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 پزشکی دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 مقدمات بالینیمقطع دانشجویان  مخاطبان:  رانیا در ریواگ ریغ عیشا يهایماریب يولوژیدمیاپ: عنوان درس
             نظري احد و 1  :دتعداد واح

 14تا  12ساعت  -شنبه ها ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:
 98- 99اول هرهفته نیمسال  دوشنبهروزهاي  16یت لغا 14ساعت زمان ارائه درس: 

 دکتر علی عزیزي متخصص پزشکی اجتماعی درس:م
 يولوژیدمیاصول اپ پیش نیاز: درس

 
 هدف کلی درس :

جغرافیایی،  و مکانی توزیع نظر از ایران در غیر واگیر هاي بیماري اپیدمیولوژي با دانشجویان آشنایی
  آنها کنترل و پیشگیري هاي روش خطر، عوامل فردي، خصوصیات

 هداف کلی جلسات : (جهت هر جلسه یک هدف)ا
 آشنایی دانشجویان با:

 ها و نظام مراقبت يماریاصول مراقبت ب ر،یواگ ریغ يهایماریب يولوژیدمیبر اپ يمقدمه ا -1
 خون پر فشاريآترواسکلروز و  يولوژیدمیاپ -2
 یدمیپیل پریو ه یچاق ابت،ید يولوژیدمیاپ -3
 )معده  ه،یسرطان پستان، ر(ها  یمیبدخ يولوژیدمیاپ -4
 )کولون، و پوست ،يپروستات، مر (ها  یمیبدخ يولوژیدمیاپ -5
و...)  و  یخشونت خانگ ،یاضطراب، خودکش ،یافسردگ ( یروان يها يماریب يولوژیدمیاپ -6

 ادیاعت
 دیروئیت يها يماریو ب نفقر آه یآنم يولوژیدمیاپ -7
 حوادث و سوانح يولوژیدمیاپ -8

 
 ه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:اهداف ویژ

  ایران شایع ریواگ ریغ هايبیماري اپیدمیولوژي کلیات: جلسه اول هدف کلی-1
 : در پایان دانشجو قادر باشندجلسه اولاهداف ویژه 

 تعریف بین المللی بیماریهاي غیر واگیر را ذکر کنند. -1-1
 اهمیت بیماریهاي غیر واگیر را شرح دهد. -1-2
 را توضیح دهند. واگیر غیر هاييبیمار خاص هايویژگی -1-3
 را توضیح دهند. واگیر غیر هايبیماري شناسی سبب عوامل مطالعه روش -1-4
 را شرح دهند واگیر غیر هاي بیماي شناسی سبب مطالعه در اصلی پرسش هفت -1-5
 .دنده حیتوض را واگیر غیر هايبیمارياز  مراقبت اطالعات منابع -1-6
 نام ببرند. را واگیر غیر عمده هابیماريریسک فاکتورهاي مشترك موثر در  -1-7
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 شایع در ایران و جهان را نام ببرند. واگیر غیر هايبیماري -1-8
 

 خون پر فشاريآترواسکلروز و  يولوژیدمیاپ : هدف کلی جلسه دوم-2
 : در پایان دانشجو قادر باشندجلسه دوماهداف ویژه 

 .دهد توضیح ایران و جهان در را  ابتیآترواسکلروز د و مکانی توزیع  -2-1
 .تشریح نماید را آترواسکلروزابتالء  خطر فاکتورهاي -2-2
 را توضیح دهد آترواسکلروزو کنترل  يریشگیپ يروش ها -2-3
 .دهد توضیح ایران و جهان در را  خون يپر فشار جغرافیایی و مکانی توزیع  -2-4
 .تشریح نماید را خون يپر فشارابتالء  خطر فاکتورهاي -2-5
 را توضیح دهد ونخ يپر فشارو کنترل  يریشگیپ يروش ها -2-6
 

 یدمیپیل پریو ه یچاق ابت،ید يولوژیدمیاپ : هدف کلی جلسه سوم-3
 : در پایان دانشجو قادر باشندجلسه سوماهداف ویژه 

