
 
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 بهداشت دانشکده
 ترمی قالب نگارش طرح درس

 ماماییی پیوسته کارشناسدانشجویان  مخاطبان:            و مبارزه با بیماري ها اپیدمیولوژي اصول عنوان درس :
                       تمام واحد: واحد سهم استاد از                                                 واحد نظري 2 تعدادواحد:

 ساعت بعد از تشکیل جلسه درسیک ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:
  دکتر رؤیا صفري مدرس:    1398-99 دوم ، نیمسال16:00تا  14:00چهارشنبهزمان ارائه درس:   

 ندارد درس و پیش نیاز:

 هدف کلی درس :
 هدف) هداف کلی جلسات : (جهت هر جلسه یکا

 يولوژیدمیاپ میمفاهآشنایی با  -1
 هايماریانتقال ب یچگونگآشنایی با  -2

 هايماریوقوع ب يریگاندازهآشنایی با  -3
 آشنایی با شاخص هاي بهداشتی  -4
 يامطالعه، مطالعات مداخله يروش ها انواعآشنایی با   -5
 مشاهده ايمطالعه، مطالعات  يروش ها انواعآشنایی با   -6

 آشنایی با نظام مراقبت بیماري ها  -7
 انیطغ یبررسآشنایی با اصول و کلیات   -8

 آشنایی با کلیات غربالگري و ارزیابی آزمون هاي تشخیصی  -9

 اپیدمیولوژي بیماري هاي واگیر   -10

 اپیدمیولوژي بیماري هاي غیرواگیر  -11

 مرتبط با اختالالت تغذیه اپیدمیولوژي عفونت هاي   -12

 دستگاه گوارش  اپیدمیولوژي بیماري هاي  -13

 اپیدمیولوژي بیماري هاي داراي مخزن یا ناقل -14

 اپیدمیولوژي بیماري هاي مقاربتی -15

 بیماري هاي تنفسیاپیدمیولوژي  -16

 اپیدمیولوژي بیماري هاي قابل پیشگیري به وسیله واکسن -17
 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

ل:  او يجلسه  دمیولوژ پی ا م  هی  مفا
 مفاهیم اپیدمیولوژيآشنایی با  هدف کلی:

 :اهداف ویژه
 در پایان دانشجو 

 را تعریف کند. علم اپیدمیولوژي  -1-1
 دهاي مختلف اپیدمیولوژي را نام ببرد.کاربر-2-1



 .را نام ببرداهداف علم اپیدمیولوژي  -3-1
 تاریخچه علم اپیدمیولوژي را توضیح دهد.  -4-1

ي ل بیمار تقا ان ی  چگونگ م:  دو  هاجلسه 
 هاآشنایی با چگونگی انتقال بیماري هدف کلی:

 اهداف ویژه:
 در پایان دانشجو

 ها را نام ببرد. مختلف انتقال بیماريهاي مدل -1-2
 . را توضیح دهدها طیف وسیع تظاهرات بالینی بیماري -2-2
 را نام ببرد. ها در سطح جامعه سطوح مختلف اپیدمی بیماري -3-2

ه داز ان م:  يجلسه سو ع بیمار ي وقو  هاگیر
 هابیماري گیري وقوعنحوه اندازهآشنایی با  هدف کلی:

 اهداف ویژه:
 در پایان دانشجو

 میزان بروز را تعریف و محاسبه کند.  -1-3
 میزان شیوع را تعریف و محاسبه کند.  -2-3

م:جلسه  ص چهار خ یشا داشت ي به  ها
 هاي بهداشتیآشنایی با شاخص هدف کلی:

 اهداف ویژه
 در پایان دانشجو

 را نام ببرد.هاي رایج بهداشتی شاخص  -1-4
 را نام ببرد.هاي رایج ارزیابی مرگ و میر شاخص -2-4
 را نام ببرد. ها در جوامع مختلف شاخص هاي مقایسه میزانروش -3-4
 را نام ببرد.منابع مختلف اطالعات بهداشتی  -4-4

هپنججلسه  خل دا طالعات م طالعه، م ي م ها ش  ع رو وا ان يم:   ا
 يامطالعه، مطالعات مداخله يروش ها انواعآشنایی با  هدف کلی:

 اهداف ویژه
 در پایان دانشجو

 را نام ببرد. اي انواع مطالعات مداخله -1-5
 را توضیح دهد. اي کلیات طراحی مطالعات مداخله -2-5
 را توضیح دهد. اي ها در مطالعات مداخلهنحوه انتخاب نمونه -3-5

واششجلسه  ان يم:  ه ا د ه طالعات مشا طالعه، م ي م ها ش   ع رو
 مشاهده اي مطالعه يروش ها انواعآشنایی با  هدف کلی:

 اهداف ویژه
 در پایان دانشجو



 مشاهده اي را نام ببرد. انواع مطالعات  -1-6
 مطالعات مقطعی را توضیح دهد.کلیات طراحی   -2-6
 کلیات طراحی مطالعات مورد شاهدي را توضیح دهد.  -3-6
 کلیات طراحی مطالعات همگروهی را توضیح دهد.  -4-6

