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1

97/07/03

آقٌبیی زاًكجَیبى ثب
کلیبت اپیسهیَلَغی

زاًكجَ ثتَاًس
حیطِ قٌبذتی:
 -1جبیگبُ اپیسهیَلَغی ضا زض ثیي علَم پعقکی قطح زّس.
 -2تعبضیف ٍ اّساف اپیسهیَلَغی ضا ثیبى کٌس.
 -3کبضثطزّبی اپیسهیَلَغی ضا تَضیح زّس.
 -4زاهٌِ اپیسهیَلَغی ٍ اضتجبط آى ثب ؾبیط علَم ضا ثساًس.
حیطِ عبطفی:
 -1ثب اًگیعُ زض حیي تسضیؽ ثِ زضؼ گَـ کٌس.
 -2زض هجبحج هططح قسُ هكبضکت فعبل زاقتِ ثبقس.

قٌبذتی
عبطفی

2

97/07/10

اپیسهیَلَغی ٍ پیكگیطی

زاًكجَ ثتَاًس
حیطِ قٌبذتی:
 -1تعطیف پیكگیطی ضا قطح زّس.
 -2ؾطَح پیكگیطی ضا ثب هخبل تَضیح زّس.

قٌبذتی
عبطفی

حیطه اهداف



یاددهی

یادگیری

مواد و وسایل

زمان

تکالیف و

آموزشی

جلسه

وظایف دانشجو

ؾرٌطاًی،
پطؾف ٍ
پبؾد ،ثحج
گطٍّی

ٍایت ثطز،
هبغیکٍ ،یسئَ
پطٍغکتَض ،کتبة،
هقبلًِ ،طمافعاض
power point

120

ؾرٌطاًی،
پطؾف ٍ
پبؾد ،ثحج
گطٍّی ،گطٍُ

ٍایت ثطز،
هبغیکٍ ،یسئَ
پطٍغکتَض ،کتبة،
اًیویكي،

120

نحوهارزشیابی

پطؾف ٍ پبؾد
زض اًتْبی
کالؼ ،آهبزگی
ثطای جلؿِ
آیٌسُ

آظهَىّبی
آغبظیي

پطؾف ٍ پبؾد
زض اًتْبی
کالؼQuiz ،
زض جلؿِ آیٌسُ

تکَیٌی

(روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.
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کَچک ،حل
هؿئلِ

ً -3قف پیكگیطی ضا زض اپیسهیَلَغی قطح زّس.
حیطِ عبطفی:
 -1ثب اًگیعُ ثِ حل هؿبئل ثپطزاظز.
 -2ثب توطکع حَاؼ زض طَل کالؼ هؿبئل ضا پیگیطی کٌس.

3

97/07/17

آقٌبیی ثب ٍاغُّب ٍ
اصطالحبت هتساٍل زض
اپیسهیَلَغی

زاًكجَ ثتَاًس
حیطِ قٌبذتی:
ٍ -1اغُّبی هطثَط ثِ ؾیط طجیعی ثیوبضیّب ٍ اًَاع ثیوبضیّب (ؾالهت،
ثیوبضی ،ثیوبضی ثبلیٌی ،ثیوبضی تحت ثبلیٌی ٍ هعهي ،عفًَت ثیوبضؾتبًی،
عفًَت فطصتطلت ،ثیوبضی ًبقی اظ زذبلت پعقک)
ٍ -2اغُّبی هطثَط ثِ ٍضعیت اًتكبض ثیوبضی زض جبهعِ (آًسهیکَّ ،لَ
آًسهیکّ ،بیپط آًسهیک ،تکگیط ،اپیسهیک ،طغیبى ،عبلنگیط ،ثیوبضی
ذبضجی ،کٌتطل ،حصف ،ضیكِکٌی ،ایوٌی جوعی)
ٍ -3اغُّبی هطثَط ثِ هجبضظُ ثیوبضیّبی ٍاگیطزاض (ضٍاثط هتقبثل عبهل
ثیوبضیظا ٍ اًگل ،ظًجیطُ عفًَت ،عبهل عفًَی ،ثیوبضی هؿطی ،ثیوبضی
قبثل ٍاگیط ،اًتقبل عَاهل ثیوبضیظا ،آلَزگی ،آالیٌسگی ،آلَزگی اًگلی،
هیعثبى ،حؿبؼ ،هرعى ،هٌجع ،جساؾبظی ،قطًطیٌِ ،ثیوبضیّبی هكتطک
اًؿبى ٍ حیَاى) ضا تكطیح کٌس.
حیطِ عبطفی:
 -1زض ٌّگبم تسضیؽ ثِ زضؼ تَجِ زاقتِ ٍ ثب زقت گَـ زّس.
 -2زض هجبحج هططح قسُ هكبضکت فعبل زاقتِ ثبقس.

