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 پزشکی دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

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

 14تا  12ساعت  -شنبه ها ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:
 98- 99 ولانیمسال هرهفته  دوشنبهروزهاي  16لغایت  14ساعت زمان ارائه درس: 

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

 
 هدف کلی درس :

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

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

 مراقبت نظام و ها بیماري مراقبت اصول واگیر، بیماریهاي اپیدمیولوژي بر اي مقدمه -1
 جذام و سلاپیدمیولوزي  -2
 حیوان و انسان مشترك هاي بیماري اپیدمیولوژي -3
 ) ایدز ( ایمنی دستگاه اکتسابی نقص سندرم وجنسی  راه از منتقله هاي بیمارياپیدمیولوزي  -4
 میکروبی هاي مقاومت و بیمارستانی هاي عفونتو ها  هپاتیتاپیدمیولوزي  -5
 بازپدید و نوپدید هاي بیماري و آنفاوآنزا -واکسن با پیشگیري قابل هاي بیمارياپیدمیولوزي  -6
 آمیبیازیس، ژیاردیازیس، شیگالیی، یی،سالمونال هاي عفونت ( گوارشی هاي عفونتاپیدمیولوزي  -7

 ) وبا و توکسوپالسموز
 ) لیشمانیا ماالریا، ( مخزن داراي هاي بیمارياپیدمیولوزي  -8

 
 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

  ایران شایع ریواگ بیماري هاي اپیدمیولوژي کلیات: جلسه اول هدف کلی-1
 قادر باشند : در پایان دانشجوجلسه اولاهداف ویژه 

 و حساسیت مقاومت، نوع،( عامل بیماریزا موثر دربیماري هاي واگیر را توضیح دهند به مربوط فاکتورهاي -1-1
 راه و ثانویه حمله میزان -واگیري دوره - منبع و مخزن -زایماریب تکثیرعامل و رشد براي مستعد محیطی شرایط
 )انتقال

 اقتصادي وضعیت شغل، جنس، سن،(گیر را توضیح دهندموثر دربیماري هاي وا میزبان به مربوط عوامل -1-2
 .)...و اجتماعی

 روند -جهان و  منطقه ،ایران در  جغرافیائی انتشار[محیطی موثر دربیماري هاي واگیر را توضیح دهند عوامل -1-3
 .])ها پاندمی و ها اپیدمی استقرار مدت و فاصله ،یفصل عیتوز(زمانی
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 و جذام سل بیماري و کنترل  اپیدمیولوژي: هدف کلی جلسه دوم-2

 : در پایان دانشجو قادر باشندجلسه دوماهداف ویژه 
 عفونت سلی و بیماري سل را تعریف کنند. -2-1
 .دننمای بیان را سالمت بر آن تاثیر و بیماري اهمیت -2-2
 وضعیت جهانی و منطقه اي سل را توضیح دهند. -2-3
 وضعیت بیماري در ایران را شرح دهند. -2-4
 در ایران را با سایرکشورها مقایسه نمایند. سل شیوع و بروز میزان -2-5
 .دننمای بیان را سل بروز بر فردي، محیطی و اجتماعی مختلف عوامل تاثیر -2-6
 راه هاي انتقال سل، با تاکید بر مهمترین راه را بیان کنند. -2-7
 .دننمای بیان را بیماران از پیشگیري هاي راه -2-8
 اسمیر مثبت را توضیح دهند.اهمیت به موقع و درمان صحیح مبتالیان به سل ریوي  -2-9
 در ایران را شرح دهند. DOTSاهداف و روش اجراي استراتژي  -2-10
 دهند. توضیح را سل در ثالثیه و ثانویه پیشگیري -2-11
 اهمیت بهداشتی جذام را بیان کنند. -2-12
 اهمیت اجتماعی کشف به موقع و درمان صحیح جذام را توضیح دهند. -2-13
 سیر طبیعی جذام درمان نشده را شرح دهند. -2-14
 وضعیت فعلی جذام در سطح جهان و ایران را توضیح دهند. -2-15
 تاثیر عوامل مساعد کننده بر میزان بروز و شیوع بیماري را بیان کنند. -2-16
 منابع و مخازن و راه هاي انتقال بیماري را توضیح دهند. -2-17
 راه هاي پیشگیري اولیه جذام را ذکر کنند. -2-18
 نحوه پیشگیري ثانویه و ثالثیه جذام را شرح دهند. -2-19

