
 
 دانشکده 

 ترمی   قالب نگارش طرح درس
 

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشجویان کارشناسی  مخاطبان:  اپیدمیولوژی و روش های ارزیابی خطر:  عنوان درس  

 واحد  3 یحیی سلیمی  دکتر تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد( 

 براساس هماهنگی قبلی  فراگیر: ساعت پاسخگویی به سواالت                 

 یحیی سلیمی  دکتر  مدرس:            (  98-99 اول لنیم سا ،12-10، شنبه ها)زمان ارائه درس:   

   درس و پیش نیاز:

 
 هدف کلی درس : 

 آشنا ساختن دانشجویان با اصول اپیدمیولوژی و ارزیابی خطرات ناشی از موادغذایی 
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 2واگیربیماریهای غیر  با اپیدمیولوژی ننشجویادا شنایی آ -5

 های بیماری  لمد چگونگی انتقال بیماریها و  با ننشجویادا شنایی آ -6

 آشنایی دانشجویان با اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر -7

 1اپیدمیولوژی بیماریهای منتقله از راه غذا آشنایی دانشجویان با  -8

 2اپیدمیولوژی بیماریهای منتقله از راه غذا جویان با آشنایی دانش -9

 رابطه بین مواجهه با پیامد شاخص های اندازه گیری با ننشجویادا ایی نشآ -10

 کوهورتو مقطعی آشنایی دانشجویان با کلیات مطالعات  -11

 شاهد  -با کلیات مطالعات مورد نآشنایی دانشجویا -12

 ای مداخلهمطالعات  آشنایی دانشجویان با کلیات  -13

 آن پیشگیری از راه کارهای اطالع  تورش انتخاب و  ،خطای تصادفی کلیات آشنایی دانشجویان با  -14

کارهای ارزیابی کارها برای تطبیق آن و آشنایی با اثرمتقابل و راهراهو مخدوش شدگی  آشنایی دانشجویان با کلیات -15

  آن

 عوامل   ارزیابی خطر و جنبه های مهم در تاثیرکلیات  با ننشجویادا شنایی آ -16

تجزیننه و تحلیننل اطالعننات و تفاننیر نتننایا در مطالعننات  ، تمفنناهیم ارتبنناا آمنناری و علینن آشنننایی دانشننجویان بننا  -17

 اپیدمیولوژیک

 
 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه: 

 
 هدف کلی جلسه اول: 

 تعریف ، اهداف و تاریخچه  اپیدمیولوژی با ننشجویادا شنایی آ

 اهداف ویژه جلسه اول: 

   کند تعریفرا  ژیپیدمیولوا علم نشجو.دا   -1-1  



  کند نبیارا  ژیپیدمیولوا علم دبررکاو  دهستفاا اردمو نشجودا -1-2  

   نماید تعریفرا  ژیپیدمیولودر ا دهستفاا ردمو اولمتد یهاواژه  نشجودا -1-3.

    
 
 
 : دوم هدف کلی جلسه   .

 و مرگ و میر ریمابی عقوو  شاخص های اندازه گیری با ننشجویادا شنایی آ

   دوماهداف ویژه جلسه  

 رها در اپیدمیولوژی را نام ببرد.ند انواع کادانشجو بتوا 2-1

 را نام ببرد. و مرگ و میر دانشجو بتواند شاخص های مختلف اندازه گیری وقوع بیماری 2-2

 و تفایر نماید. را محاسبه و مرگ و میر دانشجو بتواند شاخص های مختلف اندازه گیری وقوع بیماری 2-3

 : سوم ههدف کلی جلس

 سیر طبیعی بیماریها و راههای تعیین پیش آگهی بیماری  با ننشجویادا شنایی آ

   سوم   اهداف ویژه جلسه

دانشجو بتواند روش های اندازه گیری پیش آگهی بیماریها را نام  2-3دانشجو اهمیت شناخت سیر طبیعی بیماری ها را بداند.3-1

 ببرد.

 : چهارمه هدف کلی جلس

  طانها(ر واگیر شایع در ایران )سراپیدمیولوژی بیماریهای غی با ننشجویادا شنایی آ

   چهارماهداف ویژه جلسه 

 . اهمیت و وضعیت انواع سرطانها را در ایران بداند. دانشجو  4-1

 .سرطانهای شایع و راه های پیشگیری شناخته شده از آنها را نام ببرد. دانشجو بتواند 4-2

 
 : پنجم کلی جلسه هدف 

 ایع در ایران )بیماریهای قلبی عروقی، دیابت و ..(ریهای غیر واگیر شاپیدمیولوژی بیما با ننشجویادا شنایی آ 

   پنجماهداف ویژه جلسه 

 اهمیت و وضعیت انواع بیماریهای قلبی عروقی، دیابت و ..را در ایران بداند.دانشجو   5-1

 نام ببرد. شناخته شده برای بیماریهای قلبی عروقی، دیابت و .. را  راه های پیشگیریدانشجو بتواند   5-2

 
 : ششمهدف کلی جلسه 

 های بیماری.  لمد چگونگی انتقال بیماریها و  با ننشجویادا شنایی آ

   ششماهداف ویژه جلسه  

 دانشجو چگونگی انتقال بیماریها را درک کند  6-1

 ا بشناسد و بتواند از آنها استفاده کند. برای انتقال بیماریها ر دانشجو مدل های موجود 6-2

 

. 

