
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

اپیدمیولوژی بیماری های شایع در  نام درس )واحد(:
 ایران

 14-16 ساعت:           یک شنبه         روز:

  دانشجويان:تعداد  نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 )به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرس  مجازی - دقیقه 35 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 (عوامل خطر سالمتيو  )تعریف اپیدمیولوژی اتیکل: جلسهعنوان 

 اپیدمیولوژی، عوامل خطر مرتبط با سالمتيآشنایي دانشجویان با مفهوم :  جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 
 دانشجو بتواند:

 علم اپیدمیولوژی را تعریف نماید 
 مفهوم سالمتي را تعریف نماید 
 عوامل خطر مرتبط با سالمتي را شرح دهد 

 ترکیبی       /        *مجازی     حضوری         /    روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید، نرم افزارهای تولید محتوا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف         /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 آزمون میان ترمعنوان و نوع آزمون : 

 نوشته شود(.منابع در طرح دوره مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس

)آخرین  -دکتر فریدون عزیزی، دکتر حسین حاتمی و دکتر جانقربانی  – اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع در ایران -
 انتشار(

 )آخرین انتشار( –دکتر پروین یاوری  –اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران  -
آموزش پزشکی در مبارزه و کنترل بیماری های واگیر و  بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و -

 )آخرین انتشار( -غیرواگیر 

 دقیقه 5 :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان: 

 دقیقه -مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

  دقیقه 5مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 دومجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

اپیدمیولوژی بیماری های شایع در  نام درس )واحد(:
 ایران

 14-16 ساعت:           یک شنبه         روز:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 )به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرس  دقیقه 90 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 ها های انتقال و کنترل بیماری راه:  جلسهعنوان 

 آشنایي دانشجویان با راه های انتقال، پیشگیری و کنترل بیماری ها:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بتواند:

 راه های انتقال بیماری ها را توضیح دهد 
 مفهوم پیشگیری و کنترل بیماری ها را شرح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی     /            *حضوری   روش آموزش :  

 اسالید، کالس درس، وایت برد و ماژیککامپیوتر، اینترنت،  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف           /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 آزمون میان ترم عنوان و نوع آزمون :

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس

)آخرین  -دکتر فریدون عزیزی، دکتر حسین حاتمی و دکتر جانقربانی  – اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع در ایران -
 انتشار(

 )آخرین انتشار( –دکتر پروین یاوری  –اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران  -
بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مبارزه و کنترل بیماری های واگیر و  -

 )آخرین انتشار( -غیرواگیر 

 دقیقه 10مدت زمان:  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

 دقیقه 20مدت زمان: 



  دقیقه 10مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 سومجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

اپیدمیولوژی بیماری های شایع در  نام درس )واحد(:
 ایران

 14-16 ساعت:           یک شنبه         روز:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 )به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرس  دقیقه 90 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 میزان حمله ثانویه –ایمن سازی )مصونیت میزبان( :  جلسهعنوان 

 آشنایي دانشجویان با مفهوم ایمن سازی و میزان حمله ثانویه:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بتواند:

  سازی را شرح دهدمفهوم ایمن 
 میزان حمله ثانویه را تعریف کند 

 ترکیبی       /        مجازی  /             *حضوری  روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید، کالس درس، وایت برد و ماژیک امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          فعالیت آموزشی :   تکلیف

 آزمون میان ترم :عنوان و نوع آزمون

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس

)آخرین  -عزیزی، دکتر حسین حاتمی و دکتر جانقربانی دکتر فریدون  – اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع در ایران -
 انتشار(

 )آخرین انتشار( –دکتر پروین یاوری  –اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران  -
بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مبارزه و کنترل بیماری های واگیر و  -

 ر()آخرین انتشا -غیرواگیر 

 دقیقه 10مدت زمان:  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

 دقیقه 20مدت زمان: 

  دقیقه 10مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 



 

 چهارمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

اپیدمیولوژی بیماری های شایع در  نام درس )واحد(:
 ایران

 14-16 ساعت:           یک شنبه         روز:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 )به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرس  دقیقه 90 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 توزیع بیماری ها، تعیین اولویت ها و منابع اطالعات بیماری های عفوني: جلسهعنوان 

 ينعفو یها یماریمنابع اطالعات بآشنایي دانشجویان با نحوه توزیع بیماری ها، تعیین اولویت ها و :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بتواند:

 نحوه توزیع بیماری را توضیح دهد 
 اولویت های مربوط به پیشگیری و کنترل بیماری ها را شرح دهد 

  عفوني را بیان نمایدمنابع اطالعات بیماری های 

 ترکیبی       /       مجازی  /              *حضوری روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید، کالس درس، وایت برد و ماژیک امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو       فعالیت آموزشی :   تکلیف 

 آزمون میان ترم عنوان و نوع آزمون :

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس

)آخرین  -دکتر فریدون عزیزی، دکتر حسین حاتمی و دکتر جانقربانی  – اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع در ایران -
 انتشار(

 )آخرین انتشار( –دکتر پروین یاوری  –اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران  -
بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مبارزه و کنترل بیماری های واگیر و  -

 )آخرین انتشار( -غیرواگیر 

 دقیقه 10مدت زمان:  گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

 دقیقه 20مدت زمان: 

  دقیقه 10مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 

 



 

 

 پنجمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

اپیدمیولوژی بیماری های شایع در  نام درس )واحد(:
 ایران

 14-16 ساعت:           یک شنبه         روز:

  دانشجويان:تعداد  نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 )به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرس  مجازی - دقیقه 35 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 (1عفونت های منتقله از طریق هوا ) اپیدمیولوژی:  جلسهعنوان 

 عفونت های شایع منتقله از طریق هواآشنایي دانشجویان با اپیدمیولوژی :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بتواند:

 شایع ترین عفونت های منتقله از طریق هوا را ذکر نماید 
 اپیدمیولوژی عفونت های حاد تنفسي را شرح دهد 
 اپیدمیولوژی عفونت های استرپتوکوکي و عوارض آن را بیان نماید 
 اپیدمیولوژی سرخک را توضیح دهد 

 ترکیبی       /        *مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید، نرم افزارهای تولید محتوا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف           /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 آزمون میان ترم عنوان و نوع آزمون :

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس

)آخرین  -دکتر فریدون عزیزی، دکتر حسین حاتمی و دکتر جانقربانی  – اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع در ایران -
 انتشار(

 )آخرین انتشار( –دکتر پروین یاوری  –ن اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایرا -
بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مبارزه و کنترل بیماری های واگیر و  -

 )آخرین انتشار( -غیرواگیر 

 دقیقه 5مدت زمان:  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان: 

 دقیقه -مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

  دقیقه 5مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 
 

 ششمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

اپیدمیولوژی بیماری های شایع در  نام درس )واحد(:
 ایران

 14-16 ساعت:           یک شنبه         روز:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 )به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرس  دقیقه 90 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 (2عفونت های منتقله از طریق هوا ) اپیدمیولوژی:  جلسهعنوان 

 آشنایي دانشجویان با اپیدمیولوژی عفونت های شایع منتقله از طریق هوا:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بتواند:

 اپیدمیولوژی سیاه سرفه را بیان نماید 
 اپیدمیولوژی جذام را بیان نماید 
 اپیدمیولوژی سل را بیان نماید 
 اپیدمیولوژی مننژیت مننگوکوکي را بیان نماید 

 ترکیبی       /       مجازی  /             *حضوری  روش آموزش :  

 درس، وایت برد و ماژیککامپیوتر، اینترنت، اسالید، کالس  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف           /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 آزمون میان ترم عنوان و نوع آزمون :

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس

)آخرین  -دکتر فریدون عزیزی، دکتر حسین حاتمی و دکتر جانقربانی  – کنترل بیماری های شایع در ایراناپیدمیولوژی و  -
 انتشار(