 
 بروسلوز)، هاري (وانیمشترك انسان و ح يها يماریبو  اپیدمیولوژي: هدف کلی جلسه سوم-3

 : در پایان دانشجو قادر باشندجلسه سوماهداف ویژه 
 اهمیت بهداشتی هاري را توضیح دهند -3-1
 سیر طبیعی هاري را شرح دهند. -3-2
 وضعیت جهانی و منطقه اي هاري را تشریح کنند -3-3
 یت هاري در ایران را شرح دهند.انتشار جغرافیایی و وضع -3-4
 منابع و مخازن هاري را نام ببرند. -3-5
 راه هاي انتقال هاري را توضیح دهند. -3-6
 اساس کنترل هاري در انسان را بیان کنند. -3-7
 پیشگیري اولیه و ثانویه هاري در انسان را شرح دهند -3-8
 واکسیناسیون ضد هاري در حیوان گزیدگی را توضیح دهند. -3-9
 مصرف سرم ضد هاري را در موارد حیوان گزیدگی شرح دهند. اندیکاسیون ها و روش -3-10
 واکسیناسیون ضد هاري در افراد در معرض خطر را بیان نمایند. -3-11
 تعریف و اهمیت اقتصادي بروسلوز حیوانات و انسان را بیان کنند. -3-12
 عامل سببی بروسلوز را توضیح دهند. -3-13
 مقاومت عامل سببی بروسلوز در شرایط مختلف را بیان کنند. -3-14
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 سیر طبیعی بروسلوز درمان نشده را شرح دهند. -3-15
 روند زمانی بروسلوز را توضیح دهند. -3-16
 راه هاي انتقال بیماري در اطفال روستایی را بیان نمایند. -3-17
 مخازن و منابع بیماري و راه هاي اصلی انتقال آن را ذکر کنند. -3-18
 پیشگیري اولیه، ثانویه و ثالثیه را شرح دهند. -3-19
 ها و اپیدمی هاي بیماري را توضیح دهند. اقدامات الزم طی طغیان -3-20
 

 ) ایشمانیل ا،یماالر (مخزن  يدارا يها يماریب يولوزیدمیاپ : هدف کلی جلسه چهارم-4
 : در پایان دانشجو قادر باشندجلسه چهارماهداف ویژه 

 را شرح دهد ایماالر یگسترش جهان -4-1
 دهد. حیرا توض رانیدر ا يماریگسترش ب یچگونگ -4-2

 دینما يبند میکرده و تقس انیرا ب يرمایب يولوژیات -4-3
 را بر شمارد. ایماالر يماریمخزن انگل در ب -4-4
 مربوط به آن را شرح دهد. يدهد و شاخص ها حیرا توض يماریناقل ب  -4-5
 کننده انتقال توسط پشه را بر شمارد. نییشاخص و عوامل تع -4-6
 را شرح دهد. يماریانتقال ب یچگونگ -4-7
 هدد حیرا توض زبانیعوامل مربوط به م -4-8
 را شرح دهد يماریمربوط به ب یطیمح ستیعوامل ز -4-9
 را بر شمارد. ایسنجش ماالر يروش ها -4-10
 را شرح دهد. ایموارد ابتال به ماالر يطبقه بند -4-11
 )را شرح دهد یالکسیپروف یدرمان یمی( مبارزه با ناقل، الرو و شایاز ماالر يریشگیکنترل و پ يروش ها -4-12

 دهد حیرا توض رانین و اسالک و کاالآزار در جها يماربی رخداد  -4-13
 سالک و کاالآزار را شرح دهد. ییایگسترش جغراف -4-14
 کند انیانتقال عفونت را ب یچگونگ  -4-15
 را شرح دهد يماریناقل ب  -4-16
 را بر شمارد. ماریهر دو ب صیتشخ يبند میتقس -4-17
 از سالک و کاالآزار را شرح دهد. يریشگیکنترل و پ يها ياهداف و استراتژ -4-18
 دهد. حیرا در سه سطح توض يماریهر دو ب و کنترل يریشگیپ يراهها -4-19
 یو سندرم نقص اکتساب یمنتقله از راه جنس يها يماریب يولوزیدمیاپ: هدف کلی جلسه پنجم-5

