
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
شتی و ردمانی گیالن گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

ششت دانشکده   بهدا
 واحد نظری 2:و نوع واحد) نظری/عملی( تعداد واحد 28کد -واگیر نامه ملی مبارزه با بیماریهای بر درس: و شماره نام

 جلسه 17مدت زمان ارائه درس: بهداشت عمومیته کارشناسی پیوس :تحصیلی مقطع رشته و

 سامانه مدیریت یادگیری نوید محل برگزاری: نداردنیاز:پیشدروس 

 09113360930تلفن و روزهای تماس: دکتر مریم شکیبامسئول برنامه:نام 

  shakiba_mm@yahoo.comآدرس ایمیل:

 

 ف کلی ردس:ا هدا
  اییمبانی اپیدمیولوژی بیماریز آشنایی با

ف اختصاصی  :ردس اهدا
 بیماریهای واگیر را تعریف  کند.

 بیماریهای واگیر را شرح دهد. هایویژگی

 تفاوت بیماریهای واگیر و غیر واگیر را تمیز دهد. 

 توضیح دهدژی بیماریهای واگیر را اهمیت ایپدمیولو

 دمدل مثلت اپیدمیولوژی و اجزای آن را توضیح ده

 عوامل بیماریزای مختلف را نام ببرد.

 روابط متقابل مختلف  عوامل بیماریزا با  میزبان را  نام ببرد

 عفونت زایی، بیماریزایی و حدت را تمیز دهد.

 میزان حمله ثانویه را محاسبه و تفسیر کند

 دهد. مکانیزمهای مختلف ایجاد بیماری در انسان در اثر مواجهه با بیماریهای واگیر را شرح

 برخی خصوصیات ذاتی عوامل بیماریزا را ذکر کند 

 روشهای مختلف انتقال میکروارگانیزمها به انسان را نام می برد

 مثالی از روشهای انتقال  مستقیم و غیر مستقیم ذکر می کند. 

 

 

 

ف کلی ردس:  اهدا
  بخش دوم -آشنایی با مبانی اپیدمیولوژی بیماریزایی

 طرح دوره ردوس نظری 



ف اختصاصی ردس:  اهدا
 طبیعی بیماریهای واگیر را توضیح دهد.  سیر

 عفونت تحت بالین و عفونت مزمن را تمیز دهد

 سیستم دفاعی و ایمنی در برابر بیماریهای واگیر را بصورت خالصه شرح دهد

 جنبه های مختلف انتشار بیماریهای واگیر را تمیز دهد

 را تعریف کند دوره کمون، دوره نهفته، زمان تولید، دوره واگیری و فاصله نسلی

 ناقل و حامل را تعریف کند

 منبع و مخزن بیماری را تمیز دهد

 مثالهایی برای منبع و مخزن بیماری ذکر کند.

 روشهای مبارزه با بیمارهای واگیر را توضیح دهد

 حذف و ریشکه کنی را تمیز دهد

 قرنیطنه را تعریف کند و سطوح آن را بیان کند

 میز دهدپایش  ومراقبت از بیماری را ت

 نظام مراقبت از بیماریهای واگیر را توضیح دهد

 حالتهای بومی، اپیدمی و اسپورادیک را تمیز دهد.

 بیماریهای نوپدید و باز پدید را تعریف کند

 

ف کلی ردس:  اهدا
  آشنایی با اپیدمیولوژی و برنامه ملی سل

ف اختصاصی ردس:  اهدا
 بیماری سل را تعریف کند

 توضیح دهد عامل بیماریزای سل را

 عفونت سلی و بیماری سل را تعریف کند.

 مخازن و منابع بیماری را تعریف کرده آنها را از هم تمیز دهد.

 روش انتقال بیماری را بیان کند.

 سیر بیماری را شرح دهد.

 انواع سل را از هم تمیز دهد.

 اهمیت بیماری سل را درک کند.

 وضعیت جهانی و منطقه ای سل را توضیح دهد.

 وضعیت بیماری در ایران را شرح دهد.

 سل مقاوم به چند دارو را تعریف کند.

 عالئم بیماری سل را نام ببرد.



 روشهای تشخیص سل ریوی با تاکید بر مهمترین روش تشخیصی را بیان کند.

