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 فرم طرح دوره

                                                                                                                                                                            

 بهداشت عمومینام درس : 
 نظری 1تعداد واحد: 

فوریت  رشته تحصیلی: 
 یهای پزشک

 مقطع تحصیلی دانشجویان: 
 کارشناسی ناپیوسته

  2محل برگزاری: کالس 
 ساختمان کالسها

 

 مدرس: دکتر
 محمد حسین دلشاد 

 

 1398-99نیمسال اول تحصیلی 

 واکسیناسیون -و غیر واگیرپیشگیری از ابتال به بیماری های واگیر  -و روش های مبارزه با عوامل بیماریزا انتقال بیماری های واگیردرک اهمیت هدف کلی درس 

 سدر  شرح                    

              
شماره 

 جلسه

 تاریخ جلسه
اهداف میانی  

 )رئوس مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(
 حیطه اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

ظایف تکالیف و و

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1 98/07/07 

ارائه طرح درس و آشنایی 

 با واحد مربوطه

تعاریف و مفاهیم بهداشتی 

  و سالمتی

 

 

 دانشجوقادر باشد:

 حیطه شناختی
 مفهوم سالمت و بیماري را بیان كند 

 طیف سالمت را توصیف نماید �

 ابعاد مختلف سالمتی را مشخص كرده و توضیح دهد �

 متقابل ابعاد مختلف سالمت را بر یكدیگر بیان كند اثرات �

 عوامل موثر بر سالمتی را فهرست نماید �

 شاخص هاي عمده سالمتی را توضیح دهد �

نقش و اهمیت شاخص هاي سالمتی را در ارزیابی و مقایسه وضعیت �

 سالمت توضیح دهد 

 كیفیت زندگی و نحوه ارزیابی آنرا توضیح دهد�

 شناختی

 ، بازخوردي سخنرانی

 بحث پاسخ، و پرسش

 گروهی

 اسالیدكتاب، 

 رایانه و ویدئو پرژكتور

 ماژیک و وایت برد

8-10 

 كالس حضورفعال

) كالسی هاي فعالیت

 كنفرانس دانشجوئی(

 دوره پایان آزمون

ارزشیابی 
 آغازین

                                                      
   آشنایی با بیماریهاي واگیر دار)تعاریف(ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –
  دف قضاوت در مورد تسلط ای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایانی یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهر اساس اهداف میها بآزمون

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 حیطه عاطفی

در تمام مراحل مختلف تدریس در خصوص موضوع هنگام تدریس  در -1

 مذكور توجه نشان دهد.

 در مباحثه مطرح شده مشاركت فعال داشته باشد و اظهار نظر كند -2

2 98/07/21 

آشنایی با تاریخچه 

 بهداشت عمومی

 اهمیت بهداشت در اسالم

 

 دانشجوقادر باشد:

 حیطه شناختی
 تاریخ بهداشت عمومی را تعریف كند�

 قدمت تاریخی بهداشت عمومی را بیان نماید�

شی شالوده بهداشتی ملت هاي مورد تهاجم را متذكر تاثیر جنگ بر فروپا�

 شود

نقش دارالفنون در شكل گیري و نهادینه شدن تشكیالت بهداشتی كشور �

 را بیان كند

 اولین سازمان كشوري در زمینه بهداشت عمومی را نام ببرد�

زمان استقالل پست هاي قرنطینه در خلیج فارس و اداره شدن آن به �

 تذكر شوددست ایرانیان را م

نقش انستیتو رازي و انستیتو پاستور ایران در تامین واكسن و سرم مورد �

 نیاز را متذكر شود

شخصیت هایی كه در شكل گیري انستیتو رازي و انستیتو پاستور ایران �

 نقش داشته اند را نام ببرد

پژوهشی   شخصیت هاي ایرانی كه در شكل گیري و فعالیت هاي علمی�

 انستیتو پاستور انستیتو رازي و

 ایران نقش اساسی ایفاء كرده اند را نام ببرد�

تاریخچه فعالیت هاي دانشكده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی را �

 .بیان كند

 بهداشت عمومی در ایران بعد از اسالم

 طب قرآنی )فصول: طب، بهداشت،حفظ سالمتی و تندرستی

 حیطه عاطفی

احل مختلف تدریس در خصوص موضوع در تمام مردر هنگام تدریس  -1

 مذكور توجه نشان دهد.

