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  (Course Plan)طرح دوره

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

 مجتبی کیخا: نام مدرس      مامايیکارشناسی  :رشتهمقطع/

 24 :تعداد دانشجو و مبارزه با بیماری ها یاصول اپیدمیولوژ:  )واحد( درسنام 

 17:   تعداد جلسات/مدت کالس دوم:  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 

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

جامعه  یهداشتی درمانبمسائل  لیلوتح هي( و اهداف و کاربردآن درتجزیشناس ری)همه گ یولوژیدمیدرس با اصول اپ نيبا مطالعه ا انيراستا دانشجو نيدر ا: مطالب درسکلی رئوس 
  ی گیرند.وردبحث قرارممو...  یدمیولوژيکاهیمی چون سالمت وبیماری ، پیشگیری وسطوح آن ، غربالگری، سیرطبیعی بیماری و انواع مطالعات اپیآشنا خواهند شد. بدين منظورمف

 

با منابع  یيآشنا نیهمچن رجامعه ود وپزشکی پیشگیری ، علل ايجادوچگونگی انتشاربیماريها یولوژیدمیدرس انتقال اطالعات الزم درمورد اصول اپ نيهدف ازارائه ا :هدف کلی درس

 باشد. یدرموردهمه گیری م یاطالعات

 سخنرانی روش آموزش:

 

 

 

 

 

  اجرای درس: شیوه
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 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

 

-تعیین اهداف _برقراری ارتباط  _ارزشیابی آغازين   شناختی

 معرفی منابع

 تبیین انتظارات _جايابی  _نیازها الزم  ن از داشتن پیشاطمینا

    شناختی دوم

ای تاريخچه، سیر تعاريف،اهداف، دستاورد ها و کاربرد ه

 اپیدمیولوژی

 ازدانشجويان گرامی انتظار می رود در پايان جلسه:

 تعريف صحیح و دقیقی از اپیدمیولوژی را ارائه نمايند.-1

 وضیح دهند.سیر تحول اپیدمیولوژی را ت
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 اهداف اپیدمیولوژی را بدرستی شرح دهند. -2

 ند.موارد استفاده از اپیدمیولوژی در بهداشت عمومی و پزشکی را شرح ده -3

 اصطالحات متداول در اپیدمیولوژی را تعريف نمايد. -1 اصطالحات رايج در اپیدمیولوژی(  شناختی سوم

 انواع محیطها را از نظر اپیدمیولوژی بیان کند.-1 یدمیولوژيکسالمت، محیط و مفهوم گذرا اپ  شناختی چهارم

 مفهوم گذرا اپیدمیولوژی را توضیح دهد.-2

تشريح  ا راهمدل های هرم اپیدمیولوژی، شبکه علیت و... و کاربرد آنها در مطالعه بیماری  مدل های مختلف بیماری در اپیدمیولوژی  شناختی پنجم

 نمايند

 یعی بیماری و سطوح پیشگیریسیر طب  شناختی ششم

  

 سیر طبیعی بیماری )دوره کمون و ...( و انواع سطوح پیشگیری راشرح دهند.

ی لوژاندازه گیری وقوع بیماری ها وکاربرد آن در اپیدمیو  شناختی هفتم

 )شاخص ها و میزان های بهداشتی و...(

ديگر ا از يکناسب ها( رت ها و تابزارهای مورد استفاده در اندازه گیری ها) میزان ها ، نسب -1

 تمییز دهند.

 میزان های شیوع و بروز بیماريها را شرح دهند. -2

 شاخص های بیماری زايی و مرگ و میر را محاسبه کنند. -3

  

 روشها و منابع مختلف جمع آوری اطالعات بهداشتی را شرح دهند.-1 منابع اطالعاتی و جمع آوری اطالعات در اپیدمیولوژی  شناختی هشتم

 مزايا و محدوديت های هر يک از روش ها و منابع را بیان کنند.-2

 پديده کوه يخ در بیماری ها را شرح دهند. -1 غربالگری  شناختی نهم
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 غربالگری بیماری ها را توضیح دهند. -2

 هند.اهداف برنامه های غربالگری را شرح د -3

 انواع غربالگری ها را با يکديگر مقايسه کنند. -4

 مالحظات مربوط به بیماريهای واجد شرايط غربالگری را شرح دهند. -۵

 .توضیح دهند مالحظات مربوط به آزمون ها مورد استفاده در غربالگری بیماريها را -۶

  

 شرح دهند. ارزشیابی يک آزمون های غربالگری را -1    غربالگری  شناختی دهم

 ند.و محاسبه کن حساسیت ، ويژگی ، ارزش اخباری مثبت و منفی و دقت را بیان نمايد -2  

 ندرابطه شیوع بیماری با ارزش اخباری آزمون مثبت و منفی را توضیح ده -3

 ان و مکان بیان کند.نحوه توصیف بیماری براساس عوامل؛ شخص زم-1 اپیدمیولوژی توصیفی و اپیدمیولوژی تحلیلی  شناختی يازدهم

  

 د.مفهوم اپیدمیولوژی تحلیلی و نقش آن را در بررسی علیت بیماری تو ضیح ده-2

 مطالعات توصیفی را شرح داده و مزايا و معايب مطالعات توصفی را بیان کند مطالعات اپیدمیولوژيک)مشاهده ای در مقابل تجربی(  شناختی دوازدهم

 طرح و چارچوب يک مورد شاهدی را شرح دهند. -1 شاهدیمطالعات مورد   شناختی سیزدهم

و ...( را  ORروش تجزيه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده در مطالعات مورد شاهدی ) -2
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 شرح دهند.

 مزايا و معابب روش مطالعه مورد شاهدی را تعريف کند -3

 ح دهند.طرح و چارچوب يک مطالعه مقطعی را شر -1 مطالعه مقطعی  شناختی چهاردهم

 دهند. روش تجزيه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده در مطالعات مقطعی را شرح -2

 مزايا و محدوديت های مطالعات مقطعی را بیان کنند. -3

 مفهوم همگروهی را توضیح دهند -1 مطالعات)همگروهی( گذشته نگر و آينده نگر  شناختی پانزدهم

 دهند طرح و چارچوب مطالعات همگروهی را شرح -2

 مطالعات همگروهی آينده نگر را توضیح دهند -3

 مطالعات همگروهی گذشته نگر را توضیح دهند. -4

نسبی( را  روش تجزيه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده در مطالعات همگروهی )خطر -۵

 شرح دهند.

 مزايا و محدوديت های مطالعات همگروهی را بیان کنند. -۶

 انواع مطالعات تجربی را بیان کنند. -1 جربیمطالعه ت  شناختی شانزدهم

 .ی تمیز دهندکارآزمائی های شاهد را اتفاقی شده را از کارآزمائی های غیر اتفاق -2
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 اساس اتفاقی کردن را در مطالعات تجربی توضیح دهند. -3

 عمل کورسازی را در مطالعات تجربی توضیج دهند. -4

 را شرح دهندمزايا و محدوديت های مطالعات تجربی  -۵

 مزايا و محدوديت های مطالعات همگروهی را بیان کنند. -۶

الگو های مختلف همه گیری ها و بررسی و کنترل يک   شناختی هفدهم

 همه گیری

 ويژگی های انواع الگو های همه گیری را شرح دهند. -1

 مراحل بررسی يک اپیدمی را بیان کنند. -1

 ايمنی گروهی را شرح دهد. -3

  

  
 


