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 ف کلی :اهدا

 آشنایی دانشجویان با بیماری های غیرواگیر شایع در کشور.5

 آشنایی دانشجویان با علل ایجاد کننده و عوامل خطر،  طرق و راههای پیشگیری و تقلیل موارد بیماری های غیرواگیر شایع در کشور .1

 آشنایی با روش های بیماریابی در بیماری های غیرواگیر شایع کشور.9

 ر کشورد آشنایی با روش های  مراقبت و درمان مبتالیان به بیماری های غیرواگیر شایع.4

 : در راستای هر هدف کلی، به اهداف رفتاری زیر دست یابند اهداف اختصاصی : دانشجویان پس از طی دوره باید

 را توضیح دهد. و ایران کلیات ، اصطالحات، و عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در جهان .5

 بیماری های قلبی عروقی را توضیح دهد.راههای کنترل و پیشگیری و استراتژیهای درمان اپیدمیولوژی ، عوامل خطر،  .1

  اپیدمیولوژی ، عوامل خطر، راههای کنترل و پیشگیری و استراتژیهای درمان پرفشاری خون و چاقی را بیان کند. .9

 شریح کند.عوامل خطر، عوارض، راههای کنترل و پیشگیری، و استراتژی های درمان انواع دیابت را ت عالئم،اپیدمیولوژی،. .4

سرطانهای سیزده گانه شایع در ایران و نظام ثبت سرطان را بیان  عوامل خطر، راههای کنترل و پیشگیری عالئم خطر،اپیدمیولوژی، .1

 کند.

علل ایجاد کننده ، عوارض، و اهمیت غربالگری، و استراتژی درمان بیماری مادرزادی کم کاری تیروئید را  عالئم بالینی،اپیدمیولوژی،  .9

 توضیح دهد.

 عوارض راههای پیشگیری و استراتژی های سه گانه برخورد با کم خونی تاالسمی را توضیح دهد. عالئم بالینی،پیدمیولوژی،ا  .7

 را بیان کند. سوختگی و تصادفات رانندگی اپیدمیولوژی ، راههای پیشگیری و کنترل، و استراتژ یهای درمان سوانح و   .8

ای پیشگیری، کنترل و استراتژی های درمان این بیماریها را بر اساس نظام شبکه ه، راهبیماری های روان و عالئم خطر اپیدمیولوژی  .6

 سالمت کشور تشریح کند.

اپیدمیولوژی،عالئم بالینی،  علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و کنترل ،بیماریابی و استراتژ یهای درمان بیماری های تنفسی شغلی  .51

 را توضیح دهد.

و استراتژی درمان بیماری های روماتیسمی مزمن را  یبالینی، علل ایجاد کننده و عوامل خطر، راههای پیشگیراپیدمیولوژی ، عالئم  .55

 بیان کند.

 



 فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
 

 مدرس عناوین ساعت تاریخ ردیف

کلیات، وتعریف اصطالحات و عوامل خطر بیماری غیرواگیر در کشورهای  51-51 56/55/5961 5

 یافته، در حال توسعه و ایران توسعه

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

اپیدمیولوژی، عوامل خطر قابل تعدیل و غیرقابل تعدیل بیماری های قلبی  51-51 19/55/5961 1

 ساله ابتال به بیماری های قلبی عروقی 51عروقی، نحوه محاسبه جدول خطر 

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

اپیدمیولوژی، عوامل خطر، عوارض ، پیشگیری و درمان فشارخون و چاقی و  51-51 9/51/5961 9

 تغذیه نامناسب و نقش آنها در ایجاد بیماری های قلبی عروقی

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

4 51/51/5961 51-51  

: اپیدمیولوژی ،فیزیوپاتولوژی، عالئم و عوارض، غربالگری در 1دیابت نوع 

 معرض خطردیابت نوع دو، افراد در 

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت نوع دو:اهداف اختصاصی،  51-51 57/51/5961 1