 در مباحثه مطرح شده مشاركت فعال داشته باشد و اظهار نظر كند -2

 شناختی
 ، بازخوردي سخنرانی

 بحث و پاسخ، پرسش

 اسالیدكتاب، 

 رایانه و ویدئو پرژكتور

 ماژیک و وایت برد

8-10 

 كالس حضورفعال

) كالسی هاي فعالیت

 شجوئی(كنفرانس دان

 دوره پایان آزمون

ارزشیابی 
-تکوینی

 تشخیصی

3 98/07/07 
آشنایی با مراحل 

 واكسیناسیون

 

 دانشجوقادر باشد:

 حیطه شناختی
 چگونگی ایجاد ایمنی در بدن راتشریح نماید 

 انواع ایمنی و طرق ایجاد آنها را شرح دهد 

 ، روانی حركتیشناختی

 ، بازخوردي سخنرانی

، بحث و پاسخ، پرسش

 كار عملی

 اسالیدكتاب، 

 رایانه و ویدئو پرژكتور

 ماژیک و وایت برد

8-10 

 كالس حضورفعال

) كالسی هاي فعالیت

 وئی(كنفرانس دانشج

 دوره پایان آزمون

ارزشیابی 
-تکوینی

 تشخیصی
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 انواع واکسنهارا نام برده و ویژگیهای هریک راتشریح نماید 

 ره سرما در رابطه با واکسنها وتجهیزات مورد نیاز را نام برده و موارد زنجی

 دهد و انجام  استفاده از آنها را شرح

  سترش ایمنسازی واکسن گجدول واکسیناسیون کودکانی که طبق برنامه

  را تشریح کند نمایند دریافت می

  ی که در موعد مقرر مراجعه ننموده اند و اکسیناسیون کودکانوجدول

 ماهگی است را تشریح کند 12تا  3ولین مراجعه آنها از ا

   ی که در موعد مقرر مراجعه ننموده اند و اکسیناسیون کودکانوجدول

 سالگی است را تشریح کند 6ماهگی تا  13اولین مراجعه آنها از 

  افرادی که در موعد مقرر مراجعه ننموده اند و اولین اکسیناسیون وجدول

 را تشریح کند  سالگی است 18 تا 7مراجعه آنها از 

  سال فاقد سابقه ایمن سازی را تشریح  18افراد باالی اکسیناسیون وجدول

 کند

  جدول ایمن سازی زنان باردار و زنان در سنین باروری با توجه به سابقه

 قبلی ایمن سازی را تشریح کند

 حیطه عاطفی

وضوع در تمام مراحل مختلف تدریس در خصوص مدر هنگام تدریس  -1

 مذكور توجه نشان دهد.

در مباحثه مطرح شده مشاركت فعال داشته باشد و اظهار  -2

 نظر كند

4 98/08/05 

آشنایی با برنامه ملی 

مبارزه با بیماري هاي 

 واگیر و غیر واگیر

آشنایی با مراحل پیشگیري 

از ابتال و انتقال بیماري 

 هاي واگیر

 

 

 دانشجوقادر باشد:

 حیطه شناختی
  بداند.آنها را  گیربیماری های واگیر و غیر واه ترتیب بملی های برنامه 

 هستند وباید  المللی بین بهداشت مقررات ها یی که تابع بیماری

 گزارش فوری شوند را تشریح نماید.

 مراقبت رانام ببرد. نظام انواع کرده و تعریف را مراقبت نظام 

 دهد توضیح  را و پیشگیری مراقبت نظام اهداف. 

 دهد توضیح را مراقبت نظام های ویژگی. 

 دهد توضیح را مراقبت نظام با رتبطم های شاخص. 

 دهد توضیح را اطالعات تحلیل و تجزیه چگونگی. 

