
 

 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 کارشناسی بهداشت عمومیدانشجویان  مخاطبان:                       اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایرانعنوان درس : 

 بلیدر طول هفته با هماهنگی ق پاسخگویی به سواالت فراگیر:                                                                  نظری واحد 2 واحد: تعداد

 دکتر شهاب رضائیان مدرس:                              (        1399-1400اول نیمسال زمان ارائه درس:   )

 ندارد درس و پیش نیاز:

 

 :هدف کلی درس

 ریواگ ریو غ ریهای واگ مارییو انتشار ب عیعوامل موثر بر توزشناخت با  انیدانشجو ییآشنا 

 ریواگ ریو غ ریهای واگ مارییو کنترل ب رییشگیبا راههای انتقال، پدانشجویان  ییآشنا

 

 هدف( هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یکا

 یولوژیدمیاپ یو مدلها میبا مفاه ییآشنا -1

 هایماریب یعیطب ریو س هایماریانتقال ب یبا چگونگ ییآشنا -2

 ریواگ ریو غ ریهای واگ مارییب پیدمیولوژیاصطالحات رایج در آشنایی با  -3

 هوا قیمنتقله از طر یعفونتها یولوژیدمیاپآشنایی با  -4

 هوا قیمنتقله از طر یعفونتها یولوژیدمیاپآشنایی با  -5

 وانیمشترک انسان و ح یهایماریب یولوژیدمیاپآشنایی با  -6

 وانیمشترک انسان و ح یهایماریب یولوژیدمیاپآشنایی با  -7

 وانیمشترک انسان و ح یهایماریب یولوژیدمیاپآشنایی با  -8

 انیمنتقله توسط بندپا یهایماریب یولوژیدمیاپآشنایی با  -9

 ناشی از تماس مستقیم یعفونتها یولوژیدمیاپآشنایی با  -10

 انهای شایع در ایرانآشنایی با سرط -11

 قلبی عروقی در ایران یهایماریب یولوژیدمیاپآشنایی با  -12

 در ایرانافسردگی و خودکشی  یهایماریب یولوژیدمیاپآشنایی با  -13

 بیماریهای منتقله از راه آب یولوژیدمیاپآشنایی با  -14

 قابل پیشگیری با واکسن بیماریهای یولوژیدمیاپآشنایی با  -15

  بیماریهای یولوژیدمیاپآشنایی با  -16

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 یولوژیدمیاپ یو مدلها میبا مفاه ییآشنا هدف کلی جلسه اول:

 ه جلسه اول:اهداف ویژ

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 آشنا شود یولوژیدمیعلم اپ فیبا تعار 
 آشنا شود یمرتبط با سالمت یدادهایرو عیبا مفهوم توز 

 آشنا شود یولوژیدمیعلم اپ یشهایبا انواع گرا

 آشنا شود یو درمان یبهداشت ستمیدر س یولوژیدمیاپ یبا کاربردها 

 هایماریب یعیطب ریو س هایماریانتقال ب یبا چگونگ ییآشنا -2 :دومهدف کلی جلسه 

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 :باشد در پایان دانشجو قادر

 آشنا شود. هایماریانتقال ب یبا چگونگ 

 آشنا شود. هایماریب یعیطب ریبا س 

 ( آشنا شود.تی)مدل مثلث و شبکه عل هایماریب تیعل یبا مدلها -3-2

 ریواگ ریو غ ریهای واگ مارییب یولوژیدمیدر پ جیبا اصطالحات را ییآشنا -3 :سومهدف کلی جلسه 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 :ددر پایان دانشجو قادر باش

 انواع همه گیری آشنا شود.با 

 آشنا شودریهای واگ مارییب یولوژیدمیدر پ جیبا اصطالحات را

 آشنا شودریواگ ریغهای  مارییب یولوژیدمیدر پ جیبا اصطالحات را 

 هوا قیمنتقله از طر یعفونتها یولوژیدمیبا اپ ییآشنا -4 :چهارمهدف کلی جلسه 

 :چهارمجلسه اهداف ویژه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

  با تعریف بیماری آشنا شود.

 با اپیدمیولوژی عمومی بیماری شامل عامل عفونت، مخزن، دوره کمون، روش انتقال ... آشنا شود.



 .یدمیولوژی بیماری در ایران آشنا شودبا اپ

 آشنا شود. رانیدر ا یماریو کنترل ب یریشگیپ اتیعملبا 

 هوا قیمنتقله از طر یعفونتها یولوژیدمیبا اپ ییآشنا -4 :پنجمهدف کلی جلسه 

 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 :اشددر پایان دانشجو قادر ب

  با تعریف بیماری آشنا شود.

 با اپیدمیولوژی عمومی بیماری شامل عامل عفونت، مخزن، دوره کمون، روش انتقال ... آشنا شود.

 .یدمیولوژی بیماری در ایران آشنا شودبا اپ

 آشنا شود. رانیدر ا یماریو کنترل ب یریشگیپ اتیعملبا 

 :ششماهداف ویژه جلسه وانیمشترک انسان و ح یهایماریب یولوژیدمیبا اپ ییآشنا -6 :ششمهدف کلی جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

  با تعریف بیماری آشنا شود.

