
  
 

   

 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان ورهاختار طرح دس
 

 
 

 

  (Course Plan)طرح دوره

 1399بهمن ماه  :تاريخ ارائه درس 1399-400:  سال تحصیلی

 مجتبی کیخا: نام مدرس     بهداشت عمومی :رشتهمقطع/

 25 :تعداد دانشجو  یاپیدمیولوژ و کلیات اصول:  )واحد( درسنام 

 17:   تعداد جلسات/مدت کالس ومد:  ترم

 

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

 1392ناسی کاربردی، دکتر حسین ملک افظلی، دکتر کیومرث ناصری، انتشارات رويان پژوه، همه گیر ش-3

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

 ریرواگیو غ ریواگ یهاماريیبا ب مبارزه لیاز قب یبهداشت یتهایفعال هیبا آن جهت درک کل یاست که آشناي یاز دروس پايه بهداشت عموم یيک یولوژیدمیاپ: مطالب درسکلی رئوس 
ت و شرک یپزشک زشآمو ان وکنترل و مراقبت وزارت بهداشت، درم یبرنامه ها یدانش آموختگان در اجرا یضرورت دارد. با توجه به وظايف حرفه ا رهیو غ یخدمات بهداشت و

تعاريف  راتییتغ ریستاريخچه و م مانند یمیسالمت، در اين درس مفاه یارتقا یو کمک به چگونگ یو اضطرار یدر شرايط عاد ماريهایمربوط به کنترل ب یدربرنامه ها
 یبحث قرار م و ... مورد یژولویدمیپآن در ا یو کاربردها یبهداشتی شاخصها ،یولوژیدمیمختلف اپ یدر جامعه، مدلها یماریعوامل موثر در وضع ب ،یولوژیدمیاپ ،دامنهیولوژیدمیاپ
  رندیگ
 

وضع  ردعوامل موثر  میولوژی،پس از گذراندن اين واحد انتظار میرود دانشجو با مفاهیم تاريخچه و مسیر تغییرات تعاريف اپیدمیولوژی،دامنه اپید :هدف کلی درس

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

 سخنرانی آموزش:روش 

 

 

 

 

 



  
 

   

 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان ورهاختار طرح دس
 

  اجرای درس: شیوه

 یپرسش و پاسخ، بحث گروه ،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 %۶0 آزمون پايانی 4
 
 
 
 

 اهداف جلسات موضوع حیطه جلسه

 اول

 

 ارزشیابی آغازین  شناختی

 مقدمه اپیدمیولوژی

 آگاهی وضعیت ارزیابی معارفه، -

 درس، اهداف تبیین دانشجویان،

 ارزشیابی نوع و درس ارائه نحوه

 دانشجویان

 پیدمیولوژی را شرح دهد.تعریف ا -

واژه های متداول در  -

را نام ببرد و  اپیدمیولوژی
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 تعریف کند.

طبقه بندی عوامل بیماری زا  - عوامل بیماری زا شناختی دوم

 بیولوژیک فیزیکی، شیمیایی، و)

 را شرح دهد. و ..(

نقش عوامل مختلف در ایجاد  -

بیماری)میزبان، محیط، عامل 

 را توضیح دهد. بیماری زاو ..(

 

 چگونگی آن، اجراي روشهاي و پیشگیري- پیشگیری و مراحل مختلف آن شناختی سوم

 را شرح دهد. بیماري انتقال

 

اع مطالعات اپیدمیولوژیک را انو - کلیات و انواع مطالعات اپیدمیولوژیک شناختی چهارم

 نام ببرد

مطالعات توصیفی و تفاوت بین  -

 را شرح دهد. تحلیلی

انواع مطالعات اپیدمیولوژیک را  - کلیات و انواع مطالعات اپیدمیولوژیک ناختیش پنجم

 دوم()بخش  نام ببرد

را  مطالعات مداخله ایانواع  -

 نام ببرد

 با برخورد نحوه آن، انواع و اپیدمی - ها اپیدمی بررسی شناختی ششم

 کننده ایجاد علل شناخت و اپیدمی
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 را بطور کامل شرح دهد.

 غربالگريآزمون های   ویژگیهاي  - غربالگري روشهاي و ولاص شناختی هفتم

 را نام ببرد

 و اعتبار نحوه اندازه گیری -

 را شرح دهد. تکرار قابلیت

  - ان میان ترمحامت  هشتم

 با پیشگیري قابل بیماریهاي اپیدمیولوژي شناختی نهم

 واکسن

 دیفتري، بیماریهاي وضعیت آخرین -

 سرخجه، سرخک، سرفه، سیاه کزاز،

 B، اوریون، هپاتیت اطفال جفل

 را شرح دهد.

 

برنامه گسترش ایمن سازی تعریف  - برنامه واکسیناسیون و زنجیره سرما شناختی دهم

EPI را بازگو کند 

در خصوص واکسیناسیون  زنجیره سرما -

 را شرح دهد

 مکانیسم اسهال، انواع اسهال، - اسهالی بیماریهاي کنترل و اپیدمیولوژي شناختی يازدهم

 موثر عوامل کننده، ایجاد هاي

 راههاي اسهال، ایجاد بر

 را شرح دهد اسهال از پیشگیري

 در اسهالی بیماریهاي وضعیت -
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 ایران را ارایه کد و جهان

 مایع اصول آبی، کم انواع  -

 با برخورد نحوه خوراکی، درمانی

را طبقه بندی و  اسهالی بیمار

 ارایه کند

انواع عفونت های حاد دستگاه  - کودکان تنفس دستگاه حاد های عفونت شناختی دوازدهم

تنفسی کودکان و علل آن را شرح 

 دهد

-  

عوامل مربوط به اپیدمیولوژی  - شایع عفونی های بیماری شناختی سیزدهم

 ماالریا مالت و تب سل، بیماریهای 

 را شرح دهد

عوامل مربوط به اپیدمیولوژی  - شایع عفونی های بیماری شناختی چهاردهم

را  هپاتیت، جذام، ایدز بیماریهای

 شرح دهد.

نقش عوامل خطر در بیماریها را شرح  -

 دهد

 کنترل و اپیدمیولوژي شناختی پانزدهم
 غیرواگیر بیماریهاي

عوامل مربوط به اپیدمیولوژی  -

پرفشاری خون، چاقی،  بیماریهای

را  ها مسمومیت و حوادث دیابت،

 شرح دهد.
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آمار بروز و شیوع بیماریها در  -

 هان رار ارایه کند.ایران و ج

تفاوت منحنی های اپیدمی های با  منحنی های وقوع اپیدمی ها شناختی شانزدهم

منبع مشترک و پیش رونده را شرح 

 دهد.

 آزمون پایان ترم ارزشیابی  نهایی شناختی هفدهم

 


