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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan) فرم طرح دوره                      

                                                                                                                                                                                                       

برنامه ملی مبارزه :  نام درس
 با بیماریهای واگیر

 2تعداد واحد: 

بهداشت رشته تحصیلی: 
 عمومی

 

مقطع تحصیلی دانشجویان: 
 کارشناسی

 

 محل برگزاری: 
 مجازی

 

دکتر مدرس: 
 علیزاده

 

 1400-2نیمسال تحصیلی:

 بهداشتنام دانشکده:
بهداشت گروه آموزشی:

 عمومی

 روز و ساعت برگزاری: 

 

تلفن و روزهای 
تماس: 

09155319756 

 

 آدرس دفتر:
حوزه ریاست 

دانشکده 
 بهداشت

 

 آدرس ایمیل:

Alizadeh1@thums.ac.ir 

 

آشنایی دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی با نحوه پیگیری و مراقبت از بیماری های واگیرداری که در کشور دارای برنامه ملی می  هدف کلی درس:
 .باشند

 اهداف اختصاصی درس: 

  یبرنامه مل یدارا ی نظام شبکه ردریواگ یهایماریوکنترل ب یریشگیپ ص،یعوارض، روش تشخ ،ینیبال عالئمآشنایی با  -ا 

 و جهان  رانیآن در ا ییایانتشار جغراف ر،یواگ یهایماریب کیولوژیدمیاپ تیبا وضعآَشنایی – 2

 با واکسن  یریشگیقابل پ یهایماریمبارزه با ب یکشور یمل یبرنامه هابا آشنایی  – 3
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 در جامعه  رداریواگ یهایماریبه منظور مداخله در امر کنترل ب الزممهارت  آشنایی با - 4

 ریواگ یهایماریب یریو گزارش گ یبا نحوه گزارش دهنایی آش - 5

  :منابع اصلی درس٭

 یتهران یشجاع نیدکتر حس یپارک برگردان به فارس یا ی(مولفان ج 4)جلد یواجتماع یریشگیدرسنامه پ -

 ریواگ یهایماریمراقبت ب یراهنما ها،یماریدر مورد ب یوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک یدستورالعملها نیآخر -

 (WHO(  ریواگ یهایماریمراقبت ب ینامه آموزش نییآ -

 

 

 :درس یفرع منابع

 سفیونیو همکاران چاپ  یمرند رضاینوشته دکتر عل رانیا یاسالم یسالمت در جمهور -

 انیصباغ نیآبرام، اس ، بنسون ، ترجمه دکتر حس فیدر انسان، تأل ریواگ یها یماریکنترل ب -

 و همکاران. یحاتم نیدکتر حس فیتأل یکتاب جامع بهداشت عموم-

 و ییمحمد طباطبا دی: دکتر سسندگانی. نو یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یهایماریب تیریمرکز مد هایماریو مراقبت ب یریشگیاصول پ -

 .همکاران

 ،حل مساله ،یمجاز یبحث در کاناها ،یمجاز فیتکل ،یسخنران: سیتدر روش
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 مسوولیت های فراگیران:

 

% 80و  فیترم و تکال انی% کل نمره با استفاده از امتحان م20که  یبه صورت کتب یابیارزش نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:٭

 . یگرددترم محاسبه م انیدر امتحان پا یماندهباق

 

 محاسبه نمره کل: نحوه

 

 %20...(:                                                                       بارم:، حضور فعال ومنظم در کالسالف( در طول دوره )کوئیز، تکالیف،امتحان میان ترم

 %80بارم:                                                                                           ب( پایان دوره:                                     

 

 در ارزشیابی نهایی لحاظ می گردد سیاست مسوول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس:٭
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 دوم نیمسال برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیردار جدول زمان بندی ارائه برنامه درس..

آمادگی الزم دانشجویان قبل 

 از شروع کالس
 ردیف تاریخ ساعت عنوان مدرس

در  و منظم مطالعه، حضور فعال

و انجام  و پرسش وپاسخ کالس

 تکالیف

 دکتر علیزاده

 هیاول یابیانتظارات و طرح درس و ارز انیمعارفه، ب

حذف، کنترل،  میبا مفاه ییآشنا -هایماریب یبند طبقه

 یماریب یکن شهیر

  

 دوشنبه ها

8-10 

 1 جلسه اول

در  و منظم مطالعه، حضور فعال

و انجام  و پرسش وپاسخ کالس

 تکالیف

 دکتر علیزاده

 یقطع صیموارد مظنون، مشکوک و تشخ فیتعر

 هایماریب کیو آندم یپاندم ،یدمیاپ فیتعر

 آنها یادآوریاصطالحات و  ریسا فیتعر

 2 جلسه دوم

در  و منظم مطالعه، حضور فعال

و انجام  و پرسش وپاسخ کالس

 تکالیف
 دکتر علیزاده

انتقال و  یعفونت، راهها جادیا یعفونت، چگونگ رهیزنج

 مبارزه با یهایاستراتژ ها،یماریانتشار ب

 هایماریب

جلسه 

 سوم
3 

در  و منظم مطالعه، حضور فعال

و انجام  و پرسش وپاسخ کالس

 تکالیف

 دکتر علیزاده
عوارض  ،یولوژیدمیاپ ،ینیبال یو نشانه ها عالئم ف،یتعر

 سل یماریمبارزه با ب یمل و برنامه

جلسه 

 چهارم
4 
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در  و منظم مطالعه، حضور فعال

