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 پسضکی داًطکذُ

  پسضکی اجتواػیگرٍُ آهَزضی: 

  Course Plan دٍرُدرس عرح 

 هـخصبت فشاگیشاى هـخصبت دسع

 پسضکی داًطکذُ/ هرکس آهَزضی درهاًی: کارٍرزی پسضکی اجتواػی ػٌَاى ٍاحذ درسی:

 پسضکی ػوَهی رضتِ تحصیلی: ًَع ٍاحذ درسی: 

 پسضکی ػوَهی هغقغ تحصیلی: *زی:کارٍر کارآهَزی: ػولی:  4 ًظری: تؼذاد ٍاحذ

 سایر کارٍرز کارآهَز ترم تحصیلی کارٍرزی: کارآهَزی: ػولی:  ًظری:        تؼذاد ساػت

ًیوسال دٍم   کارآهَزی پسضکی اجتواػی-پیطٌیاز: کذ درس:

98-99 

- * - 

 سایر: سایر:

 هـخصبت هؼؤل دسع

 کی اجتواػیپسض رضتِ تحصیلی: ًیوا هؼتوذ  ًام ٍ ًام خاًَادگی:

 داًطیار رتثِ ػلوی: هتخصص پسضکی اجتواػی هقغغ تحصیلی:

 09111574887: ستوا ضوارُ
  پست الکترًٍیک:

Nima.motamed@gmail.com 

 پسضکی اجتواػی گرٍُ  -داًطکذُ پسضکی -تلَار هْذٍی -زًجاى هحل کار:

 دکتر هؼتوذ - تتدکتر ثا خاًن-دکتر ضغلیآقای  ًام ٍ ًام خاًَادگی هذرس)هذرساى(:  

 تازًگری تر اساس ًیاز جاهؼِ: تاریخ تذٍیي عرح درس: ًحَُ ترگساری دٍرُ:

 ضوارُ جلسات تازًگری ضذُ: تاریخ  12/3/99 ترکیثی هجازی *حضَری
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 ات یهذیپا کی لرتٌک یگًَگچ

 COVID 19 تیرَحه

 basic reproduction ِثساحه

number (RO) تیرَحه ات 

COVID 19 

 لاقتًا کیشَلَیهذیپا یاْلذه

 COVID 19 تیرَحه ات اّ یراویت

 اّذاف آهَزضی

 ّذف کلی: 

 ّبی بْذاؿتی دسهبًی، بشقشاسی استببط بب ریٌفؼبى، اسصیببی دس هذیشیت ؿبکٍ سٍؽ ّبی هتذاٍل هفبّین،  اصَل  آؿٌبیی فشاگیشاى بب ِ

 ٍ هذیشیت خغش ببلیٌی،هذیشیت پشٍطُ، چگًَگی ًقذ بشًبهِ ّبی جبسی ًظبم ػالهت

 :)دس پبیبى بشًبهِ آهَصؿی، اًتظبس هی سٍد فشاگیش)اى( قبدس ببؿٌذ: اّذاف اختصاصی )رفتاری 

 :حیغِ ضٌاختی 

 ذٌیاوً ةسک ار ىآ تراْه ٍ دزَهایت ار یهذیپا کی لرتٌک یگًَگچ(تیرَحه ات COVID 19) 

 ًِثساحه َُح basic reproduction number (R0)ذٌیاوً ِثساحهار ىآ ٍ ذًزَهایت ار(تیرَحه ات COVID 19) 

 ذًذٌت راک ِت ار ىآ ٍ ذًزَهایت ار اّ یراویت لاقتًا کیشَلَیهذیپا یاْلذه یخرت(تیرَحه ات COVID 19) 

 ىاسیه یٌیت صیپ Herd immunity  یهذیپا لرتٌک تْج مزال(تیرَحه ات COVID 19)  

 آى سا بکبس بگیشًذ ى کؼب ًوبیٌذهْبستْبی استببعی سا بب بیوبسا ٍ 

 آى سا بکبس بگیشًذ هْبستْبی استببعی سا دس قبلب یک هذیش بب دیگش ریٌفؼبى بـٌبػٌذ ٍ 

 آى سا بکبس بگیشًذ هْبستْبی استببعی سا بب دیگش کبسکٌبى ببلیٌی دس قبلب یک تین کؼب ًوبیٌذ ٍ 

