
 فرم طرح درس روزانه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 و اپیدمیولوژی آنها برنامه ملی مبارزه با بیماری های غیر واگیرنام درس :                                                                   

 91-91ساعت  91/99/9911   تاریخ برگزاری : یک شماره جلسه :

 1دانشکده بهداشت کالس شماره محل برگزاری : نظام مراقبت و عوامل خطر بیماری های غیرواگیرموضوع جلسه :

 دکتر عبدالرحمان چرکزیمدرس : دقیقه 921مدت جلسه )دقیقه( :

های غیر واگیر )مجموعه دستورالعمل های نظام مراقبت بیماری منابع : پیوستهنابهداشت عمومی، کارشناسی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 کشوری(

 آشنایی با نظام مراقبت هدف کلی درس :                                         

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اختصاصیاهداف 

مطالب 

 )دقیقه(

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو وسائل آموزشی  و رسانه ها روش تدریس

 درصد آن

اهمیت .1

بهداشتی و بیان 

 مسئله

 اهمیت بهداشتی بیماری غیر واگیر را بیان کند. 1-1

عوامل خطر اصلی بیماری های غیر واگیر را در 2-1

 کشورهای توسعه یافته نام ببرد.

عوامل خطر اصلی بیماری های غیر واگیر را در 3-1

 نام ببرددر حال توسعه  کشورهای

 شناختی،عاطفی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

11 

7 

 

8 

 

 سخنرانی

 سخنرانی

 

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 برددیتا پروژکنور، وایت 

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 پروژکنور، وایت برددیتا 

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 لگوش دادن فعا

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پاسخ، کوئیزپرسش و 

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

تعاریف .2

اصطالحات 

 مرتبط

 خطر را تعریف کند. 1-2

عوامل خطر فردی و عوامل خطر در جامعه را لیست 2-2

 کند.

 مراقبت و نظام مراقبت را تعریف کند.3-2

 راهنمای بررسی عوامل خطر را توضیح دهد.4-2

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

2 

3 

 

11 

1 

تعاریف  .3

اصطالحات 

 مرتبط

ایران را قبل از پراکندگی بیماری های غیرواگیر در 1-3

اجرای طرح کشوری مراقبت عوامل خطر بیماری های 

 غیرواگیر را تشریح کند.

نتایج طرح کشوری مراقبت عوامل خطر بیماری 2-3

 را معرفی کند. 1383-88های غیرواگیر در سال های 

عوامل خطر مورد توجه در رویکرد گام به گام  3-3

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

1 

 

 

11 

 

1 



 سازمان جهانی بهداشت را معرفی کند.

تایج مورد انتظار جهانی مراقبت عوامل خطر ن 4-3

سازمان جهانی بهداشت برای بیماری های غیر واگیر را 

 تشریح نماید.

بررسی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر بر  1-3

 اساس رویکرد گام به گام را توضیح دهد.

ن بر بار بیماریها در گذر اپیدمیولوژیک و اثر آ 1-3

 کشور را توضیح دهد.

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

1 

 

 

1 

 

11 

 

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 

 فرم طرح درس روزانه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 و اپیدمیولوژی آنها برنامه ملی مبارزه با بیماری های غیر واگیرنام درس :                                                                   

 91-91ساعت  21/99/9911 تاریخ برگزاری : دوشماره جلسه :

 1دانشکده بهداشت کالس شماره  محل برگزاری : )فشارخون باال(بیماری های قلبی عروقیموضوع جلسه :

 دکتر عبدالرحمان چرکزیمدرس : دقیقه 921مدت جلسه )دقیقه( :

 نظام مراقبت بیماری های غیر واگیر )مجموعه دستورالعمل های کشوری(منابع : پیوسته نا بهداشت عمومی، کارشناسیرشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 آشنایی با نظام مراقبت هدف کلی درس :                                         

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اختصاصیاهداف 

مطالب 

 )دقیقه(

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو وسائل آموزشی  و رسانه ها روش تدریس

 درصد آن

.اهمیت 1

بیان  ،بهداشتی 

و  مسئله

پراکندگی 

 بیماری در ایران

 توضیح دهد.را  های قلبی عروقیاهمیت بهداشتی بیماری  1-1

 کتورهای ابتالء به بیماری های قلبی عروقی را لیست کند.اریسک ف 2-1

ساله ابتال به بیماری های قلبی عروقی بر اساس  11محاسبه خطر  3-1

 امتیاز دهی فرامینگهام در مردان و زنان را انجام دهد.سیستم 

 شناختی،عاطفی

 شناختی

 روانی حرکتی

 

1 

1 

11 

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 

 وایت برددیتا پروژکنور، 

 

 گوش دادن فعال 

 حل تمرین

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز



ارزیابی و .2

اصالح عوامل 

 خطر 

 فشارخون باال را تعریف کند. 1-2

 طبقه بندی فشارخون باال را توضیح دهد.2-2

 عوامل ایجاد فشار خون باال را توضیح دهد. 3-2 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

2 

1 

1 

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 نمایش عملی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 اسفیگو مانومتر

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 وایت برددیتا پروژکنور، 

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 نمایش عملی

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پاسخ، کوئیزپرسش و 

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

تشخیص و  .3

ارزیابی بیماران 

مبتال به 

 فشارخون باال

 علل ارزیابی بیمار مبتال به پرفشاری خون را نام ببرد. 1-3

 مالحظات الزم قبل از اندازه گیری فشارخون را توضیح دهد.  2-3

 اندازه گیری صحیح فشارخون را بطور دقیق انجام دهد. .3-3

 معاینه بالینی مربوط به بیمار پرفشاری خون را نام ببرد. 4-3

 شناختی

 شناختی

 روانی حرکتی

 شناختی

3 

4 

11 

1 

شروع درمان  .4

برای کاهش 

 فشارخون 

 معیارهای شروع درمان برای کاهش فشارخون را نام ببرد. 1-4

 انواع درمان در پرفشاری خون را نام ببرد.2-4

اصالح شیوه های زندگی نامناسب را در پرفشاری خون را توضیح  3-4

 دهد.

