
 ((  یسدر طرح جدول) ) 
                                                                          

 پرستاری ترم یکدانشجویان  گروه فراگير :                                برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر   : عنوان درس 

 دکتر متين-دکتر یوسفی نام استاد :                                                                                                            اول   نيمسال :

 واحد 2 تعداد واحد :                                                            شنبه روز برگزاری کالس  :
 

 اهداف  جلسات موضوع جلسه

تبیین رفه_ ارزشیابی آغازین  _ معا اول

 )ارزشیابی تشخیصی ( انتظارات

  انتشار آن یعفونت وراهها

 اهداف نیی_ تع یابی_ جا ازهایشنیاز داشتن پ نانیارتباط اطم یبرقرار .1

 .دینما حیعفونت را تشر کی جادیا یچگونگ .2

 راه انتقال، مخرن/منبع ( را شرح دهد. زبان،یآن )م یها عفونت و حلقه رهیزنج .3

 . دینما انیانتقال و انتشار عفونتها  را ب یراهها .4

 دهد. حیرا توض ریعالم گ ر،یهمه گ ،یبوم ر،یها تک گ یماریانتشار ب حاالت .5

 طبقه بندي بیماري ها براساس تاثیرو وخامت آنها را بداند. .1 طبقه بندي بیماري ها دوم

 ماري ها بر اساس راه انتقال آنهارا بداند.ندي بیطبقه ب .2

شوند را  یگزارش فور دیکه تابع مقررات بهداشت بین المللي هستند وبا ییبیماري ها  .3

 .دینما حیتشر

 ند را نام ببرد.هست یفور ریکه شامل گزارش غ ییها  بیماري .4

 برد.م مراقبت رانام بکرده وانواع نظا فینظام مراقبت را تعر .1 هایمارینظام مراقبت ب سوم