 .دهد توضیح ایران و جهان در را  ابتید جغرافیایی و مکانی توزیع -3-1
 .تشریح نماید را ابتیدابتالء  خطر فاکتورهاي -3-2
 را توضیح دهد بتایدو کنترل  يریشگیپ يروش ها -3-3
 .دهد توضیح ایران و جهان در را ی چاق جغرافیایی و مکانی توزیع -3-4
 .تشریح نماید رای چاقابتالء  خطر فاکتورهاي -3-5
 را توضیح دهدی چاقو کنترل  يریشگیپ يروش ها -3-6
 .دهد توضیح ایران و جهان در را ی دمیپیل پریه جغرافیایی و مکانی توزیع -3-7
 .تشریح نماید رای دمیپیل پریهابتالء  خطر فاکتورهاي -3-8
 را توضیح دهدی دمیپیل پریهو کنترل  يریشگیپ يروش ها -3-9
 

 )معده  ه،یسرطان پستان، ر(ها  یمیبدخ يولوژیدمیاپ : هدف کلی جلسه چهارم-4
 : در پایان دانشجو قادر باشندجلسه چهارماهداف ویژه 

 .دهد توضیح یرانا و جهان در را  معده ه،یسرطان پستان، ر جغرافیایی و مکانی توزیع -4-1
 .تشریح نماید را  معده ه،یسرطان پستان، رابتالء  خطر فاکتورهاي -4-2
 .را توضیح دهد معده ه،یو کنترل سرطان پستان، ر يریشگیپ يروش ها -4-3
 

 )کولون، و پوست ،يپروستات، مر (ها  یمیبدخ يولوژیدمیاپ : هدف کلی جلسه پنجم-5
 د: در پایان دانشجو قادر باشنجلسه پنجماهداف 

 .دهد توضیح ایران و جهان در را  کولون، و پوست ،يسرطان پروستات، مر جغرافیایی و مکانی توزیع  -5-1
 .تشریح نماید را کولون، و پوست ،يسرطان پروستات، مرابتالء  خطر فاکتورهاي -5-2
 .را توضیح دهد کولون، و پوست ،يو کنترل سرطان پروستات، مر يریشگیپ يروش ها -5-3
 

خشونت  ،یاضطراب، خودکش ،یافسردگ ( یروان يها يماریب يولوژیدمیاپ : ششمهدف کلی جلسه -6
 ادیو...)  و اعت یخانگ

 : در پایان دانشجو قادر باشندششمجلسه اهداف 
 .دهد توضیح ایران و جهان در را ی افسردگ جغرافیایی و مکانی توزیع -6-1
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 .تشریح نماید رای افسردگابتالء  خطر فاکتورهاي -6-2
 .دهد توضیح ایران و جهان در را  اضطراب اییجغرافی و مکانی توزیع -6-3
 .تشریح نماید را اضطرابابتالء  خطر فاکتورهاي -6-4
 .دهد توضیح ایران و جهان در را ی خودکش جغرافیایی و مکانی توزیع -6-5
 .تشریح نماید رای خودکشابتالء  خطر فاکتورهاي -6-6
 .دهد توضیح ایران و جهان در را ی خشونت خانگ جغرافیایی و مکانی توزیع -6-7
 .تشریح نماید رای خشونت خانگابتالء  خطر فاکتورهاي -6-8
 .دهد توضیح ایران و جهان در را  ادیاعت جغرافیایی و مکانی توزیع -6-9
 .تشریح نماید را ادیاعت ابتالء خطر فاکتورهاي -6-10
 دهد. حیرا توض ادیو کنترل اعت يریشگیپ يروش ها -6-11
 

 دیروئیت يها يماریو ب نفقر آه یآنم يولوژیدمیاپ : هفتمهدف کلی جلسه -7
 : در پایان دانشجو قادر باشندهفتمجلسه اهداف 

 .دهد توضیح ایران و جهان در را فقر آهن  یآنم جغرافیایی و مکانی توزیع -7-1
 .تشریح نماید رافقر آهن  یآنمابتالء  خطر فاکتورهاي -7-2
 .را توضیح دهدفقر آهن  یآنمو کنترل  يریشگیپ يروش ها -7-3
 .دهد توضیح ایران و جهان در را  یپوتیروئیديه جغرافیایی و مکانی توزیع -7-4
 .تشریح نماید راي دیروئیپوتیهابتالء  خطر فاکتورهاي -7-5
 .را توضیح دهدي دیروئیپوتیه و کنترل يریشگیپ يروش ها -7-6
 .دهد توضیح ایران و جهان در را  هیپرتیروئیدي جغرافیایی و مکانی توزیع -7-7
 .مایدتشریح ن راي دیروئیترپیهابتالء  خطر فاکتورهاي -7-8
 .را توضیح دهدي دیروئیترپیه و کنترل يریشگیپ يروش ها -7-9
 

