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 بسوِ تؼالی

 کرهاًطاٍُ خذهات بْذاضتی درهاًی داًطگاُ ػلَم پسضکی 

 داًطکذُ بْذاضت

 گرٍُ آهَزش بْذاضت ٍ ارتقای سالهت

 طرح درس
 

  ی ٍاگیر                        برًاهِ هلی هبارزُ با بیواریْا:  ػٌَاى درس

 بْذاؽت ػوَهی   کارؽٌاعی مچْار : داًؾجَياى تزم هخاطباى

 ًذارد: درس پیص ًیاز        ٍاحذ ًظزی  2 :ع ٍاحذتؼذاد ٍ ًَ

 96-95اٍل عال تحصیلی ًیوغال                         16-14 عاػتّا  ؽٌبِدٍ : زهاى ارائِ درس

                                                                                            : هذرس

                                                                                            کزهاًؾاُ( یدرهاً یٍ خذهات بْذاؽت یداًؾکذُ بْذاؽت داًؾگاُ ػلَم پشؽک، عالهت یگزٍُ آهَسػ بْذاؽت ٍ ارتقا اريد)اعتا یدکتز فاعوِ رجؼت

 ٍاحذ ًظزی 2:  سْن استاد
 

 

 

 

 اّذاف کلی:

ی هْوی کِ اس عزف ٍسارت بْذاؽت، درهاى ٍ آهَسػ پشؽکی بزای آًْا هبارسُ در عغح هلی تذٍيي ٍ در دعت اجزاعت ٍ آؽٌايی آؽٌايی با بیواری ّا

 با رٍؽْای ػولی هبارسُ با ايي بیواريْا

 

 ضرح درس: 

 رد ًظز در آى سهیٌِ را ياد هی گیزًذ.داًؾجَياى با هبارسُ کٌتزل ٍ ريؾِ کٌی بیواری ّای ٍاگیز بِ لحاػ ًظزی ٍ ػولی آؽٌا هی ؽًَذ ٍ ٍظايف هَ

 

 ( ّز جلغِ يک ّذف: )لی جلساتاّذاف ک

  

 اصَل ٍ اّذاف هزاقبت بیواريْا، تْیِ گشارػ دّی تجشيِ ٍ تحلیل اقذاهات هذاخلِ ای   .1

 بیواری ايذس اّویت آى، گزٍّْای ّذف، اعتزاتضيْا هؾاٍرُ داٍعلباًِ کاّؼ آعیب، ؽزح ٍظايف ارگاًْا .2

 هزاحل آهَسػ ٍ هؾاٍرُ دعتَر الؼول اعتفادُ اس کاًذٍم  -درهاى راّْای اًتقال ٍ پیؾگیزی -آهیشؽی عٌذرهْا بیواريْای .3

 عل هقاٍم بِ درهاى هؾارکت هزدهی  DTSاعتزاتضی  HIVاّویت بیواری عل هیشاى هَرد اًتظار عل ٍ  .4

 اّویت ريؾِ کٌی فلج اعفال هزاقبت فلج ؽل حاد ؽاخصْا در کؾَر ٍ اعتاى .5

 اّیوت عزخک ٍ عزخجِ بزًاهِ ّای حذف تؼاريف ًحَُ بزخَرد بِ هَرد هؾکَک  .6

 گشارػ دّی  -اّویت هٌٌضيت اًَاع .7

 اًَاع ػَارض ٍاکغیٌاعیَى چگًَگی گشارؽذّی )فَری، غیزفَری(  .8

 آًفَالًشای پزًذگاى( اقذاهات پیؾگیزی -اّویت بیواريْای ًَ پذيذ)عارط، جٌَى گاٍی .9

 عْالی، ارسيابی ٍبا، تؾخیص ٍ درهاى، ؽاخص ًوًَِ گیزیاّویت بیواری ّای ا .10

 اّویت بیواری تب هالت تؾخیص ٍ درهاى، اقذاهات پیؾگیزی .11

 ّاری ٍ ًحَُ هزاقبت اس آىاّویت بیواری  .12

 اّویت تبْای خًَزيشی دٌّذُ تؾخیص هزاحل بالیٌی تؼاريف هؾکَک هحتول قغؼی اقذاهات پیؾگیزی  .13
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 ت پیؾگیزیاّویت بیواری عالک اقذاها .14

