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 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 ل:جلسه او یهدف کل

 و جهان رانیدر ا یبهداشت و پزشک خچهیکسب دانش در مورد تار

 اهداف ویژه جلسه اول:

 :دانشجو قادر باشد انیدر پا
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 :دومجلسه  یکلهدف 

  تیساختار جمع راتییو سالمت وتغ کیولوژیدمیکسب دانش در مورد گذر اپ

 :دومجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 گذر اپیدمیولوژیک و سالمت را توضیح دهد. – 1

  کند بیانمختلف گذار سالمت را  یهاپرداختن به جنبه یچگونگ  – 2



 دلیل توضیح دهد.سیستم سالمت رابا بیان مداخالت با توجه به گذر اپیدمیولوژیک وسالمت و تغییرات ساختار جمعیت اولویتهای  - 3

 

 :سومجلسه  یهدف کل

 کننده سالمت نییتع یو جهان و عوامل اجتماع رانیسالمت در ا یمایکسب دانش در مورد س

 :سومجلسه  ژهیو اهداف
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 دهد. حیسالمت را توض یمایمختلف س یهاجنبه استفاده سیاستگزاران سالمت از یچگونگ -1

 

 :چهارمجلسه  یهدف کل

 گردش خون ندیکشف فرا یو چگونگ خچهیکسب دانش در مورد تار

 :چهارمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 دهد. حیگردش خون را توض ندیکشف فرا خچهیتار  - 1

 دهد حیگردش خون را توض یابداع روشها یچگونگ - 2

 

 :پنجمجلسه  یهدف کل

 سهایارگان کرویکشف م یو  چگونگ خچهیکسب دانش در مورد تار

 :پنجمجلسه  ژهیاهداف و
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 :ششمجلسه  یهدف کل

 کشف واکسن ها خچهیکسب دانش در مورد تار

 :ششمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در
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 با واکسن را بشناسد. پیشگیری قابل  یهایماریب -2

 دهد. حیمهم را توض یهااز واکسن یدرمورد برخ یو اختصاص یکشف واکسن به صورت عموم خچهیتار -3

 

 :هفتمجلسه  یهدف کل

  یودرمان یصیتشخ یکسب دانش در موردابداع روش ها

 :هفتمجلسه  ژهیاهداف و 

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 .دینما انیرا ب هایماریب صیتشخمهم  یابداع روشها یچگونگتاریخچه و   - 1

 را شرح دهد. یدرمان یها وهیابداع شو چگونپی  خچهیتار  - 2

 

 

 :هشتمجلسه  یهدف کل

 اعضا و... وندیپ ک،یمهندسی ژنت ،یادیبن یپزشکی شامل سلولها ینوین پزشک یکسب دانش در مورد پدیده ها

 :هشتمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 توضیح دهد یادیبن یسلولها به اجمال در مورد  - 1

 دهد حیتوض کیژنت یمهندس به اجمال در مورد   - 2

 دهد حیاعضا توض وندیپ به اجمال در مورد   - 3

 دهد حیتوض شگاهیآزما طیمحبارور ساختن در  به اجمال در مورد   - 1

 

 :نهمجلسه  یهدف کل

 یکسب دانش در مورد اصطالحات متداول در بهداشت و پزشک

 :نهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 مهم پزشکی را شرح دهد . یشوندهایپسوند ها و پ - 1

 در بهداشت عمومی را شرح دهد . جیپزشکی را یواژه ها  - 2

 در بهداشت عمومی را شرح دهد . جیاختصارات پزشکی را - 3



 

 :دهمجلسه  یهدف کل

 کسب دانش در مورد درد و علل آن

 :دهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 درد را تعریف نماید - 1

 علل درد را بیان نماید – 2

 راههای پیشگیری از درد را توضیح دهد – 3

 

 :یازدهمجلسه  یهدف کل

 یعروق یدستگاه قلب یهایماریکسب دانش در مورد ب

 :یازدهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 دینما انیرا ب یعروق یقلب یهایماریب وعیو ش تیاهمبه اجمال  – 1