و انجام  و پرسش وپاسخ کالس

 تکالیف

 دکتر علیزاده
عوارض  ،یولوژیدمیاپ ،ینیبال یو نشانه ها عالئم ف،یتعر

 یجلد وزیشمانیل یماریمبارزه با ب یمل و برنامه

جلسه 

 پنجم
5 

در  و منظم مطالعه، حضور فعال

و انجام  و پرسش وپاسخ کالس

 تکالیف

 دکتر علیزاده
عوارض  ،یولوژیدمیاپ ،ینیبال یعالئم و نشانه ها ف،یتعر

 سرخک یماریمبارزه با ب یو برنامه مل

جلسه 

 ششم
6 

در  و منظم فعالمطالعه، حضور 

و انجام  و پرسش وپاسخ کالس

 تکالیف

 دکتر علیزاده
عوارض  ،یولوژیدمیاپ ،ینیبال یعالئم و نشانه ها ف،یتعر

 فلج اطفال یماریمبارزه با ب یو برنامه مل

جلسه 

 هفتم
7 

در  و منظم مطالعه، حضور فعال

و انجام  و پرسش وپاسخ کالس

 تکالیف

 دکتر علیزاده
عوارض  ،یولوژیدمیاپ ،ینیبال یعالئم و نشانه ها ف،یتعر

 سرخجه یماریمبارزه با ب یو برنامه مل

جلسه 

 هشتم
8 

در  و منظم مطالعه، حضور فعال

و انجام  و پرسش وپاسخ کالس

 تکالیف

 دکتر علیزاده
عوارض  ،یولوژیدمیاپ ،ینیبال یعالئم و نشانه ها ف،یتعر

 هپاتیت یماریمبارزه با ب یو برنامه مل
 9 جلسه نهم

در  و منظم مطالعه، حضور فعال

و انجام  و پرسش وپاسخ کالس

 تکالیف

 دکتر علیزاده
عوارض  ،یولوژیدمیاپ ،ینیبال یو نشانه ها عالئم ف،یتعر

 سیاه سرفه یماریمبارزه با ب یو برنامه مل

جلسه 

 دهم
10 
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در  و منظم مطالعه، حضور فعال

و انجام  و پرسش وپاسخ کالس

 تکالیف

 دکتر علیزاده
عوارض  ،یولوژیدمیاپ ،ینیبال یو نشانه ها عالئم ف،یتعر

 یهار یماریمبارزه با ب یمل و برنامه

جلسه 

 یازدهم
11 

در  و منظم مطالعه، حضور فعال

و انجام  و پرسش وپاسخ کالس

 تکالیف

 دکتر علیزاده
عوارض  ،یولوژیدمیاپ ،ینیبال یو نشانه ها عالئم ف،یتعر

 تب مالت یماریمبارزه با ب یمل و برنامه

جلسه 

 دوازدهم
12 

در  و منظم مطالعه، حضور فعال

و انجام  و پرسش وپاسخ کالس

 تکالیف

 دکتر علیزاده
عوارض  ،یولوژیدمیاپ ،ینیبال یو نشانه ها عالئم ف،یتعر

 ملی دیفتری و برنامه

جلسه 

 سیزدهم
13 

در  و منظم مطالعه، حضور فعال

و انجام  و پرسش وپاسخ کالس

 تکالیف

 دکتر علیزاده
عوارض  ،یولوژیدمیاپ ،ینیبال یو نشانه ها عالئم ف،یتعر

 HIVملی مبارزه با ایدز و و برنامه

جلسه 

 چهاردهم
14 

در  و منظم مطالعه، حضور فعال

و انجام  و پرسش وپاسخ کالس

 تکالیف

 دکتر علیزاده
عوارض  ،یولوژیدمیاپ ،ینیبال یعالئم و نشانه ها ف،یتعر

 وبا یو برنامه مل

جلسه 

 پانزدهم
15 

در  و منظم مطالعه، حضور فعال

و انجام  و پرسش وپاسخ کالس

 تکالیف

 دکتر علیزاده

 یساز منینامطلوب ا یامدهایپ
جلسه 

 شانزدهم
16 
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                                                                      1401نیمه اول اردیبهشت تاریخ امتحان میان ترم:   ٭

 18/4/1401تاریخ امتحان پایان ترم:٭

 حضور فعال و منظم در کالس،مشارکت فعال در بحثها سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:٭

 

 

 


