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فیزیوپاتولوژي- پزشکی :تحصیلیي رشتهو مقطع و خانوادهپزشکی اجتماعی:گروه آموزشیپزشکی:دانشکده

نظري:دنوع واح2:تعداد واحد)اپیدمیولوژي بیماریهاي شایع ایران(5پزشکی اجتماعی: نام درس
1-3تماعیپزشکی اج:یش نیازپ

با هماهنگی واحد آموزش تعیین می شود                                    : اعتسبا هماهنگی واحد آموزش تعیین می شود : زمان برگزاري کالس
شود با هماهنگی واحد آموزش تعیین می :تعداد دانشجویانبا هماهنگی واحد آموزش تعیین می شود :مکان برگزاري
هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی و خانوادهعضو: مسوول درس

سایر گروه هاي بالینیاعضاي هیات علمی با همگاري، اعضاي هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی و خانواده:مدرسین 

:ورهشرح د
شود تا بتواند به عنوان پزشک در یدر کشور آشنا معیشاریرواگیو غریواگيهایماریبيولوژیدمیدرس دانشجو با اپنیدر ا

.کندتیفعالتیسالمت فرد و جمعيحفظ و ارتقا

: هدف کلی
. فراگرفتـه، مـرور کنـد   2دانشجو در پایان این درس بایـد بتوانـد آنچـه از اپیـدمیولوژي بیماریهـا در درس پزشـکی اجتمـاعی        

کشوري، عوامـل خطـر و روشـهاي کنتـرل و پیشـگیري بـر       بیماریهاي شایع و مهم غیر واگیر در ایران را از نظر توزیع جهانی و
.با بیماریهاي غیر واگیر نیز از نظر اهمیت، توزیع، راههاي انتقال و اصول پیشگیري آشنا باشد. شمارد

:بینابینیاهداف 
:بتواند، دانشجو باید دورهدر پایان 

کلیات نظام مراقبت را بیان کند-
بیماریهاي واگیر شایع در کشور شامل عفونتهاي گوارشی، تنفسـی، هپاتیتهـا،   شیوع، عوامل خطر و راهکارهاي کنترل-

بیماریهاي قابل پیشگیري با واکسن، سل و جذام، بیماریهاي مشترك انسان و حیوان و بیماریهـاي داراي مخـزن را در   
.حد تدریس شده در کالس و منابع آزمونهاي جامع شرح دهد

ل بیماریهاي غیر واگیر شایع در کشور شامل دیابت، پرفشاري خون، بیماریهـاي  شیوع، عوامل خطر و راهکارهاي کنتر-
.روانی و نورولوژیک، آسیبها و اعتیاد را در حد تدریس شده در کالس و منابع آزمونهاي جامع برشمارد

.در فعالیتهاي منظور شده براي جلساتی که به صورت الکترونیک برگزار می شوند، مشارکت کند-

:ي تدریسهاشیوه
×پرسش و پاسخ×   سخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

)TBL(یادگیري مبتنی بر تیم×)PBL(یادگیري مبتنی بر حل مسئله××بحث گروهی
آموزش الکترونیک:)لطفاً نام ببرید(سایر موارد
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)لطفا شرح دهید(:وظایف و تکالیف دانشجو
حضور مرتب و منظم در کالس 

مشارکت در بحث هاي کالس و انجام کار گروهی 
شرکت در امتحان پایان ترم

:  وسایل کمک آموزشی
×کامپیوتر و اینترنت ×پروژکتور اسالیدخته و گچت××وایت برد

: )ببریدلطفاً نام(سایر موارد

)از نمره کل(:درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد٩٠آزمون پایان ترمنمرهدرصد------آزمون میان ترم 

نمرهدرصد10شرکت فعال در کالسدرصد نمره------انجام تکالیف
) ببریدناماً لطف(سایر موارد 

نوع آزمون
غلط-صحیحجور کردنی**ايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

: )لطفا نام ببرید(سایر موارد

:)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی-

سایت سازمان بهداشت جهانی : اینترنتی)WHO( به آدرسhttp://www.who.int/en/

:منابع فارسی
1394-انتشارات گپ–پروین یاوريدکتر –ژي بیماریهاي شایع در ایران اپیدمیولو: چاپی
وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی–دستورالعمل ها و برنامه هاي کشوري آخرین : اینترنتی
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ي درسارائهکلیات جدول هفتگی
مدرسعنوان درسجلسه

پزشکی اجتماعی و خانوادهمدرس گروهکلیات اپیدمیولوژي و نظام مراقبت1

مدرس گروه پزشکی اجتماعی و خانواده)تیفوئید، وبا، آمیب، ژیاردیا(عفونت هاي گوارش 2
مدرس گروه پزشکی اجتماعی و خانواده)افسردگی و اضطراب(بیماریهاي روانی 3
ادهمدرس گروه پزشکی اجتماعی و خانو)MERS(نو پدید آنفوالنزا و بیماریهاي تنفسی4
مدرس گروه پزشکی اجتماعی و خانوادهبدخیمی ها5
مدرس گروه پزشکی اجتماعی و خانوادهدیابت، آترواسکلروز، پرفشاري خون6
مدرس گروه پزشکی اجتماعی و خانوادهایدز و سایر بیماریهاي منتقله از راه جنسی7
مدرس گروه پزشکی اجتماعی و خانوادههپاتیت ها 8
متخصص روانپزشکیلوژي اعتیاد اپیدمیو9
مدرس گروه پزشکی اجتماعی و خانوادهبیماریهاي قابل پیشگیري توسط واکسن 10
مدرس گروه پزشکی اجتماعی و خانوادهسل و جذام11
مدرس گروه پزشکی اجتماعی و خانوادهاختالالت چاقی، سندرم متابولیک و هیپرلیپیدمی12
مدرس گروه پزشکی اجتماعی و خانواده)آلزایمر، پارکینسون و صرع(ژیک اختالالت مزمن نورولو13
متخصص داخلی/ متخصص عفونیعفونتهاي بیمارستانی14
مدرس گروه پزشکی اجتماعی و خانوادهآسیب ها15
الکترونیک-مدرس گروه پزشکی اجتماعی و خانواده)بروسلوز و هاري(بیماریهاي مشترك انسان و حیوان16

الکترونیک-مدرس گروه پزشکی اجتماعی و خانواده)ماالریا –لیشمانیا ( بیماریهاي داراي مخزن 17