  آى سا بکبس بگیشًذ ِ ببؿٌذهذیشیت، ػبکْبی هذیشیتی ٍ سٍؿْبی آى داؿتتؼشیف جبهؼی اص ٍ 

 تفبٍت بیي ًظبم ػالهت بب صٌبیغ دیگش سا ًقذ ًوبیٌذ 

  داؿتِ ببؿٌذدسک دسػتی اص ٍیظگیْبی سّبشی دس ًظبم ػالهت ٍ تفبٍت آى بب هذیشیت 

 آى سا بکبس بگیشًذ آؿٌبیی بب اصَل بشًبهِ سیضی اػتشاتظیک داؿتِ ببؿٌذ ٍ 

 هْبستْبی الصم هذیشیتی سابـٌبػٌذ 

 َآى بکبس بگیشًذ ًگی هذیشیت یک پشٍطُ سا بـٌبػٌذچگ ٍ 

 دسک صحیحی اص ػغَح پیـگیشی داؿتِ ببؿٌذ 
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 تَاًبیی ًقذ بشًبهِ ّبی غشببلگشی سا داؿتِ ببؿٌذ 

 بب چگًَگی بکبسگیشی ؿبخصْبی بْذاؿتی دس اسصیببی ٍضؼیت ػالهت جبهؼِ آؿٌبیی داؿتِ ببؿٌذ 

 بکبس بگیشًذ ا بیبهَصًذًحَُ تؼذیل ؿبخصْبی هشگ ٍ هیش بش حؼب ػي س 

 بب چگًَگی اسصیببی خغش ببلیٌی ٍ ابضاسّبی هَجَد ) بخصَف بشای بیوبسی ّبی قلبی ػشٍقی( آؿٌبیی داؿتِ ببؿٌذ 

 بتَاًٌذ هذیشیت خغش ببلیٌی سا بشای هشاجؼِ کٌٌذگبى بِ هشاکض بْذاؿتی دسهبًی ّذایت ًوبیٌذ 

 کبس بگیشًذٍ آى سا ب اسصیببی خغش سا دس جبهؼِ ّذایت ًوبیٌذ 

  ،تحلیل خغشات هَجَد دس جبهؼِ سا ّذایت ًوَدُ ٍ هـکالت ػالهت جبهؼِ سا بش اػبع دادُ ّبی بذػت آهذُ ٍ تفؼیش آى

 ؿٌبػبیی ًوبیٌذ

 چگًَگی اٍلَیت بٌذی هـکالت سا بب سٍیکشدّبی هذیشیتی ٍ اپیذهیَلَطیک بیبهَصًذ ٍ بکبس بگیشًذ 

  سا بشای هذاخالت دس ػغح جبهؼِ بیبهَصًذ ٍ بکبس بگیشًذچگًَگی ّذف گزاسی ٍ تؼییي اػتشاتظی ّب 

 بب ًحَُ ًَؿتي بشًبهِ ػولیبتی بشای هذاخالت دس ًظش گشفتِ ؿذُ آؿٌبیی پیذا کشدُ ٍ آى سا بکبس بگیشًذ 

 بب ػیؼتن اسجبع آؿٌبیی داؿتِ ببؿذ ٍ بتَاًذ ًقذ هٌبػبی اص آًچِ هی گزسد داؿتِ ببؿذ 

 هت سا بـٌبػذ ٍ بتَاًذ آى سا دس فشایٌذ اسصیببی خغش جبهؼِ اػوبل ًوَدُ ٍ ساّکبسّب بشای هذاخلِ ًقؾ ػَاهل اجتوبػی هَثش بش ػال

 سا بب دس ًظش داؿتي ایي ػَاهل پیـٌْبد ًوبیذ

 اّویت هـبسکت فؼبل جبهؼِ سا بشای استقبی ػالهت بِ دسػتی دسک کشدُ ٍ بتَاًذ دس پشٍطُ تؼشیف ؿذُ بکبس ببٌذد 