هاهفتم جلسه ي  ت بیمار قب م مرا ظا ی با ن  : آشنای
 نظام مراقبت بیماري هاآشنایی با : هدف کلی

 :اهداف ویژه
 در پایان دانشجو

 نظام هاي مراقبت بیماري ها را نام ببرد. انواع  -1-7
 کاربردها و اهداف نظام هاي مراقبت را نام ببرد.  -2-7
 عناصر اصلی نظام هاي مراقبت را نام ببرد.  -3-7

ی با  :هشتم جلسه نآشنای طغیا ی  ل و کلیات بررس  اصو
 اصول و کلیات بررسی طغیانآشنایی با : هدف کلی

 :اهداف ویژه
 دانشجودر پایان 

 طغیان را تعریف کند. -1-8
 اهداف بررسی طغیان را نام ببرد.  -2-8
 گام هاي بررسی طغیان را نام ببرد. -3-8

یهم: نجلسه  ي تشخیص ها ن  ی آزمو ارزیاب ي و  ی با کلیات غربالگر  آشنای
 اصول و کلیات غربالگري و ارزیابی آزمون هاي تشخیصیآشنایی با  هدف کلی:

 :اهداف ویژه
 پایان دانشجودر 

 معیارهاي انتخاب آزمون هاي غربالگري را نام ببرد. -1-9
 حساسیت، ویژگی، ارزش اخباري مثبت و منفی را تعریف و محاسبه کند.  -2-9

ي واگیر ها ي  ي بیمار دمیولوژ پی ا ی با  هم: آشنای د  جلسه 
 آشنایی با اپیدمیولوژي بیماري هاي واگیر هدف کلی:

 :اهداف ویژه
 دانشجودر پایان 

 را توضیح دهد.کلیات اپیدمیولوژي بیماري هاي واگیر   -1-10
 را نام ببرد. شایعترین بیماري هاي واگیر در سطح ایران و جهان   -10-2
 را نام ببرد.مهمترین عوامل خطر بیماري هاي واگیر  -10-3

ي ها ي  ي بیمار دمیولوژ پی ا هم:  د  واگیر غیر جلسه یاز
 واگیرغیر آشنایی با اپیدمیولوژي بیماري هاي  هدف کلی:

 اهداف ویژه:



 در پایان دانشجو
 را توضیح دهد. واگیر غیرکلیات اپیدمیولوژي بیماري هاي   -1-11

 را نام ببرد.بیماري هاي واگیر در سطح ایران و جهان  شایعترین -11-2
 را نام ببرد.مهمترین عوامل خطر بیماري هاي واگیر  -11-3

هم:دوازجلسه  ذیهد ختالالت تغ ط با ا ي مرتب ها ي  ي بیمار دمیولوژ پی ا ی با   آشنای
 مرتبط با اختالالت تغذیهآشنایی با اپیدمیولوژي بیماري هاي  هدف کلی:

 اهداف ویژه:
 در پایان دانشجو

 دو مورد از شایعترین بیماري هاي مرتبط با اختالالت تغذیه اي را نام ببرد.  -1-12
 م ببرد. مرتبط با اختالالت تغذیه اي را نامهمترین عوامل خطر بیماري هاي دو مورد از  -12-2

هم:  د شجلسه سیز ه گوار دستگا ي  ها ت  ي عفون دمیولوژ پی  ا
 آشنایی با اپیدمیولوژي عفونت هاي دستگاه گوارشهدف کلی: 
 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو با 
 نام ببرد.را شایعترین عفونت هاي دستگاه گوارش دو مورد از  -1-13
 د. را نام ببر مهمترین عوامل خطر آلودگی به عفونت هاي دستگاه گوارش دو مورد از  -2-13

ل ن یا ناق ي مخز دارا ي  ها ي  ي بیمار دمیولوژ پی ا هم:  د چهار  جلسه 
 آشنایی با اپیدمیولوژي بیماري هاي داراي مخزن یا ناقلهدف کلی: 
 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو
 را نام ببردشایعترین بیماري هاي داراي مخزن یا ناقل دو مورد از  -14-1

 .نام ببرد راناقل  مهمترین عوامل خطر ابتال به شایعترین بیماري هاي داراي مخزن یادو مورد از   -2-14
ی ي مقاربت ها ي  ي بیمار دمیولوژ پی ا هم:  د پانز  جلسه 

 آشنایی با اپیدمیولوژي بیماري هاي مقاربتیهدف کلی: 
 اهداف ویژه

 پایان دانشجو در
 دو مورد از شایعترین بیماري هاي مقاربتی را نام ببرد. -15-1

 د.م ببررا نا مهمترین عوامل خطر ابتال به شایعترین بیماري هاي مقاربتیدو مورد از با -2-15
ي  دمیولوژ پی ا هم:  د یجلسه شانز ي تنفس ها ي   بیمار

