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  پزشکی:مرکز آموزشی درمانی/ دانشکده

  پزشکی اجتماعی:گروه آموزشی

 Course Planدورهطرح 

  مشخصات فراگیران  مشخصات درس

  عمومی پزشکی: رشته تحصیلی  واگیر کشورغیراپیدمیولوژي بیماریهاي شایع :عنوان واحد درسی

   پیش بالینی :مقطع تحصیلی  : نوع واحد درسی

  98-99اول : ترم تحصیلی  :کارورزي  : کارآموزي  :عملی  :نظري  واحد

  ،ساعت

  ماهیاروز
:سال  کارآموز   :کارورزي : کارآموزي  :عملی  17: نظري   :بخش 

  137:کد درس

  

: پیشنیاز

اصول 

  اپیدمیولوژي

  

برنامه  جدیدترین تاریخ تصویب

آموزشی توسط وزارت 

  01/05/1396:بهداشت

  :بخش  :سال  کارورز 

  :بخش  :سال  دستیار

  :سایر  :سایر

  مشخصات مسؤل درس

  پزشکی اجتماعی: رشته تحصیلی  نیما معتمددکتر : نام و نام خانوادگی

  دانشیار: رتبه علمی متخصص: مقطع تحصیلی

  یکالکترونپست   02433140229: شماره تماس

  دپارتمان پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی :آدرس محل کار

  کامیار منصوري  دکتر:  نام و نام خانوادگی سایر مدرسان

  :تاریخ تدوین طرح درس  :روش برگزاري برنامه

12/06/1398  

  :بازنگري بر اساس نیاز جامعه

  حضوري

  ترکیبی  مجازي  

  تصویب تاریخ

  :EDCتوسط شوراي  

-  

 

  

  شماره جلسات

  :بازنگري شده

  تاریخ تأیید   -

 :EDOتوسط شوراي 

-  

  شیاهداف آموز



٢ 
 

  

واگیر ایران، توزیع جغرافیایی، عوامل خطر، روشهاي پیشگیري و کنترل غیراپیدمیولوژي بیماریهاي آشنایی با   :هدف کلی

  آنها

 ):رفتاري(اهداف اختصاصی 

 :حیطه شناختی         

  :حیطه روانی حرکتی

  ..باشدفعالیت عملی شامل انجام تکالیف می               

 :عاطفیحیطه         

 

  

  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

Bedside teaching  Grand Round  Case Based  Discussion  بیمار شبیه سازي شده  

  :هاي تدریس سایر روش

  مواد و وسایل آموزشی

  چارت/ نمودار  بروشور/کاتالوگ  عکس/ تصویر  وایت بورد  پاورپوینت  جزوه  کتاب

  بیمار واقعی  بیمار استاندارد شده  اشیاء و لوازم واقعی  ماکت  نرم افزار  فیلم آموزشی  فایل صوتی

  هاي کشوري، سامانه سیبدستورالعملتاپ، زیج حیاتی،  ویدیو پروژکتور، لپ: سایر مواد و وسایل آموزشی

  مکان برگزاري آموزش

  کالس 
  سایت

  اینترنت 

سالن 

  کنفرانس

  سالن

  آمفی تأتر 

  سالن 

  موالژ
 Media  آزمایشگاه

Lab  
Skill 
Lab  

/ درمانگاه

  بالینی بخش

 عرصه

  بهداشت
  جامعه

  :مکان هاي آموزشیسایر 

  )مرتبط با استاد(تجارب یادگیري 
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  )مرتبط با فراگیر( تکالیف یادگیري

  و خواستن گزارش ، کنفرانس دانشجویی caseمطرح کردن 

  ضوابط آموزشی و سیاست هاي مدرس

  : انتظارات

  حضور به موقع در کالس

  رعایت نظم

  کالس در قالب پرسش و پاسخحضور فعال در 

  

  در موارد اضطراري غیبتروز  فقط سه:مجازها

  

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

  

  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

  ) ...........:  نمره،  عملی ، .....20..... نظري: نمره 20از ( بارم بندي نمره 

  نمره: ...... کار عملی  نمره ... :تکالیف کالسی  نمره 2: حضور و مشارکت فعال

  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

01/07/98 دوشنبه 1  12 -10 غیرواگیر، اصول مراقبت اي بر اپیدمیولوژي بیماریهاي مقدمه 

 و نظام مراقبت بیماریها

معتمدنیما دکتر   

08/07/98 دوشنبه 2  12 -10  دکتر نیما معتمد اپیدمیولوژي اترواسکلروز و پرفشاري خون 

15/07/98 دوشنبه 3  12 -10  دکتر نیما معتمد اپیدمیولوژي دیابت، چاقی و هیپرلیپیدمی 

29/07/98 دوشنبه 4  12 -10 حوادث و سوانحاپیدمیولوژي    دکتر کامیار منصوري 

06/08/98 دوشنبه 5  12 -10 )1(هااپیدمیولوژي بدخیمی   دکتر کامیار منصوري 

27/08/98 دوشنبه 6  12 -10 )2(هااپیدمیولوژي بدخیمی   دکتر کامیار منصوري 

11/09/98 دوشنبه 7  12 -10  دکتر کامیار منصوري اپیدمیولوژي بیماریهاي روانی و اعتیاد 

25/09/98 دوشنبه 8  12 -10  دکتر کامیار منصوري اپیدمیولوژي آنمی فقر آهن و بیماریهاي تیروئید 

6/11/98 یکشنبه 9  گروه پزشکی اجتماعی امتحان پایان ترم 12 

  

  

  

  

  

  