 درمان دارویی را در فشارخون توضیح دهد. 4-4

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

1 

1 

1 

 

1 

1.LDL   و

نقش آن در 

ایجاد بیماری 

های قلبی 

 عروقی

 را در ایجاد بیماری های قلبی عروقی توضیح دهد. LDLنقش  1-1

 را توضیح دهد. LDLنحوه محاسبه  2-1

طبقه بندی گروه های خطر بر اساس جدول فرامینگهام و میزان  3-1

 را تشریح کند. LDLمطلوب 

 را در گروههای در معرض خطر توضیح دهد. LDLراههای کاهش  4-1

 شناختی

 روانی حرکتی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

4 

8 

3 

 

1 

 سخنرانی

 حل تمرین

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 گوش دادن فعال 

 حل تمرین

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پاسخ، کوئیزپرسش و 

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 LDL.درمان 6

 باال
 توضیح دهد. LDLنقش تغییر شیوه زندگی را در کاهش  1-8

 نمودار اصالح شیوه زندگی  را توضیح دهد. 2-8

نمودار شروع درمان دارویی در کنترل چربی های خون را تفسیر  3-8

 کند.

استفاده و نحوه انتخاب آنها را تشریح گرووههای دارویی مورد  4-8

 کند.

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

4 

4 

7 

 

8 

 سخنرانی

 سخنرانی

ارائه تمرین و 

 سخنرانی

 سخنرانی

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 حل تمرین

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 



 

 فرم طرح درس روزانه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 و اپیدمیولوژی آنها برنامه ملی مبارزه با بیماری های غیر واگیرنام درس :                                                                   

 91-91ساعت    9/92/9911تاریخ برگزاری :  سومشماره جلسه :

 1دانشکده بهداشت کالس شماره  برگزاری :محل  بیماری های  قلبی عروقی)اختالالت چربی خون(موضوع جلسه :

 دکتر عبدالرحمان چرکزیمدرس : دقیقه 921مدت جلسه )دقیقه( :

 نظام مراقبت بیماری های غیر واگیر )مجموعه دستورالعمل های کشوری(منابع : پیوستهنابهداشت عمومی، کارشناسی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 آشنایی با نظام مراقبت هدف کلی درس :                                         

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اختصاصیاهداف 

مطالب 

 )دقیقه(

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو وسائل آموزشی  و رسانه ها روش تدریس

 درصد آن

 سندرم متابولیک را تعریف کند 1-1 سندرم متابولیک.1

 عوامل خطر سندرم متابولیک را نام ببرد. 2-1

 .سندرم متابولیک را نام ببرد درمان  3-1

 شناختی

 شناختی

2 

3 

1 

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

دیتا پروژکنور، وایت برد 

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 

تری گلیسرید سرم .2

 باال
نقش افزایش تری گلیسرید را رد ایجاد بیماری قلبی عروقی  1-2

 توضیح دهد.

 عوامل موثر در افزایش تری گلیسرید سرم را نام ببرد. 2-2

 طبقه بندی و درمان تری گلیسرید باال را توضیح دهد. 3-2

 شناختی،عاطفی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

4 

 

1 

4 

 تاثیر دخانیات بر سالمت فرد را بیان کند. 3-1 دخانیات.3

 مراحل ترک سیگار را  توضیح دهد. 2-3

 نمودار مشاوره ترک مصرف دخانیات را توضیح دهد.  3-3

 نمودار فرآیند اقدام به ترک سیگار را تفسیر کند. 4-3

 ماندن در ترک افراد سیگاری را توضیح دهد.نمودار باقی  1-3

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

3 

4 

4 

1 

8 

 

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 یسخنران

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز



 

 فعالیت بدنی را تعریف کند. 4-1 ..کم تحرکی4

 فعالیت بدنی را تشریح کند.معیارهای امتیاز دهی  2-4

فعالیت بدنی بر حسب ضربان قلب را در گروههای سنی  3-4

 مختلف محاسبه کند.

 امتیاز کلی شاخص فعالیت بدنی را محاسبه نماید. 4-4

بندی  نهایی را بر حسب امتیاز شاخص فعالیت بدنی  1-4

 توضیح دهد.

 توصیه ها و پیگیری را برای هر یک از گروهها معرفی کند. 8-4

 شناختی
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نمودار ارزیابی و پیگیری افراد دارای تغذیه نامناسب را  1-1 تغذیه نامناسب.1

 توضیح دهد. 

 تفسیر پرسشنامه ارزیابی عادات تغذدیه ای را بیان کند 2-1

 جدول ثبت و یادداشت برنامه غذایی را تشریح کند.3-1

 امتیاز دهی تنوع غذایی را محاسبه نماید.4-1

راهنمای قرار گرفتن غذاها در بخش قرمزو سبز را توضیح  1-1

 دهد.

خالصه رژیم غذایی مناسب برای پیشگیری از بیماری های  8-1

 قلبی عروقی را بیان کند.
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مطالب 

 )دقیقه(

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو وسائل آموزشی  و رسانه ها روش تدریس

 درصد آن

 بهداشتی دیابت را توضیح دهد.اهمیت  1-1 کلیات .1

شرح  تعاریف و طبقه بندی های بیماری دیابت را 1-2

 دهد.

 دیابت را بیان کند. عالئم و عوارض بیماری 1-3

 معیارهای تشخیص دیابت را ذکر کند. 1-4

 کند.فیزیوپاتولوژی بیماری دیابت را تشریح  1-1

 مرگ و میر ناشی از دیابت را توضیح دهد. 8-1

 هزینه مراقبت های بهداشتی دیابت را ذکر کند. 7-1

 بار بیماری دیابت در ایران و جهان را توضیح دهد. 8-1

سود اقتصادی حاصل از مداخالت در پیشگیری از  9-1

 دیابت را توضیح دهد.

 کند.را معرفی  2غربالگری در بیماری دیابت نوع  11-1
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 فرم طرح درس روزانه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان
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 1دانشکده بهداشت کالس شماره  محل برگزاری : دیابت )برنامه کشوری دیابت(موضوع جلسه :

 دکتر عبدالرحمان چرکزیمدرس : دقیقه 921مدت جلسه )دقیقه( :



 نظام مراقبت بیماری های غیر واگیر )مجموعه دستورالعمل های کشوری(منابع : پیوستهنابهداشت عمومی، کارشناسی تحصیلی فراگیران :رشته و مقطع 

 آشنایی با نظام مراقبت هدف کلی درس :                                         

 

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه ،عاطفی و روانی حرکتیدر سه حیطه شناختی  اختصاصیاهداف 

مطالب 

 )دقیقه(

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو وسائل آموزشی  و رسانه ها روش تدریس

 درصد آن

برنامه  .2

کشوری 

برخورد با 

 دیابت 

تاریخچه  برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت در  1-2

 ایران را معرفی کند.

