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 1تعداد واحد: 

 
 رشته تحصیلی:

 فوریت پزشکی

 

 حصیلی دانشجویان:مقطع ت
 کاردانی

 محل برگزاری:
 

 مدرس:
 خانم نیره کثیری

 1399-400تحصیلی  اولنیمسال 

 
 :هدف کلی درس

 زا. درک اهمیت انتقال بیماریهای واگیر و روشهای مبارزه با عوامل بیماری -
 

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب(

ف اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهدا

 آموزشی: شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری
 زمان جلسه مواد و وسایل آموزشی

و  تکالیف

 وظایف

 دانشجو

 ارزشیابینحوه

1  

با اهداف  انیدانشجو ییآشنا
و قانون گذاری در  درس
تعاریف و مفاهیم  کالس،

 سالمتی

 حیطه شناختی: دانشجو باید بتواند

را توضیح  WHOسالمتی از دیدگاه (  تعریف 1

 دهد.

را لیست  WHO( ابعاد سالمتی از تعریف 2

 کند.

 ( عوامل موثر بر سالمتی را لیست کند.3

 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ(  4

از  ابعاد سالمتیمورد ( به سواالتی که در 5

 پاسخ دهد. WHO دگاهید

 

 شناختی

 عاطفی

در سامانه  آموزش مجازی

نوید و ارائهه متوهوی  هه    

صههورف یایههت صههو   و  

 پرسش و پاسه   صویری، 

 در  خش گفوگو  

 

 ،پاورپوینتنرم افزار 
 کتاب، 

 دقیقه 120

تکالیف در 
سامانه 

 سیب

ارزشیابی 

 آغازین

                                                 


)پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  یا تراکمی نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  
 دانشجویان( برگزار گردد.
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2  
 بیماریبا  انیدانشجو ییآشنا

 و سیر طبیعی آن 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه شناختی:.

 یف کند.( بیماری را تعر1

 ( سیر طبیعی بیماری را شرح دهد.2

 ( عوامل ایجاد کننده بیماری را توضیح دهد. 3

 حیطه عاطفی:

 ( با انگیزه مطالب را دنبال می کند.4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 شناختی

 عاطفی

آموزش مجازی در سامانه 

نوید و ارائهه متوهوی  هه    

صههورف یایههت صههو   و  

 ش و پاسه  پرس صویری، 

 در  خش گفوگو  

 

 ،پاورپوینتنرم افزار 
 کتاب، 

 دقیقه 120

تکالیف در 
سامانه 

 سیب
 تکوینی

3  

 
سطوح  با انیدانشجو ییآشنا

 پیشگیری

 دانشجو باید بتواند

 حیطه شناختی:

 ( سطوح پیشگیری را لیست می کند.1

(مثالی در مورد سطوح پیشگیری بیان می 3

 کند.

مورد یک بیماری  سطح پیشگیری را در 4( 4

 مزمن تحلیلی کند.

 حیطه عاطفی:

 ( با انگیزه مطالب را دنبال می کند.4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 ( در مورد روشهای پیشگیری سوال می پرسد.6

 شناختی

 عاطفی

آموزش مجازی در سامانه 

نوید و ارائهه متوهوی  هه    

صههورف یایههت صههو   و  

 پرسش و پاسه   صویری، 

 ر  خش گفوگو  د

 

 ،پاورپوینتنرم افزار 
 کتاب، 

 دقیقه 120

تکالیف در 
سامانه 

 سیب
 تکوینی

4  

با  انیدانشجو ییآشنا
 هایچگونگی سرایت بیماری

 واگیر

 دانشجو باید بتواند

 حیطه شناختی:

 های انتقال بیماری واگیر را توضیح دهد.( راه1

منتقله از خون و ترشحات آشنا های یماریبا ب( 2

 شود.

 حیطه عاطفی:

 ( با انگیزه مطالب را دنبال می کند.4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 شناختی

 عاطفی

آموزش مجازی در سامانه 

نوید و ارائهه متوهوی  هه    

صههورف یایههت صههو   و  

 پرسش و پاسه   صویری، 

 در  خش گفوگو  

 

 ،پاورپوینتنرم افزار 
 کتاب، 

 دقیقه 120

تکالیف در 
 سامانه
 سیب

 تکوینی

5  
اصول با  انیدانشجو ییآشنا

 پیشگیری از بیماریهای واگیر

 دانشجو باید بتواند

 حیطه شناختی:.