قٌبذتی
عبطفی

4

97/07/24

زاًكجَ ثتَاًس
حیطِ قٌبذتی:
 -1هجبًی ثیوبضیظایی (عبهل ثیوبضیظا ،هحیط ٍ هیعثبى) ضا ثساًس.
 -2عَاهل زاذلی (ؾي ،جٌؽ ،قَهیت ٍ ًػاز ٍ  )...هؤحط ثط ؾالهت ضا تَصیف
آقٌبیی ثب هفَْم اکَلَغی
کٌس.
ٍ ًقف آى زض اپیسهیَلَغی
 -3عَاهل ذبضجی (هحیط ظیؿتی ،فیعیکی ،اجتوبعی ٍ  )...هؤحط ثط ؾالهت ضا
ٍ ؾالهت ،هفَْم علیت ٍ
تَضیح زّس.
فبکتَضّبی هطتجط ثب علیت
 -4هفَْم علیت ضا ثساًس.
 -5فبکتَضّبی علیت ضا تَضیح زّس.
حیطِ عبطفی:
 -1زض ٌّگبم تسضیؽ ثِ زضؼ تَجِ زاقتِ ٍ ثب زقت گَـ زّس.

قٌبذتی
عبطفی

ؾرٌطاًی،
پطؾف ٍ
پبؾد ،ثحج
گطٍّی

ؾرٌطاًی،
پطؾف ٍ
پبؾد ،ثحج
گطٍّی

ًطمافعاض
power point

ٍایت ثطز،
هبغیکٍ ،یسئَ
پطٍغکتَض ،کتبة،
هقبلًِ ،طمافعاض
power point

ٍایت ثطز،
هبغیکٍ ،یسئَ
پطٍغکتَض ،کتبة،
هقبلًِ ،طمافعاض
power point

120

120

پطؾف ٍ پبؾد
زض اًتْبی
کالؼ ،اضائِ
کالؾی

پطؾف ٍ پبؾد
زض اًتْبی
کالؼ ،اضائِ
پطٍغُ

تکَیٌی

تکَیٌی

مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه علوم پسشکی تربت حیدریه
 -2زض هجبحج هططح قسُ هكبضکت فعبل زاقتِ ثبقس.

5

97/08/01

آقٌبیی ثب هسلّبی
اپیسهیَلَغیک ٍ کبضثطز
آىّب زض پیكگیطی

زاًكجَ ثتَاًس
حیطِ قٌبذتی:
ّ -1سف اظ ایجبز هسلّبی اپیسهیَلَغیک ضا ثساًس.
 -2اًَاع هسلّبی اکَلَغیک زض اضتجبط ثب علیت ثیوبضیّب ضا ًبم ثجطز.
 -3ثب هسل هخلج اپیسهیَلَغیک علت ثیوبضیّب ضا تَجیِ کٌس.
ً -4حَُ کبضثطز هسل چطخ ضا ثساًس.
 -5قجکِ علیت ٍ کبضثطز آى ضا ثكٌبؾس.
 -6هسل اعتقبز ثِ ؾالهتی ٍ کبضثطز آى زض اضتقبء ؾالهت ضا تكطیح کٌس.
 -7ثطای یک ثیوبضی هعهي ٍ یک ثیوبضی تک عبهلی هسل هٌبؾت هطثَطِ ضا
تطؾین کٌس.
حیطِ عبطفی:
 -1زض ٌّگبم تسضیؽ ثِ زضؼ تَجِ زاقتِ ٍ ثب زقت گَـ زّس.
 -2زض هجبحج هططح قسُ هكبضکت فعبل زاقتِ ثبقس.