 ) دزیا ( یمنیدستگاه ا
 : در پایان دانشجو قادر باشندجلسه پنجماهداف 

  نماید. بیان HIV با آلودگی خطر عوامل و بهداشتی همیتا -5-1
خطر،  عوامل زمانی، روند طبیعی، سیر نهفتگی، ي دوره شامل بیماري رویداد و فیتوصی اپیدمیولوژي -5-2

 دهد. توضیح HIV عفونت مخازن و منابع ثانویه، حمله میزان مقاومت، و حساسیت
  دهد. توضیح ایدز بیماران و HIV عفونت اي منطقه و جهانی جغرافیایی انتشار -5-3
   دهد. توضیح ایران در ایدز بیماري و HIV عفونت جغرافیایی انتشار -5-4
 و دهد توضیح HIV سوم و دوم نوع پیشگیري پرخطر، گروههاي در پیشگیري اولیه، پیشگیري اصول -5-5

 .بندد بکار صورت لزوم در
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 . دینما انیب یمنتقله از راه جنس يها يماریب هب یو عوامل خطر آلودگ یبهداشت تیهما -5-6
 دهد. حیتوض رانیرا  در جهان و ا یه جنسمنتقله از را يها يماریب ییایو جغراف یمکان عیتوز -5-7
 .دینما حیرا تشر یمنتقله از راه جنس يها يماریخطر ابتالء ب يفاکتورها -5-8
 دهد. حیرا توض یمنتقله از راه جنس يها يماریو کنترل ب يریشگیپ يها روش -5-9
 

 یوبکریم يو مقاومت ها یمارستانیب يها و عفونت ها تیهپات يولوزیدمیاپ: ششمهدف کلی جلسه -6
 : در پایان دانشجو قادر باشندششمجلسه اهداف 

 دهد توضیح ویروسی هاي هپاتیت اتیولوژي عوامل و بهداشتی اهمیت -6-1
 روند طبیعی، سیر نهفتگی، ي دوره شامل ویروسی هاي هپاتیت انواع رویداد، توصیفی اپیدمیولوژي -6-2

 زمانی،
 نحوه مخازن، منابع، ها، عفونت قابلم در مقاومت و حساسیت کننده، مساعد عوامل و جنس و سن تاثیر -6-3
 .نماید بیان سرایت قابل ي دوره و ها عفونت انتقال -6-4
 .دهد توضیح ها هپاتیت انواع جغرافیایی انتشار -6-5
 دهند توضیح ها هپاتیت انواع علیه بر را کنترل اقدامات و پیشگیري سطح سه -6-6
 حیتوض رانیرا  در جهان و ا یروبکیم يو مقاومت ها یمارستانیب يعفونت ها ییایو جغراف یمکان عیتوز -6-1

 دهد.
 .دینما حیرا تشر یکروبیم يو مقاومت ها یمارستانیب يخطر عفونت ها يفاکتورها -6-2
 دهد حیرا توض یکروبیم يو مقاومت ها یمارستانیب يو کنترل عفونت ها يریشگیپ يها روش -6-3

 
 يماریآنفاوآنزا و ب -با واکسن يریشگیقابل پ يها يماریب يولوزیدمیاپ:  هفتمهدف کلی جلسه -7
 دیو بازپد دینوپد يها

 : در پایان دانشجو قادر باشندهفتمجلسه اهداف 
 آن از پیشگیري و کنترل راههاي و کشوري جهانی، سطح در اطفال فلج بیماري اپیدمیولوژي -7-1
 آن از پیشگیري و کنترل راههاي و کشوري جهانی، سطح در سرفه سیاه بیماري اپیدمیولوژي -7-2
 آن از پیشگیري و کنترل راههاي و کشوري جهانی، سطح در سرخک بیماري اپیدمیولوژي -7-3
 آن از پیشگیري و کنترل راههاي و کشوري جهانی، سطح در سرخجه بیماري اپیدمیولوژي -7-4
 آن از پیشگیري و کنترل راههاي و کشوري جهانی، سطح در اوریون بیماري اپیدمیولوژي -7-5
 آن از پیشگیري و کنترل راههاي و کشوري جهانی، سطح در دیفتري بیماري اپیدمیولوژي -7-6
 آن از پیشگیري و کنترل راههاي و کشوري جهانی، سطح در کزاز بیماري اپیدمیولوژي -7-7
 دهد. حیتوض رانیآنفاوآنزا را  در جهان و ا ییایو جغراف یمکان عیتوز -7-1
 .دینما حیآنفاوآنزا را تشرابتالء خطر  يفاکتورها -7-2
 دهد حیا را توضو کنترل آنفاوآنز يریشگیپ يها روش -7-3
 دهد. حیتوض رانیرا  در جهان و ا دیو بازپد دینوپد يها يماریب ییایو جغراف یمکان عیتوز -7-4
 .دینما حیرا تشر دیو بازپد دینوپد يها يماریبابتالء خطر  يفاکتورها -7-5
 دهد حیرا توضدیو بازپد دینوپد يها يماریو کنترل ب يریشگیپ يها روش -7-6
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 ،ییگالیش ،ییسالمونال يعفونت ها( یگوارش يعفونت ها يولوزیدمیاپ: هشتمهدف کلی جلسه -8
   )توکسوپالسموز و وبا  س،یازیبیآم س،یازیاردیژ