 با راههای انتقال بیماری واگیر آشنا شود.( 1

 دوره نهفتگی، بیماری را توضیح دهد.( 2

 ( راههای کنترل بیماری واگیر را شرح دهد.3

 شناختی

  عاطفی

آموزش مجازی در سامانه 

نوید و ارائهه متوهوی  هه    

صههورف یایههت صههو   و  

 پرسش و پاسه   صویری، 

 در  خش گفوگو  

 ،پاورپوینتنرم افزار 
 کتاب، 

 دقیقه 120

تکالیف در 
سامانه 

 سیب
 تکوینی
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 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ( 3

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 4

 

6  
اصول با  انیدانشجو ییآشنا

 کلی بهداشت فردی و محیط

 دانشجو باید بتواند

 حیطه شناختی:.

احتیاط استاندارد را تعریف کرده، کاربرد آنرا  (1

 یان کند.ب

در  فااردیبهداشاات  تیاارعا اهمیاات ( بااا2

 .آشنا شود هایماریاز ب یریشگیپ

را  یل حفاظات فارد  یوساا  زنحوه استفاده ا (3

 ضیح دهد.تو

 حیطه عاطفی:

 انگیزه مطالب را دنبال می کند.( با 4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 شناختی

 عاطفی

آموزش مجازی در سامانه 

نوید و ارائهه متوهوی  هه    

صههورف یایههت صههو   و  

 پرسش و پاسه   صویری، 

 در  خش گفوگو  

 

 ،پاورپوینتنرم افزار 
 کتاب، 

 دقیقه 120

تکالیف در 
سامانه 

 سیب
 تکوینی

7  
شاخص  با انیدانشجو ییآشنا

 های بهداشتی

 دانشجو باید بتواند

 حیطه شناختی:.

 مهمترین شاخص های بهداشتی را بیان کند. (1

  (انواع میزانها را محاسبه نماید. 2

 حیطه عاطفی:

 ( با انگیزه مطالب را دنبال می کند.4

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 شناختی

 عاطفی

مانه آموزش مجازی در سا

نوید و ارائهه متوهوی  هه    

صههورف یایههت صههو   و  

 پرسش و پاسه   صویری، 

 در  خش گفوگو  

 

 ،پاورپوینتنرم افزار 
 کتاب، 

 تکوینی سمینار دقیقه 120

8  

با  انیدانشجو ییآشنا
ضدعفونی کردن آمبوالنس و 

 تجهیزات موجود

 دانشجو باید بتواند

 حیطه شناختی:.

توضایح  را  ضد عفونی فضای داخل آمبوالنس( 1

 دهد.

 شارح ضد عفونی تجهیزات آمباوالنس  ( نحوه 2

 دهد.

 مواد ضد عفونی کننده مناسب را لیست کند.( 3

 حیطه عاطفی:

 ( با انگیزه مطالب را دنبال می کند.4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 شناختی

 عاطفی

آموزش مجازی در سامانه 

نوید و ارائهه متوهوی  هه    

و   و صههورف یایههت صهه 

 پرسش و پاسه   صویری، 

 در  خش گفوگو  

 

 ،پاورپوینتنرم افزار 
 کتاب، 

 تکوینی سمینار دقیقه 120
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و رفع جمع بندی کلی مطالب 

 مشکل

 دانشجو بتواند  

مطالب ارائه شاده در طاول تارا را توضایح     ( 1

 جامعی بدهد.

مسائل مختلف ارائه شده در طول ترا را حال  ( 2

 نماید.

ه این واحد درسای را باه خاوبی    هدف از ارائ( 3

 درک کرده باشد.

با انگیزه و اشاتیا  در امتحاان پایاان تارا     ( 4

 شرکت کند.

 شناختی

 عاطفی
 120 ------ حل مسئله

پاسهههه   ههههه 

سههههوارف در 

 دیسامانه نو
 آزمون پایانی

 

 نحوه ارزشیابی:
  گردد.محاسبه میو همچنین انجام تکالیف در طول ترم  پایان ترممیان ترم و در امتحان  کسب شده کتبیبا توجه به نمره ارزشیابی 

 

 نحوه محاسبه نمره کل:
 نمره( 14)معادل % کل نمره70             آزمون پایان ترم 
 نمره( 6)معادل  % کل نمره30 حضور منظم در کالس کوئیز و 
 

 منابع:
  جی ای پارک، درسنامه پزشکی و پیشگیری اجتماعی ، 

 مارستانی اورژانسهای طبی پیش بی 

  ،1384کلیات خدمات جامع بهداشت عمومی جلد دوم، انتشارات سماط. 
 