 را شرح دهد.DOTS IIو  DOTSاجزای استراتژی 

 برنامه کشوری کنترل سل را بیان کند.

 ری سل را توضیح دهد. سطوح پیشگیری بیما

 

 

ف کلی ردس:  اهدا
  آشنایی با اپیدمیولوژی و برنامه ملی مبارزه با ماالریا

ف اختصاصی ردس:  اهدا
 اهمیت بهداشتی بیماری را توضیح دهد

 عامل بیماریزای ماالریا را توصیف کند.

 تفاوتهای بالینی انگلهای ماالریا را تمیز دهد.

 سیر طبیعی بیماری را شرح دهد

 نابع و مخازن و روش انتقال بیماری را بیان کند.م

 عوامل موثر بر حساسیت و مقاومت به بیماری را نام ببرد.

 عالئم بیماری را نام ببرد.

 روشهای تشخیص بیماری را ذکر کند.

 اپیدمیولوژی بیماری در ایران را توضیح دهد.

 انواع حاالت انتشار ماالریا را تعریف کند.

 ماالریا را شرح دهد. برنامه مبارزه با

 سطوح پیشگیری از بیماری را توصیف کند

 

ف کلی ردس:  اهدا
  آشنایی با اپیدمیولوژی و برنامه مبارزه با سرخک، سرخجه، اوریون

ف اختصاصی ردس:  اهدا
 اهمیت بهداشتی بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن را توضیح دهد.

 ر کند.عامل بیماریزای سرخک و سرخجه و اوریون را ذک

 دوره کمون و سیر طبیعی بیمارهای سرخک و سرخجه و اوریون را شرح دهد.

 منایع و مخازن بیماری و روشهای انتقال را نام ببرد.

 را ارائه کند. تعریف اپیدمیولوژیک بیمارهای سرخک و سرخجه و اوریون

 عالئم بیماری های سرخک و سرخجه و اوریون را توصیف کند.



 کننده بر بیماریهای سرخک و سرخجه و اوریون را شرح دهد. تاثیر عوامل مساعد

 حساسیت و مقاومت در برابر بیماریهای سرخک و سرخجه و اوریون را توضیح دهد.

 پیشگیری اولیه و برنامه واکسیناسیون بیماریهای سرخک و سرخجه و اوریون را بیان کند.

 ریون را شرح دهد. پیشگیری ثانویه و ثالثیه بیماریهای سرخک و سرخجه و او

 

ف کلی ردس:  اهدا
  سیاه سرفه-کزاز-آشنایی با اپیدمیولوژی و برنامه مبارزه با دیفتری 

ف اختصاصی ردس:  اهدا
 اهمیت بهداشتی بیماریهای سیاه سرفه، کزاز و دیفتری را توضیح دهد.

 عامل بیماریزای سیاه سرفه، کزاز و دیفتری را توصیف کند.

 بیمارهای سرخک و سرخجه و اوریون را شرح دهد. دوره کمون و سیر طبیعی

 .منایع و مخازن بیماری و روشهای انتقال را نام ببرد

 تظاهرات بالینی سیاه سرفه، کزاز و دیفتری را نام ببرد.

 تعریف اپیدمیولوژیک بیمارهای سیاه سرفه، کزاز و دیفتری را ارائه کند.

 .شرح دهدرا  عوارض و پیش آگهی سیاه سرفه، کزاز و دیفتری

 کزاز نوزادی را تعریف کند.

 تعریف اپیدمیولوژیک کزاز نوزادی را ارائه کند

 پیشگیری اولیه و برنامه واکسیناسیون بیماریهای سیاه سرفه، کزاز و دیفتری را بیان کند.

 پیشگیری ثانویه و ثالثیه بیماریهای سیاه سرفه، کزاز و دیفتری را شرح دهد. 

 

 

ف کلی ردس:  اهدا
  نایی با اپیدمیولوژی و برنامه مبارزه با فلج اطفال و هموفیلوس آنفلوانزاآش

ف اختصاصی ردس:  اهدا
 اهمیت بهداشتی بیماریهای فلج اطفال و هموفیلوس آنفلوانزا را توضیح دهد.

 عامل بیماریزای فلج اطفال و هموفیلوس آنفلوانزا را توصیف کند.