 نظام مراقبت را نام ببرد. یها استفاده .2

 دهد. حینظام مراقبت را  توض اهداف .3

 دهد. حینظام مراقبت را توض یهایژگیو .4

 دهد. حیمرتبط با نظام مراقبت را توض یها شاخص .5

 دهد. حیاطالعات را توض لیو تحل هیتجز یچگونگ .6

 .دینما انیاز اقدامات مداخله اي را ب ییمثالها .7

 یهایماریمبارزه با ب یاستراتژ چهارم

 ریواگ

 .دیینما فیرا  تعر ریواگ یها یماریمبارزه با ب .1

 .دیده حیمخزن / منبع عفونت را توض مبارزه با یها راه .2

 .دیده حیمبارزه موثر بر انتقال عفونت را توض یها راه .3

 .دیده حیرا توض زبانیم قیمبارزه از طر یها راه .4

و  یدوره ها )جداساز نیدر ا یماریو راه کنترل ب یماریب یریکمون و واگ یها دوره .5

 ( را بشناسد.نهیقرنط

قابل  یهایماریمبارزه با ب یبرنامه مل پنجم

واکسن )سرخک،  قیکنترل از طر

 سرفه(  اهیکزاز، س

 .دینما فیسرفه(  را تعر اهیواکسن )سرخک، کزاز، س قیاز طر یریشگیقابل پ یهایماریب .1

سرفه( را  اهیواکسن )سرخک، کزاز، س قیاز طر یریشگیقابل پ یهایماریب یولوژیدمیاپ .2

 دهد. حیتوض

واکسن )سرخک، کزاز،  قیاز طر یریشگیقابل پ یهایماریب ینیبال یو نشانه ها عالئم .3

 .دینما حیسرفه( راتشر اهیس

واکسن )سرخک، کزاز،  قیاز طر یریشگیقابل پ یهایماریمبارزه با ب یبرنامه مل سابقه .4

 .دینما حیتشر( را سرفه اهیس

واکسن )سرخک،  قیاز طر یریشگیقابل پ یهایماریب یفعل تیوضع یو شاخصها اهداف .5

 دهد. حیسرفه( را توض اهیکزاز، س

 یسرفه( در سالها اهیواکسن )سرخک، کزاز، س قیاز طر یریشگیقابل پ یهایماریب روند .6

 .دینما انیگذشته را ب

 قیاز طر یریشگیقابل پ یهایماریبز ا یریشگیجهت کنترل وپ یکشور یمل یاستراتژ .7

 دهد. حیسرفه( را توض اهیزاز، سواکسن )سرخک، ک

قابل  یهایماریمبارزه با ب یبرنامه مل ششم

 ،یفتریواکسن ) د قیکنترل از طر

 ، سرخجه( تیفلج اطفال، هپات

، سرخجه( را  تیفلج اطفال، هپات ،یفتریواکسن )د قیاز طر یریشگیقابل پ یهایماریب .1

 .دینما فیتعر

،  تیفلج اطفال، هپات یفتریواکسن )د قیاز طر یریشگیقابل پ یهایماریب یولوژیدمیاپ .2

 دهد. حیسرخجه( را توض

فلج اطفال،  یفتریواکسن)د قیاز طر یریشگیقابل پ یهایماریب ینیبال یو نشانه ها عالئم .3

 .دینما حی، سرخجه(  راتشر تیهپات

فلج اطفال،  یفتریواکسن)د قیاز طر یریشگیقابل پ یهایماریمبارزه با ب یبرنامه مل سابقه .4

 .دینما حی، سرخجه(  را تشر تیهپات

فلج  یفتریواکسن)د قیاز طر یریشگیقابل پ یهایماریب یفعل تیوضع یو شاخصها اهداف .5

 دهد. حی، سرخجه(  را توض تیاطفال، هپات

 .دینما انیگذشته را ب یواکسن را در سالها قیاز طر یریشگیقابل پ یهایماریب روند .6

 قیاز طر یریشگیقابل پ یهایماریاز ب یریشگیجهت کنترل وپ یکشور یمل یاستراتژ .7

 دهد. حیواکسن را توض

 دهد. حیرا توض ایماالر یولوژیدمیاپ .1 ایمبارزه با ماالر یبرنامه مل هفتم

 .دینما حیراتشر ایماالر ینیبال یو نشانه ها عالئم .2

 .دینما حیتشرا ر ایمبارزه با ماالر یبرنامه مل سابقه .3

 دهد. حیرا توض یماریب یفعل تیوضع یو شاخصها اهداف .4

 .دینما انیگذشته را ب یدر سالها یماریب روند .5

 دهد. حیرا توض یماریاز ب یریشگیجهت کنترل وپ یکشور یمل یاستراتژ .6



 .دینما انیرا ب یماریب نیا یلکرده و مشخصات ک فیسل را تعر یماریب .1 مبارزه با سل یبرنامه مل هشتم

 دهد. حیسل را توض ماريیب تیاهم .2

 دهد. حیرا توض ایماالر یماریب یولوژیدمیاپ .3

 . دینما حیسل راتشر ینیبال یو نشانه ها عالئم .4

 دینما حیمبارزه با سل را تشر یبرنامه مل سابقه .5

 دهد حیرا توض یماریب یفعل تیوضع یو شاخصها اهداف .6

 .دینما انیگذشته را ب یدر سالها یماریب روند .7

 دهد. حیرا توض یماریاز ب یریشگیجهت کنترل وپ یکشور یمل یاستراتژ .8

 .دینما انیرا ب یماریب نیا یکرده و مشخصات کل فیرا تعر دزیا یماریب .1 دزیمبارزه با ا یبرنامه مل نهم

 دهد. حیرا توض دزیا یماریب یولوژیدمیاپ .2

 .دینما حیرراتش دزیا ینیبال یو نشانه ها عالئم .3

   دینما حیرا تشر دزیمبارزه با ا یبرنامه مل سابقه .4

 دهد حیرا توض دزیا  یماریب یفعل تیوضع یو شاخصها اهداف .5

 .دینما انیگذشته ب یدر سالها دزیا یماریب روند .6

 دهد. حیرا توض دزیا یماریاز ب یریشگیجهت کنترل وپ یکشور یمل یاستراتژ .7

 .دینما انیرا ب یماریب نیا یو مشخصات کلکرده  فیتب مالت را تعر یماریب .1 ب مالتمبارزه با ت یبرنامه مل دهم

