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 پزشکی:/ مرکز آموزشی درمانیدانشکده

 پزشکی اجتماعیگروه آموزشی:

 Course Planدورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 عمومی پزشکیرشته تحصیلی:  اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایرانعنوان واحد درسی:

 پیش بالینیمقطع تحصیلی:  نوع واحد درسی: 

 98-99اول ترم تحصیلی:  کارورزی: کارآموزی:  عملی: نظری: واحد

 ،ساعت

 ماهیاروز
 بخش: سال: کارآموز  کارورزی: کارآموزی:  عملی: 34نظری: 

 133کد درس:

 

 -پیشنیاز: 

 

برنامه آموزشی  جدیدترینتاریخ تصویب

 01/05/1396توسط وزارت بهداشت:

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 درسمشخصات مسؤل 

 پزشکی اجتماعیرشته تحصیلی:  سمیه عبدالهی ثابت دکترنام و نام خانوادگی: 

  استادیاررتبه علمی:  متخصصمقطع تحصیلی: 

 drsabet@zums.ac.irپست الکترونیک 02433140231شماره تماس: 

 دپارتمان پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکیآدرس محل کار:

 نیما معتمددکتر نام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

 تاریخ تدوین طرح درس: روش برگزاری برنامه:

12/11/1398 

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 حضوری
 ترکیبی مجازی 

 تاریخ تصویب

 :EDCتوسط شورای  

- 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:

 تاریخ تأیید  -

 :EDOتوسط شورای 

- 

 آموزشی اهداف

 

آشنایی با اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر و غیرواگیر ایران، توزیع جغرافیایی، عوامل خطر، روشهای پیشگیری و   :هدف کلی

 کنترل آنها
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 اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 حیطه شناختی:         

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

 حیطه روانی حرکتی:

 .باشد.فعالیت عملی شامل انجام تکالیف می               

 حیطه عاطفی:        

 روش های تدریس

 ایفای 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 سازی شده 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی

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

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

 های کشوری، سامانه سیبتاپ، زیج حیاتی، دستورالعمل ویدیو پروژکتور، لپ: سایر مواد و وسایل آموزشی

 مکان برگزاری آموزش

 کالس 
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 
Skill 

Lab 
درمانگاه/ 

 بخش بالینی

عرصه 

 بهداشت
 جامعه

 سایر مکان های آموزشی:

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
 کالس، کار با وسایل کمک آموزشی موجود در 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

 و خواستن گزارش ، کنفرانس دانشجویی caseمطرح کردن 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 انتظارات: 

 حضور فعال در کالس در قالب پرسش و پاسخ، نظمرعایت ، حضور به موقع در کالس

 روز غیبت در موارد اضطراری یکفقط :مجازها
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 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه
 احتیاط در حین آموزش با ابزارهای کمک آموزشی که  با برق کار می کنند

 

 فهرست منابع درسی

  1394ایران. دکتر پروین یاوری. انتشارات گپ. اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در 

 های کشوری. آخرین نسخه. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیها و برنامهدستورالعمل 

 

 روش ارزشیابی

 مصاحبه چک لیست صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای 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 های ارزشیابی:

 .....،  نمره،  عملی:  ........... (20نمره: نظری ..... 20بارم بندی نمره ) از 

 کار عملی: ...... نمره نمره 1تکالیف کالسی:  نمره 1حضور و مشارکت فعال: 

 .. نمره18امتحان پایان ترم/ دوره:  ... امتحان میان ترم/ دوره: ..... نمره نمره ....کوئیز:

 سایر موارد:

 :جدول زمانی ارائه برنامه

 

 

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه

 تاریخ روز

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه  مکان ارائه

اصول مراقبت و نظام  -کلیات اپیدمیولوژی بیماریهای واگیرو غیرواگیر دانشکده پزشکی  13-15 3/12 شنبه    1

 مراقبت بیماریها

 ثابت عبدالهی سمیه دکتر

 دکتر سمیه عبدالهی ثابت اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای مقاربتی دانشکده پزشکی  13-15 7/12 چهار شنبه   2

 دکتر سمیه عبدالهی ثابت HIVاپیدمیولوژی و کنترل  دانشکده پزشکی  13-15 14/12 چهار شنبه   3

 دکتر سمیه عبدالهی ثابت اپیدمیولوژی و کنترل هپاتیت های ویروسی دانشکده پزشکی  13-15 21/12 چهار شنبه   4

 دکتر سمیه عبدالهی ثابت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن دانشکده پزشکی  13-15 20/1/99 چهار شنبه   5

 دکتر سمیه عبدالهی ثابت آنفلوانزا و بیماریهای بازپدید و نوپدید دانشکده پزشکی  13-15 27/1 شنبهچهار    6

 دکتر سمیه عبدالهی ثابت های گوارشیاپیدمیولوژی و کنترل عفونت دانشکده پزشکی  13-15 30/1 شنبه   7

 دکتر نیما معتمد سل و جذام اپیدمیولوژی و کنترل دانشکده پزشکی  13-15 3/2 چهار شنبه   8

 12ساعت  13/3/99        تاریخ امتحان پایان ترم:          تاریخ امتحان میان ترم:   10

 ظهر 

 

 