 سرخجه و اوریون را شرح دهد. دوره کمون و سیر طبیعی بیمارهای سرخک و

 منایع و مخازن بیماری و روشهای انتقال را نام ببرد.

 تظاهرات بالینی فلج اطفال و هموفیلوس آنفلوانزا را نام ببرد.

 تعریف اپیدمیولوژیک بیماری فلج اطفال را ارائه کند.

 لوانزا را بیان کند.پیشگیری اولیه و برنامه واکسیناسیون بیماریهای فلج اطفال و هموفیلوس آنف

 پیشگیری ثانویه و ثالثیه بیماری فلج اطفال را شرح دهد. 



 

ف کلی ردس:  اهدا
  آشنایی با اپیدمیولوژی و برنامه مبارزه با  بیماری تب مالت

ف اختصاصی ردس:  اهدا
 تعریف و اهمیت اقتصادی بروسلوز حیوانات و انسان  را بیان کند.

 ذاتی آن را توضیح دهد. عامل سببی بروسلوز و و خصوصیات

 سیر طبیعی بیماری را بیان کند.

 .عالئم و عوارض بیماری را شرح دهد

 روشهای تشخیص بیماری را نام ببرد. 

 راههای انتقال بیماری را بیان کند. 

 مخازن و منابع بیماری را ذکر کند.

 روند زمانی و مشخصات اپیدمیولوژیک بیماری را ذکر کند. 

 اولیه ، ثانویه و ثالثیه برای بیماری را شرح دهد.  اقدامات پیشگیری

 اقدامات الزم طی طغیانها و همه گیری بیماری را توضیح دهد.

 

 

ف کلی ردس:  اهدا
  آشنایی با اپیدمیولوژی و برنامه مبارزه با  بیماری هاری

ف اختصاصی ردس:  اهدا
 بیماری هاری را تعریف کند.

 اهمیت بهداشتی هاری را بیان کند

 مل سببی و راه انتقال را توضیح دهد.عا

 سیر طبعی بیماری را توصیف کند.

 اپیدمیولوژی توصیفی بیماری را شرح دهد.

 وضعیت بیماری در ایران و جهان را توضیح دهد.

 اقدامات پیشگیری قبل از آلودگی و قبل از ابتال را توضبح دهد.

 روش درمان پس از مواجهه را شرح دهد. 

 ماری را بیان کندروشهای کنترل بی

 

 



ف کلی ردس:  اهدا
 آشنایی با اپیدمیولوژی و برنامه مبارزه با  ایدز 

ف اختصاصی ردس:  اهدا
 اهمیت بهداشتی ایدز را توضیح دهد.

 دهدرا شرح  عامل بیماری و دوره نهفتگی 

 دوره کمون عفونت و دوره کمون بیماری را تمیز دهد.

 سیر طبیعی بیماری را شرح دهد.

 ثر بر طول دوره کمون عفونت و بیماری را نام ببرد.عامل مو

 اپیدمیولوژی توصیفی و حساسیت و مقاومت به بیماری را بیان کند.

 روشهای انتقال را نام ببرد.

 گروههای در معرض خطر را نام ببرد.

 تعاریف پایه اپیدمیولوژیک برای وضعیت گسترش بیماری را تعریف کند.

 شرح دهد.وضعیت بیماری در ایران را 

 روشهای پیشگیری از بیماری و پیشگیری در کارکنان بهداشتی را توضیح دهد.

 روشهای پیشگیری ثانویه و ثالثیه را بیان کند.

 نسل دوم نظام مراقبت را توضیح دهد.

 

ف کلی ردس:  اهدا
  آشنایی با اپیدمیولوژی و کنترل عفونتهای حاد تنفسی کودکان

ف اختصاصی ردس:  اهدا
 اشتی عفونتهای تنفسی کودکان را توضیح دهد.اهمیت بهد

 ساختمان دستگاه تنفسی را تشریح کند.

 عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی و تحتانی را نمیز دهد.

 هریک از عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی را تعریف کند.

 عالئم عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی را نام ببرد.

 ریف کند.عفونتهای مجاری تنفسی تحتانی را تع

 .عالئم عفونتهای مجاری تنفسی تحتانی را نام ببرد

 عوامل خطر عفونتهای حاد تنفسی کودکان را نام ببرد.

