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1  
 ي سطًح پیطگیزیآضىایی تا 

 راٌ َای اوتقال
 

 ل تیايردسطًح پیطگیزی را تیان ومایذ ي مثا .1
 راٌ َای اوتقال تیان ومایذ ي مثال تیايرد .2
 تیماری َای وًپذیذ تیان ومایذ ي مثال تیايرد .3
 تاسپذیذ تیان ومایذ ي مثال تیايرد .4
 واپذیذ تیان ومایذ ي مثال تیايرد .5
 وظام مزاقثت تیان ومایذ ي مثال تیايرد .6

ي تزقزاری ارتثاط چطمی وسثت تٍ مًضًع تًجٍ وطاان مای   تا حزکت سز  .7
 ذ.دَ

 حیطٍ ػاطفی:
 تا اوگیشٌ در حیه تذریس تٍ درس گًش کىذ. 1

 در مثاحث مطزح ضذٌ مطارکت داضتٍ تاضذ 2

 ضىاختی
 ػاطفی

پزسص  سخىزاوی،
 تحث پاسخ، ي

 گزيَی

 يایت تزد
 ماصیک

 يیذئً پزيصکتًر
 کتاب، مقالٍ

 Powerوزم افشار 

point 

121 

پزسص ي پاسخ در 
 -اوتُای کالس

آمادگی تزای جلسٍ 
 آیىذٌ

 مًوُای آغاسیهآس

2  
 ي سیاٌ سزفٍآضىایی تا 
 سزخک

اپیذمیًلًصی تیماری سیاٌ سزفٍ در ساط  جُااوی، کطاًری ي اساتاوی ي      -1
 راَُای کىتزل ي پیطگیزی اس آن

در سااط  جُاااوی، کطااًری ي اسااتاوی ي  ساازخک اپیااذمیًلًصی تیماااری -2
 راَُای کىتزل ي پیطگیزی اس آن

تٍ مًضًع تًجٍ وطان می تا حزکت سز ي تزقزاری ارتثاط چطمی وسثت  -3

 دَذ.

 ضىاختی
 ػاطفی

پزسص  سخىزاوی،
 تحث پاسخ، ي

 گزيَی

 يایت تزد
 ماصیک

 يیذئً پزيصکتًر
 کتاب، مقالٍ

 Powerوزم افشار 

point 

121 

پزسص ي پاسخ در 
 -اوتُای کالس

مادگی تزای جلسٍ آ
 آیىذٌ

 تکًیىی تطخیصی

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


موزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آ نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 حیطٍ ػاطفی:
 تا اوگیشٌ در حیه تذریس تٍ درس گًش کىذ. 1

 در مثاحث مطزح ضذٌ مطارکت داضتٍ تاضذ 2

3  
 سلآضىایی تا 

 جذام 

اپیذمیًلًصی تیماری سال در ساط  جُااوی، کطاًری ي اساتاوی ي       -1
 راَُای کىتزل ي پیطگیزی اس آن

در ساط  جُااوی، کطاًری ي اساتاوی ي      جذام اپیذمیًلًصی تیماری -2
 راَُای کىتزل ي پیطگیزی اس آن

ی وسثت تٍ مًضًع تًجٍ تا حزکت سز ي تزقزاری ارتثاط چطم -3

 وطان می دَذ.

 حیطٍ ػاطفی:
 تا اوگیشٌ در حیه تذریس تٍ درس گًش کىذ. 1

 در مثاحث مطزح ضذٌ مطارکت داضتٍ تاضذ 2

 ضىاختی
 ػاطفی

پزسص  سخىزاوی،
 تحث پاسخ، ي

 گزيَی

 يایت تزد
 ماصیک

 يیذئً پزيصکتًر
 کتاب، مقالٍ

 Powerوزم افشار 

point 

121 

پزسص ي پاسخ در 
 -کالساوتُای 

آمادگی تزای جلسٍ 
 آیىذٌ

 تکًیىی تطخیصی

4  
ػفًواااات َااااای آضااااىایی تااااا 

 مىىگًکًکی
 َاری 

در ساط  جُااوی،    ػفًوت َاای مىىگًکاًکی  اپیذمیًلًصی تیماری  .1
 کطًری ي استاوی ي راَُای کىتزل ي پیطگیزی اس آن

در سط  جُااوی، کطاًری ي اساتاوی ي     َاری اپیذمیًلًصی تیماری .2
 یزی اس آنراَُای کىتزل ي پیطگ

تا حزکت سز ي تزقزاری ارتثاط چطمی وسثت تٍ مًضًع تًجٍ  .3

 وطان می دَذ.