قٌبذتی
عبطفی

6

97/08/08

هطبلعبت تَصیفی زض
اپیسهیَلَغی

زاًكجَ ثتَاًس
حیطِ قٌبذتی:
 -1هتغیطّبی هَضز ثطضؾی زض هطبلعِ تَصیفی ضا ثطقوطز.
 -2اپیسهیَلَغی قرص ،ظهبى ٍ هکبى ضا ثیبى کٌس ٍ ًقف آىّب ضا زض
ثیوبضیّب تَضیح زّس.
 -3اًَاع هطبلعبت تَصیفی ضا ًبم ثجطز.
 -4تفبٍت اًَاع هطبلعبت تَصیفی ضا قطح زّس.
حیطِ عبطفی:
 -1ثب اًگیعُ ثِ حل هؿبئل ثپطزاظز.
 -2ثب توطکع حَاؼ زض طَل کالؼ هؿبئل ضا پیگیطی کٌس.

قٌبذتی
عبطفی

7

97/08/15

آقٌبیی ثب هطبلعبت
تحلیلی (هطبلعبت هقطعی
ٍ هَضز قبّسی)

زاًكجَ ثتَاًس
حیطِ قٌبذتی:
 -1ثب زؾتِثٌسی هطبلعبت تحلیلی آقٌب گطزز.
 -2ططاحی کلی هطبلعبت هقطعی ضا ثساًس.
 -3ططاحی کلی هطبلعبت هَضز قبّسی ضا اًجبم زّس.
 -4هعایب ٍ هعبیت هطبلعبت هَضز قبّسی ضا ثیبى کٌس.
حیطِ عبطفی:

قٌبذتی
عبطفی

ؾرٌطاًی،
پطؾف ٍ
پبؾد ،ثحج
گطٍّی

ؾرٌطاًی،
پطؾف ٍ
پبؾد ،ثحج
گطٍّی

ؾرٌطاًی،
پطؾف ٍ
پبؾد ،ثحج
گطٍّی

ٍایت ثطز،
هبغیکٍ ،یسئَ
پطٍغکتَض ،کتبة،
هقبلًِ ،طمافعاض
power point

ٍایت ثطز،
هبغیکٍ ،یسئَ
پطٍغکتَض ،کتبة،
هقبلًِ ،طمافعاض
power point

ٍایت ثطز،
هبغیکٍ ،یسئَ
پطٍغکتَض ،کتبة،
هقبلًِ ،طمافعاض
power point

120

120

120

پطؾف ٍ پبؾد
زض اًتْبی کالؼ

پطؾف ٍ پبؾد
زض اًتْبی کالؼ

پطؾف ٍ پبؾد
زض اًتْبی
کالؼ ،اضائِ
پطٍغُ

تکَیٌی یب
تكریصی

تکَیٌی یب
تكریصی

تکَیٌی یب
تكریصی
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 -1زض ٌّگبم تسضیؽ ثِ زضؼ تَجِ زاقتِ ٍ ثب زقت گَـ زّس.
 -2زض هجبحج هططح قسُ هكبضکت فعبل زاقتِ ثبقس.

8

97/08/22

آقٌبیی ثب هطبلعبت
تحلیلی (هطبلعبت
ّنگطٍّی)

زاًكجَ ثتَاًس
حیطِ قٌبذتی:
 -1ططاحی کلی هطبلعبت ّنگطٍّی ضا ثساًس.
 -2اًَاع هطبلعبت ّنگطٍّی ضا ثكٌبؾس.
 -3هعایب ٍ هعبیت اًَاع هطبلعبت ّنگطٍّی ضا ثیبى کٌس.
حیطِ عبطفی:
 -1زض ٌّگبم تسضیؽ ثِ زضؼ تَجِ زاقتِ ٍ ثب زقت گَـ زّس.
 -2زض هجبحج هططح قسُ هكبضکت فعبل زاقتِ ثبقس.