 روشهای پیشگیری و کنترل را توضیح دهد.

 کودکان مبتال به مشکل تنفس و  سرفه، گلودرد و گوش درد را طبقه بندی کند.

 اقدامات الزم برای هر طبقه را مشخص کند



 

ف  کلی ردس: اهدا
  آشنایی با اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای اسهالی کودکان

ف اختصاصی ردس:  اهدا
 اهمیت بهداشتی بیماریهای اسهالی را توضیح دهد.

 اسهال را تعریف کند و انواع آن را نام ببرد.

 خصوصیات انواع اسهال را توصیف کند.

 مکانیسم اسهال حاد آبکی را شرح دهد. 

 را نام ببرد. پیامدهای اسهال

 راههای انتقال عوامل ایجاد کننده اسهال را ذکر کند. 

 عوامل مساعد کننده اسهال را توضیح دهد.

 مراحل رسیدگی به بیماران مبتال به اسهال را به ترتیب مشخص کند.

 میزان کم آبی را طبقه بندی کند. 

 درمان مناسب هر طبقه از کم آبی را مشخص کند. 

 

ف کلی ردس:  اهدا
 اپیدمیولوزی و مبارزه با بیماری وبا  

ف اختصاصی ردس:  اهدا
 اهمیت بهداشتی بیماری وبا  را توضیح  دهد

 بیماری وبا را تعریف کند و عامل بیماریزای آن را ذکر کند

 سیر طبیعی و عالیم بیماری را شرح دهد

 منایع و مخازن بیماری را شرح دهد

 راههای انتقال بیماری را نام ببرد

 یت و مقاومت  به بیماری و گروههای در معرض خطر را نام ببردحساس

 تعریف اپیدمیولوژیک بیماری را ارائه کند

 وژی بیماری در ایران را توضیح دهداپیدمیول

 روشهای پیشگیری و کنترل بیماری را ذکر کند

 

ف کلی ردس:  اهدا



  نیوز جلدیآشنایی با اپیدمیولوژی و برنامه مبارزه با تب کریمه کنگو  و لشما

ف اختصاصی ردس:  اهدا
 بیماری تب کریمه کنگو را تعریف کند.

 اهمیت بهداشیت بیماری را توضیح دهد.

 عامل بیماری و روش تشخیص آن را ذکر کند.

 سیر طبیعی بیماری را توصیف کند.

 مخزن و روش انتقال بیماری را توضیح دهد.

 اپیدمیولوژی توصیفی بیماری را بیان کند.

 یشگیری و کنترل بیماری را توصیف کند.عملیات پ

 نظام مراقبت از بیماری را شرح دهد.

 اهمیت بهداشتی لشمانیوز را توضیح دهد. 

 بیماری لشمانیوز جلدی )سالک( را تعریف کند.

 سالک روستایی و شهری را از نظر سیر طبیعی و عالئم تمیز دهد.

 تعریف اپیدمیولوژیک بیماری را بیان کند.

 سالک روستایی و شهری را شرح دهد. روش کنترل

 

ف کلی ردس:  اهدا
  Bو  A ،E ، Cاپیدمیولوژی هپاتیتهای  

ف اختصاصی ردس:  اهدا
 ویروسهای عامل هپاتیت را طبقه بندی کند.

 اهمیت بهداشتی هپاتیتهای ویروسی را ذکر کند.

 عی هپاتیتهای ویروسی را ذکر کند.یسیر طب

 برد.هپایتتهای با سیر مزمن را نام ب

 روند زمانی هپاتیتهای ویروسی را بیان کند.

 را نام ببرد.و راههای انتقال عوامل خطر هپاتیهای ویروسی 

 میزان حمالت ثانویه و منابع و مخازن بیماری را ذکر کند.

 را با توجه به آنتی بادی علیه اجزای مختلف ویروس تمیز دهد Bتشخیص مراحل مختلف هپاتیت 

 پیشگیری اولیه در هپاتیتهای ویروسی مختلف را شرح دهد.

