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  طرح درس نظري 

          پیوستهمقطع: کارشناسی                        رشته: بهداشت عمومی               برنامه ملی مبارزه با بیماریهاي غیر واگیر         عنوان درس: 
                  30کد درس:                                    نداردپیش نیاز:                      98- 99 دومنیمسال:           نظري واحد2تعداد واحد:

    یکشنبه     روزکالس:                     18/3/99پایان کالس: تاریخ                                                  13/11/98 شروع کالس:تاریخ 
رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور                دریس: سخنرانی/بحث گروهی  روش ت      7/4/99تاریخ آزمون:            17- 19ساعت کالس:  

 دکتر سید غدیر حسینی مدرس:                                  نفر22 تعداد:       محل اجرا: دانشکده علوم پزشکی                         

دانش آموختگان این رشته با گذراندن سرفصل هاي زیر با بیماري هاي غیر واگیر شایع و عوامل ایجاد کننده و راه هاي  شرح درس:
  کنترل و مبارزه با این بیماري ها آشنا خواهند شد.

برنامه ملی کنترل و مراقبت بیماري  شایع در ایران و واگیرغیر بیماري هاي  با دانشجویان  ییآشناهدف کلی این درس   :کلی هدف
 می باشد. در ایران واگیر شایعغیر هاي 

  :اهداف رفتاري

  را لیست کنند.  غیر واگیر يها ياهداف مبارزه با بیماردانشجویان  -1

  را بیان دهند.  اپیدمیولوژیک وگذار سالمتگذار مفاهیم  انیدانشجو -2

  توضیح دهند.  را ها يبیماراین غیرواگیر و نظام مراقبت  يها يمبارزه با بیمار ياستراتژیها انیدانشجو -3

  دیابت را شرح دهند.  يمبارزه با بیمار يبرنامه کشوردانشجویان   -4

  شرح دهند. را تاالسمی يمبارزه با بیمار يبرنامه کشور انیدانشجو -5

  را شرح دهند. هاي روانیيمبارزه با بیمار يبرنامه کشور انیدانشجو - 6

  را شرح دهند. چاقی و هیپرلیپیدمی يمبارزه با بیمار يبرنامه کشور انیدانشجو - 7

  را شرح دهند. پرفشاري خون يمبارزه با بیمار يبرنامه کشور انیدانشجو -8

  شرح دهند.وقی را رهاي قلبی و عيمبارزه با بیمار يبرنامه کشور انیدانشجو -9

   را شرح دهند.  از کمبود ید یمبارزه با اختالالت ناش يبرنامه کشور انیدانشجو -10

     مزمن را شرح دهند. یروماتیسم هاييمبارزه با بیمار يبرنامه کشور انیدانشجو -11

  مبارزه با سوانح وحوادث را شرح دهند.   يبرنامه کشور انیدانشجو -12

  را شرح دهند.   هاي شایعسرطانمبارزه با  يبرنامه کشور انیدانشجو  -13
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  مزمن را شرح دهند.  یتنفس يها يمبارزه با بیمار يبرنامه کشور انیدانشجو -14

  را شرح دهند. هاي شایع کم خونیمبارزه با  يبرنامه کشور انیدانشجو -15

  

  تدریس:  روش

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

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

  

  روش ارزشیابی دانشجو:

  نمره 3نمره                       آزمون میان ترم:  15نمره                     آزمون پایان ترم:  2پرسش و پاسخ در هرجلسه: 

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

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

  سیاست ها و قوانین درس:

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

  منابع:

 انتشارات و دستورالعملهاي وزارت بهداشت در مراقبت از بیماریهاي غیر واگیر -1

 اپیدمیولوژي بیماریهاي شایع/ فریدون عزیزي، حسین حاتمی و همکاران، انتشارات خسروي، آخرین چاپ   -2

  آخرین انتشاراصول پیشگیري و مراقبت بیماریها: نظام مراقبت بیماریهاي غیر واگیر/ مرجان قطبی و همکاران، نشر سپید برگ،  -3
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  تاریخ برگزاري جلسات:

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
1  13/11/98   دکتر حسینی  بیماري هاي غیر واگیر مبارزه با اهداف و اهمیت ، عریفت                                 19-17 
2  20/11/98   دکتر حسینی  گذار اپیدمیولوژیک وگذار سالمت                                 19-17 
3  27/11/98  يها يغیرواگیر و نظام مراقبت بیمار يها يمبارزه با بیمار ياستراتژیها                                 19-17 

  غیر واگیر
  دکتر حسینی

4  4/12/98   دکتر حسینی  آن يدیابت و برنامه کشور                                 19-17 
5  11/12/98   دکتر حسینی  آن يو برنامه کشور یو هیپرلیپیدم یچاق                                 19-17 
6  18/12/98   دکتر حسینی  رسمیتعطیلی                                  19-17 
7  25/12/

98 

  آن  يو برنامه کشور یتاالسم                                 19-17
  آن يسرطان ها و برنامه کشور

  دکتر حسینی

  دکتر حسینی  آزمون میانترم                                 19-17  17/1/99  8
  دکتر حسینی  آن يسرطان ها و برنامه کشور                                 19-17  24/1/99  9
  دکتر حسینی  آن يو برنامه کشور یروان يها يبیمار                                 19-17  31/1/99  10

  دکتر حسینی  آن يسوانح وحوادث و برنامه کشور                                 19-17  7/2/99  11
  دکتر حسینی  آن ياز کمبود ید و برنامه کشور یاختالالت ناش                                 19-17  14/2/99  12
  دکتر حسینی  آن يها و برنامه کشور یکم خون                                 19-17  21/2/99  13
  دکتر حسینی  آن يمزمن و برنامه کشور یروماتیسم يها يبیمار                                 19-17  28/2/99  14
  دکتر حسینی  تعطیلی رسمی                                 19-17  4/3/99  15
  دکتر حسینی آن يبرنامه کشورو  یعروق یقلب يها يبیمارخون و  يپرفشار                                 19-17  11/3/99  16

  دکتر حسینی  آن يمزمن و برنامه کشور یتنفس يها يبیمار                                 19-17  18/3/99  17
 