 را شرح دهد یعروق یقلب یهایماریب یعیظب ریبه اجمال س  – 2

 را شرح دهد یعروق یقلب یهایماریو عوارض ب میبه اجمال عال  – 3

 کند انیرا ب یعروق یقلب یهایماریب صیتشخ یبه اجمال راهها  – 1

 دهد  حیرا توض یعروق یقلب یهایماریدرما ن ب یبه اجمال راهها  – 5

  دینما انیرا ب یعروق یقلب یهایماریبه اجمال عوامل خطر ب  – 1

 را نام ببرد یعروق یقلب یهایماریدر معرض خطر ب یبه اجمال گروهها  – 7

 دهد حیرا توض یعروق یقلب یهایماریب یریشگیپ یبه اجمال راهها  – 8

 

 :دوازدهمجلسه  یهدف کل

 یعصب دستگاه یهایماریکسب دانش در مورد ب

 :دوازدهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیدر پا

 دینما انیرا ب یدستگاه عصب  یهایماریب وعیو ش تیبه اجمال اهم – 1

 را شرح دهد  یدستگاه عصب  یهایماریب یعیظب ریبه اجمال س  – 2

 را شرح دهد یدستگاه عصب  یهایماریو عوارض ب میبه اجمال عال  – 3

 کند انیرا ب یدستگاه عصب  یهایماریب صیتشخ یبه اجمال راهها  – 1

 دهد  حیرا توض یدستگاه عصب  یهایماریدرما ن ب یبه اجمال راهها  – 5

  دینما انیرا ب یدستگاه عصب  یهایماریاجمال عوامل خطر ببه   – 1

 را نام ببرد یدستگاه عصب  یهایماریدر معرض خطر   ب یبه اجمال گروهها  – 7

 دهد حیرا توض یدستگاه عصب  یهایماریب   یریشگیپ یبه اجمال راهها  – 8

 

 :سیزدهمجلسه  یهدف کل

 دستگاه تنفس یهایماریکسب دانش در مورد ب

 :سیزدهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 دینما انیدستگاه تنفس را ب   یهایماریب وعیو ش تیبه اجمال اهم – 1

 دستگاه تنفس را شرح دهد   یهایماریب یعیظب ریبه اجمال س  – 2

 دستگاه تنفس را شرح دهد   یهایماریو عوارض ب میبه اجمال عال  – 3

 کند انیدستگاه تنفس  را ب   یهایماریب صیتشخ یبه اجمال راهها  – 1

 دهد  حیدستگاه تنفس را توض   یهایماریدرما ن ب یبه اجمال راهها  – 5

  دینما انیدستگاه تنفس را ب   یهایماریبه اجمال عوامل خطر ب  – 1

 دستگاه تنفس را نام ببرد   یهایماریدر معرض خطر   ب یبه اجمال گروهها  – 7

 دهد حیدستگاه تنفس را توض   یهایماریب   یریشگیپ یاجمال راههابه   – 8

 

 :چهاردهمجلسه  یهدف کل

 دستگاه گوارش یهایماریکسب دانش در مورد ب

 :چهاردهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 دینما انیگوارش را ب دستگاه    یهایماریب وعیو ش تیبه اجمال اهم – 1

 گوارش را شرح دهد دستگاه    یهایماریب یعیظب ریبه اجمال س  – 2

 گوارش را شرح دهد دستگاه    یهایماریو عوارض ب میبه اجمال عال  – 3

 کند انیگوارش را ب دستگاه    یهایماریب صیتشخ یبه اجمال راهها  – 1

 دهد  حیگوارش را توض دستگاه    یهایماریدرما ن ب یبه اجمال راهها  – 5

  دینما انیگوارش را ب دستگاه    یهایماریاجمال عوامل خطر ببه   – 1



 گوارش را نام ببرد دستگاه    یهایماریدر معرض خطر   ب یبه اجمال گروهها  – 7

 دهد حیگوارش را توض دستگاه    یهایماریب   یریشگیپ یبه اجمال راهها  – 8

 

 :پانزدهمجلسه  یهدف کل

 یدستگاه ادرار یهایماریکسب دانش در مورد ب

 :انزدهمپجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 دینما انیرا ب یادرار دستگاه     یهایماریب وعیو ش تیبه اجمال اهم – 1