 را ذکر کند. Bنحوه واکسیناسیون هپاتیت 

 



ف کلی ردس:  اهدا
 19آشنایی با اپیدمیولوژی بیماری کوید 

ف اختصاصی ردس:  اهدا
 و عامل بیماریزای آن را توضیح کند 19بیماری کوید 

 راههای انتقال بیماری را بیان کند

بیماری را شرح دهد منابع و مخازن  

 اپیدمیولوژی توصیفی بیماران را بیان کند

 عالئم بیماری و روشهای تشخیصی را بیان کند.

و برنامه های کنترل بیماری د رجامعه را شرح دهد. 19روشهای پیشگیری از کوید   

 

 

کاانت مورد نیاز روش اهی آموزش مدرس موضوع جلسه اتریخ ردیف رصه  آموزش ام  ع

1 

19/11/99 مبانی اپیدمیولوژی بیماریزایی،  
تعریف، ویژگیها و اهمیت 
 اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر،

مثلث اپیدمیولوژی،  معرفی
عوامل بیماریزا،روابط شناخت 

متقایل عوامل بیماریزا و میزبان، 
مکانیزمهای بیماریزایی،روشهای 
 انتقال

دکتر 

مریم 

 شکیبا

چند رسانه ای :  

تهیه محتوا بصورت 

آموزشی و   فیلم

ارائه فایل های 

 متنی

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

flash player  جهت پخش

 -سامانه نوید -محتوا

-پاور پوینت -اسکای روم

    Adobe acrobatبرنامه 

 -سامانه نوید

 برنامه اسکای روم

2 

سیر طبیعی و جنبه های انتشار  99/11/26
ایی با برخی ر، آشنبیماریهای واگی

اصطالحات مهم بیماریهای 
نظام مراقبت بیماریهای  واگیر، 

، روشهای مبارزه و کنترل واگیر
 بیماریهای واگیر

دکتر 

مریم 

 شکیبا

چند رسانه ای :  

تهیه محتوا بصورت 

فیلم  آموزشی و 

ارائه فایل های 

 متنی

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

flash player هت پخش ج

 -سامانه نوید -محتوا

-پاور پوینت -اسکای روم

    Adobe acrobatبرنامه 

 -سامانه نوید

 برنامه اسکای روم

3 

3/12 /99 بیماری سل: اهمیت و دالیل  

افزایش بار بیماری سل ، شناخت 

و سیر بیماری، روشهای انتشار، 

دکتر 

مریم 

 شکیبا

چند رسانه ای :  

تهیه محتوا بصورت 

فیلم  آموزشی و 

ارائه فایل های 

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

flash player  جهت پخش

 -سامانه نوید -محتوا

-پاور پوینت -اسکای روم

 -سامانه نوید

 برنامه اسکای روم



سل مقاوم به داور، عالئم بیماری، 

روشهای تشخیص و تعاریف 

بیماری، شاخصهای  کنترل

وضعیت بیماری، سیاستهای 

جهانی کنترل سل، برنامه کنترل 

 سل در ایران، روشهای پیشگیری

    Adobe acrobatبرنامه  متنی

4 

10/12/99 ماالریا:اهمیت بهداشتی، عامل و  
سیر طبیعی، تفاوتهای بالینی 
انگلهای ماالریا، منایع و مخازن و 
روشهای انتقال، اپیدمیولوژی 
بیماری، عالئم بالینی و روشهای 

درمان، وضعیت  تشخیص و
بیماری در ایران، برنامه حذف 
 ماالریا،  روشهای پیشگیری

دکتر 

مریم 

 شکیبا

چند رسانه ای :  

تهیه محتوا بصورت 

فیلم  آموزشی و 

ارائه فایل های 

 متنی

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

flash player  جهت پخش

 -سامانه نوید -محتوا

-پوینتپاور  -اسکای روم

    Adobe acrobatبرنامه 

 -سامانه نوید

 برنامه اسکای روم

5 

17/12/99 بیماریهای مشترک انسان و  
:اهمیت (تب مالتحیوانات )

بهداشتی، عامل و سیر طبیعی 
بیماری، عالئم و عوارض و 
تشخیص، منایع و مخازن و 

راههای انتقال، روشهای پیشگیری 
 و کنترل

دکتر 

مریم 

 شکیبا

ای :   چند رسانه

تهیه محتوا بصورت 

فیلم  آموزشی و 

ارائه فایل های 

 متنی

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

flash player  جهت پخش

 -سامانه نوید -محتوا

-پاور پوینت -اسکای روم

  Adobe acrobatبرنامه 

 -سامانه نوید

 برنامه اسکای روم

6 

24/12/99 و بیماریهای مشترک انسان  
:اهمیت (هاریحیوانات )