 )آخرین انتشار( –دکتر پروین یاوری  –اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران  -
کنترل بیماری های واگیر و بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مبارزه و  -

 )آخرین انتشار( -غیرواگیر 

 دقیقه 10مدت زمان:  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

 دقیقه 20مدت زمان: 

  دقیقه 10مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 
 

 هفتمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

بیماری های شایع در اپیدمیولوژی  نام درس )واحد(:
 ایران

 14-16 ساعت:           یک شنبه         روز:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 )به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرس  دقیقه 90 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 (1عفونت های منتقله از طریق آب و غذا ) اپیدمیولوژی:  جلسهعنوان 

 آشنایي دانشجویان با اپیدمیولوژی عفونت های شایع منتقله از طریق آب و غذا:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بتواند:

 شایع ترین عفونت های منتقله از طریق آب و غذا را ذکر نماید 

  شرح دهداپیدمیولوژی اسهال های حاد باکتریایي را 

 اپیدمیولوژی تیفوئید را شرح دهد 

 اپیدمیولوژی فلج اطفال را شرح دهد 

 ترکیبی       /       مجازی  /              * حضوری روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید، کالس درس، وایت برد و ماژیک امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          فعالیت آموزشی :   تکلیف

 پایان ترمآزمون و نوع آزمون :  عنوان

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس

)آخرین  -عزیزی، دکتر حسین حاتمی و دکتر جانقربانی دکتر فریدون  – اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع در ایران -
 انتشار(

 )آخرین انتشار( –دکتر پروین یاوری  –اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران  -
بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مبارزه و کنترل بیماری های واگیر و  -

 انتشار()آخرین  -غیرواگیر 

 دقیقه 10مدت زمان:  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

 دقیقه 20مدت زمان: 

  دقیقه 10مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 

 هشتمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

اپیدمیولوژی بیماری های شایع در  نام درس )واحد(:
 ایران

 14-16 ساعت:           یک شنبه         روز:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 )به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرس  مجازی - دقیقه 35 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 (2عفونت های منتقله از طریق آب و غذا ) اپیدمیولوژی:  جلسهعنوان 

 آشنایي دانشجویان با اپیدمیولوژی عفونت های شایع منتقله از طریق آب و غذا:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بتواند:

  اپیدمیولوژی هپاتیت های نوعA  وE را شرح دهد 

 اپیدمیولوژی ژیاردیازیس را شرح دهد 

 اپیدمیولوژی آمیبیازیس را شرح دهد 

  روده ای را شرح دهداپیدمیولوژی کرم های 

 ترکیبی       /        *مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید، نرم افزارهای تولید محتوا امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          فعالیت آموزشی :   تکلیف

 و نوع آزمون : آزمون پایان ترم عنوان

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس

)آخرین  -دکتر فریدون عزیزی، دکتر حسین حاتمی و دکتر جانقربانی  – اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع در ایران -
 انتشار(

 )آخرین انتشار( –دکتر پروین یاوری  –اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران  -
بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مبارزه و کنترل بیماری های واگیر و  -

 )آخرین انتشار( -غیرواگیر 

 دقیقه 5مدت زمان:  د.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گرد:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان: 

 دقیقه -مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

  دقیقه 5مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 

 نهمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

اپیدمیولوژی بیماری های شایع در  نام درس )واحد(:
 ایران

 14-16 ساعت:           یک شنبه         روز:

  دانشجويان:تعداد  نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 )به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرس  دقیقه 20 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 امتحان میان ترم:  جلسهعنوان 

 جلسه : هدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 ترکیبی       /        مجازی  /             *حضوری  روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید، نرم افزارهای تولید محتوا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف           /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 آزمون میان ترم عنوان و نوع آزمون :

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس

)آخرین  -دکتر فریدون عزیزی، دکتر حسین حاتمی و دکتر جانقربانی  – اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع در ایران -
 انتشار(

