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 :)بر مبنای سرفصل تعیین شده زیر دانشجویان با برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش مقدمه)شرح درس

و ریشه کنی بیماری های واگیر به لحاظ نظری و عملی آشنا شده و وظایف مقرر را انجام می پزشکی در مبارزه، کنترل 
 دهند.
 

 :آشنایی با بیماری های مهمی که از طرف وزارت بهداشت برای آنها برنامه مبارزه در  هدف کلی

 سطح ملی تدوین و در دست اجراست و آشنایی با روش های عملی مبارزه با این بیمار یها

 

 به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(داف اختصاصی درساه( : 

 بتوانند:  دوره یانرود پس از پا یاز دانشجویان انتظار م          

 کلیات بیماری های عفونی (1

 انتقال بیماری ها (2

 نظام مراقبت بیماری ها (3

 برنامه ملی مبارزه با سل (4

  برنامه ملی مبارزه با هپاتیت (5

 ا عفونت ایدزبرنامه ملی مبارزه ب (6

 برنامه ملی مبارزه با بروسلوز (7

 برنامه ملی مبارزه با لشمانیوز (8

 برنامه ملی مبارزه با طغیان ها (9

 برنامه ملی مبارزه با هاری (11

 برنامه ملی مبارزه با پدیکولوزیس (11

 سرخک، اوریون برنامه ملی مبارزه با سرخجه، (12

 برنامه ملی مبارزه با آنفلوآنزا (13

 کزاز،دیفتری،وبا برنامه ملی مبارزه با (14

 برنامه ملی مبارزه با سیاه سرفه، فلج اطفال (15

 برنامه ملی مبارزه با بیماری های واگیردار نام درس:

 دروس پیش نیاز:                                                                         شماره درس: واحد نظری 2تعداد و نوع واحد:

کارشناستتی  رشتتته و مقطتتص تیصتتیلی:

 بهداشت عمومی

 عمومی بهداشت گروه آموزشی: بهداشت دانشکده:

 99-99سال تیصیلی: ترم تیصیلی: دکتر حمید جوینی نام مدرس:

چهارشتنبه روز و ساعت برگزاری کتسس : 61 تعداد جلسات:

61-62 

 تاریخ امتیان
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 CCHFبیماری آشنایی با  (16

 

 

 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 
            بحث در گروههای کوچک    □                یگروه بحث □           کنفرانس □          سخنرانی  □
                  Round □           PBL □                         □ Case Report      کارگاه آموزشی□

Morning Report □                        □ غیره 
 

 لبتاب -وایت برد: وسایل کمک آموزشی 
                

 :شرکت فعال در مباحث کالسی وظایف و تکالیف دانشجو 

 

 

 

 

 

 

 

 :نیوه ارزشیابی دانشجو 
 □ پایانی                   □مرحله ای                       :مراحل ارزشیابی

 

 درصد از نمره نهایی5  حضور و غیاب
 درصد از نمره نهایی 5 انجام تکالیف کالسی و فعالیت

 درصد از نمره نهایی 02امتحان میان ترم
 درصد از نمره نهایی 02 امتحان پایان ترم
  جور کردنی □            صحیح و غلط □         چند گزینه ای    □        شریحی  ت □        شفاهی  □    :نوع امتیان میان ترم

   جور کردنی □           صحیح و غلط  □        چند گزینه ای     □       تشریحی    □     شفاهی     □   :نوع امتیان پایان ترم

 

  :ن عزیزیاپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران دکتر فریدومنابص 
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