
  
 

   

 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان ورهاختار طرح دس
  

 

 

  (Course Plan)طرح دوره

 1399 مهرماه :تاريخ ارائه درس 1399-400:  سال تحصیلی

 مجتبی کیخا: نام مدرس     علوم آزمايشگاهی :رشتهمقطع/

 25 :تعداد دانشجو  یولوژیدمیو اپ یبهداشت عموم:  )واحد( درسنام 

 17:   تعداد جلسات/مدت کالس 99ورودی :  ترم

 

 1399تشارات گپ .، تهران : انششم شيراياول، و چاپ .انیصباغ نی، حس ی. ترجمه : کوروش ، هوالکوئ یولوژیدمی،لئون . اپ سيگورد-1 منابع درس:

 .1374،  ینشگاهمرکز نشر دا ششم ، تهران: چاپ .ی، ناصر ومرثی. ک ی، ملک افضل نی، ترجمه : حس یولوزیدمی، ک . بان . اصول اپ تای.س.مازنر. آنثيجود-2 

 1392مه گیر شناسی کاربردی، دکتر حسین ملک افظلی، دکتر کیومرث ناصری، انتشارات رويان پژوه، ه-3

4- Medical Epidemiology (Greenberg) Lastest ed. 

 قلم نوری، کامپیوتر، اينترنت، سامانه اسکای روم: امکانات آموزشی

 : مطالب درسکلی رئوس 

 را درک کند. یعمومبتواند مفهوم بهداشت  ديدانشجو با -1

 را درک کند. یولوژیدمیبتواد مفهوم اپ ديدانشجو با -2

 را بداند. رانيدر ا عيشا یعفون ریواگ یهايماریو برخورد با ب یریشگینحوه پ ديدانشجو با -3

 را بداند. طیمفهوم بهداشت مح ديدانشجو با -4

 مفهوم آموزش سالمت را بداند. ديدانشجو با -5

 را درک کند. يیغذا تیبتواند مفهوم مسموم ديدانشجو با -6

 آشنا شود. یو درمان یعرضه کننده خدمات بهداشت یالملل نیو ب یمل یبا سازمانها ديدانشجو با -7

 را بشناسد. یولوژیدمیانواع مطالعات اپ ديدانشجو با -8
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وضع  وامل موثر درعمیولوژی، و مسیر تغییرات تعاريف اپیدمیولوژی،دامنه اپیدپس از گذراندن اين واحد انتظار میرود دانشجو با مفاهیم تاريخچه  :هدف کلی درس

 اشنا شود.  ...بیماری در جامعه، مدلهای مختلف اپیدمیولوژی، شاخصهای بهداشتی و کاربردهای آن در اپیدمیولوژی و 

 سخنرانی روش آموزش:

 

 

 

 

 

  اجرای درس: شیوه

 یث گروهپرسش و پاسخ، بح ،ی:سخنرانسيروش تدر

 کالس آنالين و مجازی

 همبتنی بر حل مسئل رییگ اديسازمان دهنده، شیپ ی:الگوسيتدر یالگو

 

 

 ی ارزشیابینحوه
 

 2 %10 حضور منظم و شرکت فعال در مباحث درسی 1

 4 %20 آزمون های کالسی و بین ترم 2

 2 %10 انجام تکالیف درسی و گزارش دهی  3

 12 %60 آزمون پايانی 4
 
 
 
 

 اهداف جلسات موضوع حیطه جلسه
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 اول

 

 کند. انیبهداشت را ب فيتعر ديدانشجو با و عوامل موثر در سالمت یبهداشت عموم اتیکل شناختی 

 سیر بیماری و تعريف سالمتی را شرح دهد

 را نام ببرد. یابعاد سالمت ديبا دانشجو و بهداشت در اسالم یسالمت فیط شناختی  دوم

 برخی شاخص های مهم سالمت را نام ببرد ديبا دانشجو سالمت یوشاخص ها رانيدر ا یدرمان یموجود مسائل بهداشت عوض شناختی  سوم

 شاخص های ارزيابی سالمت و بهداشت جامعه را نام ببرد

 بردبام نداشتی را موارد مروبط به مراقبت های اولیه به ديبا دانشجو همه یو بهداشت برا یبهداشت هیاول یها مراقبت شناختی  چهارم

 را نام ببرد. PHCبايد اصول 

ا ر رانيدر ا یدرمان یارائه خدمات بهداشت ستمیس ديبا دانشجو و جلب مشارکت مردم یسالمت یآموزش بهداشت در برنامه ها نقش شناختی  پنجم

 بشناسد.