 حیطٍ ػاطفی:
 تا اوگیشٌ در حیه تذریس تٍ درس گًش کىذ. 1

 در مثاحث مطزح ضذٌ مطارکت داضتٍ تاضذ 2

 ضىاختی
 ػاطفی

پزسص  سخىزاوی،
 تحث پاسخ، ي

 گزيَی

 يایت تزد
 ماصیک

 يیذئً پزيصکتًر
 کتاب، مقالٍ

 Powerار وزم افش

point 

121 

پزسص ي پاسخ در 
 -اوتُای کالس

آمادگی تزای جلسٍ 
 آیىذٌ

 تکًیىی تطخیصی

5  
 ماالریاآضىایی تا 

 

 

 دَذ ضزح را ماالریا جُاوی گستزش -1

 .دَذ تًضی  را ایزان در تیماری گستزش چگًوگی -2

 .ضمارد تز را ماالریا تیماری در اوگل مخشن -3

 ضزح را آن تٍ مزتًط ایَ ضاخص ي دَذ تًضی  را تیماری واقل -4

 .دَذ

 .ضمارد تز را پطٍ تًسط اوتقال کىىذٌ تؼییه ػًامل ي ضاخص -5

 .دَذ ضزح را تیماری اوتقال چگًوگی -6

 دَذ ضزح را تیماری تٍ مزتًط محیطی سیست ػًامل -7

 .ضمارد تز را ماالریا سىجص َای ريش -8

 ي الري واقل، تا مثارسٌ)ماالریا اس پیطگیزی ي کىتزل َای ريش -9

 ( را ضزح دَذ.پزيفیالکسی رماوید ضیمی

 ضىاختی
 ػاطفی

پزسص  سخىزاوی،
 تحث پاسخ، ي

 گزيَی

 يایت تزد
 ماصیک
 تًريیذئً پزيصک

 کتاب، مقالٍ
 Powerوزم افشار 

point 

121 

پزسص ي پاسخ در 
 -اوتُای کالس

آمادگی تزای جلسٍ 
 آیىذٌ

 تکًیىی تطخیصی
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تا حزکت سز ي تزقزاری ارتثاط چطمی وسثت تٍ مًضًع تًجٍ  -11

 وطان می دَذ.

 حیطٍ ػاطفی:
 تا اوگیشٌ در حیه تذریس تٍ درس گًش کىذ. 1

 در مثاحث مطزح ضذٌ مطارکت داضتٍ تاضذ   2

 B-C-A-E َپاتیتآضىایی تا   6

 دَذ تًضی  يیزيسی َای َپاتیت اتیًلًصی ػًامل ي تُذاضتی اَمیت -1

 ی ديرٌ ضامل يیزيسی َای َپاتیت اوًاع ريیذاد، تًصیفی اپیذمیًلًصی -2

 مساػذ ػًامل سه ، جىس ي سماوی،تاثیز ريوذ طثیؼی، سیز وُفتگی،

وحًٌ  مخاسن، مىاتغ، َا، ػفًوت مقاتل در مقايمت ي حساسیت کىىذٌ،

 .ومایذ تیان سزایت قاتل ی ديرٌ ي َا ػفًوت اوتقال

 .دَذ تًضی  َا َپاتیت اوًاع جغزافیایی اوتطار -3

 تًضی  َا َپاتیت اوًاع ػلیٍ تز را کىتزل اقذامات ي پیطگیزی سط  سٍ -4

 دَىذ

تا حزکت سز ي تزقزاری ارتثاط چطمی وسثت تٍ مًضًع تًجٍ وطان می  -5

 دَذ.

 حیطٍ ػاطفی:
 تا اوگیشٌ در حیه تذریس تٍ درس گًش کىذ. 1

 در مثاحث مطزح ضذٌ مطارکت داضتٍ تاضذ 2

 ضىاختی
 ػاطفی

پزسص  سخىزاوی،
 تحث پاسخ، ي

 گزيَی

 يایت تزد
 ماصیک

 يیذئً پزيصکتًر
 اب، مقالٍکت

 Powerوزم افشار 

point 

121 

پزسص ي پاسخ در 
 -اوتُای کالس

آمادگی تزای جلسٍ 
 آیىذٌ

 تکًیىی تطخیصی

7  
 يتاآضىایی تا 
 فلج اطفال

اپیذمیًلًصی تیماری يتا در سط  جُااوی، کطاًری ي اساتاوی ي راَُاای      -1
 کىتزل ي پیطگیزی اس آن را تًضی  دَذ

ساط  جُااوی، کطاًری ي اساتاوی ي      اپیذمیًلًصی تیماری فلج اطفاال در  -2
 راَُای کىتزل ي پیطگیزی اس آن را تًضی  دَذ

تا حزکت سز ي تزقزاری ارتثاط چطمی وسثت تٍ مًضًع تًجٍ وطان می  -3

 دَذ.