 : در پایان دانشجو قادر باشندهشتمجلسه اهداف 
توکسوپالسموز و وبا  س،یازیبیآم س،یازیاردیژ ،ییگالیش ،ییسالمونال يعفونت ها ییایو جغراف یمکان عیتوز -8-1

 دهد. حیتوض رانیا را  در جهان و
را توکسوپالسموز و وبا  س،یازیبیآم س،یازیاردیژ ،ییگالیش ،ییسالمونال يعفونت هاخطر ابتالء  يفاکتورها -8-2

 .دینما حیتشر
توکسوپالسموز  س،یازیبیآم س،یازیاردیژ ،ییگالیش ،ییسالمونال يعفونت هاو کنترل  يریشگیپ يروش ها -8-3

 دهد حیتوضو وبا 
 

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

 
 روش تدریس:

 ایجاد منظوره ب .باشد می سوال طرح با توام ،و وایت بورد اسالید از استفاده با و سخنرانی بصورت تدریس روش
 .شود می استفاده بحث و پاسخ و شپرس 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

 
 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره  روش       آزمون
(بر حسب کل

 درصد)

 ساعت تاریخ 

 ///////////// ///////////   کوئیز
     ترم ن آزمون میا

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

 
 .دول زمانبندي)جدرس مشترك با گروههاي بالینی است(طبق 

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 به شرح ذیل: 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 
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ق اخاللگونه اخالل به هنگام تدریس خودداري نمایند ؛  دانشجویان باید از ایجاد هر -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 صدا3-1-3
 يریتصو و یصوت لیوسا ریسا و همراه تلفن از استفاده) 3-1-4

 دانشکده: EDO:             نام و امضاي مدیر گروه:                نام و امضاي مسئولنام و امضاي مدرس
 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

                            
 

 98- 99 ولانیمسال  –  رانیدر ا ریواگ عیشا يهایماریب يولوژیدمیاپجدول زمانبندي درس 
 دانشکده پزشکی  4کالس شماره  -  16تا  14  ها روز و ساعت جلسه : دو شنبه   

 مدرس موضوع   تاریخ جلسه
 و ها بیماري مراقبت اصول واگیر، بیماریهاي اپیدمیولوژي بر اي مقدمه 1/7/98 1

 مراقبت نظام
 دکتر عزیزي

 يزیعز دکتر جذام و اپیدمیولوزي سل 8/7/98 2
 یزیدکتر عز حیوان و انسان مشترك هاي بیماري اپیدمیولوژي 15/7/98 3
 یزیدکتر عز ) لیشمانیا ماالریا، ( مخزن داراي هاي اپیدمیولوزي بیماري 22/7/98 4
 اکتسابی نقص جنسی و سندرم راه از منتقله هاي اپیدمیولوزي بیماري 29/7/98 5

 ) ایدز ( ایمنی دستگاه
 یزیدکتر عز

 هاي مقاومت و بیمارستانی هاي ها و عفونت تاپیدمیولوزي هپاتی 6/8/98 6
 میکروبی

 یزیدکتر عز

 بیماري و آنفاوآنزا -واکسن با پیشگیري قابل هاي اپیدمیولوزي بیماري 13/8/98 7
 بازپدید و نوپدید هاي

 یزیدکتر عز

 شیگالیی، سالمونالیی، هاي عفونت ( گوارشی هاي اپیدمیولوزي عفونت 20/8/98 8
 ) وبا و السموزتوکسوپ آمیبیازیس، ژیاردیازیس،

 یزیدکتر عز

 