 را شرح دهد یادرار دستگاه     یهایماریب یعیظب ریبه اجمال س  – 2

 را شرح دهد یادرار دستگاه     یهایماریو عوارض ب میبه اجمال عال  – 3

 کند انیرا ب یادرار دستگاه     یهایماریب صیتشخ یبه اجمال راهها  – 1

 دهد  حیرا توض یادرار دستگاه     یهایماریدرما ن ب یبه اجمال راهها  – 5

  دینما انیرا ب یادرار دستگاه     یهایماریبه اجمال عوامل خطر ب  – 1

 را نام ببرد یادرار دستگاه     یهایماریدر معرض خطر   ب یبه اجمال گروهها  – 7

 دهد حیرا توض یادرار دستگاه     یهایماریب   یریشگیپ یبه اجمال راهها  – 8

 

 

 :شانزدهمجلسه  یهدف کل

 غدد  یهایماریکسب دانش در مورد ب

 :شانزدهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 دینما انیغدد را ب  یهایماریب وعیو ش تیبه اجمال اهم – 1

 غدد را شرح دهد    یهایماریب یعیظب ریبه اجمال س  – 2

 غدد  را شرح دهد    یهایماریو عوارض ب میبه اجمال عال  – 3

 کند انیغدد را ب    یهایماریب صیتشخ یبه اجمال راهها  – 1

 دهد  حیغدد را توض    یهایماریدرما ن ب یبه اجمال راهها  – 5

  دینما انیغدد را ب    یهایماریعوامل خطر ببه اجمال   – 1

 غدد را نام ببرد    یهایماریدر معرض خطر   ب یبه اجمال گروهها  – 7

 دهد حیغدد را توض    یهایماریب   یریشگیپ یبه اجمال راهها  – 8

 

 :هفدهمجلسه  یهدف کل

  ژنتیک یهایماریکسب دانش در مورد ب

 :هفدهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 دینما انیرا ب کیژنت   یهایماریب وعیو ش تیبه اجمال اهم – 1

 را شرح دهد کیژنت     یهایماریب یعیظب ریبه اجمال س  – 2

 را شرح دهد کیژنت     یهایماریو عوارض ب میبه اجمال عال  – 3

 کند انیرا ب کیژنت     یهایماریب صیتشخ یبه اجمال راهها  – 1

 دهد  حیرا توض کیژنت     یهایماریدرما ن ب یبه اجمال راهها  – 5

  دینما انیرا ب کیژنت     یهایماریبه اجمال عوامل خطر ب  – 1
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 منابع:

 ع در اِیران. انتشارات خسروی ؛ وِیراست سومیمارِهای شاِببِ کنترل و اپیدمیولوژی –دون؛ دکتر جانقربان محسن ؛ دکترحاتمی حسِن یزی ،فرِیدکتر عزِ -

 اتشارات و دستور العمل های زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراقبت از بِیمارِهای غِیر واگِیر- 

 

 روش تدریس:

 یا حضوری یمتن در کالس مجازو  ریو استفاده از تصو یسخنران

 

 وسایل آموزشی :

Power point ینترنتیبصورت ا دیبا استفاده از سامانه نو یمجاز یو کالسها  

 

 

 یابیسنجش و ارزش



سهم از نمره  روش       آزمون

کل)بر حسب 

 درصد(

 ساعت تاریخ 

آزمون پایان 

 ترم

  یامتحان کتب

 یا نهیچهار گز 

 حضوری یا آنالین

 طبق برنامه دانشکده طبق برنامه دانشکده 14%

حضور فعال 

 در کالس

 بهبه موقع پاسخ 

 سواالت

 فیو انجام تکال

   در طول ترم

-1141یلیاول سال تحص مسالین دهمهفهفته اول تا  14%

1144  

 شنبه ها اگر حضوری باشد 11 – 11

 
 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 فیو ارسال به موقع تکال ینترنتیا یاستفاده به موقع از کالسها -