9

97/08/29

آقٌبیی ثب هطبلعبت تجطثی

زاًكجَ ثتَاًس
حیطِ قٌبذتی:
 -1اًَاع هطبلعبت تجطثی ضا ثكٌبؾس.
 -2ططاحی کلی هطبلعبت تجطثی ضا ثیبى کٌس.
 -3کبضثطز هطبلعبت کبض آظهبیی ثبلیٌی ضا ثساًس.
حیطِ عبطفی:
 -1زض ٌّگبم تسضیؽ ثِ زضؼ تَجِ زاقتِ ٍ ثب زقت گَـ زّس.
 -2زض هجبحج هططح قسُ هكبضکت فعبل زاقتِ ثبقس.

10

97/09/06

آقٌبیی ثب قبذصّبی
اثتال

11

97/09/13

آقٌبیی ثب قبذصّبی
هیطایی

قٌبذتی
عبطفی

ؾرٌطاًی،
پطؾف ٍ
پبؾد ،ثحج
گطٍّی

ٍایت ثطز،
هبغیکٍ ،یسئَ
پطٍغکتَض ،کتبة،
هقبلًِ ،طمافعاض
power point

120

زاًكجَ ثتَاًس
حیطِ قٌبذتی:
 -1اّویت اًساظُگیطی ٍ تْیِ قبذصّب ضا ثیبى کٌس.
 -2اًَاع قبذصّبی اثتال (ثطٍظ ٍ قیَع) ضا ثیبى کٌس.
 -3تفبٍت ثیي هیعاى ثطٍظ ٍ قیَع ضا قطح زّس.
ً -4قبط قَت ٍ ضعف قبذصّب ضا ثیبى کٌس.
 -5ططیقِ هحبؾجِ ٍ کبضثطز ایي قبذصّب ضا ثساًس.
حیطِ عبطفی:
 -1زض ٌّگبم تسضیؽ ثِ زضؼ تَجِ زاقتِ ٍ ثب زقت گَـ زّس.
 -2زض هجبحج هططح قسُ هكبضکت فعبل زاقتِ ثبقس.

قٌبذتی
عبطفی

ؾرٌطاًی،
پطؾف ٍ
پبؾد ،ثحج
گطٍّی

ٍایت ثطز،
هبغیکٍ ،یسئَ
پطٍغکتَض ،کتبة،
هقبلًِ ،طمافعاض
power point

120

زاًكجَ ثتَاًس
حیطِ قٌبذتی:
 -1اًَاع قبذصّبی هیطایی ٍ تفبٍت آىّب ضا ثساًس.

قٌبذتی
عبطفی

ؾرٌطاًی،
پطؾف ٍ
پبؾد ،ثحج

ٍایت ثطز،
هبغیکٍ ،یسئَ
پطٍغکتَض ،کتبة،

120

پطؾف ٍ پبؾد
زض اًتْبی کالؼ

تکَیٌی ،آظهَى
پبیبًی

پطؾف ٍ پبؾد
زض اًتْبی کالؼ

تکَیٌی یب
تكریصی

پطؾف ٍ پبؾد
زض اًتْبی کالؼ

تکَیٌی یب
تكریصی
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 -2اًَاع قبذصّبی اثتال ٍ تفبٍتّبی آىّب ضا ثساًس.
 -3ططیقِ هحبؾجِ ٍ کبضثطز ایي قبذصّب ضا ثساًس.
حیطِ عبطفی:
 -1زض ٌّگبم تسضیؽ ثِ زضؼ تَجِ زاقتِ ٍ ثب زقت گَـ زّس.
 -2زض هجبحج هططح قسُ هكبضکت فعبل زاقتِ ثبقس.