 دهد. حیتب مالت را توض یماریب یولوژیدمیاپ .2

 .دینما حیتب مالت راتشر ینیبال یو نشانه ها عالئم .3

 .دینما حیمبارزه با تب مالت را تشر یبرنامه مل سابقه .4

 دهد.  حیرا توض یماریب یفعل تیوضع یو شاخصها اهداف .5

 .دینما انیگذشته ب یدر سالها یماریب روند .6

 دهد. حیتب مالت را توض یماریاز ب یریشگیجهت کنترل وپ یکشور یمل یاستراتژ .7

 .دینما انیرا ب یماریب نیا یکرده و مشخصات کل فیرا تعر C تیهپات یماریب .C 1 تیمبارزه با هپات یبرنامه مل یازدهم

 دهد. حیتوضرا  C تیهپات یماریب یولوژیدمیاپ .2

 .دینما حیراتشر C تیهپات ینیبال یو نشانه ها عالئم .3

 .دینما حیرا تشر C تیمبارزه با هپات یبرنامه مل سابقه .4

 دهد. حیرا توض یماریب یفعل تیوضع یو شاخصها اهداف .5

 .دینما انیگذشته ب یدر سالها یماریب روند .6

 دهد. حیرا توض C تیهپات یماریاز ب یریشگیجهت کنترل وپ یکشور یمل یاستراتژ .7

 .دینما انیرا ب یماریب نیا یکرده و مشخصات کل فیرا تعر یهار یماریب .1 یمبارزه با هار یبرنامه مل دوازدهم

 دهد. حیرا توض یهار یماریب یولوژیدمیاپ .2

 .دینما حیراتشر یهار ینیبال یو نشانه ها عالئم .3

 .دینما حیرا تشر یمبارزه با هار یبرنامه مل سابقه .4

 دهد. حیرا توض یماریب یفعل تیوضع یخصهاو شا اهداف .5

 .دینما انیگذشته ب یدر سالها یماریب روند .6

 دهد. حیرا توض یهار یماریاز ب یریشگیجهت کنترل وپ یکشور یمل یاستراتژ .7

 زيیمبارزه با تب خونر یبرنامه مل سيزدهم

 ( CCHFدهنده ( 
 یماریب نیا یکرده و مشخصات کل فیا تعردهنده ر زيیتب خونر یماریب .1

 .دینما انیرا ب

 دهد. حیدهنده را توض زيیتب خونر یماریب یولوژیدمیاپ .2

 .دینما حیدهنده راتشر زيیتب خونر ینیبال یم و نشانه هاعالئ .3

 .دینما حیدهنده را تشر زيیمبارزه با تب خونر یسابقه برنامه مل .4

 دهد. حیتوضرا  یماریب یفعل تیوضع یاهداف و شاخصها .5

 . دینما انیگذشته ب یرا در سالها CCHF یماریروند ب .6

 زيیتب خونر یماریاز ب یریشگیجهت کنترل وپ یکشور یمل یاستراتژ .7

 دهد. حیدهنده را توض
مبارزه با  یبرنامه مل چهاردهم

 )سالک( یجلد وزیشمانیل

 .دینما انیرا ب یماریب نیا یکرده و مشخصات کل فیسالک را تعر یماریب .1

 دهد حیسالک را توض یماریب یلوژویدمیاپ .2

 .دینما حیسالک راتشر ینیبال یعالئم و نشانه ها .3

 . دینما حیمبارزه با سالک را تشر یسابقه برنامه مل .4

 دهد.  حیرا توض یماریب یفعل تیوضع یاهداف و شاخصها .5

 .دینما انیگذشته را ب یدر سالها یماریروند ب .6

سالک را  یماریب از یریشگیجهت کنترل وپ یکشور یمل یاستراتژ .7

 دهد. حیتوض
 .دینما انیرا ب یماریب نیا یکرده و مشخصات کل فیوبا را تعر یماریب .1 مبارزه با وبا یبرنامه مل همپانزد