 با اپیدمیولوژی عمومی بیماری شامل عامل عفونت، مخزن، دوره کمون، روش انتقال ... آشنا شود.

 .یدمیولوژی بیماری در ایران آشنا شودبا اپ

 آشنا شود. رانیدر ا یماریو کنترل ب یریشگیپ اتیعملبا 

 وانیمشترک انسان و ح یهایماریب یولوژیدمیبا اپ ییآشنا -6 :هفتمهدف کلی جلسه 

 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

  با تعریف بیماری آشنا شود.

 با اپیدمیولوژی عمومی بیماری شامل عامل عفونت، مخزن، دوره کمون، روش انتقال ... آشنا شود.

 .یدمیولوژی بیماری در ایران آشنا شودبا اپ

 آشنا شود. رانیدر ا یماریو کنترل ب یریشگیپ اتیعملبا 

 وانیمشترک انسان و ح یهایماریب یولوژیدمیبا اپ ییآشنا -6 :هشتمهدف کلی جلسه 

 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

  با تعریف بیماری آشنا شود.

 با اپیدمیولوژی عمومی بیماری شامل عامل عفونت، مخزن، دوره کمون، روش انتقال ... آشنا شود.

 .یدمیولوژی بیماری در ایران آشنا شودبا اپ

 آشنا شود. رانیدر ا یماریو کنترل ب یریشگیپ اتیعملبا 

 انیمنتقله توسط بندپا یهایماریب یولوژیدمیبا اپ ییآشنا -9 :نهمهدف کلی جلسه 

 :نهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

  با تعریف بیماری آشنا شود.

 با اپیدمیولوژی عمومی بیماری شامل عامل عفونت، مخزن، دوره کمون، روش انتقال ... آشنا شود.

 .یدمیولوژی بیماری در ایران آشنا شودبا اپ

 آشنا شود. رانیدر ا یماریو کنترل ب یریشگیپ اتیعملبا 

 میاز تماس مستق یناش یعفونتها یولوژیدمیبا اپ ییآشنا -10 :دهمهدف کلی جلسه 

 :دهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

  با تعریف بیماری آشنا شود.

 با اپیدمیولوژی عمومی بیماری شامل عامل عفونت، مخزن، دوره کمون، روش انتقال ... آشنا شود.

 .یدمیولوژی بیماری در ایران آشنا شودبا اپ

 آشنا شود. رانیدر ا یماریو کنترل ب یریشگیپ اتیعملبا 

 رانیدر ا عیشا یبا سرطانها ییآشنا -11 :ازدهمیهدف کلی جلسه 

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

  آشنا شود. سرطان با تعریف بیماری

 آشنا شود.... ، بیماری وامل خطرعتوزیع سنی و جنس، بیماری شامل  سرطانها با اپیدمیولوژی عمومی

 .در ایران آشنا شود سرطانهایدمیولوژی با اپ

 آشنا شود. رانیدر ا سرطانو کنترل  یریشگیپ اتیعملبا 

 رانیدر ا یعروق یقلب یهایماریب یولوژیدمیبا اپ ییآشنا -12 :دوازدهمهدف کلی جلسه 

 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

  آشنا شود. قلبی عروقی با تعریف بیماری

 آشنا شود.... ، بیماری وامل خطرعتوزیع سنی و جنس، شامل  قلبی عروقی بیماری با اپیدمیولوژی عمومی

 .در ایران آشنا شود قلبی عروقی بیمارییدمیولوژی با اپ

 آشنا شود. رانیدر ا قلبی عروقی بیماریو کنترل  یریشگیپ اتیعملبا 



          سلیمیدکتر نام و امضای مدیر گروه:                   دکتر شهاب رضائیاننام و امضای مدرس:   

 دکتر رویا صفری دانشکده: EDOنام و امضای مسئول 

 تاریخ ارسال :                                                             تاریخ ارسال:                                                                تاریخ تحویل:              

 رانیدر ا یو خودکش یافسردگ یهایماریب یولوژیدمیبا اپ ییآشنا -13 :سیزدهمهدف کلی جلسه 

 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

  آشنا شود. یو خودکش یافسردگ با تعریف بیماری

 آشنا شود.... ، بیماری وامل خطرعتوزیع سنی و جنس، شامل افسردگی  بیماری با اپیدمیولوژی عمومی

 آشنا شود....  روشهای شایع خودکشی و ،بیماری وامل خطرعتوزیع سنی و جنس، شامل  خودکشی بیماری با اپیدمیولوژی عمومی

 .در ایران آشنا شود این بیماریهایدمیولوژی با اپ

 منتقله از راه آب یهایماریب یولوژیدمیبا اپ ییآشنا -14 :چهاردهمدف کلی جلسه ه

 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

  با تعریف بیماری آشنا شود.

 با اپیدمیولوژی عمومی بیماری شامل عامل عفونت، مخزن، دوره کمون، روش انتقال ... آشنا شود.