 ي بخـی سا دس استقبی ػالهت جبهؼِ دسک ًوَدُ ٍ بتَاًذ دس قبلب ؿبیِ ػبصی دس پشٍطُ تؼشیف ؿذُ بشای اّویت ّوکبسی ّبی بی

 اسصیببی ٍضؼیت ػالهت جبهؼِ اػوبل ًوبیذ

  ًقؾ آهَصؽ ػالهت دس تَاًوٌذػبصی جبهؼِ ٍ جلب هـبسکت آًْب دسک ًوَدُ ٍ دس پشٍطُ تؼشیف ؿذُ بشای اسصیببی ٍضؼیت ػالهت

 بیذجبهؼِ اػوبل ًو

  عب پیـگیشی کؼب بی آػیب پزیش ٍ گشٍّْسا بشای آحبد جبهؼِ بب تبکیذ بش  هؼبیٌِ فیضیکی ػوَهیؿشح حبل گیشی  ٍتَاًبیی

 ًوبیذ

 Advocacy سا بتَاًذ تؼشیف ًوبیذ، ابضاسّبی آًْب تـشح ًوبیذ ٍ آى سا دس استقبی ػالهت جبهؼِ بکبس بگیشد 

 ب بیوبسی ّب ٍ ػَاهل خغش تؼذیل پزیش ؿبیغ ًظیش دیببت، افضایؾ فـبس خَى، چبقی ٍ بب ساٌّوبّبی ببلیٌی بشٍص ؿذُ دس سابغِ ب

 هصشف ػیگبس آؿٌب ؿذُ ٍ تَاًبیی بکبسگیشی آًْب سا دس پیـگیشی ٍ دسهبى بیوبسی ّب کؼب ًوبیذ

 تَاًبیی الصم دس ًؼخِ ًَیؼی کؼب ًوبیذ 

 

 :حیغِ ػاعفی 

 بررررررِ هَضررررررَع ػالقررررررِ هٌررررررذی بررررررب   هْرررررربست آهررررررَصی  فشاگیررررررش دس تورررررربم هشاحررررررل هختلررررررف 

 دادُ ٍ دس آى هـبسکت ًوبیذ تَجِ ًـبى

   بِ ػٌَاى پضؿک ػالقِ هٌذ دس حیغِ ّبی عب پیـگیشی، هذیشیت ًظبم ػالهت ٍ هذیشیت ػالهت جبهؼِ پشٍسؽ یبفتِ ٍ هْربست

 آهَصی ًوبیذ
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 رٍش ّای تذریس:

                                                                                                                                                                ایفای ًقص                                                                                                                                                                        تحث گرٍّی                                                                                                                                                                        پرسص ٍ پاسخ                                                                                                                                                                                                                               سخٌراًی           

 Bedside                                                                                             ِ سازی ضذُ            ضثی ٍ جاهؼِ  تیوار                                                                                                       کارگاُ آهَزضی                                                                                                                 وایص ػولیً                                                        

teaching                                  

 سایر) تٌَیسیذ(:   

  س دادُ ّای ٍاقؼیدر جاهؼِ تر اسا درگیر ضذى در یک پرٍشُ جاهغ ػولی در ارزیاتی ٍ هذیریت خغر 

 پرٍشُ ّای هذیریت خغر تالیٌی در سغح فردی 

                

 هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی:

 ، لب تبپ، اػالیذ پبٍسپَیٌت، ٍایت بَسد 

 تجارب یادگیری )حیي تذریس(:

 

 کبسگبُ دس کالع، حل هؼئلِ ٍ ًحَُ اسائِ هغلبکبس بب ٍػبیل کوک آهَصؿی هَجَد دس 

 تؼذ تذریس(:تکالیف یادگیری) 

 تْیِ گسارش ًْایی یک پرٍشُ جاهغ ػولی در ارزیاتی ٍ هذیریت خغر  در جاهؼِ تر اساس دادُ ّای ٍاقؼی