 نماید بیان را ای مداخله اقدامات از مثالهایی. 

 کند نبیارا  هاریبیما قبتامر منظا یهااز داده دهستفاا اردمو  

 دببر منارا  ریفو هیارشدگز لمشمو یهاریبیما  

 دببر منارا  ریغیرفو هیارشدگز لمشمو یهاریبیما  

 کند کررا ذ هاریبیما قبتامر منظا ضعف طنقا  

 کند نبیارا  هاریبیما قبتامر منظا ءتقاار یهارهكارا 

 حیطه عاطفی

در تمام مراحل مختلف تدریس در خصوص موضوع در هنگام تدریس  -1

 شناختی
 ، بازخوردي سخنرانی

 بحث و پاسخ، پرسش

 اسالیدكتاب، 

 رایانه و ویدئو پرژكتور

 ماژیک و وایت برد

8-10 

 كالس حضورفعال

) كالسی هاي فعالیت

 كنفرانس دانشجوئی(

 دوره پایان آزمون

ارزشیابی 
-تکوینی

 تشخیصی
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 مذكور توجه نشان دهد.

 در مباحثه مطرح شده مشاركت فعال داشته باشد و اظهار نظر كند -2

5 98/08/19 

چگونگی سرایت بیماري 

با تاكید بر ) هاي واگیر 

اي منتقله از راه بیماري ه

هاي   خون و فرآورده

 (خون و ترشحات 

 

 دانشجوقادر باشد:

 حیطه شناختی
 را هاي خون و ترشحات   منتقله از راه خون و فرآورده بیماریهای

 تعریف نماید.

 هاي خون و   منتقله از راه خون و فرآورده اپیدمیولوژی بیماریهای

 را توضیح دهد. ترشحات

 منتقله از راه خون و فرآورده ینی بیماریهایعالئم و نشانه های بال  

 راتشریح نماید.هاي خون و ترشحات 

 منتقله از راه خون و فرآورده سابقه برنامه ملی مبارزه با بیماریهای  

 را تشریح نماید.هاي خون و ترشحات

 منتقله از راه خون  هاي وضعیت فعلی بیماریهاي اهداف و شاخص

 را توضیح دهد. هاي خون و ترشحات  و فرآورده

 هاي خون و   منتقله از راه خون و فرآورده روند بیماریهاي

 را در سال هاي گذشته را بیان نماید.ترشحات 

 منتقله  استراتژي ملی كشوري جهت كنترل وپیشگیري از بیماریهاي

 را توضیح دهد.هاي خون و ترشحات   از راه خون و فرآورده

 حیطه عاطفی

ام مراحل مختلف تدریس در خصوص موضوع در تمدر هنگام تدریس  -1

 مذكور توجه نشان دهد.

 در مباحثه مطرح شده مشاركت فعال داشته باشد و اظهار نظر كند -2

 شناختی
 ، بازخوردي سخنرانی

 بحث و پاسخ، پرسش

 اسالیدكتاب، 

 رایانه و ویدئو پرژكتور

 ماژیک و وایت برد

8-10 

 كالس حضورفعال

) كالسی هاي فعالیت

 س دانشجوئی(كنفران

 دوره پایان آزمون

ارزشیابی 
-تکوینی

 تشخیصی

6 98/09/3 

 

 

 

 

 

آشنایی با اصول كلی 

) بهداشت فردي و محیط 

با تاكید بر حفظ سالمت 

 (فردي 

آشنایی با اصول پیشگیري 

 از بیماري هاي واگیر 

 دانشجوقادر باشد:

 حیطه شناختی
 هدد حشررا  یپیشگیر ممفهو  

 دببر منارا  بیماری های واگیر و غیر واگیردر  یپیشگیر سطح رچها  

 کند نبیارا  یپیشگیر حسطو افهدا  

 ریبیما طبیعی سیر با بطهرا در را یپیشگیر وتمتفا حسطو ممفهو 

  هدد ارقر بحث ردمو

 هدد حشر یپیشگیر عنو با بطهرا در را ایخلهامد تمااقدا مهمترین  

 حیطه عاطفی

ختلف تدریس در خصوص موضوع در تمام مراحل مدر هنگام تدریس  -1

 مذكور توجه نشان دهد.