 حیطٍ ػاطفی:
 تا اوگیشٌ در حیه تذریس تٍ درس گًش کىذ. 1

 در مثاحث مطزح ضذٌ مطارکت داضتٍ تاضذ 2

 ضىاختی
 ػاطفی

پزسص  سخىزاوی،
 تحث ،پاسخ ي

 گزيَی

 يایت تزد
 ماصیک

 يیذئً پزيصکتًر
 کتاب، مقالٍ

 Powerوزم افشار 

point 

121 

پزسص ي پاسخ در 
 -اوتُای کالس

آمادگی تزای جلسٍ 
 آیىذٌ

 تکًیىی تطخیصی

8  
 تة مالتآضىایی تا 

 کشاس

اپیذمیًلًصی تیماری تة مالات در ساط  جُااوی، کطاًری ي اساتاوی ي        -1
 آن را تًضی  دَذ راَُای کىتزل ي پیطگیزی اس

اپیذمیًلًصی تیماری کشاس در سط  جُاوی، کطاًری ي اساتاوی ي راَُاای     -2
 کىتزل ي پیطگیزی اس آن را تًضی  دَذ

تا حزکت سز ي تزقزاری ارتثاط چطمی وسثت تٍ مًضًع تًجٍ وطان می  -3

 دَذ.

 ضىاختی
 ػاطفی

پزسص  سخىزاوی،
 تحث پاسخ، ي

 گزيَی

 يایت تزد
 ماصیک

 يیذئً پزيصکتًر
 کتاب، مقالٍ

 Powerوزم افشار 

point 

121 

پزسص ي پاسخ در 
 -اوتُای کالس

آمادگی تزای جلسٍ 
 آیىذٌ

 تکًیىی تطخیصی
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 حیطٍ ػاطفی:
 تا اوگیشٌ در حیه تذریس تٍ درس گًش کىذ. 1

 اضتٍ تاضذدر مثاحث مطزح ضذٌ مطارکت د 2

 ػفًوت َای سالمًوالییآضىایی تا   9

اپیذمیًلًصی ػفًوت َای سالمًوالیی در سط  جُاوی، کطًری ي اساتاوی   -1
 ي راَُای کىتزل ي پیطگیزی اس آن را تًضی  دَذ

تا حزکت سز ي تزقزاری ارتثاط چطمی وسثت تٍ مًضًع تًجٍ وطان می  -2

 دَذ.

 حیطٍ ػاطفی:
 تا اوگیشٌ در حیه تذریس تٍ درس گًش کىذ. 1

 ذدر مثاحث مطزح ضذٌ مطارکت داضتٍ تاض 2

 ضىاختی
 ػاطفی

پزسص  سخىزاوی،
 تحث پاسخ، ي

 گزيَی

 يایت تزد
 ماصیک

 يیذئً پزيصکتًر
 کتاب، مقالٍ

 Powerوزم افشار 

point 

121 

پزسص ي پاسخ در 
 -اوتُای کالس

آمادگی تزای جلسٍ 
 آیىذٌ

 تکًیىی تطخیصی

11  
 صیاردیًسآضىایی تا 
 آمیثیاسیس

 تًکسًپالسمًس

ر سااط  جُاااوی، کطااًری ي اسااتاوی ي دصیاااردیًس اپیاذمیًلًصی تیماااری   -1
 راَُای کىتزل ي پیطگیزی اس آن را تًضی  دَذ

در ساط  جُااوی، کطاًری ي اساتاوی ي     آمیثیاسیس اپیذمیًلًصی تیماری  -2
 راَُای کىتزل ي پیطگیزی اس آن را تًضی  دَذ

در سط  جُاوی، کطًری ي استاوی ي  تًکسًپالسمًساپیذمیًلًصی تیماری  -3
 یزی اس آن را تًضی  دَذراَُای کىتزل ي پیطگ

تا حزکت سز ي تزقزاری ارتثاط چطمی وسثت تٍ مًضًع تًجٍ وطان می  -4

 دَذ.

