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 بسمه تؼالی

 شهرکرد دانشگاه ػلوم پسشکی –فرم طرح دوره دروس نظری و ػملی 

 9911نیسال اول سال  تحصیلی:           بهذاشت عمومی گروه آموزشی :                               بهذاشت  دانشکده :

 بهذاشت عمومی پیوسته کارشناسی رشته و مقطغ تحصیلی:         برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیر واگیر نام وشماره درس : 

  4کالس  محل برگساری:                                       91-92شنبه یک ز و ساػت برگساری :  رو 

           نذارد  دروس پیش نیاز :                                             نظری واحذ 2 : تؼداد و نوع واحد  

                                     rabiei.l@skums.ac.ir : آدرس ایمیل                                          دکتر لیلی ربیعی  درس :م  

  هذف کلی درس:

 شایغ دز ایساى ٍاگيسغيس کليات بيوازی ّای  با داًشجَیاى  ییآشٌا -

 دز ایساىٍاگيس شایغ  سيغ یّا یاش بيواز یپيشگيس یزاُ ّای ٍ ،ػلل، ػالئن باليٌ یبا اپيدهيَلَضداًشجَیاى  یآشٌای -

 بيوازی ّااش ایي ٍ ًظام هساقبت شایغ ٍاگيس غيس آشٌایی داًشجَیاى با استساتطی ّای هبازشُ با بيوازی ّای  -

 دز ایساى ٍاگيس شایغغيس آشٌایی داًشجَیاى با بسًاهِ هلی کٌتسل ٍ هساقبت بيوازی ّای  -

 

فعل رفتاری،درجه ومعیاروشرایط انجام است(،هذف اختصاصی بهتر است به صورت رفتاری نوشته شود )هذف رفتاری دارای مخاطب*اهذاف اختصاصی یا جسیی درس:   

 زا ليست کٌٌد.  غيس ٍاگيس یّا یاّداف هبازشُ با بيوازداًشجَیاى  -9

 دٌّد. بياى زا  گراز اپيدهيَلَضیک ٍگراز سالهتهفاّين  اىیداًشجَ -2

 تَضيح دٌّد.  زا ّا یبيوازایي غيسٍاگيس ٍ ًظام هساقبت  یّا یهبازشُ با بيواز یاستساتطیْا اىیداًشجَ -3

 دیابت زا شسح دٌّد.  یهبازشُ با بيواز یبسًاهِ کشَزداًشجَیاى   -4

 زا شسح دٌّد. تاالسوی یهبازشُ با بيواز یبسًاهِ کشَز اىیداًشجَ -5

 زا شسح دٌّد. ّای زٍاًییهبازشُ با بيواز یبسًاهِ کشَز اىیداًشجَ -6

 زا شسح دٌّد. چاقی ٍ ّيپسليپيدهی یهبازشُ با بيواز یبسًاهِ کشَز اىیداًشجَ -7

 زا شسح دٌّد. پسفشازی خَى یهبازشُ با بيواز یبسًاهِ کشَز اىیداًشجَ -8

 شسح دٌّد.ٍقی زا سّای قلبی ٍ ػیهبازشُ با بيواز یبسًاهِ کشَز اىیداًشجَ -9

  زا شسح دٌّد.  اش کوبَد ید یاختالالت ًاشهبازشُ با  یبسًاهِ کشَز اىیداًشجَ -11

    هصهي زا شسح دٌّد. یزٍهاتيسو ّاییهبازشُ با بيواز یبسًاهِ کشَز اىیداًشجَ -11

 هبازشُ با سَاًح ٍحَادث زا شسح دٌّد.   یبسًاهِ کشَز اىیداًشجَ -12

 زا شسح دٌّد.   ّای شایغسسطاىهبازشُ با  یبسًاهِ کشَز اىیداًشجَ  -13

 هصهي زا شسح دٌّد.  یتٌفس یّا یهبازشُ با بيواز یبسًاهِ کشَز اىیداًشجَ -14

 زا شسح دٌّد. ّای شایغ کن خًَیهبازشُ با  یبسًاهِ کشَز اىیداًشجَ -15

 زا شسح دٌّد.بيوازیْای شایغ  دز کَدکاى هبازشُ با  یبسًاهِ کشَز اىیداًشجَ -16

 

 



 2 

حضور منظم در کالس ، رعبیت شئون دانشجووی،، شجتکت در ث جا  جب      *وظایف دانشجویان: )تكالیف دانشجو در طول تررم( :  

