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  9:-:: دٍم  ًیوسال  برًاهِ هلی هبارزُ با بیواری ّای ٍاگیرهؼرفی درض 

 بْذ اضت ػوَهیگرٍُ آهَزضی ;   بْذاضتداًطکذُ ; 

 4پیَستِ ترم  بْذاضت ػوَهیکارضٌاسی  رضتِ ٍ هقطغ تحصیلی ;٭  برًاهِ هلی هبارزُ با بیواری ّای ٍاگیر  ًام ٍ ضوارُ درض;٭

 3. کالض بْذاضتداًطکذُ  هحل برگساری;٭  10-12ٌبِ دٍضرٍز ٍ ساػت برگساری; ٭

 ٍاحذ 2تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ )ًظری/ػولی( ; ٭

 درٍض پیص ًیاز;٭

 ضٌبِ تا چْارضٌبِ -   03933334854 تلفي ٍ رٍزّای تواض;٭ دکتر الِْ تَسلی ًام هسٍَل درض; ٭

 Email ;tavassoli.eb@gmail.comآدرض ٭ داًطکذُ بْذاضت، گرٍُ بْذاضت ػوَهی آدرض دفتر ;٭

 

 ّذف کلی درض;٭

بیواری ّای هْوی کِ از طرف ٍزارت بْذاضت درهاى ٍ آهَزش پسضکی برای آى ّا برًاهِ در سطح هلیی تیذٍیي ٍ در دسیت اسراسیت ٍ     آضٌایی با 

 آضٌایی با رٍش ّای ػولی هبارزُ با ایي بیواری ّا

 آضٌایی داًطجَیاى با; اّذاف اختصاصی درض;٭

 ػفًَت چگًَگی ایجاد-1

   زًجیرُ ػفًَت-2

   راُ ّای اًتقال ٍ اًتطار ػفًَت -3

 استراتصی ّای هبارزُ با بیواری ّای ٍاگیر -4

 هطخصات کلی بیواری ّا، ػالین ٍ ًطاًِ ّا، اّذاف برًاهِ ٍ پیطگیری -5

 

در صَرتی کِ هطالؼِ  -ا صفحات هَرد ًظر در ایي درض)ػٌَاى کتاب ، ًام ًَیسٌذُ ، سال ٍ هحل اًتطار، ًام ًاضر، ضوارُ فصَل ی هٌابغ اصلی درض٭

 ّوِ کتاب یا ّوِ هجلذات آى بِ ػٌَاى هٌبغ ضرٍری ًباضذ(  

 بیواری ّای ٍاگیرّر یک از ٍزارت بْذاضت ، درهاى ٍ آهَزش پسضکی در هَرد  برًاهِ ّای هلی.1

 ّالِ احوذ ًیا، هرساى قطبی، فراًک رحیویاصَل پیطگیری ٍ هراقبت از بیواری ّا، هحوذ طباطبایی، هحسي زّرایی، .2

 .اپیذهیَلَشی ٍ کٌترل بیواری ّای ضایغ در ایراى. فریذٍى ػسیس، حسیي حاتوی، هحسي ساًقرباًی. 3

 اًتطارات ٍزارت بْذاضت .پسضک خاًَادُ  یبرا ریٍاگ یّا یواریساهغ ًظام هراقبت ب یراٌّوا .4

 

 ّر ارزضیابی ;ًحَُ ارزضیابی داًطجَ ٍ بارم هربَط بِ ٭

 الف( در طَل دٍرُ)کَئیس، تکالیف،اهتحاى هیاى ترم...(

 ٍ هطارکت فؼال در کالض اًجام تکالیفًورُ کَییس،  2 بارم;

 ب( پایاى دٍرُ

   یاى ترماًورُ اهتحاى پ  18 بارم;

 ن در کالضهٌظ َر ضًورُ ح 1  سیاست هسٍَل دٍرُ در هَرد برخَرد با غیبت ٍ تاخیر داًطجَ در کالض درض;٭
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 9:-::دٍم  ًیوسال  برًاهِ هلی هبارزُ با بیواری ّای ٍاگیر  جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

آمادگی الزم 

دانشجويان قبل از 

 شروع کالس

 رديف تاريخ ساعت عنوان مدرس

 دکتر توسلی ...

