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ضىاخت َمٍ  ،تطًریکٍ فارؽ التحصیل پسضکی قادر تٍ تررسی تًصیفی تیماریُا ،ًل ايلیٍ ي زیرتىایی اپیذمیًلًشیآضىایی داوطجً تا اصَذف کلی:

 .ارتقا سالمت فرد ي جامؼٍ تاضذ در راستای ،ي کىترل تیماریُا، درمان وتخاب مىاسثتریه ريش َای پیطگیریي اگیرضىاسی 
 

 نوشته شود. مهارتی ٬نگرشی ٬شناختیبر اساس حیطه های   اَذاف اختصاصی:

 :در خایاى دٍرُ داًطجَ قادر خَاّذ تَد

 

 حیطٍ ضىاختی
 آضٌا ضَد.فراگیر تا زؼریف، کارتردّا، زاریخچِ ٍ هفاّین اخیذهیَلَشی  -1

 .کٌذدرک را  زطخیص اخیذهی ٍ رٍش کٌسرل آىًحَُ اًسقال تیواریْا،  -2

 .هفاّین ترٍز تیواریْا ، اًذازُ ّای سالهر ٍ تیواری ٍ دسسگاُ هراقثر از سالهر را درک کٌذ -3

 .تطٌاسذزُ ّای تیواری را اًذاسیر هحاسثِ ٍ زف -4

 کٌذ. درک را هفَْم زاریخچِ طثیؼی ٍ خیص آگْی تیواری -5

 .تطٌاسذ را طثقِ تٌذی اًَاع هطالؼاذ در زحقیقاذ ػلَم خسضکی -6

 .کٌذ.را درک  ًحَُ اًذازُ گیری خطر -7

 را درک کٌذ. زفاٍذ تیي ارزثاط ، ػلیر ٍ اصَل ّیل -8

 را تطٌاسذ. ّای رٍایی آزهَى ّای زطخیصیارهؼی -9

 را فرا گیرد. آًْا، ٍ اصَل غرتالگری تیواریْاضاخص ّای اػسثار ٍ رٍایی آزهًَْا ٍ تر قراری ازثاط تیي هحاسثِ  -11

http://vs.iaun.ac.ir/m3773


 حیطٍ وگرضی
 .داضسِ تاضذتاٍر  زطخیص اخیذهی ٍ رٍش کٌسرل آىدر ًحَُ اًسقال تیواریْا،  داًص تِ کارتسسي تا -1

 .داضسِ تاضذتاٍر در جاهؼِ هَرد ًظر  ٍ هراقثر از سالهر، الهر ٍ تیواریتا تکارگیری ضاخص ّا ٍ هیساًْای اتسال ٍ هرگ در زؼییي ٍضؼیر س -2

 .تاضذٍ هرگ جْر ترًاهِ ریسی ّای هذیریسی ٍ اجرایی در حَزُ سالهر هؼسقذ  اًذازُ ّای تیواریتِ هحاسثِ دقیق  -3

داضسِ تاٍر ّا در حَزُ تالیٌی  تیواری درسر خیص آگْیهٌظَر زفسیر دقیق زر تیواریْا از ًظر ِ یی ّوچَى هذذ تقا تٍ اًذازُ ّا زاریخچِ طثیؼیتِ زؼییي -4

 .تاضذ

، زَسؼِ ٍ ارزقا سالهر هیسر خَاّذ اًَاع هطالؼاذ در زحقیقاذ ػلَم خسضکی  رٍش ّای هٌاسة طراحی زحقیق ٍ تکارتسسيزٌْا تا کِ  داضسِ تاضذتاٍر  -5

 ضذ. 

 .ضذ ذخَاّ درک زفاٍذ تیي ارزثاط ، ػلیر ٍ اصَل ّیل قادر تِ  خطر ّایٍ تکارتسسي اًذازُ کِ خس از زؼییي  تاضذهؼسقذ  -6

، قادر تِ اًسخاب هٌاسثسریي رٍضْای هحاسثِ ضاخص ّای اػسثار ٍ رٍایی ّای زطخیصی ٍ هؼیارّای رٍایی آزهَى ضٌاساییکِ تا  داضسِ تاضذتاٍر -7

 ضذ. ذزطخیصی ٍ درهاًی خَاّ

 

 حیطٍ مُارتی
 .ْا تکار تگیردًحَُ اًسقال تیواریْا، زطخیص اخیذهی ٍ رٍش کٌسرل آً هفاّین اخیذهیَلَشی را در زؼییي -1