  ب، ارائه سمینبر کالس،کالس، و پتسش و پبسخ

 

 *منابع اصلی درس 

 اًتشازات ٍ دستَزالؼولْای ٍشازت بْداشت دز هساقبت اش بيوازیْای غيس ٍاگيس -1

 اپيدهيَلَضی بيوازیْای شایغ/ فسیدٍى ػصیصی، حسيي حاتوی ٍ ّوکازاى، اًتشازات خسسٍی، آخسیي چاپ   -2

  1387 بيوازیْا: ًظام هساقبت بيوازیْای غيس ٍاگيس/ هسجاى قطبی ٍ ّوکازاى، ًشس سپيد بسگ، اصَل پيشگيسی ٍ هساقبت -3

سخنتان،، پتسش و پبسخ ، ث ا کالس، : *روش تذریس  

نرم افسار پاورپوینت با کمك لپ تاپ و ویذئو پروشکتور، وایت بردوسایل کمك آموزشی مورد استفاده: *  
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 شهرکرددانشگاه ػلوم پسشکی  –فرم مؼرفی دروس نظری و ػملی 

 9911یمسال اول ن                                              جدول زمان بندی ارائه برنامه درس 

ردی

 ف

آهادگی الشم داًشجَیاى قبل  مدرس ػنوان ساػت جلسات

 اش شسٍع

 بيوازی ّای غيس ٍاگيس هبازشُ با اّداف ٍ اّويت ، ؼسیفت 12-11 جلسِ اٍل 1

 

 - دکتس ليلی زبيؼی

تَجِ، حضَز ذّي ٍ  آهادگی  دکتس ليلی زبيؼی گراز اپيدهيَلَضیک ٍگراز سالهت 12-11 جلسِ دٍم 2

جْت فساگيسی هطالب جلسِ  

 حاضس

غيسٍاگيس ٍ ًظام هساقبت  یّا یهبازشُ با بيواز یاستساتطیْا 12-11 جلسِ سَم 3

 غيس ٍاگيس یّا یبيواز

 " دکتس ليلی زبيؼی

 " دکتس ليلی زبيؼی آى یدیابت ٍ بسًاهِ کشَز 12-11 جلسِ چْازم 4

 " دکتس ليلی زبيؼی آى یٍ بسًاهِ کشَز یٍ ّيپسليپيده یچاق 12-11 جلسِ پٌجن 5

 " دکتس ليلی زبيؼی آى یٍ بسًاهِ کشَز یتاالسو 12-11 جلسِ ششن 6

 " دکتس ليلی زبيؼی آى یبسًاهِ کشَز سسطاى ّا ٍ 12-11 جلسِ ّفتن 7

 " دکتس ليلی زبيؼی آى یسسطاى ّا ٍ بسًاهِ کشَز 12-11 جلسِ ّشتن 8

 " دکتس ليلی زبيؼی آى یٍ بسًاهِ کشَز یزٍاً یّا یبيواز 12-11 جلسِ ًْن 9

 " دکتس ليلی زبيؼی آى یسَاًح ٍحَادث ٍ بسًاهِ کشَز 12-11 جلسِ دّن 11

 " دکتس ليلی زبيؼی آى یاش کوبَد ید ٍ بسًاهِ کشَز یاختالالت ًاش 12-11 جلسِ یاشدّن 11

جلسِ  12

 دٍاشدّن

 " دکتس ليلی زبيؼی آى یّا ٍ بسًاهِ کشَز یکن خًَ 11-12

جلسِ  13

 سيصدّن

 " دکتس ليلی زبيؼی آى یهصهي ٍ بسًاهِ کشَز یزٍهاتيسو یّا یبيواز 11-12

جلسِ  14

 چْازدّن

 " دکتس ليلی زبيؼی آى یخَى ٍ بسًاهِ کشَز یپسفشاز 11-12

جلسِ  15

 پاًصدّن

 " دکتس ليلی زبيؼی آى یٍ بسًاهِ کشَز یػسٍق یقلب یّا یبيواز 11-12

جلسِ  16

 شاًصدّن

 " دکتس ليلی زبيؼی آى یهصهي ٍ بسًاهِ کشَز یتٌفس یّا یبيواز 11-12

 " دکتس ليلی زبيؼی آى یٍ بسًاهِ کشَز بيوازی ّای شایغ دز کَدکاى 12-11 جلسِ ّفدّن  17

          