 )آخرین انتشار( –دکتر پروین یاوری  –اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران  -
و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مبارزه و کنترل بیماری های واگیر و بخشنامه ها  -

 )آخرین انتشار( -غیرواگیر 

 دقیقهمدت زمان:  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان: 

 دقیقهمدت زمان: 

 دقیقهمدت زمان: 

  دقیقهمدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دهمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

اپیدمیولوژی بیماری های شایع در  نام درس )واحد(:
 ایران

 14-16 ساعت:           یک شنبه         روز:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 )به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرس  دقیقه 90 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 عفونت های ناشي از تماس مستقیم اپیدمیولوژی:  جلسهعنوان 

 میاز تماس مستق يناش یعفونت هااپیدمیولوژی آشنایي دانشجویان با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بتواند:

 شایع ترین عفونت های ناشي از تماس مستقیم را ذکر نماید 

 اپیدمیولوژی بیماری های مقاربتي را شرح دهد 

  اپیدمیولوژی هپاتیت های ویروسي نوعB  وC را شرح دهد 

 اپیدمیولوژی تراخم را شرح دهد 

 اپیدمیولوژی کزاز را شرح دهد 

 اپیدمیولوژی شیستوزمیازیس را شرح دهد 

 ترکیبی       /      مجازی  /            *حضوری   روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید، کالس درس، وایت برد و ماژیک امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی :   تکلیف

 پایان ترم ن و نوع آزمون : آزمونعنوا

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس

)آخرین  -دکتر فریدون عزیزی، دکتر حسین حاتمی و دکتر جانقربانی  – اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع در ایران -
 انتشار(

 )آخرین انتشار( –دکتر پروین یاوری  –اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران  -
و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مبارزه و کنترل بیماری های واگیر و بخشنامه ها  -

 )آخرین انتشار( -غیرواگیر 

 دقیقه 10مدت زمان:  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

 دقیقه 20مدت زمان: 

  دقیقه 10مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 
 

 يازدهمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

اپیدمیولوژی بیماری های شایع در  نام درس )واحد(:
 ایران

 14-16 ساعت:           یک شنبه         روز:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 دالم)به ترتیب حروف الفبا(: حامد مدرس  مجازی - دقیقه 35 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 بیماری های منتقله بوسیله بندپایان اپیدمیولوژی:  جلسهعنوان 

 انیبندپا لهیمنتقله بوس یها یماریبآشنایي دانشجویان با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بتواند:

  کندشایع ترین بیماری های منتقله از طریق بندپایان را ذکر 

 اپیدمیولوژی ماالریا را ذکر کند 

 اپیدمیولوژی سالک جلدی و احشایي را توضیح دهد 

 ترکیبی       /        *مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید، نرم افزارهای تولید محتوا امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          فعالیت آموزشی :   تکلیف

 پایان ترم تستیو نوع آزمون : آزمون  عنوان

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس

)آخرین  -فریدون عزیزی، دکتر حسین حاتمی و دکتر جانقربانی دکتر  – اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع در ایران -
 انتشار(

 )آخرین انتشار( –دکتر پروین یاوری  –اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران  -
بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مبارزه و کنترل بیماری های واگیر و  -

 )آخرین انتشار( -غیرواگیر 

 دقیقه 5مدت زمان:  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان: 

 دقیقه -مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

  دقیقه 5مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 

 دوازدهمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

اپیدمیولوژی بیماری های شایع در  نام درس )واحد(:
 ایران

 14-16 ساعت:           یک شنبه         روز:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 )به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرس  دقیقه 90 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 (1بیماری های مشترک بین انسان و حیوان ) اپیدمیولوژی:  جلسهعنوان 

 وانیانسان و ح نیمشترک ب یها یماریباپیدمیولوژی آشنایي دانشجویان با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بتواند:

  بیماری های مشترک بین انسان و حیوان را ذکر کندشایع ترین 
 اپیدمیولوژی هاری را شرح دهد 
 اپیدمیولوژی کیست هیداتیک را شرح دهد 

 ترکیبی       /     ازی مج /             *حضوری  روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید، کالس درس، وایت برد و ماژیک امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف           /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 ایان ترم تستیو نوع آزمون : آزمون پعنوان 

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس

)آخرین  -دکتر فریدون عزیزی، دکتر حسین حاتمی و دکتر جانقربانی  – اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع در ایران -
 انتشار(

 )آخرین انتشار( –دکتر پروین یاوری  –اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران  -
بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مبارزه و کنترل بیماری های واگیر و  -

 )آخرین انتشار( -غیرواگیر 

 دقیقه 10مدت زمان:  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

 دقیقه 20مدت زمان: 

  دقیقه 10مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 سیزدهمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی تحصیلی:مقطع / رشته گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

اپیدمیولوژی بیماری های شایع در  نام درس )واحد(:
 ایران

 14-16 ساعت:           یک شنبه         روز:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 )به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرس  دقیقه 90 کالس:مدت 

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 (2بیماری های مشترک بین انسان و حیوان ) اپیدمیولوژی: جلسهعنوان 

 وانیانسان و ح نیمشترک ب یها یماریباپیدمیولوژی آشنایي دانشجویان با :  جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 
 دانشجو بتواند:

 اپیدمیولوژی توکسوپالسموز را شرح دهد 
 اپیدمیولوژی بروسلوزیس را شرح دهد 
 اپیدمیولوژی تنیازیس را شرح دهد 

 ترکیبی       /     مجازی  /              *حضوری روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید، کالس درس، وایت برد و ماژیک امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          فعالیت آموزشی :   تکلیف

 پایان ترم تستی ونعنوان و نوع آزمون : آزم

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس

)آخرین  -دکتر فریدون عزیزی، دکتر حسین حاتمی و دکتر جانقربانی  – شایع در ایراناپیدمیولوژی و کنترل بیماری های  -
 انتشار(

 )آخرین انتشار( –دکتر پروین یاوری  –اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران  -
واگیر و بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مبارزه و کنترل بیماری های  -

 )آخرین انتشار( -غیرواگیر 

 دقیقه 10مدت زمان:  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

 دقیقه 20مدت زمان: 

  دقیقه 10مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 
 

 چهاردهمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

اپیدمیولوژی بیماری های شایع در  نام درس )واحد(:
 ایران

 14-16 ساعت:           یک شنبه         روز:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 )به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرس  دقیقه 90 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 (1) بیماری های غیرواگیر اپیدمیولوژی:  جلسهعنوان 

 ریرواگیغ یها یماریبیي دانشجویان با اپیدمیولوژی آشنا:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بتواند:

 شایع ترین بیماری های غیرواگیر را ذکر کند 

 اپیدمیولوژی سوء تغذیه را بیان نماید 

 اپیدمیولوژی سرطان های شایع در ایران و جهان را بیان نماید 

  ناتواني ها را بیان نمایداپیدمیولوژی 

 ترکیبی       /      مجازی  /             *حضوری  روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید، کالس درس، وایت برد و ماژیک امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 پایان ترم تستی آزمون : آزمونن و نوع عنوا

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس

)آخرین  -دکتر فریدون عزیزی، دکتر حسین حاتمی و دکتر جانقربانی  – اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع در ایران -
 انتشار(

 )آخرین انتشار( –دکتر پروین یاوری  –اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران  -
بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مبارزه و کنترل بیماری های واگیر و  -

 )آخرین انتشار( -غیرواگیر 

 دقیقه 10مدت زمان:  د.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گرد:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

 دقیقه 20مدت زمان: 

  دقیقه 10مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 

 پانزدهمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

اپیدمیولوژی بیماری های شایع در  نام درس )واحد(:
 ایران

 14-16 ساعت:           یک شنبه         روز:

  دانشجويان:تعداد  نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 )به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرس  مجازی - دقیقه 35 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 (2بیماری های غیرواگیر  ) اپیدمیولوژی:  جلسهعنوان 

 ریرواگیغ یها یماریبیي دانشجویان با اپیدمیولوژی آشنا:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بتواند:

  عروقي را شرح دهد -اپیدمیولوژی بیماری های قلبي 

 اپیدمیولوژی دیابت را بیان نماید 

 اپیدمیولوژی سوانح و تصادفات را ذکر کند 

 اپیدمیولوژی سیل و زلزله را شرح دهد 

 ترکیبی       /        *مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید، نرم افزارهای تولید محتوا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 پایان ترم تستیو نوع آزمون : آزمون  عنوان

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس

)آخرین  -دکتر فریدون عزیزی، دکتر حسین حاتمی و دکتر جانقربانی  – اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع در ایران -
 انتشار(

 )آخرین انتشار( –دکتر پروین یاوری  –اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران  -
ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مبارزه و کنترل بیماری های واگیر و بخشنامه  -

 )آخرین انتشار( -غیرواگیر 

 دقیقه 5مدت زمان:  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان: 

 دقیقه -مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

  دقیقه 6مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 

 شانزدهمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         : بهداشت اوزدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

اپیدمیولوژی بیماری های شایع در  نام درس )واحد(:
 ایران

 14-16 ساعت:           یک شنبه         روز:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 دالم)به ترتیب حروف الفبا(: حامد مدرس  مجازی - دقیقه 35 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 ناخوشي های دماغي اپیدمیولوژی:  جلسهعنوان 

 يدماغ یها يناخوشاپیدمیولوژی آشنایي دانشجویان با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بتواند:

 شایع ترین ناخوشي های دماغي )رواني( را ذکر کند 

  بیان نمایداپیدمیولوژی اسکیزوفرني را 

 اپیدمیولوژی افسردگي را بیان نماید 

 اپیدمیولوژی خودکشي را بیان نماید 

 ترکیبی       /        *مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید، نرم افزارهای تولید محتوا امکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو       فعالیت آموزشی :   تکلیف *          /   

 و نوع آزمون : آزمون پایان ترم عنوان

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس

)آخرین  -حسین حاتمی و دکتر جانقربانی دکتر فریدون عزیزی، دکتر  – اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع در ایران -
 انتشار(

 )آخرین انتشار( –دکتر پروین یاوری  –اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران  -
بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مبارزه و کنترل بیماری های واگیر و  -

 )آخرین انتشار( -غیرواگیر 

 دقیقه 5مدت زمان:  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(  :  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان: 

 دقیقه -مدت زمان: 

 دقیقه 10مدت زمان: 

  دقیقه 5مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 

 هفدهمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: بهداشت عمومی                         بهداشت اوز: دانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

اپیدمیولوژی بیماری های شایع در  نام درس )واحد(:
 ایران

 14-16 ساعت:           یک شنبه         روز:

  تعداد دانشجويان: نظری واحد: نوع

 حامد دالممسئول درس:  2 تعداد واحد:

 )به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرس  دقیقه 40 مدت کالس:

 11/11/1400تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 امتحان پایان ترم:  جلسهعنوان 

 جلسه : هدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 ترکیبی       /     مجازی  /            *حضوری   روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید، نرم افزارهای تولید محتوا امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی :   تکلیف

 ن و نوع آزمون : آزمون پایان ترمعنوا

 منابع در طرح دوره نوشته شود(.مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس

)آخرین  -دکتر فریدون عزیزی، دکتر حسین حاتمی و دکتر جانقربانی  – اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع در ایران -
 انتشار(

 )آخرین انتشار( –وین یاوری دکتر پر –اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران  -
بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مبارزه و کنترل بیماری های واگیر و  -

 )آخرین انتشار( -غیرواگیر 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 