را توضیح  )نقش عواهل بیواری زا، هیسباى، هحیط(هبانی بیواری زایی  -

 .دهد

 طبقه بندی بیواری ها را توضیح دهد.  -

 .دینوا اىیرا ب ریهای واگ وارییعالئن ب -

 .دینوا اىیرا ب ریهای واگ وارییراه انتقال ب -

 .دینوا اىیرا ب ریهای واگ وارییاز ب رییشگیراه های پ -

12-10 21/11/98 1 

هروری بر هطالب و 

هشارکت فعال در 

 کالض

 دکتر توسلی
 کند فیرا تعرنظام هراقبت -

 دهد. حیرا توض راىیدر ا ریهای واگ واریینظام هراقبت ب -
12-10 28/11/98 2 

هروری بر هطالب و 

هشارکت فعال در 

 کالض

 3 5/12/98 10-12 عواهل زنجیره ای هؤثر در هبارزه با یك عفونت دکتر توسلی

هروری بر هطالب و 

هشارکت فعال در 

 کالض

 دکتر توسلی

 یاستراتص ،یریشگیعالئن، پ علل، ،جهاى و راىیدر ا یشولویدهیاپ) سرخك

 4 12/12/98 10-12 (در کشور یواریودرهاى ب هراقبت کنترل، یها

  

 یاستراتص ،یریشگیعالئن، پ علل، ،جهاى و راىیدر ا یولوشیدهیاپ) سرخجه

 5 19/12/98 10-12 (در کشور یواریودرهاى ب هراقبت کنترل، یها

هروری بر هطالب و 

هشارکت فعال در 

 کالض

 دکتر توسلی
 ،یریشگیعلل، عالئن، پ جهاى ، و راىیدر ا یولوشیدهیاپ)سیاه سرفه 

 (در کشور یواریدرهاى ب و هراقبت ،کنترل یها یاستراتص
12-10 26/12/98 6 

هروری بر هطالب و 

هشارکت فعال در 

 کالض

 دکتر توسلی
 یاستراتص ،یریشگیعلل، عالئن، پ جهاى ، و اىریدر ا یولوشیدهیاپ)فلج اطفال 

 (در کشور یواریدرهاى ب و هراقبت ،کنترل یها
12-10 18/1/99 7 

هروری بر هطالب و 

هشارکت فعال در 

 کالض

 دکتر توسلی
 یاستراتص ،یریشگیعلل، عالئن، پ جهاى ، و راىیدر ا یولوشیدهیاپ)طاعوى  

 (ردر کشو یواریدرهاى ب و هراقبت ،کنترل یها
12-10 25/1/99 8 

هروری بر هطالب و 

هشارکت فعال در 

 کالض

 دکتر توسلی
 ،یریشگیعلل، عالئن، پ جهاى ، و راىیدر ا یولوشیدهیاپحیواى گسیدگی )

 (در کشور یواریدرهاى ب و هراقبت کنترل، یها یاستراتص
12-10 1/2/99 9 

هروری بر هطالب و 

هشارکت فعال در 

 کالض

 دکتر توسلی
 ،یریشگیعلل، عالئن، پ جهاى ، و راىیدر ا یولوشیدهیاپادی )کساز نوز

 (در کشور یواریدرهاى ب و هراقبت کنترل، یها یاستراتص
12-10 8/2/99 10 

هروری بر هطالب و 

هشارکت فعال در 

 کالض

 دکتر توسلی
 ،یریشگیعلل، عالئن، پ جهاى ، و راىیدر ا یولوشیدهیاپهننصیت باکتریال )

 (در کشور یواریدرهاى ب و هراقبت رل،کنت یها یاستراتص
12-10 15/2/99 11 

هروری بر هطالب و 

هشارکت فعال در 

 کالض

 دکتر توسلی
 یها یاستراتص ،یریشگیعلل، عالئن، پ جهاى ، و راىیدر ا یولوشیدهیاپوبا )

 (در کشور یواریدرهاى ب و هراقبت کنترل،
12-10 22/2/99 12 

هروری بر هطالب و 

ر هشارکت فعال د

 کالض

 دکتر توسلی
 یاستراتص ،یریشگیعلل، عالئن، پ جهاى ، و راىیدر ا یولوشیدهیاپتب هالت )

 (در کشور یواریدرهاى ب و هراقبت کنترل، یها
12-10 29/2/99 13 

هروری بر هطالب و 

هشارکت فعال در 

 کالض

 دکتر توسلی
 یستراتصا ،یریشگیعلل، عالئن، پ جهاى ، و راىیدر ا یولوشیدهیاپهاالریا )

 (در کشور یواریدرهاى ب و هراقبت ،کنترل یها
12-10 5/3/99 14 
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هروری بر هطالب و 

هشارکت فعال در 

 کالض

 دکتر توسلی
علل، عالئن،  جهاى ، و راىیدر ا یولوشیدهیاپتب های خوى ریسی دهنده )

 (در کشور یواریدرهاى ب و هراقبت ،کنترل یها یاستراتص ،یریشگیپ
12-10 12/3/99 15 

هروری بر هطالب و 

هشارکت فعال در 

 کالض

 دکتر توسلی

 یها یاستراتص ،یریشگیعلل، عالئن، پ جهاى ، و راىیدر ا یولوشیدهیاپایدز )

 ( در کشور یواریودرهاى ب هراقبت ،کنترل

 جوع بندی نهایی و رفع اشکاالت دانشجویاى

12-10 19/3/99 16 

 

   تاريخ امتحان پايان ترم:٭                                                          ....تاريخ امتحان ميان ترم :            ٭

حضور در کالض، هشارکت در فعالیت ها و بحث های کالسی ههن تلقی هی شود.

 