 .یدمیولوژی بیماری در ایران آشنا شودبا اپ

 آشنا شود. رانیدر ا یماریو کنترل ب یریشگیپ اتیعملبا 

 با واکسن یریشگیقابل پ یهایماریب یولوژیدمیبا اپ ییآشنا -15 :پانزدهمهدف کلی جلسه 

 :پانزدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

  با تعریف بیماری آشنا شود.

 با اپیدمیولوژی عمومی بیماری شامل عامل عفونت، مخزن، دوره کمون، روش انتقال ... آشنا شود.

 .یدمیولوژی بیماری در ایران آشنا شودبا اپ

 آشنا شود. رانیدر ا یماریو کنترل ب یریشگیپ اتیعملبا 

 عفونتهای اسهالی یولوژیدمیبا اپ ییآشنا -16 :شانزدهمهدف کلی جلسه 

 :شانزدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

  با تعریف بیماری آشنا شود.

 با اپیدمیولوژی عمومی بیماری شامل عامل عفونت، مخزن، دوره کمون، روش انتقال ... آشنا شود.

 .یدمیولوژی بیماری در ایران آشنا شودبا اپ

 آشنا شود. رانیدر ا یماریو کنترل ب یریشگیپ اتیعملبا 

 

  منابع:

 ، دکتر پروین یاوریرانیا عیشا یهایماریب یولوژیدمیمرجع اپکتاب 

 آخرین دستورالعملهای بیماری های واگیر و غیر واگیر وزارت بهداشت

 

 با توجه به شرایط اپیدمی بیماری کرونا بصورت مجازی میباشد. مباحث در سامانه نوید بارگزاری میشود و به همراه آن تکالیف کالسی بصورت سیروش تدر روش تدریس:

 دریافت جوابها در نظر گرفته خواهد شد.سواالت تشریحی یا چند جوابی به دانشجو ارائه خواهد شد و برای مدت زمان مشخصی برای 
 

 پروژکتور دئویو و نتیپاورپو وتر،یکامپ وسایل آموزشی :

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

 //////////////////////// /////////////////////////// - - کوئیز

   %20 چهار جوابی ترم آزمون میان 

   %50 چهار جوابی آزمون پایان ترم

   %10 انجام تکالیف کالسی حضور فعال در کالس

 

این درس تکلیف سه جلسه از  بطور منظم فایلها را دریافت نماید و به تکالیف کالسی در وقت مقرر پاسخ دهد.دانشجو موظف است  مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 کالسی و بصورت ارائه توسط دانشجویان خواهد بود .

 

 

 

 

 



 یراندر ا عیشا یهایماریب یولوژیدمیاپ جدول زمانبندی درس

 مجازی فعال بصورت روز و ساعت جلسه :

 مدرس ر جلسهموضوع ه تاریخ جلسه

 مهر 7 1
 

 دکتر شهاب رضائیان رانیدر ا عیشا یهایماریب یولوژیدمیاپ

 مهر 14 2
 

 کتر شهاب رضائیاند هایماریب یعیطب ریو س هایماریانتقال ب یبا چگونگ ییآشنا

 دکتر شهاب رضائیان ریواگ ریو غ ریهای واگ مارییب یولوژیدمیدر پ جیبا اصطالحات را ییآشنا مهر 21 3

 دکتر شهاب رضائیان هوا قیمنتقله از طر یعفونتها یولوژیدمیبا اپ ییآشنا مهر 28 4

 دکتر شهاب رضائیان هوا قیمنتقله از طر یعفونتها یولوژیدمیبا اپ ییآشنا آبان 5 5

 دکتر شهاب رضائیان وانیمشترک انسان و ح یهایماریب یولوژیدمیبا اپ ییآشنا  آبان 12 6

 دکتر شهاب رضائیان وانیمشترک انسان و ح یهایماریب یولوژیدمیبا اپ ییآشنا آبان 19 7

 دکتر شهاب رضائیان وانیمشترک انسان و ح یهایماریب یولوژیدمیبا اپ ییآشنا آبان 26 8

 انیمنتقله توسط بندپا یهایماریب یولوژیدمیبا اپ ییآشنا آذر 3 9
 

 دکتر شهاب رضائیان

 میاز تماس مستق یناش یعفونتها یولوژیدمیبا اپ ییآشنا آذر 10 10
 

 دکتر شهاب رضائیان

 رضائیان دکتر شهاب رانیدر ا عیشا یبا سرطانها ییآشنا آذر 17 11

 دکتر شهاب رضائیان رانیدر ا یعروق یقلب یهایماریب یولوژیدمیبا اپ ییآشنا آذر 24 12

 رانیدر ا یو خودکش یافسردگ یهایماریب یولوژیدمیبا اپ ییآشنا دی 1 13

 

 دکتر شهاب رضائیان

 دکتر شهاب رضائیان منتقله از راه آب یهایماریب یولوژیدمیبا اپ ییآشنا دی 8 14

 دکتر شهاب رضائیان با واکسن یریشگیقابل پ یهایماریب یولوژیدمیبا اپ ییآشنا دی 15 15

 دکتر شهاب رضائیان یهایماریب یولوژیدمیبا اپ ییآشنا دی 22 16

 