 ؽیغتَسٍهیاسيظ اّویت بیواری  .15

 هزاقبت اس بیواری ايبَال .16

 

 

 بِ تفکیک ّر جلسِ: جلساتاّذاف 

 اّذاف اختصاصی:

 سیستن هراقبت  بیواریْا ی ٍاگیر  -1

 داًطجَ بایذ بتَاًذ:

 تؼزيف، اصَل ٍ اّذاف هزاقبت بیواريْا را بیاى کٌذ. -

 ؽیَُ گشارؽْای بیواريْا را ؽزح دّذ. -

 را باسگَ کٌذ. گی ّای يک عیغتن هزاقبتی هَثزٍيض -

 چگًَگی تجشيِ ٍ تحلیل اعالػات را تَضیح دّذ. -

 هثالْايی اس اقذاهات هذاخلِ ای را بیاى ًوايذ.  -

 را بؾٌاعذ. ًظام هزاقبت بیواری ّا در ايزاى -

 

 HIV / AIDSهراقبت از بیوار ی   -2

 داًطجَ بایذ بتَاًذ:

 دّذ.اّویت بیواريْای ايذس را ؽزح  -

 عاختواى ٍيزٍط راّْای اًتقال، تؾخیص ٍ هزاحل بالیٌی بیواری را تَضیح دّذ. -

 گزٍّْای ّذف بزًاهِ کٌتزل ايذس را بیاى کٌذ. -

 اعتزاتضيْای پیؾگیزی ٍ کٌتزل ايذس را تَضیح دّذ. -

 هؾاٍرُ ٍ آسهايؼ داٍعلباًِ را ؽزح دّذ. -

 بیاى کٌذ.ارتباط ايذس، اػتیاد ٍ اعتزاتضی کاّؼ آعیب را هفصالً   -

 ؽزح ٍظايف داًؾگاُ ػلَم پشؽکی را تَضیح دّذ. -

 را ؽزح دّذ.HIV/AIDSؽزح ٍظايف عايز ارگاًْا دربارُ  -

 اعتزاتضی پیؾگیزی اس اًتقال ٍيزٍط در افزاد ارائِ دٌّذُ خذهات بْذاؽتی درهاًی را هفصالً تَضیح دّذ. -

 

 بیواریْای آهیسضی  -3

 داًطجَ بایذ بتَاًذ:

 ی ٍ ػَارض آى را تَضیح دّذ.بیواريْای آهیشؽ -

 عٌذرهْای آهیشؽی ٍ درهاى آى را ؽزح دّذ. -

 راّْای اًتقال ٍ پیؾگیزی بیواريْای آهیشؽی را بیاى ًوايذ. -

 هزاحل آهَسػ ٍ هؾاٍرُ بیواراى آهیشؽی را تَضیح دّذ. -

 دعتَرالؼول اعتفادُ اس کاًذٍم را تَضیح دّذ. -

 

 سل هراقبت ٍ کٌترل بیواری  -4

 بتَاًذ: داًطجَ بایذ
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 اّویت بیواری عل را تَضیح دّذ. -

 ٍضؼیت بیواری در جْاى، هٌغقِ، کؾَر ٍ اعتاى را ؽزح دّذ. -

 هیشاى بزٍس هَرد اًتظار عل ٍ اًَاع عل در کؾَر را تَضیح دّذ. -

 را ؽزح دّذ. HIVػفًَت ّوشهاى عل ٍ  -

 اًَاع بیواری عل را بیاى ًوايذ. -

 را هفصالً تَضیح دّذ. dotsاعتزاتضی  -

 يف هزتبظ با عل را ؽزح دّذ.تؼار -

 اّویت جلب هؾارکت هزدم ٍ ارگاًْا در کٌتزل عل را ؽزح دّذ. -

 

 بیواری فلج اطفال ٍ دستَر الؼول آى را ضرح دّذ.  -5

  

