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  دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول 

  طرح درس نظري 
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 مهندس شاهوراتی مدرس:    انشکده علوم پزشکی    محل اجرا: درسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور         روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی      

  شرح درس:
هاي واگیر  برمبناي سرفصل تعیین شده دانشجویان با برنامه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مبارزه، کنترل و ریشه کنی بیماري

  آشنا شده و وظایف مقرر را انجام می دهمد.

   :کلی هدف

ت آشنایی با بیماري هاي مهمی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براي آنها برنامه مبارزه در سطح ملی تدوین و در دست اجراس
  و آشنایی با روش هاي عملی مبارزه با این بیماري ها

  :اهداف رفتاري
 واگیر بداند. هاي عفونی و بیماري هاي بیماري با مبارزه با رابطه در دانشجو کلیاتی

 را بیان کند. عفونت انتشار و انتقال هاي عفونت و راه عفونت، زنجیره ایجاد دانشجو چگونگی

 دانشجو با بیماري هاي واگیردار آشنایی داشته باشد.

  داشته باشد. C.D.D، وبا و C ،CCHFماالریا، لیشمانیوز جلدي، سل، هاري، تب مالت، ایدز، هپاتیت دانشجو اطالعات کافی در مورد بیماري هاي 

 بیماري مورد در گذشته هاي سال در بیماري روند و فعلی وضعیت هاي شاخص اپیدمیولوژي، بالینی، هاي نشانه و عالیم کلی، دانشجو مشخصات
 بیان کند. را)هپاتیت اطفال و اوریون، فلج سرخجه، سرخک، سرفه، سیاه کزاز، ، دیفتري( واکسیناسیون طریق از کنترل قابل هاي

  تدریس:  روش
ویدیو پروژکتور و کامپیوتر بر  - اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو

  حسب نیاز تدریس خواهد شد.

دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث داشته باشند و همچنین در رابطه  در هر جلسه از
  با موضوع درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  روش ارزشیابی دانشجو:
  نمره 3نمره                       آزمون میان ترم:  15رم: نمره                     آزمون پایان ت 2پرسش و پاسخ در هرجلسه: 



  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی  
  دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول 

  روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید. 5حداکثر 

یار مسئول درس قرار می تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج آن در اخت
  کیرد.

  سیاست ها و قوانین درس:
  رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.

  منابع:
  . بخشنامه ها و دستورالعمل هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مبارزه و منترل بیماري ها 1

  ، مباحث مربوطه، آخرین انتشار2و  1ف اساتید دانشگاه جلد . کتاب جامع بهداشت عمومی، تالی2

  . اپیدمیولوژي و کنترل بیماري هاي شایع در ایران، دکتر فریدون عزیزي، دکتر حسین حاتمی، دکتر جانقربانی، آخرین انتشار3

   تاریخ برگزاري جلسات:
  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه

 مهندس شاهوراتی  رابطه با مبارزه با بیماري هاي عفونیکلیاتی در   15-13  25/6/98  1

 مهندس شاهوراتی  چگونگی ایجاد عفونت  15-13  1/7/98  2

 مهندس شاهوراتی  زنجیره عفونت  15-13  8/7/98  3

 مهندس شاهوراتی راه هاي انتقال و انتشار عفونت  15-13  15/7/98  4

 مهندس شاهوراتی بیماري هاي واگیراستراتژي هاي مبارزه با   15-13  22/7/98  5

آشنایی با بیماري هاي واگیرداري که وزارت بهداشت و درمان براي کنترل،   15-13  29/7/98  6
 حذف یا ریشه کنی ان برنامه ي در دست اجرا دارد.

 مهندس شاهوراتی

عنوان تعریف و مشخصات کلی، عالیم و نشانه هاي بالینی، اپیدمیولوژي،   15-13  6/8/98  7
برنامه، سابقه، اهداف، شاخص هاي وضعیت فعلی و روند بیماري در سال هاي 

  گذشته در مورد بیماري هاي ماالریا و لیشمانیوز جلدي

 مهندس شاهوراتی

تعریف و مشخصات کلی، عالیم و نشانه هاي بالینی، اپیدمیولوژي، عنوان   15-13  13/8/98  8
برنامه، سابقه، اهداف، شاخص هاي وضعیت فعلی و روند بیماري در سال هاي 

  گذشته در مورد بیماري هاي سل 

 مهندس شاهوراتی

 مهندس شاهوراتی  آزمون میان ترم  15-13  20/8/98  9

مشخصات کلی، عالیم و نشانه هاي بالینی، اپیدمیولوژي، عنوان تعریف و   15-13  27/8/98  10
برنامه، سابقه، اهداف، شاخص هاي وضعیت فعلی و روند بیماري در سال هاي 

 مهندس شاهوراتی
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گذشته در مورد بیماري هاي قابل کنترل از طریق واکسیناسیون (دیفتري ، 
  کزاز، سیاه سرفه و هپاتیت)

تعریف و مشخصات کلی، عالیم و نشانه هاي بالینی، اپیدمیولوژي، عنوان   15-13  4/9/98  11
برنامه، سابقه، اهداف، شاخص هاي وضعیت فعلی و قابل کنترل از طریق 

  واکسیناسیون (سرخک، سرخجه، اوریون و فلج اطفال) 

 مهندس شاهوراتی

اپیدمیولوژي، عنوان تعریف و مشخصات کلی، عالیم و نشانه هاي بالینی،   15-13  11/9/98  12
برنامه، سابقه، اهداف، شاخص هاي وضعیت فعلی و روند بیماري در سال هاي 

  گذشته در مورد بیماري هاي هاري و تب مالت

 مهندس شاهوراتی

تعریف و مشخصات کلی، عالیم و نشانه هاي بالینی، اپیدمیولوژي، عنوان   15-13  18/9/98  13
وضعیت فعلی و روند بیماري در سال هاي برنامه، سابقه، اهداف، شاخص هاي 

  گذشته در مورد بیماري ایدز

 مهندس شاهوراتی

تعریف و مشخصات کلی، عالیم و نشانه هاي بالینی، اپیدمیولوژي، عنوان   15-13  25/9/98  14
برنامه، سابقه، اهداف، شاخص هاي وضعیت فعلی و روند بیماري در سال هاي 

  CCHFو  Cگذشته در مورد بیماري هاي هپاتیت 

 مهندس شاهوراتی

اپیدمیولوژي، عنوان تعریف و مشخصات کلی، عالیم و نشانه هاي بالینی،   15-13  2/10/98  15
برنامه، سابقه، اهداف، شاخص هاي وضعیت فعلی و روند بیماري در سال هاي 

  گذشته در مورد بیماري وبا

 مهندس شاهوراتی

تعریف و مشخصات کلی، عالیم و نشانه هاي بالینی، اپیدمیولوژي، عنوان   15-13  9/10/98  16
برنامه، سابقه، اهداف، شاخص هاي وضعیت فعلی و روند بیماري در سال هاي 

  C.D.D گذشته در مورد بیماري 

 مهندس شاهوراتی

 مهندس شاهوراتی  جمع بندي کلی  15-13  16/10/98  17

 


