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 طرح درس نظری

تعداد          پيوسته مقطع: كارشناسي   رشته: بهداشت عمومي                       اصول و كليات اپيدميولوژیعنوان درس: 

تاريخ                        10كد درس:                       ندارد پيش نياز:                                     11-10 دومنيمسال:                واحدنظری2واحد:

 22/00/11 شروع كالس:

 00/10/10 تاريخ آزمون:            01-02ساعت كالس:                     چهارشنبه روزكالس:                           10/10/10پايان كالس: تاريخ 

محل اجرا: دانشکده علوم                                    رسانه آموزشي: اساليد/ پروژكتور     روش تدريس: سخنراني/بحث گروهي                

 آقای كلته مدرس:                                                  نفر  تعداد:پزشکي                          

 

 شرح درس:

توجه به وظايف حرفه ای دانش آموختگان در اجرای برنامه های كنترل و مراقبت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و شركت 

در برنامه های مربوطه به كنترل بيماريها در شرايط عادی و اضطراری و كمک به چگونگي ارتقای سالمت بر اساس سر فصل تعيين 

 .ضروری مي باشدشده 

 

  :كلي هدف

آشنايي دانشجويان با اپيدميولوژی جهت درک كليه فعاليتهای بهداشتي از قبيل مبارزه با بيماريهای واگير و غير واگير و خدمات 

 .بهداشتي و غيره ضرورت دارد

 

 :اهداف رفتاری

 آشنا شود. اپيدميولوژی دانشجو با تعاريف

 اپيدميولوژی آشنا گردد. كاربرد و اپيدميولوژی در متداول های دانشجو با واژه

 را بشناسد.  جامعه در بيماری وضع در موثر عوامل دانشجو

 اپيدميولوژيک را بيان كند. مختلف دانشجو مدلهای

 را توضيح دهد. پيشگيری دانشجو سطوح

 آشنا شود. بهداشت و اپيدميولوژی در آن های كاربرد و بهداشتي دانشجو با شاخصهای
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 زندگي را توصيف نمايد. به اميد و بقا كشندگي باروری مرگ و ثانويه حمله حمله، ، ابتال ميزانهای ميزان داتشجو مفهوم

 دهي آشنا شود. گزارش و مراقبت دانشجو با نظام

 آشنايي پيدا كند. اپيدميولوژی در مطالعات انواع ازدانشجو 

 بداند.خدمات را  ارزشيابي و ريزی برنامه دانشجو نقش

 

 تدريس:  روش

ويديو پروژكتور و  -اورهد –کتور  اين درس با استفاده از  روش های سخنراني، پيش سازمان دهنده و گروه كوچک و با استفاده از پرو

 كامپيوتر بر حسب نياز تدريس خواهد شد.

و شركت فعال در بحث داشته باشند و در هر جلسه از دانشجويان انتظار مي رود كه مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده 

 همچنين در رابطه با موضوع درس، مقاالت جديدی را نيز در كالس ارايه نمايند.

 

 روش ارزشيابي دانشجو:

 نمره 3نمره                       آزمون ميان ترم:  01نمره                     آزمون پايان ترم:  2پرسش و پاسخ در هرجلسه: 

 روز پس از اعمال نمره در سايت، دانشجو مي تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نمايد. 1حداكثر 

تجزيه و تحليل سواالت آزمون توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي در هر ترم انجام مي شود و نتايج آن در اختيار مسئول 

 درس قرار مي كيرد.

 

 سياست ها و قوانين درس:

  ق اسالمي، حرفه ای و حوور به موقع در كالس درس، الزاميست.رعايت اصول اخال

 

 منابع:

 انتشارات گپ"اپيدميولوژی گورديس "صباغيان، حسين . 0
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 ترجمه جانقرباني، محسن، چاپ دوم ، خدمات فرهنگي، كرمان."در آمدی بر اپيدميولوژی"مازنر، جرديت. 2

 نشررويان پژوه، اول چاپ  "همه گير شناسي كاربردی"ملک افولي،حسين ، . 3

 

 

 تاريخ برگزاری جلسات:

 مدرس اهداف رفتاری ساعت تاريخ جلسه

 فعاليت دامنه ، اپيدميولوژی تعاريف تغييرات مسير و تاريخچه 01-02 22/00/11 0

  اپيدميولوژی

 آقای كلته

2 10/02/11 01-02  آقای كلته اپيدميولوژی كاربرد و اپيدميولوژی در متداول های واژه 

3 00/02/11 01-02  آقای كلته اپيدميولوژی گذر مفهوم 

0 00/02/11 01-02 -بيماريزا عوامل)  جامعه در بيماری وضع در موثر عوامل شناخت 

 ( محيط-ميزبان

 آقای كلته

1 21/02/11 01-02  آقای كلته اپيدميولوژيک مختلف مدلهای 

6 02/10 /10 01-02  آقای كلته تعطيلي رسمي 

2 
20/10/10 

01-02  شخص-مکان– زمان حسب بر  اپيدميولوژيک فاكتورهای بندی تقسيم 

  پيشگيری سطوح 

 آقای كلته

0 30/10 /10 01-02  آقای كلته آزمون ميان ترم 

9 12/12 /10 01-02  آقای كلته  بهداشت و اپيدميولوژی در آن های كاربرد و بهداشتي شاخصهای 

01 00/12 /10 01-02  آقای كلته آنها كاربرد و نسبت و ميزان مفهوم 

00 
20/12 /10 

01-02  اميد و بقا ،كشندگي، باروری مرگ و و ثانويه حمله حمله، ، ابتال ميزانهای 

 زندگي به

 آقای كلته

02 20 /12/10 01-02  آقای كلته دهي گزارش و مراقبت نظام 

03 10/13/10 01-02  حياتي وقايع مستندات به-سرشماری ، اپيدميولوژی در اطالعات منابع 

  بهداشتي مراكز آمار–

 آقای كلته

00 00/13/10 01-02  آقای كلته آزمونها كاربرد– اهداف– آن انواع  غربالگری 

01 00/13/10 01-02  آقای كلته تعطيلي رسمي 

06 21/13/10 01-02 كلته آقای اپيدميولوژی  در مطالعات انواع   
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 ها اپيدمي دهي گزارش نحوه و كنترل و بررسي مراحل

02 10/10/10 01-02  آقای كلته خدمات ارزشيابي و ريزی برنامه نقش 

 


