض و 

پیش آگاهی، مخزن و روش انتقال،  
حساسیت و مقاومت، روشهای 

 پیشگیری، معرفی واکسن سه گانه

دكتر 

 شکیبا

  5/2/1400 چند رسانه اي 

11.  

بیمارهای منتقله از نیش حشرات 
: اهمیت بهداشتی،لیشانیوز (لیشمانیا)

جلدی نوع خشک و مرطوب، عامل و 
سیر طبیعی بیماری، تعریف 

اپیدمیولوژیک، عالئم و عوارض و 
 تشخیص، درمان

دكتر 

 شکیبا

  12/2/1400 چند رسانه اي 
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CCHF ،تعریف و اهمیت بهداشتی:
عامل و سیر طبیعی،مخزن و روش 
 تانتقال، اپیدمیولوژی توصیفی،عملیا

پیشگیری و کنترل، نظام مراقبت 
 بیماری، پیشگیری و درمان

12.  

عفونتهای حاد تنفسی کودکان:اهمیت 
بهداشتی، ساختار دستگاه تنفس، 

عفونتهای فوقانی و تحتانی، پیشگیری و 
کنترل، دستورالعمل سازمان جهانی 

، ارزیابی  ARIبهداشت در ارتباط با 
دک، طبقه بندی و درمان کودکان کو

 مبتالبه سرفه و گوش دردو گلودرد

دكتر 

 شکیبا

  19/2/1400 چند رسانه اي 

13.  

بیماریهای اسهالی:اهمیت بهداشتی، 
تعریف و انواع اسهال، روشهای انتقال، 
عوامل مساعد کننده، مکانیسم اسهال، 

مراحل ، روشهای پیشگیری و کنترل
 رسیدگی به بیماران اسهالی

كتر د

 شکیبا

  26/2/1400 چند رسانه اي 

14.  

وبا:اهمیت بهداشتی، تعریف و سیر 
طبیعی، عالئم و مخزن و روش انتقال، 
تعریف اپیدمیولوژیک، اپیدمیولوژی 

 در ایران، پیشگیری، 

دكتر 

 شکیبا

  2/3/1400 چند رسانه اي 

15.  

هپاتیت های ویروسی :مشخصات کلی، 
عالئم بالینی هپاتیت حاد و مزمن، 

، Aریف و مشخصات هپاتیت تع

B،C،D،E  ،روشهای انتقال ،
 تشخیص، پیشگیری و کنترل

دكتر 

 شکیبا

  9/3/1400 چند رسانه اي 

16.  

: تعریف، عامل بیماریزا، 19کوید 

اهمیت بهداشتی، راههای انتقال، 

 روشهای کنترل

دكتر 

 شکیبا

  23/3/1400 چند رسانه اي 

  طبق برنامه    آزمون پایان ترم   .17
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 حوه تدریس:ن

 انتخاب

 

 ها ماژول

 استاد وظایف شركت كنندگان/دانشجو وظایف توضیح خیر بلي

 ارائه مطالعه   * و منابع اصلیمحتوای 

معرفی منابع برای مطالعه  مطالعه   * بیشتر مطالعه منابع

 بیشتر

 ئه بازخوردطراحی تمرین و ارا انجام و ارائه به موقع در سامانه اعالم خواهد شد  * تمرین ها

حضور فعال جهت مباحثه و پرسش    * تاالر گفتگو

 و پاسخ

 

      طرح سوال

      سواالت متداول

 طراحی، اجرا و تحلیل ازمون حضور فعال   * آزمون

      اتاق گفتگو

  حضور فعال در صورت لزوم  * کالس آنالین

      اخبار

استفاده از بازخوردها جهت ارتقای  رستکمیل فرم ارزشیابی دوره و مد    نظرسنجی

 کیفیت آموزش

      خود آزمون

 طراحی تمرین و ارائه بازخورد انجام و ارائه به موقع   * هاتکالیف و پروژه

  از طریق( در خصوص كالس آنالین لطفاً روش برگزاريAdobe connect-Sky room-Skype-Zoom,….و تاریخ و روز و ساعت شروع و پایا ).ن  برگزاري را قید نمایید 
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 :نابع اصلي درسم
در صورتی -رسد) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این 

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(که مطالعه همه کتاب یا همه مجال

  خسروی انتشارات -هرانت 1389 -عزیزی دونفری -ایران در شایع بیماریهای کنترل و اپیدمیولوژی -1

  گپ اراتانتش -تهران 1394 -یاوری پروین -ایران شایع بیماریهای اپیدمیولوژی -2

جلد  و )دوم فصل(اول جلد- دارجمن انتشارات -تهران 1387 -حاتمی حسین -عمومی بهداشت جامع کتاب -3

 )هشتم فصل( دوم

 راقبتم  راهنمای بیماریها، مورد در پزشکی موزشآ و درمان بهداشت وزارت دستورالعملهای آخرین -4

 واگیر بیماریهای

 

 نوع محتوا
  یلمف 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: 

 لیف طول ترم تکا 

د لیف درس خوبرای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در تکا

 لحاظ نمایید.

ره
ما

ش
 

عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

1 

سوال از 

مباحث 

 درسی

تا یک هفته  ر طول ترمسوال از مباحث درسی د 4ارائه 

پس از ارائه 

 تکلیف 

یک هفته 

پس از 

پاسخ 

 دانشجویان

تسهیل در یادگیری 

و ارزیابی میزان 

 یادگیری دانشجو

 نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:

 ب(  پایان دوره                   الف(  در طول ترم

 تاریخ درصد ارزشیابیروش 

 در کل دوره 5 حضور فعال

براساس زمان تعیین  25 تمرینات مرحله ای

 شده
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 با هماهنگی 70 آزمون پایانی

 

 : 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 

 

 

 

 

 

  