 هدف کلی برنامه کشوری دیابت را نام ببرد.  2-2

 اهدف اختصاصی برنامه کشوری دیابت را نام ببرد . 3-2

 بازده نهایی برنامه کشوری دیابت را تشریح کند. 4-2

را  2استراتژی های کلی برنامه کنتر دیابت نوع  1-2

 توضیح دهد.

سطوح اجرایی، نظارتی ، مراقبتی برنامه پیشگیری و  8-2

 کنترل  دیابت  را توضیح دهد.

سطح سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت برنامه  7-2

 پیشگیری و کنترل  دیابت  را توضیح دهد.

سطح سطح ملی و دانشگاهی برنامه پیشگیری و  8-2

 کنترل  دیابت  را توضیح دهد.

سطوح مراقبتی برنامه پیشگیری و کنترل  دیابت  را  9-2

 توضیح دهد.
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شرح وظایف   .3

سطوح 

 مختلف

وظیفه ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و شرح  1-3

آموزش پزشکی در برنامه پیشگیری و کنترل  دیابت  را 

 توضیح دهد.

شرح وظایف معاونت بهداشت)مرکز مدیریت بیماری  2-3

های غیرواگیر( در برنامه پیشگیری و کنترل  دیابت  را 

 توضیح دهد.
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شرح وظایف معاونت درمان )دفتر مدیریت  3-3

نی و تعالی خدمات بالینی( در برنامه پیشگیری و بیمارستا

 کنترل  دیابت  را توضیح دهد.

شرح وظایف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  4-3

معاونت درمان، معاونت بهداشتی، 1بهداشتی درمانی 

کارشناس برنامه دیابت( در برنامه پیشگیری و کنترل  

 دیابت  را توضیح دهد.

اجرایی و فوکال پوینت شرح وظایف فوکال پوینت  1-3

علمی برنامه در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی  دربرنامه پیشگیری و کنترل  دیابت  را توضیح 

 دهد.

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

.حداقل 4

استاندارد و 

شرح وظایف 

مراقبت 

بهداشتی 

درمانی دیابت 

در سطوح 

 ارائه خدمات

شرح وظایف سطح اول ارایه خدمات در برنامه  1-4

 پیشگیری و کنترل  دیابت  را معرفی کند.

حداقل استاندارد سطح اول ارایه خدمات در برنامه  2-4

 پیشگیری و کنترل  دیابت  را معرفی کند.

وظایف آزمایشگاه همکار تیم سالمت در برنامه شرح  3-4

 پیشگیری و کنترل  دیابت  را معرفی کند.

شرح وظایف سطح دوم ارایه خدمات در برنامه  4-4

 پیشگیری و کنترل  دیابت  را معرفی کند.

حداقل استاندارد سطح دوم ارایه خدمات در برنامه  1-4

 پیشگیری و کنترل  دیابت  را معرفی کند.

تانداردهای فرایند ارجاع به سطح دوم را توضیح اس 8-4

 دهد.

شرح وظایف مرکز فوق تخصصی دیابت در برنامه  7-4

 پیشگیری و کنترل  دیابت  را معرفی کند.

حداقل استاندارد سطح سوم ارایه خدمات در برنامه  8-4

 پیشگیری و کنترل  دیابت  را معرفی کند.

سوم را توضیح  استانداردهای فرایند ارجاع به سطح 9-4

 دهد.

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

1 

 

3 

 

3 

 

1 

 

4 

 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پاسخ، کوئیز پرسش و

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 



 

 فرم طرح درس روزانه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 و اپیدمیولوژی آنها برنامه ملی مبارزه با بیماری های غیر واگیرنام درس :                                                                   
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 دکتر عبدالرحمان چرکزیمدرس : دقیقه 921مدت جلسه )دقیقه( :

 نظام مراقبت بیماری های غیر واگیر )مجموعه دستورالعمل های کشوری(منابع : پیوستهنابهداشت عمومی، کارشناسی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 ارایه خدمات آشنایی با نظامهدف کلی درس :                                         

 

 

 

 



 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اختصاصیاهداف 

مطالب 

 )دقیقه(

 ارزشیابی وشیوه  تکالیف دانشجو وسائل آموزشی  و رسانه ها روش تدریس

 درصد آن

 سطح اولیه ارایه خدمات را معرفی کند.  1-1 سطح اول ارایه خدمات .1

 را شرح دهد. غربالگری در بیماری دیابت  2-1

 را بیان کند. وظایف افراد تیم غربالگری 3-1

را تعریف  "در معرض خطر "و  "افراد سالم"اصطالح  4-1

 . کند

 را تشریح کند. اقدامات الزم در بیماریابی دیابت  1-1

 را توضیح دهد.سالم  اقدامات و پیگیر ی الزم در افراد 8-1

اقدامات و پیگیر ی الزم در افراد پره دیابتی را توضیح  7-1

 دهد.

 .مراقبت  در سطح اول ارایه خدمات را تعریف کند 8-1

توضیح را اول ارایه خدمات  وظابف پرستار در سطح  9-1

 دهد.

 وظایف پزشک عمومی در سطح اول ارایه خدمات را 11-1

 معرفی کند.

وظابف مشاوره تغذیه در سطح اول ارایه خدمات را  11-1

 توضیح دهد.

نمودار جریان فرایند شناسایی افراد واجد شرایط را   12-1

 شرح دهد.

نمودار جریان فرایند بیماریابی افراد واجد شرایط را  13-1

 دهد.شرح 

نمودار جریان فرایند مراقبت و درمان بیمار دیابتی را  14-1

 شرح دهد.
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ارایه و سوم سطح دوم .2

 خدمات  

پذیرش و شرایط آن را در سطح دوم و سوم ارایه خدمات  1-2

 توضیح دهد.

 . ویزیت تخصصی سطح دوم را تشریح کند. 2-2

 . ویزیت تخصصی متخصص داخلی را توضیح دهد 3-2
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 شناختی
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را تشریح  ویزیت تخصصی چشم پزشکی در سطح دوم  4-2

 کند.