 بیماري هاي تنفسیپیدمیولوژي آشنایی با ا هدف کلی:
 ویژهاهداف 

 در پایان دانشجو
 دو مورد از شایعترین بیماري هاي تنفسی را نام ببرد. -1-16
 دو مورد از مهمترین عوامل خطر ابتال به بیماري هاي تنفسی را نام ببرد.  -2-16

ن ه واکس ه وسیل ي ب پیشگیر ل  قاب ي  ها ي  ي بیمار دمیولوژ پی ا هم:  د هف  جلسه 



 قابل پیشگیري به وسیله واکسن آشنایی با اپیدمیولوژي بیماري هايهدف کلی: 

 اهداف ویژه:
 در پایان دانشجو

 را نام ببرد. قابل پیشگیري به وسیله واکسنشایعترین بیماري هاي  دو مورد از -1-17
 زنجیره سرد را تعریف و اهمیت آن را بیان کند.  -2-17
ام نکسن را اوسیله و پیشگیري بهقابل مهمترین عوامل خطر ابتال به شایعترین بیماري هاي دو مورد از  -3-17
 ببرد.

سیله ري به وقابل پیشگیبیماري هاي  شایعترین مهمترین اقدامات بهداشتی براي کنترلدو مورد  -4-17
 را نام ببرد.  واکسن

 
 روش تدریس:

 ، کار عملی فردي و گروهیسخنرانی، بحث گروهی
 وسایل آموزشی :

 هاي مجازيویدئو پروژکتور، کامپیوتر، شبکه
 منابع:

 اپیدمیولوژي ، تالیف لئون گردیس، ترجمه دکتر حسین صباغیان و دکتر کوروش هالکوئی -1
 اپیدمیولوژي بیماري هاي شایع در ایران، تالیف فریدون عزیزي، محسن جانقربانی و حسین حاتمی -2

3. Principles of Epidemiology in Public Health Practice, Third edition. Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC). 2012 

 مراقبت ادغام یافته کودك سالم (ویژه غیرپزشک)  -4
 

 
 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل(بر  روش       آزمون
 حسب درصد)

 ساعت تاریخ 

سوم و جلسه  نمره) 2درصد ( 10 امتحان کتبی ارائه کار گروهی
 هشتم

 

   12جلسه  نمره) 2درصد( 10 کتبیامتحان  آزمون میانترم

امتحان چهار گزینه اي و  آزمون پایان ترم
 تشریحی

   نمره) 18درصد ( 90

حضور فعال در 
 کالس

حضور منظم در کالس، 
شرکت در بحث،  انجام 

تکالیف کالسی، ارائه کار 
 گروهی

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:
 

 دانشکده: EDOنام و امضاي مدیر گروه:                نام و امضاي مسئولنام و امضاي مدرس:             



 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :



 درس اصول اپیدمیولوژيجدول زمانبندي                            
 16:00تا  14:00سه شنبه روز و ساعت جلسه :                                    

 تاریخ تشکیل مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه
  صفريرویادکتر  يولوژیدمیاپ میمفاه   27/6/1398 1
  دکتر رویاصفري هايماریانتقال ب یچگونگ   3/7/1398 2
  دکتر رویاصفري هايماریوقوع ب يریگاندازه   10/7/1398 3
  دکتر رویاصفري شاخص هاي بهداشتی   17/7/1398 4
  دکتر رویاصفري يامطالعه، مطالعات مداخله يروش ها انواع   24/7/1398 5
  دکتر رویاصفري مشاهده ايمطالعه، مطالعات  يروش ها انواع   1/8/1398 6
  دکتر رویاصفري نظام مراقبت بیماري ها   ارائه مجازي 7
  دکتر رویاصفري انیطغ یبررساصول و کلیات    8/8/1398 8
  دکتر رویاصفري کلیات غرلگري و ارزیابی آزمون هاي تشخیصی   22/8/1398 9

  دکتر رویاصفري اپیدمیولوژي بیماري هاي واگیر  29/8/1398 10
  دکتر رویاصفري هاي غیرواگیراپیدمیولوژي بیماري  6/9/1398 11
  دکتر رویاصفري اپیدمیولوژي عفونت هاي  مرتبط  اختالالت تغذیه 13/9/1398 12
  دکتر رویاصفري اپیدمیولوژي بیماري هاي  دستگاه گوارش   20/9/1398 13
  دکتر رویاصفري اپیدمیولوژي بیماري هاي داراي مخزن یا ناقل 28/9/1398 14
  دکتر رویاصفري اپیدمیولوژي بیماري هاي مقاربتی 4/10/1398 15
  دکتر رویاصفري اپیدمیولوژي بیماري هاي تنفسی 11/10/1398 16
اپیدمیولوژي بیماري هاي قابل پیشگیري به وسیله  18/10/1398 17

 واکسن

  دکتر رویاصفري

 
 