 حیطٍ ػاطفی:
 تا اوگیشٌ در حیه تذریس تٍ درس گًش کىذ. 1

 در مثاحث مطزح ضذٌ مطارکت داضتٍ تاضذ 2
 

 ضىاختی
 ػاطفی

پزسص  سخىزاوی،
 تحث پاسخ، ي

 گزيَی

 يایت تزد
 ماصیک

 يیذئً پزيصکتًر
 مقالٍ کتاب،
 Powerوزم افشار 

point 

121 

پزسص ي پاسخ در 
 -اوتُای کالس

آمادگی تزای جلسٍ 
 آیىذٌ

 تکًیىی تطخیصی

 تیماری َای مقارتتی    آضىایی تا   11

 
در سااط  جُاااوی، کطااًری ي اسااتاوی ي  ساافلیساپیااذمیًلًصی تیماااری  -1

 راَُای کىتزل ي پیطگیزی اس آن را تًضی  دَذ
در سااط  جُاااوی، کطااًری ي اسااتاوی ي  کسااًسااپیااذمیًلًصی تیماااری  -2

 راَُای کىتزل ي پیطگیزی اس آن را تًضی  دَذ

تا حزکت سز ي تزقزاری ارتثاط چطمی وسثت تٍ مًضًع تًجٍ وطان می  -3

 دَذ.

 حیطٍ ػاطفی:
 تا اوگیشٌ در حیه تذریس تٍ درس گًش کىذ. 1

 در مثاحث مطزح ضذٌ مطارکت داضتٍ تاضذ 2

 

 ضىاختی
 ػاطفی

پزسص  سخىزاوی،
 تحث پاسخ، ي

 گزيَی

 يایت تزد
 ماصیک

 يیذئً پزيصکتًر
 کتاب، مقالٍ

 Powerوزم افشار 

point 

121 

پزسص ي پاسخ در 
 -اوتُای کالس

آمادگی تزای جلسٍ 
 آیىذٌ

 تکًیىی تطخیصی
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 ایذسآضىایی تا تیماری َای   12

 

 ومایذ تیان HIV تا آلًدگی خطز ػًامل ي تُذاضتی اَمیت -1

 سیز وُفتگی، ی ديرٌ ضامل تیماری یذادري ي تًصیفی اپیذمیًلًصی -2

 حملٍ میشان مقايمت، ي خطز،حساسیت ػًامل سماوی، ريوذ طثیؼی،

 دَذ تًضی  HIV ػفًوت مخاسن ي مىاتغ ثاوًیٍ،

 ایذس تیماران ي HIV ػفًوت ای مىطقٍ ي جُاوی جغزافیایی اوتطار -3

 دَذ تًضی 

 دَذ ضی تً ایزان در ایذس تیماری ي HIV ػفًوت جغزافیایی اوتطار -4

 وًع پیطگیزی پزخطز، گزيَُای در پیطگیزی ايلیٍ، پیطگیزی اصًل -5

  دَذ تًضی  سًم ي ديم

تا حزکت سز ي تزقزاری ارتثاط چطمی وسثت تٍ مًضًع تًجٍ وطان  -6

 می دَذ.

 حیطٍ ػاطفی:
 تا اوگیشٌ در حیه تذریس تٍ درس گًش کىذ. 1

 در مثاحث مطزح ضذٌ مطارکت داضتٍ تاضذ 2

 ضىاختی
 ػاطفی

پزسص  اوی،سخىز
 تحث پاسخ، ي

 گزيَی

 يایت تزد
 ماصیک

 يیذئً پزيصکتًر
 کتاب، مقالٍ

 Powerوزم افشار 

point 

121 

پزسص ي پاسخ در 
 -اوتُای کالس

آمادگی تزای جلسٍ 
 آیىذٌ

 تکًیىی تطخیصی

13  
آضاااااااااااااىایی تاااااااااااااا 
 سزطاوُا)پًست،مزی،مؼذٌ،پستان(

 .دَذ تًضی  ایزان ي جُان در تیماری رخذاد -1

 .ضمارد تز را طزخ فاکتًرَای -2

 دَذ تًضی  را خطز فاکتًرَای در اوتساب قاتل خطز وسثی، خطز -3

 دَذ ضزح را َا سزطان در پیطگیزی سطًح -4

تا حزکت سز ي تزقزاری ارتثاط چطمی وسثت تٍ مًضًع تًجٍ وطان می  -5

 دَذ.