 داًطجَ بایذ بتَاًذ:

 اعتزاتضيْای ريؾِ کٌی فلج را ؽزح دّذ. -

 هزاقبت فلج ؽل حاد را هفصالً تَضیح دّذ. -

 ر ريؾِ کٌی فلج اعفال را ؽزح دّذ.اعتزاتضيْای آسهايؾگاّی د -

 ؽاخصْای هزاقبت فلج عل حاد را بیاى ًوايذ. -

 ٍضؼیت ؽاخصْا در کؾَر ٍ اعتاى را تَضیح دّذ. -

 سرخک ٍ سرخچِ  هراقبت از بیواری-6

 داًطجَ بایذ بتَاًذ:

 ٍضؼیت کٌتزل بیواری عزخک ٍ عزخجِ در جْاى را تَضیح دّذ. -

 ٌتزل عزخک ٍ عزخچِ را ؽزح دّذ.ٍضؼیت کؾَر ايزاى در بزًاهِ ّای ک -

 هَارد هؾکَک ٍ قغؼی عزخک را تَضیح دّذ. -

 اقذاهاتی کِ پظ اس هَاجِْ با فزد هؾکَک بِ عزخک السم اعت اًجام ؽَد تَضیح دّذ. -

 هقايغِ آهار عزخک قبل ٍ بؼذ اس اًجام ايوي عاسی گغتزدُ را ؽزح دّذ. -

 هٌٌژیت  هراقبت از بیواری   -7

 ًذ:داًطجَ بایذ بتَا 

 اّویت بیواری هٌٌضيت را ؽزح دّذ. -

 اًَاع هٌٌضيت را تَضیح دّذ.  -

 تؼاريف هؾکَک هحتول ٍ قغؼی هٌٌضيت را بیاى ًوايذ.  -

 ؽزايظ اعتفادُ اس ٍاکغي ّای دٍگاًِ ٍ چْار گاًِ هٌٌضيت را تَضیح دّذ. -

 

 ػَارض ٍاکسیٌاسیَى هراقبت از  -8

 داًطجَ بایذ بتَاًذ:

 را ؽزح دّذ.ػَارض فَری ٍاکغیٌاعیَى  -

 ػَارض غیز فَری ٍاکغیٌاعیَى را ؽزح دّذ. -

 چگًَگی ثبت ٍ گشارؽذّی ػَارض ٍاکغیٌاعیَى را بیاى ًوايذ. -

 

 بیواریْای ًَپذیذ سارس، جٌَى گاٍی، آًفلَاًسای پرًذگاى  -9

 داًطجَ بایذ بتَاًذ:
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 راّْای اًتقال عِ بیواری را تَضیح دّذ. -

 ؽزح دّذ. ٍضؼیت عِ بیواری را در جْاى ٍ هٌغقِ -

 اقذاهات پیؾگیزی ٍ کٌتزل عِ بیواری را بیاى ًوايذ. -

 

 بیواریْای اسْالی، ارزیابی ٍ درهاى -11

 داًطجَ بایذ بتَاًذ:

 اّویت بیواری اعْالی ٍ اًَاع آى را تَضیح دّذ. -

 اّویت بیواری ٍبا را ؽزح دّذ. -

 عزٍگزٍپْای هتفاٍت آى را بیاى کٌذ. 5ػاهل بیواری ٍبا ٍ  -

 زات بالیٌی ٍبا ) پٌْاى، خفیف ٍ ؽذيذ ( را تَضیح دّذ.اًَاع تظاّ -

 تؾخیص بیواری ٍبا را ؽزح دّذ. -

 ؽاخص ًوًَِ گیزی التَر را ؽزح دّذ. -

 اقذاهات پیؾگیزی ٍ کٌتزل ٍبا را تَضیح دّذ. -

 ارسيابی بیوار اعْالی ٍ درهاى آى را ؽزح دّذ.  -

 

 (اًتقال بیي اًساى ٍ حیَاى ) تب هالت،  بیواریْای قابل 11 -

 داًطجَ بایذ قادر باضذ در هَرد تب هالت:

 اّویت بیواری ٍ راّْای اًتقال آى را تَضیح دّذ. -

 ػالئن بالیٌی، تؾخیص ٍ درهاى را ؽزح دّذ. -

 اقذاهات پیؾگیزی ٍ کٌتزل تب هالت ٍ ًقؼ عاسهاًْا را بیاى ًوايذ. -

 

 ّاری هراقبت از بیواری  -12

 ًطجَ بایذ بتَاًذ:دا

 اّویت بیواری ّاری را ؽزح دّذ. -

 ٍاکغیٌاعیَى قبل اس هَاجِْ را تَضیح دّذ. -

 اقذاهات پظ اس هَاجِْ ) حیَاى گشيذُ( را هفصالً تَضیح دّذ. -

 ًحَُ ثبت دفتز ّاری را بیاى ًوايذ.  -

 

 هراقبت از تب خًَریسی دٌّذُ -13

 داًطجَ بایذ بتَاًذ:

 ذُ را ؽزح دّذ.اًَاع تب ّای خًَزيشی دٌّ -

 را تَضیح دّذ. CCHFاّویت تب خًَزيشی دٌّذُ  -

 در کؾَر ايزاى را بیاى ًوايذ. CCHFٍضؼیت تب خًَزيشی دٌّذُ  -

 را ؽزح دّذ. CCHFتظاّزات بالیٌی تب خَيزيشی دٌّذُ  -

 هَرد هؾکَک، هحتول ٍ قغؼی تب خًَزيشی را بیاى ًوايذ. -

 را تَضیح دّذ. CCHFاقذاهات پیؾگیزی اس  -

 هاتی کِ در صَرت هَاجِْ با فزد هؾکَک بِ تب خًَزيشی دٌّذُ السم اعت اًجام دّذ بیاى ًوايذ. اقذا -

 

 



 5 

 سالک هراقبت از بیواری  -14

 داًطجَ بایذ بتَاًذ:

 اّویت بیواری عالک در کؾَر ٍ اعتاى را ؽزح دّذ. -

 اقذاهات پیؾگیزی ٍ کٌتزل عالک ٍ ٍظايف ارگاًْا را تَضیح دّذ. -

 تزل هاالريا را ؽزح دّذ.اعتزاتضيْای کٌ -

 هزاقبت هاالريا را تَضیح دّذ.  -

 

 هراقبت از ضیستَزٍهیازیس  -15

 داًطجَ بایذ بتَاًذ:

 اّویت ًقؼ يذ در بذى را تَضیح دّذ. -

 ػَارض ًاؽی اس کوبَد يذ را ؽزح دّذ. -

 اقذاهات پیؾگیزی اس کوبَد يذ را بیاى ًوايذ.  -

 هراقبت از بیواری ابَال -16

 بتَاًذداًطجَ بایذ 

 اّویت بیواری را ؽزح دّذ -

 راّْای اًتقال را بذاًذ -

 پیؾگیزی اس بیواری را بؾٌاعذ. -

 

 هٌابغ ٍ ریفرًس ّای درس 

 

 آخریي دستَرالؼولْای ٍزارت بْذاضت درهاى ٍ آهَزش پسضکی در هَرد بیواریْا، راٌّوای هراقبت بیواریْای ٍاگیر  -

 ٍیژُ کارداًی ٍ کارضٌاسی ) هرکس هذیریت بیواریْا(  ٍ بیواریْای آهیسضی HIV / AIDSراٌّوای آهَزضی  -

 (  WHOآییي ًاهِ آهَزضی هراقبت بیواریْای ٍاگیر )  -

 اصَل هبارزُ با سل دکتر قاًغ ضیراز  -

 ریفرًس ّا ٍ هٌابغ آزاد برای هطالؼِ 

 دعتَرالؼول عاسهاى جْاًی بْذاؽت  

 ٍ آهَسػ هجاسی بِ ؽکل غیز حضَری   « احثٍِ هب ولی ٍ بحث گزٍّیار ػک ،عخٌزاًی تؼاهلی»: رٍش تذریس

 