 را توضیح دهد. ویزیت تخصصی سطح سوم  1-2

 را توضیح دهد.  دهی در سطح سومثبت و گزارش  8-2

نمودار جریان فرایند پذیرش بیماریابی در سطح اول با  7-2

 را توضیح دهد.برگه ارجاع 
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 91-91ساعت  91/9/9911 تاریخ برگزاری : شماره جلسه :هفتم 

 1دانشکده بهداشت کالس شماره  محل برگزاری :  (  2دیابت ) خالصه استانداردهای تشخیص، مراقبت و درمان دیابت نوع موضوع جلسه :

 دکتر عبدالرحمان چرکزیمدرس : دقیقه 921مدت جلسه )دقیقه( :
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 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اختصاصیاهداف 

مطالب 

 )دقیقه(

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو وسائل آموزشی  و رسانه ها روش تدریس

 درصد آن

توصیه های تشخیصی .1

 و طبقه بندی دیابت

معیارهای انجام آزمایش در افراد بدون عالمت  1-1

 را توضیح دهد.تشخیص داده نشده 

 را شرح دهد. معیارهای تشخیص دیابت  2-1

 را بیان کند..بارداری دیابت معیارهای تشخیص  3-1

 را تشریحخالصه راهنمای مراقبت دیابت در بالغین  4-1

 کند.

خالصه راهنمای دارویی کنترل قند خون در بیماران  8-1
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  را تشریح کند. 2دیابتی نوع 

را CKD-EPIفیلتراسیون گلومرولی بر اساس فرمول  7-1

 محاسبه کند.

فرم ها و چک لیست های برنامه کنترل دیابت را  8-1

 معرفی کند.
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مطالب 

 )دقیقه(

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو وسائل آموزشی  و رسانه ها روش تدریس

 درصد آن

 اهمیت بهداشتی سرطان ها را توضیح دهد. 1-1 کلیات .1

د سرطان در ایران پراکندگی بیماری و بروز خام موار 1-2

 را نام ببرد.

 لیست کند.سیزده سرطان شایع در ایران را  1-3

 سرطان را از نظر اپیدمیولوژیک تعریف کند.  1-4

گروه عمده سرطان ها را از نظر منشاء  1تقسیم بندی  1-1

 معرفی کند.

 عالئم شایع سرطان ها را معرفی کند. 8-1

نقش روش زندگی یا رفتار را در بروز سرطان توضیح  7-1

 دهد.

 عوامل خطر ساز ژنتیکی، محیطی، پزشکی و ابتال به 8-1

 سایر  بیماری ها را در بروز سرطان توضیح دهد.
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و  تشخیص زودهنگام.2

 یپیشگیر
 را تعریف کند. تشخیص زودهنگام  سرطان  1-2

دوشیوه کلی برای تشخیص زود هنگام سرطان را  2-2

 بیان کند.
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3-2 Downstaging .را تعریف کند 

 را توضیح دهد. Downstagingمراحل انجام  4-2

سرطانهای شایعی که برای آنها برنامه غربالگری وجود  1-2

 دارد را توضیح دهد.

 نکات مهم در پیشگیری از سرطان را ذکر کند. 8-2
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 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

برنامه کشوری ثبت  .2

 سرطان

 نظام ثبت سرطان را تعریف کند. 1-1

 تاریخچه نظام ثبت سرطان را بیان کند. 2-3

استراتژی های برنامه کشوری ثبت و گزارش موارد  3-3

 سرطان را توضیح دهد.

مشکالت و پیچیدگی های نظام ثبت سرطان را در  4-3

 ایران نام ببرد.

برنامه ها و طرح های در دست اجرای اداره سرطان را  1-3

 لیست کند.

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

1 

3 

11 

 

1 

 

1 

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 پروژکنور، وایت برد دیتا

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 

 

 فرم طرح درس روزانه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 و اپیدمیولوژی آنها غیر واگیربرنامه ملی مبارزه با بیماری های نام درس :                                                                   

 91-91ساعت  21/9/9911تاریخ برگزاری : نهم شماره جلسه :

 1دانشکده بهداشت کالس شماره  محل برگزاری : سرطان ها موضوع جلسه :

 دکتر عبدالرحمان چرکزیمدرس : دقیقه 921مدت جلسه )دقیقه( :



 نظام مراقبت بیماری های غیر واگیر )مجموعه دستورالعمل های کشوری(منابع : پیوستهنابهداشت عمومی، کارشناسی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 آشنایی با نظام مراقبت هدف کلی درس :                                         

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه یدر سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکت اختصاصیاهداف 

مطالب 

 )دقیقه(

روش 

 تدریس

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو وسائل آموزشی  و رسانه ها

 درصد آن

کلیات سرطانهای  .1

شایع در 

ایران)سرطان 

 پوست(

 عوامل خطر ابتال به سرطان پوست را نام ببرد. 1-1

 عالئم و نشانه های سرطان پوست را توضیح دهد. 1-2

 پوست را توضیح دهد.راه تشخیص سرطان  1-3

 روش های درمان سرطان پوست را توضیح دهد. 1-4

 راه های پیشگیر از سرطان پوست را شرح دهد. 1-1

 شناختی،عاطفی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

2 

2 

2 

2 

2 

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 رسش و پاسخ، کوئیزپ

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پاسخ، کوئیزپرسش و 

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 عوامل خطر ابتال به سرطان معده را نام ببرد. 2-1 سرطان معده  .2

 عالئم و نشانه های سرطان معده را توضیح دهد.2-2

 راه تشخیص سرطان معده را توضیح دهد. 3-2

 روش های درمان سرطان معده را توضیح دهد. 4-2

 از سرطان معده را شرح دهد. یراه های پیشگیر 1-2

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

2 

2 

2 

2 

2 

 خطر ابتال به سرطان پستان را نام ببرد.عالئم  3-1 سرطان پستان .3

 عالئم و نشانه های سرطان پستان را توضیح دهد. 2-3

 راه تشخیص سرطان پستان را توضیح دهد. 3-3

اولیه و تکمیلی تشخیص سرطان پستان را توضیح روش های 4-3

 دهد.

 روش های درمان سرطان پستان را توضیح دهد. 1-3 

 روش  های پیشگیر ی از سرطان پستان را شرح دهد. 8-3

 کلیات سرطان پستان در مردان را شرح دهد.