بهداشیت، عامل و سیر طبیعی، 
وضعیت بیماری در جهان و 
ایران، اپیدمیولوژی بیماری،  

 اقدامات پیشگیری  و کنترل

دکتر 

مریم 

 شکیبا

چند رسانه ای :  

تهیه محتوا بصورت 

فیلم  آموزشی و 

ارائه فایل های 

 متنی

برنامه کمتازیا  -اینترنت

ه برنام -جهت تولید محتوا

flash player  جهت پخش

 -سامانه نوید -محتوا

-پاور پوینت -اسکای روم

   Adobe acrobatبرنامه 

 -سامانه نوید

 برنامه اسکای روم

7 
15/1/1400 ایدز:اهمیت بهداشتی، عامل و  

سیر طبیعی،اپیدمیولوژی، منبع و 
دکتر 

مریم 

چند رسانه ای :  

تهیه محتوا بصورت 

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

 -سامانه نوید



مخزن و روشهای انتقال، 
گروههای در معرض خطر، 
 تعاریف پایه اپیدمیولوژیک،

وضعیت بیماری در ایران، 
روشهای پیشگیری، نسل دوم 
 نظام مراقبت بیماری

فیلم  آموزشی و  شکیبا

ارائه فایل های 

 متنی

flash player  جهت پخش

 -سامانه نوید -محتوا

-پوینتپاور  -اسکای روم

    Adobe acrobatبرنامه 

 برنامه اسکای روم

8 

22/1/1400 بیماریهای قابل پیشگیری با  
، سرخجه و سرخکواکسن )

: اهمیت بهداشتی، عامل اوریون(
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 

دکتر 

مریم 

 شکیبا

چند رسانه ای :  

تهیه محتوا بصورت 

فیلم  آموزشی و 

ارائه فایل های 

 متنی

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

flash player  جهت پخش

 -سامانه نوید -محتوا

-پاور پوینت -اسکای روم

    Adobe acrobatبرنامه 

 -سامانه نوید

 برنامه اسکای روم

9 

29/1/1400 بیماریهای قابل پیشگیری با  
و هموفیلوس   فلج اطفالواکسن )
: اهمیت بهداشتی، عامل آنفلوانزا(

و سیر طبیعی بیماری، مخزن و راه 
انتقال، اپیدمیولوژی و عوامل 

ننده، وضعیت یماری و مساعد ک
نظام مراقبت در ایران، پیشگیری 
 و کنترل

دکتر 

مریم 

 شکیبا

چند رسانه ای :  

تهیه محتوا بصورت 

فیلم  آموزشی و 

ارائه فایل های 

 متنی

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

flash player  جهت پخش

 -سامانه نوید -محتوا

-پاور پوینت -اسکای روم

    Adobe acrobatامه برن

 -سامانه نوید

 برنامه اسکای روم

10 

5/2/1400 بیماریهای قابل پیشگیری با  
، کزاز و سیاه دیفتریواکسن )

: اهمیت بهداشتی، عامل و سرفه(
سیر طبیعی بیماری،تظاهرات 

دکتر 

مریم 

 شکیبا

چند رسانه ای :  

تهیه محتوا بصورت 

فیلم  آموزشی و 

ارائه فایل های 

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

flash player  جهت پخش

 -سامانه نوید -محتوا

 -سامانه نوید

 کای رومبرنامه اس



بالینی، عوارض و پیش آگاهی، 
مخزن و روش انتقال،  حساسیت 
و مقاومت، روشهای پیشگیری، 

 واکسن سه گانه معرفی

-پاور پوینت -اسکای روم متنی

    Adobe acrobatبرنامه 

11 

12/2/1400 بیمارهای منتقله از نیش حشرات  
: اهمیت (لیشمانیا)

بهداشتی،لیشانیوز جلدی نوع 
خشک و مرطوب، عامل و سیر 
طبیعی بیماری، تعریف 
اپیدمیولوژیک، عالئم و عوارض 
 و تشخیص، درمان

