
تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع  

 فرم طرح دوره

 
 بیماریهای شایع در ایران اپیدمیولوژی : نام درس

 2 واحد: تعداد
  رشته تحصیلی:

 عمومی بهداشت 
 مقطع تحصیلی دانشجویان:

 کارشناسی
 محل برگزاری: 

 مدرس:
 دکترسیدرضاخطیبی

 1400-01تحصیلی  دومنیمسال 

 وکنترل بیماریهای واگیر وغیر واگیرانتشار بر توزیع و آشنایی با شناخت عوامل موثر  :هدف کلی درس

شماره 

 جلسه
 جلسه تاریخ

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : شناختی، عاطفی، روان 

 (حرکتی

حیطه و 

 طبقه آن

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و 

وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه

تکالیف 

 دانشجو

 نحوه

 ارزشیابی

1 2/12/400 

 اهداف بیان و معارفه

 آغازین، ارزشیابی درس،

 تاریخچه و تعریف

 اپیدمیولوژی 

 حیطه شناختی:
 تاریخچه مختصری از اپیدمیولوژی را بداند. -1

 .اپیدمیولوژی را تعریف کند -2

 حیطه عاطفی:

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  -1

 ید.همراهی نمامباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  -2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

 اسکای روم

شنبه دو 

18-20  

مطالعه 
مطالب 
کالسی 
ومنابع 

 معرفی شده

 آغازین

 

 عوامل خطر سالمتی 9/12/400 2

 حیطه شناختی:
 .اپیدمیولوژی را بیان کند کاربرد -1

 عوامل خطر سالمتی را شرح دهد. -2

 ه عاطفی:حیط

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم 

، کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

دوشنبه 

18-20  

ه مطالع
مطالب 
کالسی 
ومنابع 

معرفی شده 
 مشارکت در
 ارائه مطلب

 تکوینی

3 16/12/400 
راههای انتقال وکنترل 

  بیماریهاو مصونیت میزبان

  حیطه شناختی:

 کند. راه های انتقال و کنترل بیماری را بیان -1

 .کندرا توصیف  روشها و چگونگی ایمن سازی -2

 حیطه عاطفی:

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم 

، کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

دوشنبه 

18-20  

مطالعه 
مطالب 
کالسی 
ومنابع 

 معرفی شده
 در مشارکت

 ارائه مطلب

 تکوینی



تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع  

 
 بیماریهای شایع در ایران یاپیدمیولوژ : نام درس

 2 واحد: تعداد
  رشته تحصیلی:

 بهداشت عمومی 
 مقطع تحصیلی دانشجویان:

 کارشناسی
 محل برگزاری: 

 مدرس:
 دکترسیدرضاخطیبی

 1400-01تحصیلی  دومنیمسال 

 انتشار وکنترل بیماریهای واگیر وغیر واگیربر توزیع و آشنایی با شناخت عوامل موثر  هدف کلی درس:

ماره ش

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : شناختی، عاطفی، روان 

 حرکتی(

حیطه و 

 طبقه آن

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

تکالیف 

 دانشجو

 نحوه

 ارزشیابی

4 23/12/400 
حوه توزیع بیماریها و منابع ن

 تی در اپید میولوژیاطالعا

  حیطه شناختی:

 شیوه گزارشهای بیماریها را شرح دهد. .1

 .دهد توضیح را اطالعات تحلیل و تجزیه چگونگی .2
 ات مداخله ای را بیان نماید.اقدام از مثالهایی .3

 حیطه عاطفی:

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 هی نماید.همرامباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم ، 

کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

دوشنبه 

18-20  

ه مطالع
مطالب 
کالسی 
ومنابع 

معرفی شده 
 مشارکت در
 ارائه مطلب

 تکوینی

5 15/1/401 
بیماری های منتقله از راه 

 هوا

  حیطه شناختی:

ت بیماری های منتقله از راه هوا و شایعترین آنها را در منطقه کلیا .1

 بیان کند.

 .یدبیان نما را سلوکنترل  اقدامات پیشگیریعالئم، تشخیص،  .2

 حیطه عاطفی:

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

اسخ،بیان وپ

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم ، 

کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

دوشنبه 

18-20  

ه مطالع

مطالب 

کالسی 

ومنابع 

معرفی شده 

 مشارکت در

 ارائه مطلب

 تکوینی

6 22/1/401 
بیماری های منتقله از راه 

 )ادامه( هوا

  حیطه شناختی:

عفونت های ت پیشگیری وکنترل اقدامااهمیت، عالئم، تشخیص،   -1

 .یدبیان نما را تنفسی

عفونتهای اقدامات پیشگیری وکنترل اهمیت، عالئم، تشخیص،  -2
 .یدبیان نما را استرپتوکوکی

 .یدرابیان نما سرخک اقدامات پیشگیریو عالئم، تشخیص -3

 حیطه عاطفی:

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.ه با جدیت شرکت و مباحث مطرح شددر  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم ، 

کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

دوشنبه 

18-20  

ه مطالع

مطالب 

کالسی 

ومنابع 

معرفی شده 

 مشارکت در

 ارائه مطلب

 تکوینی



تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع  

 
 در ایران بیماریهای شایع اپیدمیولوژی : نام درس

 2 واحد: تعداد
  رشته تحصیلی:

 بهداشت عمومی 
 مقطع تحصیلی دانشجویان:

 کارشناسی
 محل برگزاری: 

 مدرس:
 دکترسیدرضاخطیبی

 1400-01تحصیلی  دومنیمسال 

 انتشار وکنترل بیماریهای واگیر وغیر واگیربر توزیع و آشنایی با شناخت عوامل موثر  هدف کلی درس:

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( جلسهتاریخ 

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : شناختی، عاطفی، روان 

 حرکتی(

حیطه و 

 طبقه آن

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و 

وسایل 

 آموزشی

 زمان جلسه
تکالیف 

 دانشجو

 نحوه

 ارزشیابی

7 29/1/401 
بیماری های منتقله از راه 

 آب وغذا

  حیطه شناختی:

ت بیماری های منتقله از راه آب وغذا و شایعترین آنها را در کلیا .3

 منطقه بیان کند.

 .یدبیان نما را تیفوئیدوکنترل  اقدامات پیشگیریعالئم، تشخیص،  .4

 حیطه عاطفی:

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

ی،پرسش سخنران

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم 

، کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

دوشنبه 

18-20  

ه مطالع

مطالب 

کالسی 

ومنابع 

معرفی شده 

 درمشارکت 

 ارائه مطلب

 تکوینی

8 5/2/401 
بیماری های منتقله از راه 

 )ادامه(آب وغذا

  حیطه شناختی:

بیماریهای اقدامات پیشگیری وکنترل یص، اهمیت، عالئم، تشخ -4

 .یدبیان نما را اسهالی

بیماریهای اقدامات پیشگیری وکنترل اهمیت، عالئم، تشخیص،  -5
 .یدبیان نما را یآمیب

 .یدرابیان نما کرمهای روده اقدامات پیشگیریو عالئم، تشخیص -6

 حیطه عاطفی:

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  -7

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  -8

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم 

، کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

دوشنبه 

18-20  

مطالعه 

مطالب 

کالسی 

ومنابع 

معرفی شده 

ومشارکت 

درارائه 

 مطلب

 تکوینی

9 12/2/401 

شی از تماس بیماری های نا

 مستقیم

 میان ترم

  حیطه شناختی:

بیماریهای اقدامات پیشگیری وکنترل عالئم، تشخیص، اهمیت،  .1
 .یدبیان نما را آمیزشی

هپاتیت های وکنترل  اقدامات پیشگیریاهمیت، عالئم، تشخیص،  .2

 .یدبیان نما را ویروسی

 حیطه عاطفی:

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم 

، کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

دوشنبه 

18-20  

ه مطالع

مطالب 

کالسی و 

منابع 

معرفی شده 

 مشارکت در

 تکوینی

 پایانی



تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع  

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2
 ارائه مطلب

 یر واگیرانتشار وکنترل بیماریهای واگیر وغبر توزیع و آشنایی با شناخت عوامل موثر  هدف کلی درس:

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : شناختی، عاطفی، روان 

 حرکتی(

حیطه و 

 طبقه آن

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و 

وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه

تکالیف 

 دانشجو

 نحوه

 ارزشیابی

10 19/2/401 
 بیماری های منتقله بوسیله

 بند پایان

  حیطه شناختی:

کلیات بیماری های منتقله بوسیله بندپایان و شایعترین آنها را در   .5

 منطقه بیان کند.

 .یدبیان نما را ریاوکنترل ماال اقدامات پیشگیریعالئم، تشخیص،  .6

 حیطه عاطفی:.

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.کت و مباحث مطرح شده با جدیت شردر  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم 

، کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

دوشنبه 

18-20  

ه مطالع

مطالب 

کالسی 

ومنابع 

معرفی شده 

 درمشارکت 

 ارائه مطلب

 تکوینی

11 26/2/401 
بیماری های منتقله بوسیله 

 امه()ادبند پایان

  حیطه شناختی:

 اهمیت بیماری سالک در کشور و استان را شرح دهد. .1

 .دهد توضیح را سالک بیماری انواع .2

 را توضیح دهد.ری و کنترل سالک ات پیشگیاقدام .3

 .دهد شرح را سالک کنترل درمان روش .4

 .دهد توضیح را سالک بیماری مراقبت .5

 حیطه عاطفی:.

 .دهددقت گوش  در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم 

، کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

دوشنبه 

18-20  

مطالعه 

مطالب 

کالسی 

ومنابع 

معرفی شده 

ومشارکت 

درارائه 

 مطلب

 تکوینی

12 2/3/401 
شترک بین ماری های مبی

 دام و انسان

  حیطه شناختی:

کلیات بیماری های مشترک بین انسان و دام و شایعترین آنها را در  .1

 منطقه بیان کند.

