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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan) فرم طرح دوره                      

                                                                                                                                                                                                       

بیماری های غیر  :  نام درس
 واگیر 

 2تعداد واحد: 

بهداشت  رشته تحصیلی: 
 عمومی

 

 مقطع تحصیلی دانشجویان: 
 کارشناسی

 

 محل برگزاری: 
 داشتiدانشکده ب

 

خانم  مدرس: 
 عطاریان

 

-1400 نیمسال تحصیلی:
1401 

 بهداشت نام دانشکده:
بهداشت  گروه آموزشی:

 عمومی

یکشنبه  روز و ساعت برگزاری: 
18-20 

 

تلفن و روزهای 
  تماس: 

 آدرس دفتر:

 

 آدرس ایمیل:

Attarianf1@thums.ac.ir 

 

 آشنایی با بیماری های غیر واگیر ، اپیدمیولوژی آن، علل ایجاد کننده و روش های پیشگیری و کنترل   هدف کلی درس:

 انتظار می رود دانشجو در پایان این دوره بتوانند:اهداف اختصاصی درس: 

 بیماری هادوره گذار آشنایی با -1

 ی بیماری های غیر واگیر ر اپیدمیولوژداهمیت ساختار جمعیت آشنایی با  -2

 ی غیر واگیر یماری هااهداف مبارزه با ب آشنایی با -3

 بیماری های غیر واگیر استراتژی های اصلی کنترل  آشنایی با -4

 ماری های قلبی عروقی تعریف بیماری، عالئم بالینی، علل و عوامل خطر و اپیدمیولوژی بی آشنایی با -5
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 وژی سرطان های شایع  تعریف بیماری، عالئم بالینی، علل و عوامل خطر و اپیدمیول آشنایی با -6

 ماری دیابتیب یولوژیدمیعلل و عوامل خطر و اپ ،ینیعالئم بال ،یماریب فیتعر آشنایی با -7

 اع کم خونی و اپیدمیولوژی انو تعریف بیماری، عالئم بالینی، علل و عوامل خطر آشنایی با -8

 ژی حوادث و سوانح ولوتعریف ، علل و عوامل خطر و اپیدمی آشنایی با -9

 ی های مزمن شغلی یمارتعریف، علل و عوامل خطر و اپیدمیولوژی ب آشنایی با -10

 

 

  :منابع اصلی درس٭

 انتشارات و دستورالعمل های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  -1

 های غیر واگیر و شایع ایراناپیدمیولوژی بیماری  -2

 

  :درس یفرع منابع

 : سیتدر روش

  به روش های سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی.  تدریس مجازی )آنالین و افالین( و حضوری

 مسوولیت های فراگیران:

 پیش خوانی مباحثف آمادگی شرکت در مباحث درسی.حضور به موقع در کالس، 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

  و بارم مربوط به هر ارزشیابی:نحوه ارزشیابی دانشجو ٭

 10 بارم: نمره    1نمره، حضور و غیاب  5نمره، میان ترم  4تکالیف     الف( در طول دوره )کوئیز، تکالیف،امتحان میان ترم...(:  

 10 بارم:                                                                                                                            امتحان کتبیب( پایان دوره:    

 

  سیاست مسوول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس:٭

 غیبت غیر موجهه بیش از دو جلسه حذف درس.

 ز ده دقیقه عدم اجازه ورود به کالستاخیر بیش ا
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 1401-1400نیمسال اول/دوم  بیماری های غیر واگیر   جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