استراتژی های کلی برنامه، سطوح اجرایی و مراقبتی برنامه ی پیشگیری  و 

کنترل دیابت، حداقل استاندارد و شرح وظایف مراقبت بهداشتی درمانی 

 ارایه ی خدماتدیابت در سطوح 

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

 دکتر عبدالرحمان چرکزی ارایه خدمات: غربالگری،بیماریابی،مراقبت، ارجاع،ثبت و گزارش دهی، 51-51 14/51/5961 9

 دکتر عبدالرحمان چرکزی استانداردهای تشخیص، مراقبت و درمان دیابت نوع دو )آموزش مجازی( 51-51 51/5/5969 7

کلیات، اهمیت بهداشتی ،عالئم شایع ، عوامل خطر سرطان ها و برنامه ثبت  51-51 11/5/5969 8

 سرطان در کشور

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

 دکتر عبدالرحمان چرکزی کلیات سیزده سرطان شایع در کشور 51-51 16/5/5969 6

درمان کم  کلیات و اپیدمیولوژی، غربالگری، و  استراتژی های پیگیری و 51-51 1/1/5969 51

 کاری مادرزادی تیروئید در نوزادان )آموزش مجازی(

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

کلیات و اپیدمیولوژی، غربالگری، و  استراتژی های پیگیری و درمان فنیل  51-51 51/1/5969 55

 کتونوری در نوزادان 

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

اپیدمیولوژی، عالئم بالنیی، عوارض و استراتژی های سه گانه مقابله و کنترل  51-51 56/1/5969 51

 تاالسمی 

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

اپیدمیولوژی و اهمیت بهداشتی ، راههای پیشگیری و کنترل، و  51-51 19/1/5969 59

 استراتژ یهای درمان سوانح و سوختگی 

راههای پیشگیری و کنترل اهمیت بهداشتی و کلیات تصادفات رانندگی، 

 آنها

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

 دکتر عبدالرحمان چرکزی  51-51 1/9/5969 54

برنامه های بهداشت روان و سطوح ارائه خدمات پیشگیری و کنترل  51-51 6/9/5969 51

 در کشور 
 برنامه های پیشگیری از سوء مصرف مواد در کشور

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

اپیدمیولوژی،عالئم بالینی،  علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و  51-51 59/9/5969 59

 کنترل ،بیماریابی و استراتژ های درمان بیماری های تنفسی شغلی

اپیدمیولوژی ، عالئم بالینی، علل ایجاد کننده و عوامل خطر، راههای 

 پیشگیری و استراتژی درمان بیماری های روماتیسمی مزمن

 عبدالرحمان چرکزیدکتر 

 
 ، آموزش مجازیو فیلم آموزشی سخنرانی، حل مسئله و تمرین، مطالعه مورد، بحث گروهی، پرسش و پاسخ روش تدریس : 

 سیاست ها و قوانین کالس :

 . غیبت دانشجو بر اساس مقررات آموزشی دانشکده می باشد.5

 . حضور به موقع دانشجو در کالس و قبل از حضور استاد1

 خاموش بودن  تلفن همراه دانشجو .9



 : ایف و تکالیف دانشجوظو

 . رعایت نظم و انضباط در کالس5

 . مشارکت فعال در بحث گروهی، حل مسائل، و پاسخ به سئواالت1

 :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو

 درصد 11       . حضور فعال و موثر در کالس5

 درصد 11                       آزمون های کوئیز. 1

 درصد 91                       . آزمون پایان ترم9

  8-51ساعت  5969/ 16/9 تاریخ امتحانات در طول ترم و پایان ترم :

 

 منابع مطالعه 

 آخرین انتشار  اصول پیشگیری و مراقبت بیماری ها) نظام مراقبت بیماری های غیرواگیر( مجموعه دستورالعمل های کشوری منابع اصلی :

 اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع در ایران، نویسنده: دکتر فریدون عزیزی و همکاران منابع برای مطالعه بیشتر :

 


