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بهداشت عمومی :گروه       بهداشت:دانشکده     

 

برنامه های ملی مبارزه با بیماریهای  ره درس:نام و شما

 واگیر

  کارشناسی            رشته و مقطع تحصیلي:

  عمومیبهداشت   پیوستهنا

  1-3شنبه ساعت دو روز و ساعت برگزاري:

  

 دانشكده بهداشت  محل برگزاري:

 آموزش مجازی

  واحد نظري 2 تعداد و نوع واحد:

 ندارد دروس پیش نیاز:

  33347543 :تلفن و روزهاي تماس  لطفی زادهمسعود ر دکت نام مسئول درس:

 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد آدرس: دانشکده بهداشت آدرس دفتر:

  بیماریهای واگیر دار و برنامه مبارزه با آنها براساس طرح های وزارت بهداشتبا آشنائی  هدف كلي درس :

برنامه های پیشگیری از بیماریها باا توهاه باه دساتورالعمل اهیم دانشجویان با مف آشنائی اهداف اختصاصي درس :

 و درمان های وزارت بهداشت

 

منابع اصلي درس :) عنوان كتاب ، نام نویسنده ، سال و محل انتشار ، نام ناشر ، شماره فصول یا صفحات 

 نابع ضروري نباشد.در صورتي كه مطالعه همه كتاب یا همه مجالت آن به عنوان م –مورد نظر در این درس 

 

 مطالب قابل دسترسی در اینترنت و نیز سایر کتب مرجع در این زمینه و مطالب تدریس شده در کالس 

 3و 2جلد  کتاب جامع بهداشت عمومی 

 اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران، دکتر عزیزی، دکتر حاتمی و دکتر جانقربان کتاب 

  سایر کتب وزارت بهداشت در زمینه مبارزه و کنترل بیماریهای واگیربخشنامه ها و دستورالعمل های +

 مرتبط و در دسترس 

 * نحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابي :

 نمره 17.5 الف( پایان دوره آزمون نهایي :  بارم 

 نمره 1: بارم درس  مشارکت در بحث های مرتبط با هر جلسه(  ب 

 نمره1.5س کیفیت حضور در کال 

 سیاست مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در كالس درس :

 برابر مقررات آموزشی عمل مي گردد 4 /17نمره كم مي شود.  بیش از  .20هر غیبت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي –معاونت آموزشي 

 برنامه های ملی مبارزه با بیماریهای واگیر ول زمان بندي ارائه برنامه درسجد                   

 1399 -1400نیمسا ل اول          

                                       
آمادگي الزم دانشجویان قبل  مدرس عنوان ساعت تاریخ هلسه

 شروع كالس زا

 

 بحث خواهد بود یمحور اصل یماریهر ب یدر راستا یو کشور یمل یاستاد بر برنامه ها دی***** در تمام هلسات تاک

کلیاتی در مورد برنامه ملی بیماریهای واگیر دار و  3-1  1

 ****عفونی 

 یذهن یحضور و آمادگ لطفی زاده دکتر

توصیف  چگونگی ایجاد یک عفونت، زنجیره  3-1  2

 عفونت، 

 حضور و آمادگی ذهنی لطفی زاده دکتر

آشنائی با بیماریهای واگیردار هدف در برنامه های  3-1  3

 وزارت بهداشت و شرح کلی آنها

 یذهن یحضور و آمادگ زاده یدکتر لطف

راههای انتقال و انتشار عفونتها، استراتژی های  3-1  4

 مبارزه با بیماریهای واگیر

 یذهن یحضور و آمادگ زاده یدکتر لطف

اگیر در ایران مروری بر وضعیت بیماریهای و 3-1  5

 وجهان

 یذهن یحضور و آمادگ زاده یدکتر لطف

مهمترین بیماریهای شایع در ایران و منطقه، موثر  3-1  6

 بر سالمت جامعه

 حضور و آمادگی ذهنی زاده یدکتر لطف

)مشخصا ت، عالئم و نشانه ها و ماالریا بیماری  3-1  7

)مشخصا ت، عالئم  لیشمانیوز هلدیاپیدمیولوژی(. 

 نشانه ها و اپیدمیولوژی(و 

 حضور و آمادگی ذهنی لطفی زاده  دکتر

)مشخصا ت، عالئم و نشانه ها و  یهلد وزیشمانیل 3-1  8

 (یولوژیدمیاپ

 حضور و آمادگی ذهنی لطفی زاده دکتر

 حضور و آمادگی ذهنی لطفی زاده دکتر )مشخصا ت، عالئم و نشانه ها و اپیدمیولوژی( ایدز 3-1  9

ادامه بحث ایدز و مروری بر مباحث ارائه شده و  3-1  10

 پاسخ به سواالت

 حضور و آمادگی ذهنی لطفی زاده دکتر

)مشخصا  وباو  DOTSسل و استراتژی بیماری  3-1  11

 ت، عالئم و نشانه ها و اپیدمیولوژی(

 حضور و آمادگی ذهنی لطفی زاده دکتر

شانه ها )مشخصا ت، عالئم و ن سیاه سرفه، دیفتری 3-1  12

 و اپیدمیولوژی(

 حضور و آمادگی ذهنی لطفی زاده دکتر

)مشخصا ت، عالئم و  سرخک، کزاز و سرخجه  3-1  13

 نشانه ها و اپیدمیولوژی(

 تکلیف خواسته شده ارائه لطفی زاده دکتر

)مشخصا ت، عالئم و نشانه ها و  فلج اطفال، هپاتیت 3-1  14

 ، اپیدمیولوژی(

 تکلیف خواسته شده هارائ لطفی زاده دکتر

برنامه های کشوری برای کنترل انواع هپاتیت ها و  3-1  15

)مشخصا ت، عالئم و نشانه ها و هاری 

کریمه کنگو . تب خونروی دهنده اپیدمیولوژی(

CCHF 

  

 تکلیف خواسته شده ارائه

)مشخصا ت، عالئم و نشانه ها  Cتب مالت، هپاتیت  3-1  16

 .و اپیدمیولوژی(

 تکلیف خواسته شده ارائه فی زادهلط دکتر

  تکالیف خواسنه شده از دانشجویان باید بصورت اسالید به استاد تحویل و بین دانشجویان به اشتراک گذاشته خواهد شد. به بعد  8از هفته   

 ارائه تکالیف نمره خاصی در مجموع ارزشیابی دارد.

 .داده شده ههت آمادگي الزم دانشجویان قبل از شروع كالس الزامي مي باشدتكالیف  ارائه* سایر تذكرهاي مهم براي دانشجویان :

 


