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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 آموزشی ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی طرح درس ترمی

 

 واحدی( دوبرای يک درس  هساعت دوی  جلسه 17)برای يک دوره درس کامل، برای مثال:  

 

 تحصیلی: یرشتهو  مقطع       مامايی و بهداشت باروری      گروه آموزشی:         پرستاری و مامايی  دانشکده:

 1399-1400نیمسال دوم  –کارشناسی مامايی 

    نظری:دنوع واح    2      تعداد واحد:   (  2) بهداشت  هايماریو مبارزه با ب یولوژیدمیاصول اپ :نام درس

 یو قارچ شناس یانگل شناس -ینظر یشناس کربمی –جامعه  یاصول خدمات بهداشت   :یش نیازپ

 مجازی  : مکان برگزاری      10-12  :ساعت             چهارشنبه   :روز : زمان برگزاری کالس

 دکتر جنانی:مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(  دکتر جنانی :مسئول درس         27 :تعداد دانشجويان

 

علل و عوامل موثر  -یکيولوژیدمیمطالعه اپ روشهای انواع –در آن  جراي اصطالحات– یولوژیدمیاپ فيدوره دانشجو با تعر نيدر طول ا شرح دوره:

 شود.   یکودکان و بزرگساالن آشنا م یهايماریانواع   ب یولوژیدمیمشکل و اپ اي یماریب کيو انتشار  جاديدر ا

 

و  جاديعلل و عوامل موثر در ا -یکيولوژیدمیمطالعه اپ روشهای انواع –در آن  جراي اصطالحات– یولوژیدمیآشنا شدن دانشجو با  اپ هدف کلی:

 یماریب کيانتشار 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
قابل  اهداف بینابینی دهد. برنامه را نشان میو محورهای اصلی است تر  تر و شفاف روشن ،نسبت به اهداف کلی که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستن، منظور)

 .(هستندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ويژه تری به نام اهداف تقسیم شدن به اجزای اختصاصی

 پس از اتمام برنامه دانشجو قادر خواهد بود :

 را بیان کند. یولوؤیدمیاپ فيتعر -1

 را شرح دهند. هايماریب جادينقش عوامل مختلف در ا -2

 را توضیح دهند. زايماریعوامل ب یطبقه بند -3

 و مراحل مختلف آن را بیان کنند. یریشگیپ -4

 را توضیح دهند.  کيولوژیدمیو انواع مطالعات اپ اتیکل -5

 را بیان کنند.  یغربالگر -6

 کودکان را بداند . یهايماریو کنترل ب یولوژیدمیاپ -7

 مهم بزرگساالن را شرح دهد. یهايماریب یولوژیدمیاپ -8

 

 

 های تدريس:شیوه

       پرسش و پاسخ             سخنرانی برنامه ريزی شده            سخنرانی

    (TBL) يادگیری مبتنی بر تـیم      (PBL) يادگیری مبتنی بر حل مسئله      در تاالر گفتگو  بحث گروهی
 

 :ساير موارد

 

 :(در جلسات آفالين و جلسات آنالين به تفکیک) وظايف و تکالیف دانشجو



  

2 

 

  ديشده  در سامانه نو یمطالعه متون بارگزار -

 شرکت فعال  در تاالر گفتگو -

 روم  یشرکت فعال در جلسات اسکا -

  ديمحوله در سامانه نو فیانجام تکال -

 در طول ترم   ینيتکو یشرکت در آزمونها -

 

 آفالين و جلسات آنالين به تفکیک(:)در جلسات قوانین و مقررات کالس

 نيحضور و مشارکت فعال  در جلسات آنال

 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

 :  ببريد( لطفاً نام)  ساير موارد      گوشی هوشمند             کامپیوتر                  پروژکتورويدئو       وايت برد

 

 

 های مختلف دانشجو: فعالیتنحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر کدام از 

 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 2 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 1 های کالسی در سامانه نويد آزمون 2

 2 های مجازی آنالين حضور در کالس 3

 1 مستمرامتحان  4

 14 امتحان پايان ترم 5

 

 

 نوع آزمون

      غلط -صحیح     جور کردنی               ایچندگزينه           پاسخ کوتاه         تشريحی

 ----------- )لطفا نام ببريد( ساير موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 چاپ نيسن آخر تيمازنر و جود یولوژیدمیاصول اپ.1