CCHF تعریف و اهمیت:
بهداشتی، عامل و سیر 

انتقال، طبیعی،مخزن و روش 
ت ی توصیفی،عملیااپیدمیولوژ

پیشگیری و کنترل، نظام مراقبت 
 بیماری، پیشگیری و درمان

دکتر 

مریم 

 شکیبا

چند رسانه ای :  

تهیه محتوا بصورت 

فیلم  آموزشی و 

ارائه فایل های 

 متنی

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

flash player  جهت پخش

 -سامانه نوید -محتوا

-ر پوینتپاو -اسکای روم

    Adobe acrobatبرنامه 

 -سامانه نوید

 برنامه اسکای روم

12 

19/2/1400 عفونتهای حاد تنفسی  
کودکان:اهمیت بهداشتی، 
ساختار دستگاه تنفس، عفونتهای 
فوقانی و تحتانی، پیشگیری و 
کنترل، دستورالعمل سازمان 
 ARIجهانی بهداشت در ارتباط با 

، ارزیابی کودک، طبقه بندی و 
درمان کودکان مبتالبه سرفه و 
 گوش دردو گلودرد

دکتر 

مریم 

 شکیبا

چند رسانه ای :  

تهیه محتوا بصورت 

فیلم  آموزشی و 

ارائه فایل های 

 متنی

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

flash player  جهت پخش

 -سامانه نوید -محتوا

-پاور پوینت -اسکای روم

    Adobe acrobatبرنامه 

 -سامانه نوید

 برنامه اسکای روم

13 

26/2/1400 بیماریهای اسهالی:اهمیت  
بهداشتی، تعریف و انواع اسهال، 
روشهای انتقال، عوامل مساعد 
کننده، مکانیسم اسهال، روشهای 

مراحل ، پیشگیری و کنترل

دکتر 

مریم 

 شکیبا

چند رسانه ای :  

 تهیه محتوا بصورت

فیلم  آموزشی و 

ارائه فایل های 

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

flash player  جهت پخش

 -سامانه نوید -محتوا

-پاور پوینت -اسکای روم

 -سامانه نوید

 برنامه اسکای روم



    Adobe acrobatبرنامه  متنی رسیدگی به بیماران اسهالی

14 

2/3/1400 وبا:اهمیت بهداشتی، تعریف و  
م و مخزن و سیر طبیعی، عالئ

روش انتقال، تعریف 
اپیدمیولوژیک، اپیدمیولوژی در 
 ایران، پیشگیری، 

دکتر 

مریم 

 شکیبا

چند رسانه ای :  

تهیه محتوا بصورت 

فیلم  آموزشی و 

ارائه فایل های 

 متنی

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

flash player  جهت پخش

 -سامانه نوید -محتوا

-پاور پوینت -ماسکای رو

    Adobe acrobatبرنامه 

 -سامانه نوید

 برنامه اسکای روم

15 

9/3/1400 هپاتیت های ویروسی :مشخصات  
کلی، عالئم بالینی هپاتیت حاد و 
مزمن، تعریف و مشخصات 
A ،B،C،D،Eهپاتیت  ، روشهای  

انتقال، تشخیص، پیشگیری و 
 کنترل

دکتر 

مریم 

 شکیبا

چند رسانه ای :  

توا بصورت تهیه مح

فیلم  آموزشی و 

ارائه فایل های 

 متنی

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

flash player  جهت پخش

 -سامانه نوید -محتوا

-پاور پوینت -اسکای روم

    Adobe acrobatبرنامه 

 -سامانه نوید

 برنامه اسکای روم

16 

23/3/1400 : تعریف، عامل بیماریزا، 19کوید  

همیت بهداشتی، راههای انتقال، ا

 روشهای کنترل

دکتر 

مریم 

 شکیبا

چند رسانه ای :  

تهیه محتوا بصورت 

فیلم  آموزشی و 

ارائه فایل های 

 متنی

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

flash player  جهت پخش

 -سامانه نوید -محتوا

-پاور پوینت -اسکای روم

    Adobe acrobatبرنامه 

 -سامانه نوید

 برنامه اسکای روم

     آزمون پایان ترم  طبق برنامه 17
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 اتریخ نمره روش آزمون
 در کل دوره 1 حضور فعال

 براساس زمان تعیین شده 5 تمرینات مرحله ای
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