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

سرطان  .4

 کولورکتال

 نام ببرد. کولورکتالعوامل خطر ابتال به سرطان را  1-4

 را توضیح دهد. کولورکتالعالئم و نشانه های سرطان  2-4

 را توضیح دهد. کولورکتالراه تشخیص سرطان  3-4

 را توضیح دهد. کولورکتالروش های درمان سرطان  4-4

 را شرح دهد کولورکتالاز سرطان  یراه های پیشگیر 1-3

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

2 

2 

2 

2 

2 

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز



 را نام ببرد. مثانهعوامل خطر ابتال به سرطان  1-1 سرطان مثانه .1

 را توضیح دهد. مثانهعالئم و نشانه های سرطان  2-1

 را توضیح دهد. مثانهراه تشخیص سرطان  3-1

 را توضیح دهد. مثانهروش های درمان سرطان  4-1

 را شرح دهد مثانهاز سرطان  یراه های پیشگیر 1-1

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

2 

2 

2 

2 

2 

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 پروژکنور، وایت برددیتا 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 را نام ببرد. مریعوامل خطر ابتال به سرطان  8-1 سرطان مری .8

 را توضیح دهد. مریعالئم و نشانه های سرطان  2-8

 را توضیح دهد. مریراه تشخیص سرطان  3-8

 را توضیح دهد. مریروش های درمان سرطان  4-8

 را شرح دهد مریاز سرطان  یراه های پیشگیر 1-8

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

1 

1 

1 

1 

2 

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 پروژکنور، وایت برددیتا 

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پاسخ، کوئیزپرسش و 

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 را نام ببرد. پروستاتعوامل خطر ابتال به سرطان  7-1 سرطان پروستات .7

 را توضیح دهد. پروستاتعالئم و نشانه های سرطان  2-7

 را توضیح دهد. پروستاتراه تشخیص سرطان  3-7

 را توضیح دهد. پروستاتروش های درمان سرطان  4-7

 را شرح دهد پروستاتاز سرطان ی راه های پیشگیر  1-7

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

2 

2 

1 

1 

2 

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 را نام ببرد. خونعوامل خطر ابتال به سرطان  8-1 سرطان خون .8

 را توضیح دهد. خونعالئم و نشانه های سرطان  2-8

 را توضیح دهد. خونراه تشخیص سرطان  3-8

 را توضیح دهد. خونروش های درمان سرطان  4-8

 را شرح دهد خوناز سرطان  یراه های پیشگیر 1-8

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

1 

1 

1 

2 

1 

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 برددیتا پروژکنور، وایت 

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 را نام ببرد. لنفوم هاعوامل خطر ابتال به سرطان  9-1 لنفوم ها .9

 را توضیح دهد. لنفوم هاعالئم و نشانه های سرطان  2-9

 را توضیح دهد. لنفوم هاراه تشخیص سرطان  3-9

 را توضیح دهد. لنفوم هاروش های درمان سرطان  4-9

 را شرح دهد لنفوم هااز سرطان  یراه های پیشگیر 1-9

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 یشناخت

1 

2 

2 

1 

1 

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 را نام ببرد. ریهعوامل خطر ابتال به سرطان  11-1 سرطان ریه .11

 را توضیح دهد. ریهعالئم و نشانه های سرطان  2-11

 را توضیح دهد. ریهراه تشخیص سرطان  3-11

 را توضیح دهد. ریهروش های درمان سرطان  4-11

 را شرح دهد ریهاز سرطان  یراه های پیشگیر 1-11

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

2 

2 

2 

1 

1 

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پاسخ، کوئیزپرسش و 

 پرسش و پاسخ، کوئیز



سرطان دستگاه  .11

 مرکزی عصبی

 را نام ببرد. دستگاه عصبی مرکزیعوامل خطر ابتال به سرطان  1-11

را توضیح  دستگاه عصبی مرکزیعالئم و نشانه های سرطان  2-11

 دهد.

 را توضیح دهد. دستگاه عصبی مرکزیراه تشخیص سرطان  3-11

را توضیح  دستگاه عصبی مرکزیروش های درمان سرطان  4-11

 دهد.

را شرح  دستگاه عصبی مرکزیاز سرطان  یراه های پیشگیر 1-11

 دهد

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 پروژکنور، وایت برددیتا 

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پاسخ، کوئیز پرسش و

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 را نام ببرد. تخمدانعوامل خطر ابتال به سرطان  12-1 سرطان تخمدان .12

 را توضیح دهد. تخمدانالئم و نشانه های سرطان ع 2-2

 را توضیح دهد. تخمدانراه تشخیص سرطان  2-3

 را توضیح دهد. تخمدانروش های درمان سرطان ن4-2 

 را شرح دهد تخمداناز سرطان  یراه های پیشگیر 1-2

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

2 

1 

2 

1 

2 

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 را نام ببرد. تیروئیدعوامل خطر ابتال به سرطان  13-1 سرطان تیروئید .13

 را توضیح دهد. تیروئیدعالئم و نشانه های سرطان  2-13

 را توضیح دهد. تیروئیدراه تشخیص سرطان  3-13

 را توضیح دهد. تیروئیدروش های درمان سرطان  4-13

 را شرح دهد تیروئیداز سرطان  یراه های پیشگیر 1-13

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

2 

1 

2 

1 

2 

 سخنرانی

 سخنرانی
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 فرم طرح درس روزانه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 و اپیدمیولوژی آنها برنامه ملی مبارزه با بیماری های غیر واگیرنام درس :                                                                   

 91-91ساعت  1/2/9911 تاریخ برگزاری : دهمشماره جلسه :

 1دانشکده بهداشت کالس شماره  محل برگزاری :  کم کاری مادرزادی تیروئیدموضوع جلسه :

 دکتر عبدالرحمان چرکزیمدرس : دقیقه 921مدت جلسه )دقیقه( :



 )مجموعه دستورالعمل های کشوری(نظام مراقبت بیماری های غیر واگیر منابع : پیوستهنابهداشت عمومی، کارشناسی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 آشنایی با نظام مراقبت هدف کلی درس :                                         

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اختصاصیاهداف 

مطالب 

 )دقیقه(

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو وسائل آموزشی  و رسانه ها روش تدریس

 درصد آن

اهمیت بهداشتی و پراکندگی بیماری را در ایران توضیح  1-1 کلیات .1

 دهد.

 تعریف کم کاری مادرزادی تیروئید را توضیح دهد. 1-2

را  علل ایجاد کننده بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید 1-3

 توضیح دهد.

را  تیروئیدکم کاری مادرزادی عالئم و نشانه های بالینی  4-1 

 لیست کند.

را شرح  کم کاری مادرزادی تیروئیدمعیارهای تشخیصی  1-1

 دهد.

 مقادیر طبیعی پارامترهای عملکرد تیروئید را معرفی کند. 8-1
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کم برنامه کشوری .2

کاری مادرزادی 

 تیروئید

کم کاری مادرزادی روش نمونه گیری جهت تشخیص  1-2

 را توضیح دهد.  تیروئید

نمودار غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید را توضیح  2-2

 دهد.