، تلگزام در صَرت لشٍم، تختِ ٍايت بزد، ٍ کاهپیَتز هجْش بِ بلٌذ گَ يا ّذفَى  رعاًِ ّای هجاسی،ٍيذيَ پزٍصکتَر، »: رساًِ ّای کوک آهَزضی

 « بزای کالط ّای هجاسی 

 

 سٌجص ٍ ارزضیابی 

 

 ساػت تاریخ ًورُ رٍش آزهَى  آزهَى

الیف ک، اًجام تپزعؼ ٍ پاعخ آسهَى هیاى دٍرٍُ  عیتکالیف کال

 ّای کالعی هحَلِ ٍ آسهَى

 16-14 ّز جلغِ کالط 4

 عِ کَيش در عَل تزم 

 16 -14 21/8/95 ًوزُ 3 آسهَى کتبی آسهَى ًین تزم
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   13 یآسهَى کتب آسهَى پاياى دٍرُ

 

 :هقررات درس ٍ اًتظارات از داًطجَ

  :رٍد هیاز داًطجَیاى هحترم اًتظار 

   .حضَر هٌظن ٍ دقیق در جلغات درط داؽتِ باؽٌذ -1

 .هؾارکت ًوايٌذ يادگیزی -ياددّی در فؼالیت ّای -2

 .داؽتِ باؽٌذ ٍ کَيیش ّا رادر ّز جلغِ آهادگی پاعخ گَيی بِ عؤاالت هبحث قبلی  -3

 اعتفادُ کٌذ.کتب هؼزفی ؽذُ ٍ عايت ّا ٍ هقاالت هزتبظ ٍ  اس هٌابغ ػلوی -4

 هحتَای درط جلغات هجاسی را داًلَد ًوَدُ ٍ هغالب را هغالؼِ کٌذ. LMSًِ بِ هَقغ اس عاها -5

 در آسهَى ًین تزم در تاريخ تؼییي ؽذُ حاضز ؽَد. -6
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7-  