 در مباحثه مطرح شده مشاركت فعال داشته باشد و اظهار نظر كند -2

 شناختی
 ، بازخوردي سخنرانی

 بحث و پاسخ، پرسش

 اسالیدكتاب، 

 رایانه و ویدئو پرژكتور

 ماژیک و وایت برد

8-10 

 كالس حضورفعال

) كالسی هاي فعالیت

 (كنفرانس دانشجوئی

 دوره پایان آزمون

ارزشیابی 
-تکوینی

 تشخیصی
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7 98/09/17 
آشنایی با ساختار شبكه 

هاي بهداشتی و درمانی و 

 تیم سالمت

 دانشجوقادر باشد:

 حیطه شناختی
 را شرح دهید. واحد های عرضه خدمات در ایران 

 و مراکز خدمات جامع سالمت ، پایگاه  وظایف مرکز بهداشت شهرستان

 های بهداشت را بیان نمایند. های سالمت و خانه

 را بیان نمایید. ضوابط کلی واحدهای شبكه بهداشت و درمان شهرستان 

 را تشریح  راهنمای تنظیم زیج حیاتی و شاخص های قابل استخراج

 نماید و بكار بگیرند..

 و روانی حركتی شناختی

 ، بازخوردي سخنرانی

 بحث و پاسخ، پرسش

گروهی ، نمایش 

 عملی

 داسالیكتاب، 

 رایانه و ویدئو پرژكتور

 ماژیک و وایت برد

8-10 

 كالس حضورفعال

) كالسی هاي فعالیت

 كنفرانس دانشجوئی(

 دوره پایان آزمون

ارزشیابی 
-تکوینی

 تشخیصی

8 98/10/01 

چگونگی ضد عفونی 

كردن آمبوالنس و 

 تجهیزات آن

جمع بندي نهایی درس 

مربوطه+پاسخ به سواالت 

 دانشجویان

 

 اشد:دانشجوقادر ب

 حیطه شناختی
 را نام ببرید. مواد ضد عفونی کننده 

 را شرح دهند. مراحل ضد عفونی کننده 

 را توضیح دهند. دستورالعمل گندزدایی آمبوالنس 

  آشنا باشند. با گندزداها جهت ضدعفونی آمبوالنس 

 حیطه عاطفی

در تمام مراحل مختلف تدریس در خصوص موضوع در هنگام تدریس  -1

 شان دهد.مذكور توجه ن

 در مباحثه مطرح شده مشاركت فعال داشته باشد و اظهار نظر كند -2

 شناختی
 ، بازخوردي سخنرانی

 بحث و پاسخ، پرسش

 اسالیدكتاب، 

 رایانه و ویدئو پرژكتور

 ماژیک و وایت برد

8-10 

 كالس حضورفعال

) كالسی هاي فعالیت

 كنفرانس دانشجوئی(

 دوره پایان آزمون

ارزشیابی 
-تکوینی

 خیصیتش

9 98/10/15 
جمع بندي كلی مطالب و 

 رفع اشكال

 از دانشجویان انتظار می رود:

 .مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل نماید 

 .هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک كرده باشد 

 .با انگیزه واشتیاق در امتحان پایان ترم شركت كند 

 آزمون پایانی حل مسائل داده شده  قیقهد 90 ----- حل مسئله عاطفی -شناختی

 نحوه ارزشیابی: *

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت کتبی که 
  حضور منظم در کالس -رم و امتحان پایان ترمامتحان میان ت -آزمون های کوتاه  -پروژه درسی -ارزشیابی فعالیت های کالسی-شرکت در مباحث درسی 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20 کوئیز و تکالیف درسی 

 منابع:
 (. تهران: ارجمند.1و2و3( کتاب جامع بهداشت عمومی )آخرین چاپحاتمی حسین و همکاران. ) -

   رسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی(. دآخرین ویرایشجی. ای. پارک. ک. پاکر) -