 TSHارزیابی و روش های برخورد با غلظت های متفاوت  3-2

 را شرح دهد. کم کاری مادرزادی تیروئیدبه عنوان درمان 

کم کاری مادرزادی ژی های درمان کم کاری اتاستر 4-2

 را بیان کند. تیروئید

کم موثر در نوزاد مبتال به  ارکان مهم مراقبت درست و 1-2

 د.را معرفی کن کاری مادرزادی تیروئید

درمان دارویی و دستورالعمل های پیگیری انجام ازمایش  8-2

کم کاری مادرزادی هورمونی تیروئید و ویزیت نوزاد مبتال به 

 را توضیح دهد. تیروئید
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 فرم طرح درس روزانه

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستاندانشگاه علوم 

 و اپیدمیولوژی آنها برنامه ملی مبارزه با بیماری های غیر واگیرنام درس :                                                                   

 91-91ساعت  92/2/9911تاریخ برگزاری : : یازدهمشماره جلسه 

 1کالس شماره  دانشکده بهداشت محل برگزاری :  کنترل و پیشگیری  فنیل کتونوریبرنامه کشوری موضوع جلسه :

 دکتر عبدالرحمان چرکزیمدرس : دقیقه 921مدت جلسه )دقیقه( :

 شوری(نظام مراقبت بیماری های غیر واگیر )مجموعه دستورالعمل های کمنابع : پیوستهنابهداشت عمومی، کارشناسی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 آشنایی با نظام مراقبت هدف کلی درس :                                         

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اختصاصیاهداف 

مطالب 

 )دقیقه(

 ارزشیابی وشیوه  تکالیف دانشجو وسائل آموزشی  و رسانه ها روش تدریس

 درصد آن

 ماری را در ایران توضیح دهد.بی اهمیت بهداشتی و شیوع 1-1 کلیات .1

 را توضیح دهد.فنیل کتونوری بیماری  فیزیوپاتولوژی  2-1

فنیل کتونوری  را بیماری عالئم و نشانه های بالینی  3-1 

 توضیح دهد.

 را شرح دهد.فنیل کتونوری  بیماری معیارهای تشخیصی  4-1
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فنیل .برنامه کشوری 2

 کتونوری

فنیل بیماری هدف کلی و اختصاصی برنامه کشوری کنترل 1-2

 کند.لیست را   کتونوری

فنیل بیماری استراتژی های برنامه کشوری کنترل  2-2

 کتونوری  را لیست کند.

فعالیت های قالب استراتژی یک برنامه کشوری کنترل  3-2

 فنیل کتونوری  را لیست کند.بیماری 

فعالیت های قالب استراتژی دو  برنامه کشوری کنترل  4-2

 فنیل کتونوری  را لیست کند.بیماری 
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شرح وظایف معاونت درمان در فعالیت های قالب  1-2

فنیل کتونوری  را بیماری استراتژی یک برنامه کشوری کنترل 

 توضیح دهد.

شرح وظایف معاونت درمان در فعالیت های قالب  8-2

فنیل کتونوری  را بیماری استراتژی یک برنامه کشوری کنترل 

 توضیح دهد.

تونوری را توضیح روش انجام غربالگری بیماری فنیل ک 7-2

 دهد.

اندیکاسیون های نمونه گیری مجدد در بیماری فنیل  8-2

 کتونوری را لیست کند.

اقدامات درمانی و پیگیری بیماران مبتال به بیماری فنیل  9-2

 کتونوری را توضیح دهد.

نمودار فرایند غربالگری در بیماری فنیل کتونوری را   11-2

 تشریح کند

در مبتالیان به بیماری فنیل کتونوری  نکات مهم درمانی 11-2

 را توضیح دهد.

نیل پیشگیری پیش از تولد در خصوص بیماری ف 12-2

 کتونوری را توضیح دهد.
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 فرم طرح درس روزانه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 و اپیدمیولوژی انها برنامه ملی مبارزه با بیماری های غیر واگیرنام درس :                                                                   



 91-91ساعت  91/2/9911تاریخ برگزاری : وازدهمدشماره جلسه :

 1دانشکده بهداشت، کالس شماره  محل برگزاری : تاالسمیموضوع جلسه :

 دکتر عبدالرحمان چرکزیمدرس : دقیقه 921مدت جلسه )دقیقه( :

 نظام مراقبت بیماری های غیر واگیر )مجموعه دستورالعمل های کشوری(منابع : پیوستهنابهداشت عمومی، کارشناسی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 آشنایی با نظام مراقبت هدف کلی درس :                                         

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اختصاصیاهداف 

مطالب 

 )دقیقه(

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو وسائل آموزشی  و رسانه ها روش تدریس

 درصد آن

اهمیت بهداشتی و پراکندگی بیماری تاالسمی را  1-1 کلیات .1

 توضیح دهد.

 بیماری تاالسمی را تعریف کند. 2-1

 عالئم بالینی و تشخیصی تاالسمی را بیان کند. 3-1

 توضیح دهد. انواع بیماری تاالسمی را 4-1 

تظاهرات بالینی و تفاوت آلفا و بتا تاالسمی را شرح  1-1

 دهد.

 را توضیح دهد.تاالسمی ماژو  8-1

تشخیص های افتراقی تاالسمی مینور  از کم خونی  7-1

 فقر آهن را توضیح دهد.

ایندکس ها و فرمول های مورد استفاده در تشخیص  8-1

 را توضیح دهد.بتا تاالسمی مینور از کم خونی فقر آهن 

بیماری زایی و نحوه انتقال بیماری تاالسمی را توضیح  9-1

 دهد.
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 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 کوئیزپرسش و پاسخ، 

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 ش و پاسخ، کوئیزپرس

برنامه کشوری بیماری .2

 تاالسمی
کلیات برنامه کشوری مبارزه با تاالسمی را معرفی  1-2

 کند.

 استراتژی اول و اهداف آن را توضیح دهد. 2-2

 استراتژی دوم و اهداف آن را توضیح دهد. 3-2

 استراتژس سوم و اهداف آن را توضیح دهد. 4-2

 غربالگری تاالسمی قبل از ازدواج را شرح دهد. نمودار1-2

بازوهای اجرایی برنامه پیشگیری از بروز تاالسمی را  8-2

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی
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4 

4 
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 پرسش و پاسخ، کوئیز نام ببرد.

