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 ):رفتاري(اهداف اختصاصی 

 :حیطه شناختی         

 :در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند

  :حیطه روانی حرکتی

  ..باشدفعالیت عملی شامل انجام تکالیف می               

 :حیطه عاطفی        

  

  روش هاي تدریس

  ایفاي نقش  بحث گروهی  پرسش و پاسخ  سخنرانی

  پانل  PBL  نمایش عملی  کارگاه آموزشی 

  گروه کوچک               جورنال کالب                 گزارش صبحگاهی  گردش علمی
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  بیمار واقعی  شدهبیمار استاندارد   اشیاء و لوازم واقعی  ماکت  نرم افزار  فیلم آموزشی  فایل صوتی
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  کالس، کار با وسایل کمک آموزشی موجود در 

  )مرتبط با فراگیر( تکالیف یادگیري
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  رعایت نظم
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  حضور فعال در کالس در قالب پرسش و پاسخ

  

  فقط سه روز غیبت در موارد اضطراري:مجازها

  

  )عرصه/بالینی/آزمایشگاهی/دروس عملی(هاي ایمنی توصیه

  احتیاط در حین آموزش با ابزارهاي کمک آموزشی که  با برق کار می کنند

  

  فهرست منابع درسی

 1394. انتشارات گپ. دکتر پروین یاوري. اپیدمیولوژي بیماریهاي شایع در ایران 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. آخرین نسخه. هاي کشوريها و برنامهدستورالعمل 

  

  

 روش ارزشیابی

 مصاحبه  چک لیست  غلط/ صحیح   جورکردنی  چند گزینه اي  کوته پاسخ  گسترده پاسخ

Key Feature OSCE  Short Case Long Case Mini CEX DOPS  
Clinical Work 

Sampling  

Log Book  360 0 Portfolio PUZZLE PMP SCT CRP 

  :سایر روش هاي ارزشیابی
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  نمره.. 18:  ...دوره/ امتحان پایان ترم  نمره: ..... دوره/ امتحان میان ترم  نمره ....:کوئیز

  :سایر موارد
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 مدرسین موضوع جلسه ساعت تاریخ روز جلسه

شنبهدو 1  01/07/98  15 -13 اصول مراقبت و  -غیرواگیرو کلیات اپیدمیولوژي بیماریهاي واگیر 

  نظام مراقبت بیماریها

 دکتر نیما معتمد

شنبهدو 2  8/07/98  15 -13  دکتر نیما معتمد  اپیدمیولوژي و کنترل سل 

شنبهدو 3  15/07/98  15 -13  دکتر کامیار منصوري  و جذام اپیدمیولوژي و کنترل هاري 

شنبهدو 4  29/07/98  15 -13  دکتر نیما معتمد  ویروسیاپیدمیولوژي و کنترل هپاتیت هاي  

شنبهدو 5  06/08/98  15 -13  دکتر سمیه عبدالهی ثابت  هاي گوارشیاپیدمیولوژي و کنترل عفونت 

08/08/98 چهارشنبه 6  15 -13  دکتر نیما معتمد  و بروسلوز اپیدمیولوژي و کنترل کرمهاي منتقله بوسیله خاك 

22/08/98 چهارشنبه 7  15 -13  دکتر کامیار منصوري  ماالریا و لشمانیوز اپیدمیولوژي و کنترل 

27/08/98 دوشنبه 8  15 -13  دکتر سمیه عبدالهی ثابت  آنفلوانزا و بیماریهاي بازپدید و نوپدید 

29/08/98 چهارشنبه 9  15 -13  دکتر سمیه عبدالهی ثابت  اپیدمیولوژي و کنترل بیماریهاي مقاربتی  

شنبهدو 10  11/09/98  15 -13  دکتر سمیه عبدالهی ثابت  HIVاپیدمیولوژي و کنترل  

13/09/98 چهارشنبه 11  15 -13  دکتر نیما معتمد  اپیدمیولوژي و کنترل دیابت  

25/09/98 دوشنبه    15 -13  دکتر نیما معتمد  پرفشاري خوناپیدمیولوژي و کنترل  

27/09/98 چهارشنبه 12  15 -13  دکتر نیما معتمد  روماتیسم قلبیو اپیدمیولوژي و کنترل بیماریهاي کرونر قلب  

09/10/98 دوشنبه 13  15 -13 چاقی و هیپرلیپیدمی اپیدمیولوژي و کنترل   دکتر کامیار منصوري 

11/10/98 چهارشنبه 14  15 -13 )1(اپیدمیولوژي و کنترل سرطانها   دکتر کامیار منصوري 

16/10/98 دوشنبه 15  15 -13 )2(اپیدمیولوژي و کنترل سرطانها   دکتر کامیار منصوري 

18/10/98 چهارشنبه 16  15 -13 )3(اپیدمیولوژي و کنترل سرطانها   دکتر کامیار منصوري 

12/11/98 شنبه 17  دکتر نیما معتمد امتحان پایان ترم 12 

  

  