 چاپ نيآخر سيگورد یولوژیدمی.اپ2

 پزشک (  ریغ ژهيکودک سالم ) و افتهي. مراقبت ادغام 3

 چاپ  ني. آخر ی.ا ی( پارک ، ج 1-4)ج یاجتماع یریشگیوپ  ی. درسنامه پزشک4

 پزشکان .وزارت بهداشت .معاونت سالمت .دفتر سالمت خانواده اداره کودکان   ریغ ژهياطفال ) و یهایناخوش افتهيادغام  ی. مراقبتها5
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 توضیحات مهم:

 

  کردبه صورت آفالين و يا آنالين برگزار  توان میرا هرجلسه. 

 

 به عنوان استاندارد پايه محسوب  ،جلسه مربوط بهای  اری محتوای چندرسانهذبارگ ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالين

توانید نسبت به  می ،بنابراين .های جلسات آفالين نیز استفاده نمايد ماژولساير تواند عالوه بر آن از  گردد و استاد درس می می

 گذاری بخش ماژول جلسات آفالين در ستون مربوطه اقدام نمايید. عالمت

 

 ًکالس  ، سعی شود کمترزياد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  انتخاب زمان ارائه جلسات آنالين بر عهده مدرس است ولی ترجیحا

 .شود برگزار

 
 

 بندی ارائه برنامه درس جدول زمان

 عنوان جلسه تاريخ رديف
ساعت  های تکمیلی جلسات آفالين فعالیت شیوه ارائه جلسه

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالين آنالين

 دکتر جنانی     *  علم اپیدمیولوژی  و تعريف مربوطه  8/11/99 1

 یدکتر جنان 20-22  *  * * پیشگیری و مراحل آن  15/11/99 2

3 22/11/99 
کلیات و انواع مطالعات 

 اپیدمیولوژيک 
 

* 
    

 یدکتر جنان

4 29/11/99 
کلیات و انواع مطالعات 

 اپیدمیولوژيک
 

* 
 *   

 یدکتر جنان

 یدکتر جنان     *  اپیدمی ها و چگونگی بررسی آنها 6/12/99 5

 یدکتر جنان 20-22  *  * * غربالگری 13/12/99 6

7 20/12/99 
بیماری قابل  اپیدمیولوژی و کنترل

 پیشگیری بوسیله واکسن
 

* 
  *  

 یدکتر جنان

8 27/12/99 

اپیدمیولوژی و کنترل بیماری قابل 

) )ادامه (پیشگیری بوسیله واکسن

 جبرانی ( –تعطیلی 
* 

* 

 *  22-20 

 یدکتر جنان

 یدکتر جنان  *   *  مراقبتهای ادغام يافته کودک سالم 18/1/1400 9

10 25/1/1400 
اپیدمیولوژی و کنترل بیماريهای 

 کودکان ) اسهال ( 
 

* 
    

 یدکتر جنان

11 1/2/1400 

اپیدمیولوژی و کنترل بیماريهای 

کودکان ) بیماريهای تنفسی ، 

 عفونتهای گوش وحلق و بینی  (
 

* 
    

 یدکتر جنان

12 8/2/1400 

اپیدمیولوژی و کنترل بیماريهای 

 کودکان ) اختالالت رشد و تکامل ،

 آنمی   (
 

* 
  *  

 یدکتر جنان

13 15/2/1400 

اپیدمیولوژی بیماريهای مهم 

بزرگساالن ) سل ، تب مالت ، ماالريا 

 و......( 
 

* 
    

 یدکتر جنان

14 22/2/1400 
اپیدمیولوژی و کنترل بیماريهای غیر 

واگیر و عوامل خطر مربوطه ) 
* 

* 
   22-20 

 یدکتر جنان



  

4 

 

سرطانها ، روماتیسم ، بیماريهای قلبی 

) 

15 29/2/1400 

اپیدمیولوژی و کنترل بیماريهای غیر 

واگیر و عوامل خطر مربوطه ) ديابت ، 

فشارخون ، پوکی استخوان اختالالت 

 ( جبرانی –) تعطیلی اسکلتی .....( 

 

* 

  *  

 یدکتر جنان

16 5/3/1400 
کلیاتی در باره بیماريهای خاص در 

 ايران ) هاری ، جذام و.....( 
 

* 
    

 یدکتر جنان

        امتحان پايان ترم 12/3/1400 17
 

 