 

 

 

 فرم طرح درس روزانه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 و اپیدمیولوژی آنها برنامه ملی مبارزه با بیماری های غیر واگیرنام درس :                                                                   

 91-91ساعت  21/2/9911تاریخ برگزاری : سیزدهمشماره جلسه :

 1دانشکده بهداشت  کالس شماره  محل برگزاری : حوادثسوانح و  موضوع جلسه :

 دکتر عبدالرحمان چرکزیمدرس : دقیقه 921مدت جلسه )دقیقه( :

 نظام مراقبت بیماری های غیر واگیر )مجموعه دستورالعمل های کشوری(منابع : پیوستهنابهداشت عمومی، کارشناسی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 آشنایی با نظام مراقبت هدف کلی درس :                                         

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اختصاصیاهداف 

مطالب 

 )دقیقه(

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو وسائل آموزشی  و رسانه ها روش تدریس

 درصد آن



 حوادث را معرفی کند. اهمیت بهداشتی سوانح و 1-1 کلیات .1

 دت بیماری را در ایران توضیح دهد.پراکندگی و ش 1-2

 سانحه و حادثه را تعریف کند. 1-3

 تقسیم بندی  حوادث را ذکر کند.  1-4

 ارتقای ایمنی را تعریف کند. 1-1

 شناختی،عاطفی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

11 

11 

1 

1 

1 

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 کوئیزپرسش و پاسخ، 

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

دلیل تمرکز برنامه پیشگیری از حوادث بر پایه کنترل  2-1 برنامه کشوری سوانح و حوادث.2

 حوادث خانگی را ذکرکند.

برنامه های اداره سوانح و حوادث مرکز مدیریت  2-2

 مبارزه با بیماری ها را لیست کند.

 برنامه جامعه ایمن را معرفی کند. 3-2

 استراتژی های ایجاد جامعه ایمن را ذکر کند. 4-2

 دستاوردهای برنامه جامعه ایمن را ذکر کند. 1-2

 برنامه جامعه ایمن را در ایران توضیح دهد. 8-2

اهداف کلی و اختصاصی برنامه ملی جامعه ایمن را  7-3

 ذکر کند.

 استراتژی های برنامه جامعه ایمن را در ایران نام ببرد.8-2

برنامه های جاری پیشگیری از حوادث با الگوی جامعه  9-2

 ایمن را ذکرکند.

 دستاوردهای برنامه جامعه ایمن را در ایران ذکر کند. 11-2

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی
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فرم های موجود در برنامه ثبت . 3

 حوادث و نحوه تکمیل آنها
متغیرهای مورد ثبت در برنامه عقرب گزیدگی و نحوه  1-3

 تکمیل آن را توضیح دهد.

متغیرهای مورد ثبت در مارگزیدگی و نحوه تکمیل  2-3

 آن را توضیح دهد.

ثبت در حوادث بیمارستانی و  نحوه  متغیرهای مورد 3-3

 تکمیل آن را توضیح دهد.

متغیرهای مورد ثبت در حوادث چهارشنبه آخر سال  3-4

 و نحوه  تکمیل آن را توضیح دهد.

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی
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1 

 

1 
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 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 پروژکنور، وایت برددیتا 

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال  

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 



 فرم طرح درس روزانه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 و اپیدمیولوژی آنها برنامه ملی مبارزه با بیماری های غیر واگیرنام درس :                                                                   

 91-91ساعت  2/9/9911تاریخ برگزاری : چهاردهم شماره جلسه :

 1دانشکده بهداشت کالس شماره  محل برگزاری : حوادث ترافیکیسوانح و  موضوع جلسه :

 دکتر عبدالرحمان چرکزیمدرس : دقیقه 921مدت جلسه )دقیقه( :

 نظام مراقبت بیماری های غیر واگیر )مجموعه دستورالعمل های کشوری(منابع : پیوسته نا بهداشت عمومی، کارشناسیرشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 آشنایی با نظام مراقبت هدف کلی درس :                                         

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اختصاصیاهداف 

مطالب 

 )دقیقه(

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو وسائل آموزشی  و رسانه ها روش تدریس

 درصد آن

ترافیکی در ایران و  اهمیت بهداشتی سوانح و حوادث -1-1 کلیات .1

 را معرفی کند.جهان  

 ها جاده در سفر ایمنی بر که عواملی مهمترین 2-1

 توضیح دهد.را  تصادفات از ناشی آسیب کاهش و

 شناختی،عاطفی

 شناختی

 شناختی

 شناختی
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11 

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 وایت برددیتا پروژکنور، 

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 وژکنور، وایت برددیتا پر

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 کوئیزپرسش و پاسخ، 

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

استراتژی کنترل سرعت در پیشگیری از حوادث  2-1 .برنامه کشوری سوانح و حوادث2

 ترافیکی را تشریح کند.

استراتژی  خستگی و عوامل محیطی را در پیشگیری  2-2

 از حوادث ترافیکی را توضیح دهد.

را در پیشگیری  استفاده از کمربند ایمنیاستراتژی   2-3

 از حوادث ترافیکی را توضیح دهد.

را در پیشگیری از صندلی ویژه کودک استراتژی   2-4

 حوادث ترافیکی را توضیح دهد.

را در پیشگیری از حوادث کاله ایمنی استراتژی   2-1

 ترافیکی را توضیح دهد.

را در پیشگیری از حوادث تلفن همراه استراتژی   2-8

 ترافیکی را توضیح دهد.

را در پیشگیری از حوادث  دید مناسبی  استراتژ 2-7

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی
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11 
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 .ترافیکی را توضیح دهد

را در پیشگیری از حوادث  سرعت مطمئنهاستراتژی   2-8

 .ترافیکی را توضیح دهد

نکات کلیدی و مهم پیشگیری از حوادث ترافیکی را  2-9

 لیست کند.

جهت  والدین و کودکان برای ایمنی مهم های نکته 2-11

 پیشگیری از حوادث ترافیکی را لیست کند.