 دهد حیوبا را توض یماریب یولوژیدمیاپ .2

 .دینما حیوبا راتشر ینیبال یعالئم و نشانه ها .3

 دینما حیمبارزه با وبا را تشر یسابقه برنامه مل .4

 دهد حیرا توض یماریب یفعل تیوضع یهااهداف و شاخص .5

 .دینما انیگذشته ب یدر سالها یماریروند ب .6

 دهد. حیرا توض یماریاز ب یریشگیجهت کنترل وپ یکشور یمل یاستراتژ .7



مبارزه با  یبرنامه مل شانزدهم

 (ARI)  یحاد تنفس یعفونتها

 یماریب نیا یکرده و مشخصات کل فیرا تعر یحاد تنفس یعفونتها یماریب .1

 .دینما نایرا ب

 دهد. حیرا توض یحاد تنفس یعفونتها یماریب یولوژیدمیاپ .2

 . دینما حیراتشر یحاد تنفس یعفونتها ینیبال یعالئم و نشانه ها .3

 .دینما حیرا تشر یحاد تنفس یمبارزه با عفونتها یسابقه برنامه مل .4

 دهد. حیرا توض یماریب یفعل تیوضع یاهداف و شاخصها .5

 .دینما انیته را بگذش یدر سالها یماریروند ب .6

حاد  یعفونتها یماریاز ب یریشگیجهت کنترل وپ یکشور یمل یاستراتژ .7

 دهد. حیرا توض یتنفس

 

 



 طرح جامع تدریس 

  (Course Plan)  

 

 98بهداشت عمومی  گروه فراگير :               برنامه ملی مبارزه با بيماریهای واگير    عنوان درس :

 تر حبيبه متيندک-دکترهادی یوسفی نام استاد :                                                                                اول    نيمسال :

 - :  پيشنياز                                                                                                        2        تعداد واحد :

 شهیر ایکنترل ،حذف  یبرا یکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک ریمهم واگ یهایماریبا ب رانیاگفر  هدف کلی درس : 

 آشنا شوند. هایماریب نیمبارزه با ا یعمل یدر دست اجرا دارد  و روشها یآنها برنامه ها یکن

 :اهداف ویزه

 :دیدرس با نیدانشجو پس از گذراندن ا

  یبرنامه مل  ینظام شبکه که دارا ردریواگ یهایماریوکنترل ب یریشگیپ ،صیعوارض، روش تشخ ،ینیبال میعال با .1

 هستند آشنا گردد. 

 و جهان آشنا گردد.  رانیآن در ا ییایانتشار جغراف ر،یواگ یهایماریب کیولوژیدمیاپ تیوضع با .2

 با واکسن را بداند.  یریشگیقابل پ یهایماریمبارزه با ب یکشور یمل یها برنامه .3

 . ردیدر جامعه را فرا گ رداریواگ یهایماریم به منظور مداخله در امر کنترل بالز  مهارت .4

 آشنا گردد.  ریواگ یهایماریب یبا نحوه گزارش ده .5

 

    :روش تدریس

  سئواالت به پاسخ و سئوال طرح ،ارائه محتواهای آموزشی در نوید

 برد وایت تخته و ژكتورپرو ویدئو از استفاده

 : انشجووظابف و تکاليف د

 انجام تکالیف

 کوئیزهای کالسی

 

  : روش ارزشيابی دانشجو

 %10 انجام تکالیف در فعال مشاركت

  %20 ترم میان امتحان      
 70%امتحان پایان ترم 

 منابع مطالعه : 

  یتهران یشجاع نیدکتر حس یپارک برگردان به فارس یا  ی( مولفان ج4جلد) یواجتماع یریشگینامه پدرس .1

 و همکاران. یحاتم نیدکتر حس فیتأل یع بهداشت عمومجام کتاب .2

.  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یهایماریب تیریمرکز مد ها،یماریو مراقبت ب یریشگیپ اصول .3

 و همکاران.  ییمحمد طباطبا دی: دکتر سسندگانینو

 یهایماریمراقبت ب یاهنمار ها،یماریدر مورد ب یوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک یدستورالعملها نیآخر .4

 ریواگ

  رانیفراگ ازیبنا به ن نترنتیموجود در ا منابع .5

 