 حیطٍ ػاطفی:
 تا اوگیشٌ در حیه تذریس تٍ درس گًش کىذ. 1

 اضذدر مثاحث مطزح ضذٌ مطارکت داضتٍ ت 2

 ضىاختی
 ػاطفی

پزسص  سخىزاوی،
 تحث پاسخ، ي

 گزيَی

 يایت تزد
 ماصیک

 يیذئً پزيصکتًر
 کتاب، مقالٍ

 Powerوزم افشار 

point 

121 

پزسص ي پاسخ در 
 -اوتُای کالس

آمادگی تزای جلسٍ 
 آیىذٌ

 تکًیىی تطخیصی

 تیماریُای قلثی ػزيقیآضىایی تا   14

 .دَذ تًضی  ایزان ي جُان در تیماری رخذاد -1

 ػزيقی را تًضی  دَذ – قلثی تیماریُای خطز ػًامل -2

 ػزيقی را تیان کىذ –پیطگیزی اس تیماریُای قلثی  -3

تا حزکت سز ي تزقزاری ارتثاط چطمی وسثت تٍ مًضًع تًجٍ وطان می  -4

 دَذ.

 حیطٍ ػاطفی:
 تا اوگیشٌ در حیه تذریس تٍ درس گًش کىذ. 1

 در مثاحث مطزح ضذٌ مطارکت داضتٍ تاضذ 2

 ضىاختی
 فیػاط

پزسص  سخىزاوی،
 تحث پاسخ، ي

 گزيَی

 يایت تزد
 ماصیک

 يیذئً پزيصکتًر
 کتاب، مقالٍ

 Powerوزم افشار 

point 

121 

پزسص ي پاسخ در 
 -اوتُای کالس

آمادگی تزای جلسٍ 
 آیىذٌ

 تکًیىی تطخیصی

 تکًیىی تطخیصیپزسص ي پاسخ در  121 يایت تزدپزسص  سخىزاوی، ضىاختی اوًاع دیاتت را وام تثزد -1 دیاتتتیماری آضىایی تا   15



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 جُان تیان کىذ را در ایزان ي2 وًع دیاتت اپیذمیًلًصی -2

 ػًامل خطز آوزا تیان کىذ -3

 را تًضی  دَذ2 وًع دیاتت ثالثیٍ ي ثاوًیٍ ايلیٍ، پیطگیزی -4

تا حزکت سز ي تزقزاری ارتثاط چطمی وسثت تٍ مًضًع تًجٍ وطان می  -5

 دَذ.

 حیطٍ ػاطفی:
 تا اوگیشٌ در حیه تذریس تٍ درس گًش کىذ. .1
   در مثاحث مطزح ضذٌ مطارکت داضتٍ تاضذ .2

 تحث پاسخ، ي طفیػا

 گزيَی
 ماصیک

 يیذئً پزيصکتًر
 کتاب، مقالٍ

 Powerوزم افشار 

point 

 -اوتُای کالس
آمادگی تزای جلسٍ 

 آیىذٌ

16  
دیگاااز -افسااازدگیآضاااىایی تاااا 
 اختالالت رياوی

 .دَذ ی تًض افسزدگی ضىاختگی سثة ػًامل تُذاضتی، اَمیت -1

 .دَذ ضزح تًصیفی اپیذمیًلًصی -2

 دَذ. تًضی  پیطگیزی َای ريش ي سيدرس تطخیص راَُای -3

تا حزکت سز ي تزقزاری ارتثاط چطمی وسثت تٍ مًضًع تًجٍ وطان می  -4

 دَذ.

 حیطٍ ػاطفی:
 تا اوگیشٌ در حیه تذریس تٍ درس گًش کىذ. 1

 در مثاحث مطزح ضذٌ مطارکت داضتٍ تاضذ 2

 ضىاختی
 ػاطفی

پزسص  ،سخىزاوی
 تحث پاسخ، ي

 گزيَی

 يایت تزد
 ماصیک

 يیذئً پزيصکتًر
 کتاب، مقالٍ

 Powerوزم افشار 

point 

121 

پزسص ي پاسخ در 
 -اوتُای کالس

آمادگی تزای جلسٍ 
 آیىذٌ

 تکًیىی تطخیصی

17  
جمغ تىذی مطالة ارایٍ ضذٌ در 

 طًل تزم ي رفغ مطکل

 دانشجو تتواند

 حیطه شناختی:

 درک ي تا اوگیشٌ در اسمًن پایان تزم ضزکت ومایذ.اَذاف ياحذ درسی را  -1

 ضىاختی
 ػاطفی

 پزسص ي پاسخ

 يایت تزد
 ماصیک
 Powerوزم افشار 

point 

121 
حل مسایل ارایٍ 

 ضذٌ
 اسمًن پایاوی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. محبسبه میمبنذه در امتحبن پبیبن ترم % ببقی02% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 22ارزضیببی به صورت کتبی که  -
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره02   آزمون پبیبن ترم -
 % کل نمره22 کوئیس و تکبلیف درسی -

 منابع اصلی درس: 
 سه جلد کتاب تیماریهای شایع در ایران، دکتر یاوری            -