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی
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 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 دادن فعالگوش 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

  گوش دادن فعال

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 

 

 

 

 



 فرم طرح درس روزانه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 برنامه ملی مبارزه با بیماری های غیر واگیر و اپیدمیولوژی آنهانام درس :                                                                   

 91-91ساعت  1/9/9911تاریخ برگزاری : پانزدهم : شماره جلسه

 1کالس شماره  محل برگزاری :دانشکده بهداشت روان   سالمتموضوع جلسه :

 دکتر عبدالرحمان چرکزیمدرس : دقیقه 921مدت جلسه )دقیقه( :

 نظام مراقبت بیماری های غیر واگیر )مجموعه دستورالعمل های کشوری(منابع : بهداشت عمومی، کارشناسی ناپیوستهرشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 آشنایی با نظام مراقبت : هدف کلی درس                                         

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اختصاصیاهداف 

مطالب 

 )دقیقه(

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو وسائل آموزشی  و رسانه ها روش تدریس

 درصد آن

 توضیح دهد. اهمیت بهداشتی سالمت روان را 1-1 کلیات و مقدمه.1

 شیوع بیماری های روانی را در کشور معرفی کند. 1-2

 سالمت روان را تعریف کند. 1-3

 تعریف کند. WHOسالمت روان را از نظر  4-1 

 اولویت های بهداشت روان را توضیح دهد. 1-1

 اهداف بهداشت روان را نام ببرد. 8-1

 شناختی،عاطفی

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی
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4 

2 
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 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد
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 نیروی  سطوح  سه گانه سالمت روان را توضیح دهد. 8-3

نقش پزشکان عمومی را در برنامه های سالمت روان  7-3

 کشوری شرح دهد.

برنامه های اداره سالمت روان وزارت بهداشت را برای  8-3

 ارتقاء سالمت روان ذکر کند.

برنامه های بهداشت روان کودکان و نوجوانان را  9-3

 د.معرفی کن

برنامه پیشگیری از خشونت های خانگی)کودک  11-3

 آزاری و خشونت علیه زنان(را معرفی کند.

 بهداشت روان را در بالیای طبیعی توضیح دهد. 11-3

 برنامه مراقبت در منزل بیماران روانی را توضیح دهد. 12-3

 مراکز بهداشت روان جامعه نگر را توضیح دهد. 13-3

 ی از خودکشی را توضیح دهد.برنامه های پیشگیر 14-3

 برنامه های آموزش مهارتهای زندگی را توضیح دهد. 11-3

برنامه های آموزش مهارتهای فرزندپروری را توضیح  18-3

 دهد.

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

3 

3 

4 

 

1 

1 

3 

 

4 

 

1 

 

1 

 

8 

1 

1 

11 

11 

11 

 

 

 

 فرم طرح درس روزانه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان



 و اپیدمیولوژی آنها برنامه ملی مبارزه با بیماری های غیر واگیرنام درس :                                                                   

 91-91ساعت  1/9/9911تاریخ برگزاری : : شماره جلسه : پانزدهم  

 1کالس شماره   دانشکده بهداشت محل برگزاری : سوء مصرف مواد  موضوع جلسه :

 دکتر عبدالرحمان چرکزیمدرس : دقیقه 921مدت جلسه )دقیقه( :

 نظام مراقبت بیماری های غیر واگیر )مجموعه دستورالعمل های کشوری(منابع : پیوسته نا بهداشت عمومی، کارشناسیرشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 آشنایی با نظام مراقبت هدف کلی درس :                                         

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اختصاصیاهداف 

مطالب 

 )دقیقه(

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو وسائل آموزشی  و رسانه ها روش تدریس

 درصد آن

اهمیت بهداشتی و پراکندگی بیماری در ایران را توضیح  1-1 کلیات .1

 دهد.
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 ناشی از شغل )سلیکوزیس(
بیماری سلیکوزیس  و عوامل بوجود آورنده آن را  1-2

 توضیح دهد.

مشاغلی که می توانند باعث سلیکوزیس شوند را  2-2

 کند. معرفی

 انواع سلیکوزیس را توضیح دهد. 3-2

 .تظاهرات بالینی سلیکوزیس را نام ببرد 4-2

 توضیح دهد. سلیکوزیس راراه های تشخیص  1-2

 راه های پیشگیری از سلیکوزیس را بیان کند. 8-2

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

1 

 

1 

 

1 

8 

4 

1 

بیماری های تنفسی . 3

 ناشی از شغل )آزبستوزیس(

بیماری آزبستوزیس  و عوامل بوجود آورنده آن را  1-3

 توضیح دهد.

توانند باعث آزبستوزیس شوند را مشاغلی که می  2-2

 معرفی کند.

 تظاهرات بالینی آزبستوزیس را نام ببرد. 3-2

 راه های تشخیص آزبستوزیس را توضیح دهد. 4-2

 راه های پیشگیری از آزبستوزیس را بیان کند 1-2

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

1 

 

1 

 

1 

3 

7 

.بیماری های تنفسی 4

)آرینیت ناشی از شغل 

 آلرژیک شغلی(

 علل ایجاد کننده رینیت آلرژیک شغلی را لیست کند.1-4

عالئم بالینی و راه های درمان رینیت آلرژیک شغلی  2-4

 را توضیح دهد.

راه های پیشگیری از رینیت آلرژیک شغلی را معرفی  3-4

 کند. 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

4 

4 

 

4 

 

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز



تنفسی بیماری های . 5

ناشی از شغل )بیماری 

 سینوس پارانازال(

مشاغلی که می توانند باعث ایجاد بیماری سینوس  1-1

 پارانازال شوند را معرفی کند.

آسیب شناسی بیماری بیماری سینوس پارانازال را  2-1

 تشریح کند.

عالئم بالینی و راههای درمان بیماری بیماری سینوس  3-1

 پارانازال را تشریح کند.

راههای پیشگیری از بیماری بیماری سینوس پارانازال  4-1

 را توضیح دهد.

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

4 

 

4 

 

4 

 

1 

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

دیتا پروژکنور، وایت برد 

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 و پاسخ، کوئیزپرسش 

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

. بیماری های روماتیسمی 6

 مزمن
اهمیت  بهداشتی بیماری های روماتیسمی مزمن و  1-8

 اپیدمیولوژی آنها را توضیح دهد.

 تقسیم بندی بیماری های روماتیسمی را لیست کند. 2-8

 دهد.علل ایجاد کننده آرتریت و روماتیسم را توضیح  3-8

عوامل ایجاد کننده آرتریت و روماتیسم را توضیح  4-8

 دهد.

 عالئم بیماری های روماتیسمی را  نام ببرد. 1-8

 راههای تشخیص  روماتیسم را توضیح دهد. 8-8

 راههای درمان روماتیسم  را توضیح دهد. 7-8

راههای پیشگیری از روماتیسم و آرتریت را تشریح  8-8

 کند.

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 سخنرانی

 

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 برددیتا پروژکنور، وایت 

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 دیتا پروژکنور، وایت برد

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال 

 گوش دادن فعال

 پاسخ، کوئیزپرسش و 

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 پرسش و پاسخ، کوئیز

 

 


