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  (Course Plan)طرح دوره

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

 مجتبی کیخا: نام مدرس     بهداشت عمومی :رشتهمقطع/

 25 :تعداد دانشجو  اپیدمیولوژي بیماريهاي شايع در ايران:  )واحد( نام درس

 17:   تعداد جلسات/مدت کالس 98ورودي :  ترم

 

 ناصري ومرثیمازنر، ترجمه ک يولوژیدمیاصول اپ -1 منابع درس:

 1384، ترجمه ، دکترهالکوئی : سال  سيگور يولوژیدمیاپ -2

 پیدمیولوژي بیماريهاي شايع در ايران )سرپرستی دکتر پروين ياوري(ا -3

 

 قلم نوري، کامپیوتر، اينترنت، سامانه اسکاي روم: امکانات آموزشی

 : مطالب درسکلی رئوس 

 دوره قادر باشند : نيا یرود پس از ط یانتظار م انيانشجواز د 

 

 هاي مختلف تعريف نمايند دگاهيرا از د يولوژیم دیاپ     -1

 

 را شرح دهند یعوامل خطر سالمت     -2

 

 کنند انیراب هايماریانتقال وکنترل ب يراهها     -3

 

 دهند حیرا توض زبانیم تیمصون     -4
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 را شرح دهند هايارمیب عينحوه توز     -5

 

 را بر شمارند يولوژیم دیدر اپ یمنابع اطالعات       -۶

 

 هاي منتقله از راه هوا را شرح دهند ماريیب يولوژیدمیاپ           -7

 

 هاي منتقله از راه آب وغذا را شرح دهند ماريیب يولوژیدمیاپ           -8

 

 کنند انیرا ب میماس مستقاز ت یهاي ناش ماريیب يولوژیدمیاپ           -9

 

 را بیان کنند انيبند پا لهیهاي منتقله بوس ماريیب يولوژیدمیاپ       -10

 

 دام وانسان را بیان کنند نیهاي مشترک ب ماريیب يولوژیدمیاپ       -11

 

 کنند انیها وسرطانها را ب یناتوان يولوژیدمیاپ       -12

 

 وعروق را بیان کنند هاي قلب ماريیب يولوژیدمیاپ       -13

 

 کنند انیرا ب هيسوءتغذ يولوژیدمیاپ       -14
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  کنند انیسوانح وحوادث را ب يولوژیدمیاپ       -15

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

 اشنا شود.  ...بیماري در جامعه، مدلهاي مختلف اپیدمیولوژي، شاخصهاي بهداشتی و کاربردهاي آن در اپیدمیولوژي و 

 سخنرانی روش آموزش:

 

 

 

 

 

  اجراي درس: شیوه

 یپرسش و پاسخ، بحث گروه ،ی:سخنرانسيروش تدر

 کالس آنالين و مجازي

 همبتنی بر حل مسئل ريیگ اديسازمان دهنده، شیپ ي:الگوسيتدر يالگو

 

 

 ي ارزشیابینحوه
 

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

 4 %20 آزمون هاي کالسی و بین ترم 2

 2 %10 انجام تکالیف درسی و گزارش دهی  3

 12 %۶0 آزمون پايانی 4
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 اهداف جلسات موضوع حیطه جلسه

 اول

 

ید ارتباط و تعیین اهداف تعريف اپ ياربر قر نيآغاز یابیارزش  شناختی

 تعیین اهداف و جايابی اپیدمیولوژي را تعريف نمايد میولوژي و سیر طبیعی بیماري

 عوامل خطر سالمتی را شرح دهند یخطر سالمت عوامل  شناختی دوم

 انواع عوامل خطر مرتبط با سالمت را بازگو کند

 نندو مصونیت میزبان رابیان ک راههاي انتقال وکنترل بیماريها زبانیم تیمصون وهايماریانتقال وکنترل ب يراهها  شناختی سوم

 تفاوت بین راه انتقال مستقیم و غیر مستقیم را شرح دهد.