 .ًوایذاتسال ٍ هرگ را تخَتی هحاسثِ  اًذازُ ّای-2

 دارد. م تا تْرُ گیری از اًذازُ ّای اتسال ٍ هرگ ٍ تا ضٌاخسی کِ از زاریخچِ طثیؼی ّر تیواری دارد خیص آگْی ػلوی ٍ درسسی از آى تیواری اػال-3

 زحقیق در حیطِ ّای هخسلف خسضکی  ًَع  هطالؼِ هَرد ًیاز را هطخص ٍ طراحی الزم را اًجام دّذ. هسٌاسة تا سَاالذ ٍ فرضیاذ -4

هطخص  ی آهذ یا تیواری هَرد ًظرخهفرٍض ٍ  رراتطِ تیي ػَاهل خطًَع ، ٍ هٌطق ّای هَجَد از جولِ اصَل ّیل، خطرّای تکارتسسي اًذازُ تا  -5

 ًوایذ.

 دّذ.هَرد ارزضیاتی قرار ی خیص فرض را هحاسثِ ٍ غرتالگری تیوارآزهَى ّای زطخیصی ٍ ػسثار ٍ رٍایی ضاخص ّای ا تا هْارذ-6
 

 زذٍیي طرح درس ٍ زْیِ هحسَای درس، آهادُ سازی خاٍرخَیٌر ٍ اسالیذ ّای آهَزضی ترای ّر جلسِ تر اساس اّذاف درس :استاد چگًوگی فؼالیت

 خاسخسخٌراًی ٍ خرسص ٍ ضیًٌ تذریس:

 کاهدیَزر ٍ خاٍرخَیٌر يسایل کمک آمًزضی: 
 

 گَش دادى تِ هطالة ػرضِ ضذُ در کالس ٍ هطارکر در تحث ّا تر اساس سَاالذ هطرح ضذُ در چاچَب اّذاف درس چگًوگی فؼالیت داوطجً:

 هطالؼاذ قثلی تر اساس اّذاف ٍ هٌثغ درسی هؼرفی ضذُ تکالیف داوطجً:

 5) هطارکر فؼال داًطجَ در فرایٌذ آهَزش، حسة ضرٍرذ اهسحاى کَییسرػایر ًظن ٍ حضَر هرزة در کالس طثق ترًاهِ،   وحًٌ ارزیاتی داوطجً:

 ًورُ(. 15) خایاى زرماهسحاى ، ًورُ(

 . (تًجٍ: سر فصل دريس تایذ طثق سر فصل َای ارائٍ ضذٌ يزارت خاوٍ تاضذ)جذيل زماوثىذی درس  

 رئًس مطالة تاریخ ردیف

 هقذهِ، زاریخچِ ٍ کارترد اخیذهیَلَشی  11/11/1944 1



 ًحَُ اًسقال تیواریْا، زطخیص اخیذهی ٍ کٌسرل آًْا 13/11/1944 2

 ٍقَع تیواریْا : هراقثر ٍ اًذازُ ّای اتسال 12/11/1944 3

 ٍقَع تیواریْا: اًذازُ ّای هرگ ٍ سایر اًذازُ ّای سالهر 11/1/1011 4

آگْی تیواریزاریخچِ طثیؼی ٍ خیص  19/1/1011 5  

 اصَل هطالؼاذ هقطؼی ٍ اکَلَشیک 91/1/1011 6

ضاّذی -اصَل هطالؼاذ هَرد 1/1/1011 7  

 اصَل هطالؼاذ ّوگرٍّی 19/1/1011 8

 ترآٍرد خطر: خطر هطلق، خطر ًسثی، ًسثر ضاًس 11/1/1011 9

 اداهِ هثحث خطر: خطر قاتل اًسساب 12/1/1011 10

هذاخلِ ٍ کارآزهایی تالیٌیاصَل هطالؼاذ  9/9/1011 11  

 هثاحث تیطسر در تارُ کارآزهایی تالیٌی ) اًذازُ ًوًَِ، ... هثال ّایی از کارآزهایی تالیٌی( 11/9/1011 12

 ارزیاتی آزهَى ّای زطخیصی 12/9/1011 13

 اصَل ٍ کارترد غرتالگری 10/9/1011 14

 ارزثاط آهاری ٍ ػلیر 91/9/1011 15

 تر آًچِ گفسِ ضذ هرٍری 2/0/1011 16
 

 

 :مىاتغ درسی

  آخریي چاجلیَى گَردیس، زرجوِ حسیي صثاغیاى ٍ کَرش ّالکَیی ًاییٌی. اًسطاراذ گح. ٍیراسر خٌجن. زْراى . 

 