 حوادث و سوانح يولوژیدمیاپ : هشتمهدف کلی جلسه -8
 : در پایان دانشجو قادر باشندهشتمجلسه اهداف 

 دهد. حیتوض رانیرا  در جهان و ا حوادث و سوانح ییایو جغراف یمکان عیتوز -8-1
 .دینما حیتشر را حوادث و سوانحخطر ابتالء  يفاکتورها -8-2
 دهد. حیرا توض  حوادث و سوانحو کنترل  يریشگیپ يروش ها -8-3
 

 منابع:
 1393 - اول چاپ -جلد دوم -همکاران و پروین یاوري دکتر - ″ ایران شایع هايبیماري اپیدمیولوژي″ کتاب

 
 روش تدریس:

 ایجاد منظوره ب .باشد می والس طرح با توام ،و وایت بورد اسالید از استفاده با و سخنرانی بصورت تدریس روش
 .شود می استفاده بحث و پاسخ و پرسش شیوه از سخنرانی خالل در امریادگیري در دانشجو یان  مشارکت

 وسایل آموزشی :
 (کامپیوتر، ویدئو پروزکتور، وایت بورد یا تخته هوشمند)شنیداري – دیداري امکانات با مناسب کالس
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 سنجش و ارزشیابی 

سهم از  ش رو      آزمون
(بر نمره کل

حسب 
 درصد)

 ساعت تاریخ 

 ///////////// ///////////   کوئیز
     ترم آزمون میان 

طبق اعالم آموزش  ٪100 و تشریحی MCQکتبی:   آزمون پایان ترم
 دانشکده

 

حضور فعال در 
 کالس

 با شود(مگر می کم نمره 5/0سوم  و غیبت 25/0 دوم  غیبت باشد، می مجاز غیبت یک
  .گردد می برخورد آموزش مقررات غیبت طبق 3 از بیش قبول) و قابل مدرك ارائه

 
 .جدول زمانبندي)درس مشترك با گروههاي بالینی است(طبق 

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 ذیل:به شرح  کشور یپزشک علوم يدانشگاهها و ها دانشکده انیدانشجو يا حرفه رفتار 3 مادهرعایت بند الف 
 رفتار حرفه اي  -3ماده 
 الزامات کلی دانشجویان در محیط هاي آموزشی پژوهشی: –الف 

ق اخاللدانشجویان باید از ایجاد هر گونه اخالل به هنگام تدریس خودداري نمایند ؛  -3-1 در هنگام  مصادی
  مانند: تدریس

 مدرس) ورود به کالس بعد از 3-1-1
 ) خوردن و آشامیدن3-1-2
 بلند صحبت کردن ، خندیدن و ایجاد سر و صدا) 3-1-3
 يریتصو و یصوت لیوسا ریسا و همراه تلفن از استفاده) 3-1-4

 دانشکده: EDOنام و امضاي مدرس:             نام و امضاي مدیر گروه:                نام و امضاي مسئول
 تاریخ ارسال :                         تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:          
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 98- 99 اولنیمسال  –  رانیا ردریواگ ریغ عیشا يهایماریب يولوژیدمیاپ جدول زمانبندي درس

 دانشکده پزشکی  4کالس شماره  -  16تا  14  ها روز و ساعت جلسه : دو شنبه   
 مدرس موضوع   تاریخ جلسه

ها و  يماریاصول مراقبت ب ر،یواگ ریغ يهایماریب يولوژیدمیبر اپ يمقدمه ا 27/8/98 1
 نظام مراقبت

 یزیدکتر عز

 یزیدکتر عز خون پر فشاريآترواسکلروز و  يولوژیدمیاپ 4/9/98 2
 یزیدکتر عز یدمیپیل پریو ه یچاق ابت،ید يولوژیدمیاپ 11/9/98 3
 یزیدکتر عز )معده  ه،یان پستان، رسرط(ها  یمیبدخ يولوژیدمیاپ 18/9/98 4
 یزیدکتر عز )کولون، و پوست ،يپروستات، مر (ها  یمیبدخ يولوژیدمیاپ 25/9/98 5
خشونت  ،یاضطراب، خودکش ،یافسردگ ( یروان يها يماریب يولوژیدمیاپ 2/10/98 6

 ادیو اعت  )و... یخانگ
 یزیدکتر عز

 یزیدکتر عز دیروئیت يها يرمایو ب نفقر آه یآنم يولوژیدمیاپ 9/10/98 7
 یزیدکتر عز حوادث و سوانح يولوژیدمیاپ 16/10/98 8

 