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

نرم افزار 

اسکای روم 

، کلیپ 

دوشنبه 

18-20  

ه مطالع

مطالب 

کالسی 
 تکوینی

 بیماریهای شایع در ایران اپیدمیولوژی : نام درس
 2 واحد: تعداد

  رشته تحصیلی:
 بهداشت عمومی 

 مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

 محل برگزاری: 
 مدرس:

 دکترسیدرضاخطیبی
 1400-01تحصیلی  دومنیمسال 



تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع  

 .یداقدامات پیشگیری وکنترل تب مالت رابیان نماعالئم، تشخیص،  .2

 حیطه عاطفی:

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.حث مطرح شده با جدیت شرکت و مبادر  .2

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

ویدئویی 

 آموزشی

ومنابع 

معرفی شده 

 مشارکت در

 ارائه مطلب

 انتشار وکنترل بیماریهای واگیر وغیر واگیربر توزیع و آشنایی با شناخت عوامل موثر  هدف کلی درس:

شماره 

 لسهج
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : شناختی، عاطفی، 

 روان حرکتی(

حیطه و 

 طبقه آن

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه

تکالیف 

 دانشجو

 نحوه

 ارزشیابی

13 9/3/401 
شترک بین ماری های مبی

 دام و انسان )ادامه(

  حیطه شناختی:

 .یدبیان نما را هاریوکنترل  اقدامات پیشگیریعالئم، تشخیص،  .1

 را کیست هیداتیدوکنترل  اقدامات پیشگیریعالئم، تشخیص،  .2

 .یدبیان نما

 د. یرابیان نمانیازیس اقدامات پیشگیری وکنترل تتشخیص، عالئم، .3

 حیطه عاطفی:
 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم ، 

کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

دوشنبه 

18-20  

مطالعه 

مطالب 

کالسی 

ومنابع 

معرفی شده 

ومشارکت 

درارائه 

 مطلب

 تکوینی

 ها وسرطانها ناتوانی 16/3/401 14

  حیطه شناختی:

 سرطانها در استان را بیان کند. نشایعتری .1

 .دهد شرح را سرطان شیوع افزایش در موثر عوامل .2

 حیطه عاطفی: 

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

ل تجربی مسائ

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم ، 

کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

دوشنبه 

18-20  

مطالعه 

مطالب 

کالسی 

ومنابع 

معرفی شده 

ومشارکت 

درارائه 

 مطلب

 تکوینی

 ریهای شایع در ایرانبیما اپیدمیولوژی : نام درس
 2 واحد: تعداد

  رشته تحصیلی:
 بهداشت عمومی 

 مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

 محل برگزاری: 
 مدرس:

 دکترسیدرضاخطیبی
 1400-01تحصیلی  دومنیمسال 



تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع  

 اریهای قلب و عروقمبی 23/3/401 15

  حیطه شناختی:

 عوامل موثر در افزایش بیماریهای قلب وعروقی را شرح دهد. .1

 را وعروقی قلب بیماریهای کنترل و پیشگیری داماتاق .2
 .دهد توضیح

 حیطه عاطفی: 

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

، اسکای روم 

کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

دوشنبه 

18-20  

مطالعه 

مطالب 

کالسی 

ومنابع 

معرفی شده 

ومشارکت 

درارائه 

 مطلب

 تکوینی

 انتشار وکنترل بیماریهای واگیر وغیر واگیربر توزیع و آشنایی با شناخت عوامل موثر  هدف کلی درس:

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : شناختی، عاطفی، روان 

 حرکتی(

حیطه و 

 طبقه آن

 یاددهی روش

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

تکالیف 

 دانشجو

 نحوه

 ارزشیابی

 ء تغذیهوس 30/3/401 16

  حیطه شناختی:

 .اهمیت سوء تغذیه را شرح دهد .1

 .انواع سوءتغذیه را برشمارد  .2

 .عالئم سوءتغذیه را بیان کند .3

 .اقدامات پیشگیری و کنترل سوءتغذیه را توضیح دهد .4

 حیطه عاطفی: 

 .دهدر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش د .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم 

، کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

دوشنبه 

18-20  

مطالعه 

مطالب 

کالسی 

ومنابع 

معرفی شده 

ومشارکت 

درارائه 

 مطلب

 تکوینی

 بیماریهای شایع در ایران اپیدمیولوژی : نام درس
 2 واحد: تعداد

  رشته تحصیلی:
 بهداشت عمومی 

 مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

 محل برگزاری: 
 مدرس:

 دکترسیدرضاخطیبی
 1400-01تحصیلی  دومنیمسال 



تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع  

 سوانح و حوادث 6/4/401 17

  حیطه شناختی:

 .اپیدمیولوژی سوانح وحوادث را بیان کنند .1

 .قدامات پیشگیری و کنترل سوانح و حوادث را توضیح دهدا .2

 حیطه عاطفی: 
 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم 

، کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

دوشنبه 

18-20  

مطالعه 

مطالب 

کالسی 

ومنابع 

معرفی شده 

ومشارکت 

درارائه 

 مطلب

 تکوینی

 پایانی
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