ام اجزای خانه بهداشت تا باالترين سیستم خدمات بهداشتی را ن

 ببرد.

 .دينما ستیاهداف آموزش بهداشت را ل دانشجو

 را شرح دهد. یریشگیکنترل و پ نيمواز ديبا دانشجو یریشگیکنترل و پ نيمواز شناختی  ششم

 بايد انواع پیشگیری را شرح دهد.

 تفاوت مراحل پیشگیری را شرح دهد.

ا ردر سطوح بین المللی  یریشگیکنترل و پ نيمواز ديبا دانشجو یالملل نیو ب یریهمه گ نيمواز شناختی  هفتم

 شرح دهد.

 مفاهیم قرنطینه و جداسازی را شرح دهد

 حامل را توضیح دهد. ديبا دانشجو و نقش حامالن یعفون عوامل شناختی  هشتم

 بايد ناقل را تعريف کند.

 را در بیماريهای واگیر شرح دهد.بايد نقش حامالن 

دانشجو بايد نقش همکاری بین بخشی در زمان بروز اپیدمی شرح  یعفون در مبارزه با امراض شگاهيآزما نقش شناختی  نهم
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 دهد

 نیو ب یمل یدر جهان، سازمان ها یعرضه خدمات بهداشت یها نظام شناختی  دهم

 مربوط به سالمت یالملل

ا را ن هدانشجو بايد نام چند سازمان بین الملی و اهداف و وظايف آ

 شرح دهد.

 را بشناسد. ونیناسیبرنامه واکس ديبا دانشجو یعمده عفون یهايماریب هیعل یساز منيا شناختی  يازدهم

 تفاوت انواع واکسن ها و نحوه نگهداری را شرح دهد.

 عفونت های بیمارستانی را نام ببرد.انواع  ديبا دانشجو یمارستانیب یها عفونت شناختی  دوازدهم

 نقش باکتری ها در عفونت های بیمارستانی را شرح دهد.

 دبايد چند عامل بیماری و عفونت های بیمارستانی را نام ببر

 را بشناسد. ریواگ یهايماریب ديبا دانشجو

 را بشناسد. يیغذا های تیمسموم انواع ديبا دانشجو يیغذا تیمسموم ،يیموادغذا بهداشت شناختی  سیزدهم

 بايد مهمترين عوامل مسمويت های غذايی را نام ببرد

 دانشجو بايد نقش عوامل محیطی در بیماری زايی شرح دهد. ، بهداشت آب ، بهداشت هوا، دفع زباله طیبهداشت مح اتیکل شناختی  چهاردهم

 بايد عوامل محیطی مختلف را نام ببرد.

 بايد انواع آالينده ها و تعاريف آن را شرح دهد.

 بايد بهداشت حرفه ای را تعريف کند. دانشجو از کار یناش یهايماریو ب یبهداشت حرفه ا اتیکل شناختی  پانزدهم

رح شبايد نقش عوامل شیمیايی، فیزيکی را در محیط کار با مثال 

 دهد.

 رد.بب وسايل و ابزارهای اندازه گیری عوامل خطر محیط کار را نام

 انواع مطالعات مشاهده ای را نام ببرد ديبا دانشجو یولوژیدمیمطالعات اپ انواع شناختی  شانزدهم

 مطالعات مشاهده ای و مداخله ای را شرح دهد.تفاوت 

مه برنا ت،يرمدي –کشور  یدرمان یو سطوح مختلف شبکه بهداشت ساختار شناختی  هفدهم

 رانيدر ا یدرمان یخدمات بهداشت یابیو ارزش یزير

 .سطوح مختلف شبکه بهداشتی درمانی را نام ببرد ديبا دانشجو

 برد.در روستاها را نام ببايد پايین ترين سطح ارتباط با مردم 
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 بايد بتواند اجزای يک سیستم بهداشتی را مشخص کند.
 