گطٍّی

12

97/09/20

آقٌبیی ثب هفَْم غطثبلگطی

زاًكجَ ثتَاًس
حیطِ قٌبذتی:
 -1ثب هفَْم غطثبلگطی آقٌب گطزز.
 -2پسیسُ کَُ ید ضا زض هَضز ثیوبضیّب ثكٌبؾس.
 -3ضَاثط یک ثطًبهِ غطثبلگطی ضا ثساًس.
 -4هفبّین حؿبؾیتٍ ،یػگی ،اضظـ اذجبضی هخجت ٍ هٌفی ضا ثساًس.
 -5هفَْم پبیبیی یب قبثلیت اطویٌبى زض آظهَى غطثبلگطی ضا ثساًس.
 -6ثیوبضیّبی هْن قوَل ططح غطثبلگطی زض کكَض ضا ًبم ثجطز.
حیطِ عبطفی:
 -1زض ٌّگبم تسضیؽ ثِ زضؼ تَجِ زاقتِ ٍ ثب زقت گَـ زّس.
 -2زض هجبحج هططح قسُ هكبضکت فعبل زاقتِ ثبقس.

قٌبذتی
عبطفی

13

97/09/27

ثطضؾی ّوِگیطیّب

زاًكجَ ثتَاًس
حیطِ قٌبذتی:
 -1زالیل ّوِگیطیّب ضا ثیبى کٌس.
 -2هطاحل ثطضؾی ّوِگیطی ضا قطح زّس.
حیطِ عبطفی:
 -1زض ٌّگبم تسضیؽ ثِ زضؼ تَجِ زاقتِ ٍ ثب زقت گَـ زّس.
 -2زض هجبحج هططح قسُ هكبضکت فعبل زاقتِ ثبقس.

قٌبذتی
عبطفی

14

97/10/04

آقٌبیی ثب اپیسهیَلَغی
ثیوبضیّبی ٍاگیط زض ایطاى

زاًكجَ ثتَاًس
حیطِ قٌبذتی:
 -1اپیسهیَلَغی ثیوبضیّبی ؾل ،ثطٍؾلَظ ٍ هبالضیب ضا ثكٌبؾس.
 -2اپیسهیَلَغی ثیوبضیّبی هٌتقلِ اظ ضاُ جٌؿی ضا ثساًس.
حیطِ عبطفی:
 -1زض ٌّگبم تسضیؽ ثِ زضؼ تَجِ زاقتِ ٍ ثب زقت گَـ زّس.
 -2زض هجبحج هططح قسُ هكبضکت فعبل زاقتِ ثبقس.

قٌبذتی
عبطفی

15

97/10/11

آقٌبیی ثب اپیسهیَلَغی

زاًكجَ ثتَاًس

قٌبذتی

ؾرٌطاًی،
پطؾف ٍ
پبؾد ،ثحج
گطٍّی

ؾرٌطاًی،
پطؾف ٍ
پبؾد ،ثحج
گطٍّی

ؾرٌطاًی،
پطؾف ٍ
پبؾد ،ثحج
گطٍّی

هقبلًِ ،طمافعاض
power point

ٍایت ثطز،
هبغیکٍ ،یسئَ
پطٍغکتَض ،کتبة،
هقبلًِ ،طمافعاض
power point

120

پطؾف ٍ پبؾد
زض اًتْبی کالؼ

تکَیٌی یب
تكریصی

ٍایت ثطز،
هبغیکٍ ،یسئَ
پطٍغکتَض ،کتبة،
هقبلًِ ،طمافعاض
power point

120

ٍایت ثطز،
هبغیکٍ ،یسئَ
پطٍغکتَض ،کتبة،
هقبلًِ ،طمافعاض
power point

120

پطؾف ٍ پبؾد
زض اًتْبی
کالؼ ،حل
توطیي زض هٌعل

تکَیٌی یب
تكریصی

120

پطؾف ٍ پبؾد

تکَیٌی یب

ؾرٌطاًیٍ ،ایت ثطز،

پطؾف ٍ پبؾد
زض اًتْبی کالؼ

تکَیٌی یب
تكریصی

مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه علوم پسشکی تربت حیدریه
ثیوبضیّبی غیط ٍاگیط زض
ایطاى