 باشد یاگر کالس حضور

 باشد. یدانشکده م یدانشجو بر اساس مقررات آموزش بتیغ -

 حضور به موقع دانشجو در کالس و قبل از حضور استاد  -

 خاموش بودن تلفن همراه دانشجو  -

 مشارکت در مطالب کالس تا حد امکان    -

 نظم و انضباط در کالس تیرعا  -

 و پاسخ به سئواالت یمشارکت فعال در بحث گروه -

 

 

 

 

 

 روز و ساعت جلسه : و بهداشت یپزشک اتیکل  جدول زمانبندی درس

 61-61اگر آنالین باشد طبق برنامه زیر و اگر حضوری باشد شنبه هر هفته 

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1  
 

 اول هفته

آشنایی با اهمیت،بیماریهای غیر واگیر استراتژی و اهداف مبارزه با آنها با تاکید بر 

  گذر اپیدمیولوژیک و سالمت وتغییرات ساختار جمعیت

 دکتر بهروز حمزه

آشنایی با بیماری دیابت، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آن و  هفته دوم 2

  اپیدمیولوژی بیماری

 هروز حمزهدکتر ب

اختالالت کمبود ید، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آنها و  آشنایی با هفته سوم 3

 اپیدمیولوژی بیماری
 

 دکتر بهروز حمزه

بیماری پرفشاری خون، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آن  آشنایی با هفته چهارم 1

 و اپیدمیولوژی بیماری
 

 حمزهدکتر بهروز 

آشنایی با بیماریهای قلبی عروقی )بیماریهای ایسکمیک و رماتیسم قلبی(، علل  هفته پنجم 5

 ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آنها و اپیدمیولوژی بیماری
 

 دکتر بهروز حمزه

بیماریهای قلبی عروقی )بیماریهای ایسکمیک و رماتیسم قلبی(، علل  آشنایی با هفته ششم 1

 کننده، راههای پیشگیری و درمان آنها و اپیدمیولوژی بیماری )ادامه( ایجاد

 

 دکتر بهروز حمزه

بیماری تاالسمی، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آن و  آشنایی با هفته هفتم 7

 اپیدمیولوژی بیماری

 

 دکتر بهروز حمزه

 پیشگیری از آن و اپیدمیولوژی بیماریتصادفات رانندگی، علل و راههای  آشنایی با هفته هشتم 8

 

 دکتر بهروز حمزه



سوانح و سوختگی ، علل و راههای پیشگیری از  آنها و اپیدمیولوژی  آشنایی با هفته نهم 9

 بیماری

 

 دکتر بهروز حمزه

آشنایی با انواع بیماری کم خونی، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آن  هفته دهم 14

 اپیدمیولوژی بیماریو 

 

 دکتر بهروز حمزه

بیماریهای تنفسی شغلی، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان  آشنایی با هفته یازدهم 11

 آنها و اپیدمیولوژی بیماری

 

 دکتر بهروز حمزه

نها آآشنایی بایماریهای تنفسی شغلی، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان  هفته دوازدهم 12

 و اپیدمیولوژی بیماری

 

 دکتر بهروز حمزه

سرطانهای شایع، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آنها و  آشنایی با هفته سیزدهم 13

 اپیدمیولوژی بیماری )ادامه(

 

 دکتر بهروز حمزه

پیشگیری و بیماریهای روماتیسمی مزمن، علل ایجاد کننده، راههای  آشنایی با هفته چهاردهم 11

 درمان آنها و اپیدمیولوژی بیماری

 

 دکتر بهروز حمزه

آشنایی با بیماریهای روانی، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آنها و  هفته پانزدهم 15

 اپیدمیولوژی بیماری

 

 دکتر بهروز حمزه

ری و درمان آنها و انواع اعتیاد، علل ایجاد کننده، راههای پیشگی آشنایی با هفته شانزدهم 11

 اپیدمیولوژی بیماری

 

 دکتر بهروز حمزه

آشنایی با انواع خشونت با تاکید بر خشونت خانگی، علل ایجاد کننده، راههای  هفته هفدهم 17

 پیشگیری و اپیدمیولوژی آنها

 

 دکتر بهروز حمزه

 

 