آمادگی الزم دانشجویان قبل از شروع 

 کالس
 ردیف تاریخ ساعت عنوان مدرس

پیش خوانی فصل اول کتاب بیماری های غیرواگیر 

 شایع ایران

خانم 

 عطاریان
 1 1/12/1400 20-18 آشنایی با بیماری های غیر واگیر و گذار بیماری ها

پیش خوانی فصل اول ودوم کتاب بیماری های غیر 

 واگیر شایع ایران

خانم 

 عطاریان

 یماریب یولوژیدمیدر اپ تیساختار جمع تیاهم

 ریواگ ریغ یها
18-20 8/12/1400 2 

غیر پیش خوانی فصل اول ودوم کتاب بیماری های 

 واگیر شایع ایران

خانم 

 عطاریان
 3 15/12/1400 20-18  ریواگ ریغ یها یماریاهداف مبارزه با ب

پیش خوانی بخش اول دستورالعمل بیماری های غیر 

 واگیر

خانم 

 عطاریان

 ریغ یها یماریکنترل ب یاصل یها یاستراتژ

 ریواگ
18-20 22/12/1400 4 

پیش خوانی بخش بیماری های قلبی عروقی 

 دستورالعمل بیماری های غیر واگیر

خانم 

 عطاریان

علل و عوامل خطر و  ،ینیعالئم بالی ماریب فیتعر

 یعروق یقلب یها یماریب یولوژیدمیاپ
18-20 14/1/1401 5 

پیش خوانی بخش بیماری های قلبی عروقی 

 دستورالعمل بیماری های غیر واگیر

خانم 

 عطاریان

علل و عوامل خطر و  ،ینیعالئم بالی ماریب فیتعر

 یعروق یقلب یها یماریب یولوژیدمیاپ
18-20 21/1/1401 6 

پیش خوانی بخش سرطان های شایع دستورالعمل 

 بیماری های غیر واگیر

خانم 

 عطاریان

علل و عوامل خطر و  ،ینیعالئم بال ،یماریب فیتعر

   عیشا یسرطان ها یولوژیدمیاپ
18-20 28/1/1401 7 

سرطان های شایع دستورالعمل پیش خوانی بخش 

 بیماری های غیر واگیر

خانم 

 عطاریان

علل و عوامل خطر و  ،ینیعالئم بال ،یماریب فیتعر

   عیشا یسرطان ها یولوژیدمیاپ
18-20 4/2/1401 8 



 

5 

 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 
خانم 

 عطاریان
 9 11/2/1401 20-18 امتحان میان ترم

پیش خوانی بخش بیماری دیابت دستورالعمل بیماری 

 واگیرهای غیر 

خانم 

 عطاریان

علل و عوامل خطر و  ،ینیعالئم بال ،یماریب فیتعر

 یماری دیابت ب یولوژیدمیاپ
18-20 18/2/1401 10 

پیش خوانی بخش بیماری دیابت دستورالعمل بیماری 

 های غیر واگیر

خانم 

 عطاریان

علل و عوامل خطر و  ،ینیعالئم بال ،یماریب فیتعر

 یماری دیابت ب یولوژیدمیاپ
18-20 25/2/1401 11 

 فصل مرتبط کتاب بیماری های غیر واگیر شایع ایران
خانم 

 عطاریان

تعریف بیماری، عالئم بالینی، علل و عوامل خطر و 

 اپیدمیولوژی انواع کم خونی 
18-20 1/3/1401 12 

 فصل مرتبط کتاب بیماری های غیر واگیر شایع ایران
خانم 

 عطاریان

تعریف بیماری، عالئم بالینی، علل و عوامل خطر و 

 اپیدمیولوژی سالمت روان 
18-20 8/3/1401 13 

 فصل مرتبط کتاب بیماری های غیر واگیر شایع ایران
خانم 

 عطاریان

علل و عوامل خطر و اپیدمیولوژی و کنترل حوادث 

 و سوانح 

 

18-20 22/3/1401 14 

 واگیر شایع ایرانفصل مرتبط کتاب بیماری های غیر 
خانم 

 عطاریان

تعریف، علل و عوامل خطر و اپیدمیولوژی بیماری 

 های مزمن شغلی
18-20 29/3/1401 15 

 
خانم 

 عطاریان
 16 2/4/1401 10-9 جمع بندی و رفع اشکال 

 17 18/4/1401 10-8 امتحان پایان ترم  
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 1401تیر  18  تاریخ امتحان پایان ترم:٭                                 1401اردیبهشت  11تاریخ امتحان میان ترم:   ٭

  سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:٭

 

 

 