حیطِ قٌبذتی:
 -1ثیوبضیّبی غیط ٍاگیط قبیع زض ایطاى ضا شکط ًوبیس.
 -2جٌجِّبی اپیسهیَلَغیک ثیوبضیّبی غیط ٍاگیط هعهي (ؾططبىّب ،قلجی
عطٍقی ،تت ضٍهبتیؿویّ ،پبتیت ٍ ؾَاًح ٍ حَازث) ضا تَضیح زّس.
حیطِ عبطفی:
 -1ثب صجط ٍ حَصلِ هؿبئل هطثَطِ ضا حل کٌس.
 -2زض هجبحج هططح قسُ هكبضکت فعبل زاقتِ ثبقس.

عبطفی

16

97/10/18

اپیسهیَلَغی هطاقجتّبی
ثْساقتی ٍ زضهبًی ٍ
ثطًبهِضیعی هطاقجتّبی
ثْساقتی زضهبًی

زاًكجَ ثتَاًس
حیطِ قٌبذتی:
 -1اپیسهیَلَغی هطاقجتّبی ثْساقتی ٍ زضهبًی ضا قطح زّس.
 -2ثطًبهِّب ٍ ؾیبؾتّبی ثْساقتی کكَض ضا تَضیح زّس.
حیطِ عبطفی:
 -1ثب صجط ٍ حَصلِ هؿبئل هطثَطِ ضا حل کٌس.
 -2زض هجبحج هططح قسُ هكبضکت فعبل زاقتِ ثبقس.

قٌبذتی
عبطفی

17

97/10/25

جوعثٌسی کلی هطبلت ٍ
اهتحبى پبیبىتطم

زاًكجَ ثتَاًس
 -1هؿبئل هرتلف اضائِقسُ زض طَلتطم ضا حل ًوبیس.
ّ -2سف اظ اضائِ ایي ٍاحس زضؾی ضا ثِ ذَثی زضک کطزُ ثبقس.
 -3ثب اقتیبق ٍ اًگیعُ زض اهتحبى پبیبىتطم قطکت ًوبیس.

قٌبذتی
عبطفی

زض اًتْبی
کالؼ ،اضائِ
کالؾی

پطؾف ٍ هبغیکٍ ،یسئَ
پبؾد ،ثحج پطٍغکتَض ،کتبة،
گطٍّی هقبلًِ ،طمافعاض
power point

ؾرٌطاًی،
پطؾف ٍ
پبؾد ،ثحج
گطٍّی

حل هؿئلِ

نحوه ارزشیابی:

ارزضیببی به صورت کتبی که  %20کل نمره بب استفبده از کوئیس و  %00ببقیمبنذه در امتحبن پبیبنترم محبسبه میگردد.
نحوه محاسبه نمره کل:

آزمون پبیبنترم  %00کل نمره
کوئیس و تکبلیف درسی  %20کل نمره

منابع:
 -1حبتمی حعیه ،ظًری حمید ،مببوی ي اصًل اپیدمیًلًشی ،کتبة جبمع بُداشت عمًمی ،جلد ديم ،چبپ ظًم1331 ،
 -2عسیسی فریدين ،جبوقرببوی محعه ،حبتمی حعیه ،اپیدمیًلًشی ي کىترل بیمبریَبی شبیع در ایران ،چبپ ديم 1331
 -3گًردیط لئًن ،اپیدمیًلًشی اوتشبرات گپ 1335
 -4قرببوی محمد ،عسیس زادٌ اوتقبم ،ظتًدٌ مرام اظفىدیبر ،پدیدٌَبی فریبىدٌ در پصيَشَبی علًم پسشکی اوتشبرات بشری

ٍایت ثطز،
هبغیکٍ ،یسئَ
پطٍغکتَض ،کتبة،
هقبلًِ ،طمافعاض
power point

--

120

120

پطؾف ٍ پبؾد
زض اًتْبی کالؼ

حل هؿبئل زازُ
قسُ

تكریصی

تکَیٌی یب
تكریصی

آظهَى پبیبًی

