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 :هدف کلی درس 
  جامعه سالمت در نهاآ دبررکا و ژیپیدمیولوا یها روش و لصوا معرفی  

 
 (جهت هر جلسه یک هدف: )هداف کلی جلسات ا

 اپیدمیولوژی  تاریخچه و اهداف ، تعریف با ننشجویادا شناییآ -1

 بیماری های لمد و بیماریها انتقال چگونگی با ننشجویادا ناییشآ -2

 بیماریها طبیعی سیرو  میر و مرگ ،ریبیما عقوو گیری اندازه های شاخص با ننشجویادا شناییآ -3

 تشخیصی های تست در  اطمینان قابلیت و اعتبار ارزیابی و ویژگی حساسیت، هیممفا با ننشجویادا شناییآ -4

 پیامد با مواجهه بین رابطه گیری اندازه های شاخص با ننشجویادا شناییآ -5

 مطالعاتی های طرح انواع کلیات با دانشجویان آشنایی   -6

 آن کنترل کارهای راه وپژوهش در  خطاها انواع کلیات با دانشجویان آشنایی -7

 در ایران و خاصجویان در باره بیماری های عفونی شایع دانش آشنایی -8
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  کند نبیا را ژیپیدمیولوا علم دبررکا و دهستفاا اردمو نشجودا -2-1  

  نماید تعریف را ژیپیدمیولوا در دهستفاا ردمو اولمتد یها واژه نشجودا -1-3. 
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 :سوم ههدف کلی جلس
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 .نماید تفسیر و محاسبه را بیماری وقوع گیری اندازه مختلف های شاخص بتواند دانشجو 3-3

 .ببرد نام را میر و مرگ گیری اندازه مختلف های شاخص بتواند دانشجو  4-3         

 .نماید تفسیر و محاسبه را میر و مرگ گیری اندازه مختلف های شاخص بتواند دانشجو 5-3      

 .بداند را ها بیماری طبیعی سیر شناخت اهمیت دانشجو 6-3        

 .ببرد نام را بیماریها آگهی پیش گیری اندازه های روش بتواند دانشجو 7-3     

 
 :چهارمهدف کلی جلسه 

 تشخیصی های تست در  اطمینان قابلیت و اعتبار ارزیابی و گیویژ حساسیت، مفاهیم با ننشجویادا شناییآ

  چهارماهداف ویژه جلسه 
 .دهد شرح را درستنمایی نسبت و منفی/مثبت اخباری ارزش ویژگی، حساسیت، تفسیر و مفاهیم بتواند دانشجو 1-4
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 پیامد با مواجهه بین رابطه گیری اندازه های شاخص با ننشجویادا شناییآ

 
  پنجماهداف ویژه جلسه 

 .بداند پیامد با مواجهه بین رابطه گیری اندازه در را نسبی و مطلق های شاخص بین تفاوت دانشجو 1-5

 .نماید تفسیر و ببرد نام را اپیدمیولوژی در بینس و مطلق های شاخص انواع بتواند دانشجو 2-5

 
 :ششمهدف کلی جلسه 

 مطالعاتی های طرح کلیات با دانشجویان آشنایی

 
  ششماهداف ویژه جلسه 

 .ببرد نام اپیدمیولوژی در را مرسوم مطالعاتی های طرح انواع بتواند دانشجو 6-1

 . دهد تشخیص ای مداخله از را ای مشاهده مطالعات بتواند دانشجو 6-2

 
 

 :هفتمهدف کلی جلسه 

 آن کنترل کارهای راه وپژوهش در  خطاها انواع کلیات با دانشجویان آشنایی

 
  هفتماهداف ویژه جلسه 
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  :هشتمهدف کلی جلسه 

 در ایران و خاصجویان در باره بیماری های عفونی شایع دانش آشنایی

  هشتماهداف ویژه جلسه 
توصیف  را..( سل، تب مالت، ماالریا، هاری، جذام،) کلیات بیماری های عفونی شایع و خاص در ایران بتوانددانشجو  1-17
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