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  طرح درس نظري

تعداد          پیوسته مقطع: کارشناسی   رشته: بهداشت عمومی                       اصول و کلیات اپیدمیولوژيعنوان درس: 
  13/11/98 شروع کالس:تاریخ           08کد درس:          ندارد پیش نیاز:                98- 99 دومنیمسال:                واحدنظري2واحد:
  31/3/99 تاریخ آزمون:            16-18ساعت کالس:                      یکشنبه روزکالس:                           18/3/99پایان کالس: تاریخ 

محل اجرا: دانشکده علوم پزشکی                                        رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور        روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی    
 کلته استاد :مدرس                                                  نفر 25 تعداد:

توجه به وظایف حرفه اي دانش آموختگان در اجراي برنامه هاي کنترل و مراقبت وزارت بهداشت، درمان و آموزش  شرح درس:
پزشکی و شرکت در برنامه هاي مربوطه به کنترل بیماریها در شرایط عادي و اضطراري و کمک به چگونگی ارتقاي سالمت بر اساس 

  .ضروري می باشدسر فصل تعیین شده 

آشنایی دانشجویان با اپیدمیولوژي جهت درك کلیه فعالیتهاي بهداشتی از قبیل مبارزه با بیماریهاي واگیر و غیر واگیر و   :کلی هدف
  .خدمات بهداشتی و غیره ضرورت دارد

  :اهداف رفتاري

  آشنا شود. اپیدمیولوژي دانشجو با تعاریف

  اپیدمیولوژي آشنا گردد. کاربرد و اپیدمیولوژي در متداول هاي دانشجو با واژه

  را بشناسد.  جامعه در بیماري وضع در موثر عوامل دانشجو

  اپیدمیولوژیک را بیان کند. مختلف دانشجو مدلهاي

  را توضیح دهد. پیشگیري دانشجو سطوح

  آشنا شود. بهداشت و اپیدمیولوژي در آن هاي کاربرد و بهداشتی دانشجو با شاخصهاي

  زندگی را توصیف نماید. به امید و بقا کشندگی باروري مرگ و ثانویه حمله حمله، ، ابتال میزانهاي میزان داتشجو مفهوم

  دهی آشنا شود. گزارش و مراقبت دانشجو با نظام

  آشنایی پیدا کند. اپیدمیولوژي در مطالعات انواع ازدانشجو 

  بداند.خدمات را  ارزشیابی و ریزي برنامه دانشجو نقش

  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و  - اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  کامپیوتر بر حسب نیاز تدریس خواهد شد.
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و شرکت فعال در بحث داشته باشند و در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده 
  همچنین در رابطه با موضوع درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  روش ارزشیابی دانشجو:

  نمره 3نمره                       آزمون میان ترم:  15نمره                     آزمون پایان ترم:  2پرسش و پاسخ در هرجلسه: 

  روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید. 5حداکثر 

تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج آن در اختیار مسئول 
  درس قرار می کیرد.

  سیاست ها و قوانین درس:

  ق اسالمی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.رعایت اصول اخال

  منابع:

  انتشارات گپ"اپیدمیولوژي گوردیس "صباغیان، حسین . 1

  ترجمه جانقربانی، محسن، چاپ دوم ، خدمات فرهنگی، کرمان."در آمدي بر اپیدمیولوژي"مازنر، جردیت. 2

  نشررویان پژوه، اول چاپ  "همه گیر شناسی کاربردي"ملک افضلی،حسین ، . 3
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  تاریخ برگزاري جلسات:

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
1  13/11/98  فعالیت دامنه ، اپیدمیولوژي تعاریف تغییرات مسیر و تاریخچه                            16- 18 

   اپیدمیولوژي
 آقاي کلته

2  20/11/98  آقاي کلته  اپیدمیولوژي کاربرد و اپیدمیولوژي در متداول هاي واژه                            16- 18 

3  27/11/98  آقاي کلته  اپیدمیولوژي گذر مفهوم                            16- 18 

4  4/12/98 -میزبان-بیماریزا عوامل(  جامعه در بیماري وضع در موثر عوامل شناخت                            16- 18 
 ) محیط

کلتهآقاي   

5  11/12/98  آقاي کلته اپیدمیولوژیک مختلف مدلهاي                            16- 18 

6  18/12/98  آقاي کلته تعطیلی رسمی                            16- 18 

7  25/12/
98 

  شخص-مکان– زمان حسب بر  اپیدمیولوژیک فاکتورهاي بندي تقسیم                            16- 18
   پیشگیري سطوح 

 آقاي کلته

 آقاي کلته  آزمون میان ترم                            16- 18  17/1/99  8

 آقاي کلته   بهداشت و اپیدمیولوژي در آن هاي کاربرد و بهداشتی شاخصهاي                            16- 18  24/1/99  9

 آقاي کلته  آنها کاربرد و نسبت و میزان مفهوم                            16- 18  31/1/99  10

 امید و بقا ،کشندگی، باروري مرگ و و ثانویه حمله حمله، ، ابتال میزانهاي                            16- 18  7/2/99  11
  زندگی به

 آقاي کلته

کلتهآقاي   دهی گزارش و مراقبت نظام                            16- 18  14/2/99  12  

– حیاتی وقایع مستندات به-سرشماري ، اپیدمیولوژي در اطالعات منابع                            16- 18  21/2/99  13
   بهداشتی مراکز آمار

 آقاي کلته

 آقاي کلته  آزمونها کاربرد– اهداف– آن انواع  غربالگري                            16- 18  28/2/99  14

 آقاي کلته  تعطیلی رسمی                            16- 18  4/3/99  15

  اپیدمیولوژي  در مطالعات انواع                            16- 18  11/3/99  16
  ها اپیدمی دهی گزارش نحوه و کنترل و بررسی مراحل

 آقاي کلته

 آقاي کلته  خدمات ارزشیابی و ریزي برنامه نقش                            16- 18  18/3/99  17

 