 جذٍل زهاًبٌذی درس

 7کالس ضوارُ  ( 14-16ضٌبِ ّا ساػت )دٍ : رٍز ٍ ساػت جلسِ
 

 جلسِ
 تاریخ

 رٍش تذریس هذرس هَضَع درس
ٍسیلِ کوک 

 آهَزضی

1 
صَل ٍ اّذاف هزاقبت بیواريْا، تْیِ گشارػ ا 22/6/95

 دّی تجشيِ ٍ تحلیل اقذاهات هذاخلِ ای  
 فاعوِ رجؼتیدکتز 

ٍيذيَ  ،کاهپیَتز عخٌزاًی 

 ، ٍايت بزدپزٍصکتَر

2 
بیواری ايذس اّویت آى، گزٍّْای ّذف،  29/6/95

اعتزاتضيْا هؾاٍرُ داٍعلباًِ کاّؼ آعیب، ؽزح 

 ٍظايف ارگاًْا

تیفاعوِ رجؼدکتز  بحث گزٍّی ، حل  

 هغالِ عخٌزاًی

ٍيذيَ  ،کاهپیَتز

، ٍايت بزدپزٍصکتَر  

3 
درهاى راّْای  -بیواريْای آهیشؽی عٌذرهْا 6/7/95

هزاحل آهَسػ ٍ هؾاٍرُ  -اًتقال ٍ پیؾگیزی

 دعتَر الؼول اعتفادُ اس کاًذٍم 

فاعوِ رجؼتیدکتز  ًزم افشار  کاهپیَتز  آهَسػ هجاسی 

Story line،  ًِعاها
LMS 

4 
اّویت بیواری عل هیشاى هَرد اًتظار عل ٍ  13/7/95

HIV  اعتزاتضیDTS  عل هقاٍم بِ درهاى

 هؾارکت هزدهی 

فاعوِ رجؼتیدکتز  ٍيذيَ  ،کاهپیَتز ، آهَسػ هجاسی 

، ٍايت بزدپزٍصکتَر  

5 
اّویت ريؾِ کٌی فلج اعفال هزاقبت فلج ؽل  20/7/95

 حاد ؽاخصْا در کؾَر ٍ اعتاى

جؼتیفاعوِ ردکتز  بحث گزٍّی ، حل  

 هغالِ عخٌزاًی

ٍيذيَ  ،کاهپیَتز

،پزٍصکتَر  

  LMSعاهاًِ 

6 
اّیوت عزخک ٍ عزخجِ بزًاهِ ّای حذف  27/7/95

 تؼاريف ًحَُ بزخَرد بِ هَرد هؾکَک 

فاعوِ رجؼتیدکتز  بحث گزٍّی ، حل  

 هغالِ عخٌزاًی

ٍيذيَ  ،کاهپیَتز

، ٍايت بزدپزٍصکتَر  

7 
فاعوِ رجؼتیدکتز  گشارػ دّی  -ًَاعاّویت هٌٌضيت ا 4/8/95  ًزم افشار  زکاهپیَت آهَسػ هجاسی 

Story Line  
 LMSعاهاًِ 

8 
اًَاع ػَارض ٍاکغیٌاعیَى چگًَگی گشارؽذّی  11/8/95

 )فَری، غیزفَری( 

فاعوِ رجؼتیدکتز  بحث گزٍّی ، حل  

 هغالِ عخٌزاًی

ٍيذيَ  ،کاهپیَتز

، ٍايت بزدپزٍصکتَر  

9 
-یواريْای ًَ پذيذ)عارط، جٌَى گاٍیاّویت ب 18/8/95

 آًفَالًشای پزًذگاى( اقذاهات پیؾگیزی 

فاعوِ رجؼتیدکتز  بحث گزٍّی ، حل  

 هغالِ عخٌزاًی

ٍيذيَ  ،کاهپیَتز

 ، ٍايت بزد پزٍصکتَر

11 
اّویت بیواری ّای اعْالی، ارسيابی ٍبا،  25/8/95

 تؾخیص ٍ درهاى، ؽاخص ًوًَِ گیزی

فاعوِ رجؼتیدکتز  ًین ترمآزهَى     
گزٍّی ، حل  بحث

 هغالِ عخٌزاًی

ًزم افشار ٍ  ،کاهپیَتز  

 LMSعاهاًِ 

11 
اّویت بیواری تب هالت تؾخیص ٍ درهاى،  2/9/95

 اقذاهات پیؾگیزی

 

فاعوِ رجؼتیدکتز   آهَسػ هجاسی 

 

ٍيذيَ  ،کاهپیَتز

، ٍايت بزدپزٍصکتَر  

12 
فاعوِ رجؼتیدکتز   اّویت بیواری ّاری ٍ ًحَُ هزاقبت اس آى 9/9/95 بحث گزٍّی ، حل  

 هغالِ عخٌزاًی

ٍيذيَ  ،کاهپیَتز

، ٍايت بزدپزٍصکتَر  

13 
اّویت تبْای خًَزيشی دٌّذُ تؾخیص هزاحل  16/9/95

بالیٌی تؼاريف هؾکَک هحتول قغؼی اقذاهات 

 پیؾگیزی 

فاعوِ رجؼتیدکتز  بحث گزٍّی ، حل  

 هغالِ عخٌزاًی

ٍيذيَ  ،کاهپیَتز

، ٍايت بزدپزٍصکتَر  

14 
فاعوِ رجؼتیدکتز  اّویت بیواری عالک اقذاهات پیؾگیزی 23/9/95 بحث گزٍّی ، حل  

 هغالِ عخٌزاًی

ٍيذيَ  ،کاهپیَتز

، ٍايت بزدپزٍصکتَر  
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15 
فاعوِ رجؼتیدکتز  ؽیغتَسٍهیاسيظ اّویت بیواری  30/10/95 بحث گزٍّی ، حل  

 هغالِ عخٌزاًی

ٍيذيَ  ،کاهپیَتز

، ٍايت بزدپزٍصکتَر  

16 
فاعوِ رجؼتیدکتز  هزاقبت اس بیواری ايبَال 7/11/95 بحث گزٍّی ، حل  

 هغالِ عخٌزاًی

ٍيذيَ  ،کاهپیَتز

، ٍايت بزدپزٍصکتَر  

 