د نحوه توزيع بیماريها را شرح دهندو منابع اطالعاتی در اپی يولوژیم دیدر اپ یو منابع اطالعات هايماریب عيتوز نحوه  شناختی چهارم

 میولوژي را بر شمارند

 موارد استفاده از منحنی هاي همه گیري را شرح دهد.

  

 اپیدمیولوژي بیماري هاي منتقله از راه هوا را شرح دهند منتقله از راه هوا يها يماریب  شناختی پنجم

رح ا شراه هاي پیشگیري از آن انواع بیماريهاي منتقله از هوا و ر

 دهند.

  

 اپیدمیولوژي بیماري هاي منتقله از راه هوا را شرح دهند منتقله از راه هوا يها يماریب  شناختی ششم

انواع بیماريهاي منتقله از هوا و راه هاي پیشگیري از آن را شرح 



  
 

   

 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجانوره اختار طرح دس
 

 دهند.

 ندبیماري هاي منتقله از راه آب وغذا را شرح ده اپیدمیولوژي منتقله از راه آب وغذا يها يماریب  شناختی هفتم

ا رآن  و راه هاي پیشگیري از آب وغذاانواع بیماريهاي منتقله از 

  شرح دهند.

 نداپیدمیولوژي بیماري هاي منتقله از راه آب وغذا را شرح ده منتقله از راه آب وغذا يها يماریب  شناختی هشتم

ا آن ر و راه هاي پیشگیري از آب وغذاانواع بیماريهاي منتقله از 

  شرح دهند.

 داپیدمیولوژي بیماري هاي ناشی از تماس مستقیم را بیان کنن میاز تماس مستق یناش يها يماریب  شناختی نهم

ز ري او راه هاي پیشگی تماس مستقیمانواع بیماريهاي منتقله از  

  آن را شرح دهند.

 ندکن اپیدمیولوژي بیماري هاي منتقله بوسیله بند پايان را بیان انيپا بند لهیمنتقله بوس يها يماریب  شناختی دهم

ز آن ایري و راه هاي پیشگ بوسیله بند پايانانواع بیماريهاي منتقله 

  را شرح دهند.

 ندکن اپیدمیولوژي بیماري هاي منتقله بوسیله بند پايان را بیان انيبند پا لهیمنتقله بوس يها يماریب  شناختی يازدهم

از  گیريو راه هاي پیش بوسیله بند پايانانواع بیماريهاي منتقله  

  آن را شرح دهند.

 نداپیدمیولوژي بیماري هاي مشترک بین دام وانسان را بیان کن دام وانسان نیمشترک ب يها يماریب  شناختی دوازدهم

و راه هاي پیشگیري از  مشترک بین دام وانسانانواع بیماريهاي  
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  ند.آن را شرح ده

 نداپیدمیولوژي بیماري هاي مشترک بین دام وانسان را بیان کن دام وانسان نیمشترک ب يها يماریب  شناختی سیزدهم

 ي ازو راه هاي پیشگیر مشترک بین دام وانسانانواع بیماريهاي  

  آن را شرح دهند.

 ا بیان کننداپیدمیولوژي ناتوانی ها وسرطانها ر ها وسرطانها یناتوان  شناختی چهاردهم

 و تقسیم بندي آن ها را نام ببرد.عوامل خطر سرطان ها 

 اپیدمیولوژي بیماري هاي قلب وعروق را بیان کنند قلب وعروق يهايماریب  شناختی پانزدهم

ام و تقسیم بندي آن ها را ن بیماري هاي قلب وعروقعوامل خطر 

 ببرد.

 وءتغذيه را بیان کننداپیدمیولوژي س         هيسوءتغذ  شناختی شانزدهم

 شاخص هاي ارزيابی تغذيه اي جامعه و کودکان را شرح دهد.

 

 اپیدمیولوژي سوانح وحوادث را بیان کنند سوانح وحوادث  شناختی هفدهم

 عوامل خطر  وبازدارنده سوانح را بیان کنند.

 تقسیم بندي سوانح را شرح دهد

 مهمترين حوادث تاثیرگذار در ايران را نام ببرد.
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