 تْیِ گسارضْای هرتَط تِ هذیریت خغر تالیٌی در سغح فردی 

 COVID 19 یهذیپا ظیارض رد یهذیپا لرتٌک شراسگ ِیْت

 COVID 19 یارت دَجَه یاّ ُداد ساسا رت basic reproduction number (R0) ِثساحه

 ُذهآ صیپ یهذیپا لرتٌک یارت COVID 19 رد Herd immunity ىاسیه یٌیت صیپ
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 ضَاتظ آهَزضی ٍ سیاست ّای هذرس

، عشح ػؤال ٍ ابْبهبت هشتبظ بب پشٍطُ ّبی تؼشیف ؿذُبل دس سکت فؼبـه، کبسگبّْبی بشگضاسؽ ؿذُضَس بِ هَقغ ٍ کبهل دس حاًتظارات: 

تْیِ گضاسؽ ًْبیی دس پشٍطُ ّبی تؼشیف ؿذُ ، حضَس بِ هَقغ ٍ کبهل دس فیلذّبی پیؾ بیٌی ؿذُ، حضَس بب سٍپَؿْبی  ،هببحث آهَصؿی

 ػفیذ دس فیلذ، ًصب کبست ؿٌبػبیی بشسٍی لببع 

 د اضغشاسیفقظ یک سٍص هشخصی دس فیلذ دس هَاس :هجازّا

  هشخصی دس سٍص کبسگبُ ٍ بیؾ اص یک سٍص هشخصی دس فیلذ هحذٍدیتْا:

 (:/تالیٌی/ػرصِّای ایوٌی )درٍس ػولی/آزهایطگاّیتَصیِ

 تا خَدرٍّای در ًظر گرفتِ ضذُ از عرف داًطکذُ صَرت خَاّذ گرفتتِ فیلذ ّوِ رفت ٍ آهذّا 

 جاهؼِ ) در اختیار قرار گرفتي خَدرٍ(احتیاعات ایوٌی در ٌّگام جوغ آٍری دادُ ّا درسغح 

 فْرست هٌاتغ درسی:

 Guest C, et al oxford handbook of public health , 2013 

 Detels et al oxford textbook of global public health , 2015 

 دػتَسالؼولْبی هشبَط بِ بشًبهِ کـَسی هشاقبت ػالهت 

  گَسدیغاپیذهیَلَطی  

             

 ارزیاتی: رٍش

 هطاّذُ ػولکرد

 )چک لیست( 

 هصاحثِ 

 ) ضفاّی(
 آزهَى کتثی

* * 

 ػیٌی تطریحی

گستردُ 

 پاسخ
 صحیح / غلظ جَرکردًی چٌذ گسیٌِ ای کَتِ پاسخ

 ًورُ(:  20تارم تٌذی ًورُ ) از 

 ... هی تاضذ(.14، تراتر ...20) ًورُ قثَلی از    
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 ًورُ 10اًجام تکالیف ػولی ٍ پرٍشُ:   ی:هطارکت کالس ًور5ُ: دٍرُ حضَر ٍ غیاب 

 ًورُ 5: دٍرُاهتحاى پایاى   اهتحاى هیاى ترم: کَئیس:

 سایر هَارد:
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 (تالیغؼت باستحا ات زٍر *21) زٍر 18 زا راک ِهاًرت

 ( 00/13 ات 00/8 تػاس) یراک ِتفّ يیلٍا رد ِثٌض ِس ات ٌِثض یاّزٍر :ُاگراک زٍر 4

 ِت اّ ِثٌض ِس ات اّ ِثٌض ِوّ) ِؼهاج تهالس ِت طَتره یاْتراْه يتست راکت ٍ ةسک :ذلیف زٍر 8

 ( 00/14 ات 00/8 تػاس :لٍا ِتفّ زا ریغ

  :یزرٍ تراْه ٍ یضزَهآ ةلاغه حرع ٍ ذلیف زا راک شراسگ رَظٌه ِت یػاوتجا یکضسپ صخت رد زٍر 6

 ( 00/13 ات 30/8 تػاس) اّ ِثٌطجٌپ ٍ اّ ِثٌضراْچ

 30 زا COVID 19 یهذیپا زا ُذهآ صیپ ظیارض تلػ ِت یزرٍراک ُرٍد رّ ِهاًرت تسا رکر ِت مزال*

 تفای رییغت زٍر 21 ِت زٍر

 

 