 
 : هفتملسه هدف کلی ج

 آشنایی دانشجویان با اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر

   هفتماهداف ویژه جلسه 

 را بداند. اپیدمیولوژی بیماری های واگیر و غیر واگیردانشجو تفاوت بین  7-1

 را بشناسد. گیرداری ، فاصله نالی دوره کومون ، دوره پنهانی ، دوره وادانشجو مفاهیم  7-2

 های شناسایی و کنترل آن آشنا شود.   اپیدمی و روش شجو با مفهمومندا 7-3

مقررات بین المللی مرتبط با پیشگیری و کنترل  و ...  HIV/AIDS، کنگو-تب کریمهبیماریهای اپیدمیولوژی  دانشجو با 7-4



 آشنا شود.  بیماری ها

 
 

 : هشتم هدف کلی جلسه 

 1ا اپیدمیولوژی بیماریهای منتقله از راه غذدانشجویان با  آشنایی 

   هشتماهداف ویژه جلسه 

 نام ببرد.بیماریهای منتقله از راه غذا دانشجو بتواند انواع  8-1

 آشنا شود.بیماریهای ویروسی، انگلی، باکتریایی اپیدمیولوژی  دانشجو با. -8

 : نهمهدف کلی جلسه 

 1لوژی بیماریهای منتقله از راه غذا اپیدمیوآشنایی دانشجویان با 

   م هن اهداف ویژه جلسه 

 را بشناسد بیماریهای منتقله از راه غذانظام مراقبت دانشجو  9-1

 را نام ببرد. بیماریهای منتقله از راه غذانظام مراقبت   و اجزاء بتواند اهدف دانشجو  9-2

 
 : دهمهدف کلی جلسه  

 رابطه بین مواجهه با پیامد ه گیریشاخص های انداز با ننشجویادا شنایی آ

 دهم اهداف ویژه جلسه  

 بداند. رابطه بین مواجهه با پیامد اندازه گیریدانشجو تفاوت بین شاخص های مطلق و نابی را در  10-1

 دانشجو بتواند انواع شاخص های مطلق و نابی در اپیدمیولوژی را نام ببرد و تفایر نماید. 10-2

 
 
 

 : یازدهمهدف کلی جلسه 

 و کوهورت مطالعات مقطعی  آشنایی دانشجویان با کلیات 

   یازدهماهداف ویژه جلسه 

 را نام ببرد. و کوهورت مقطعی دانشجو بتواند اجزاء مهم مطالعات  11-1

 را نام ببرد. و کوهورت مقطعی نقاا قوت و ضعف مطالعات بتواند دانشجو  11-2

 
 : دوازدهم هدف کلی جلسه  

 شاهد  -با کلیات مطالعات مورد نآشنایی دانشجویا

 دوازدهم اهداف ویژه جلسه  

 را نام ببرد.  شاهد-مورددانشجو بتواند اجزاء مهم مطالعات 12-1

 را نام ببرد.  شاهد-مورددانشجو انواع مطالعات  12-2

 را نام ببرد. شاهد-موردنقاا قوت و ضعف مطالعات بتواند دانشجو  12-3

 
 : سیزدهم هدف کلی جلسه 

 ای مداخلهمطالعات  انشجویان با کلیات آشنایی د

 هم سیزداهداف ویژه جلسه  

   دانشجو بتواند مطالعات مشاهده ای را از مداخله ای تشخیص دهد 13-1

 دانشجو بتواند اهمیت تصادفی سازی و کورسازی در مطالعات مداخله ای را درک کند.    13-2

 
 

 : چهاردهم هدف کلی جلسه 

 ها خطای تصادفی، تورش انتخاب و اطالع راه کارهای کنترل آنکلیات آشنایی دانشجویان با 

 چهاردهم داف ویژه جلسه اه



 را تعریف کند.   در پژوهش های حوزه سالمت خطا انواع دانشجو بتواند 1-14

 را نام ببرد. خطا در پژوهش های حوزه سالمت انواع و راه کارهای کاهش انواع دانشجو بتواند دالیل،  2-14

 : پانزدهمه هدف کلی جلس

  کارهای ارزیابی آنها برای تطبیق آن و آشنایی با اثرمتقابل و راهکارمخدوش شدگی و راه آشنایی دانشجویان با کلیات

 پانزدهم اهداف ویژه جلسه 

 را تعریف کند. و اثر متقابل مخدوش شدگی دانشجو بتواند 15-1

 را نام ببرد. و اثر متقابل  دانشجو بتواند ویژگی های مخدوش کننده  15-2

 را نام ببرد. کننده دانشجو بتواند روش های تطبیق برای مخدوش  15-3

 کارهای ارزیابی اثر متقابل را نام ببرد.راهدانشجو بتواند  15-4

 
 : شانزدهمهدف کلی جلسه 

 ارزیابی خطر و جنبه های مهم در تاثیر عوامل  کلیات  با ننشجویادا شنایی آ

 شانزدهم اهداف ویژه جلسه  

 را تعریف کند. فرآیند ارزیابی خطر دانشجو بتواند 1-16

 . را درک کند تفاوت ارزیابی خطرکمی و کیفی نشجو بتواند دا 2-16

 را نام ببرد.جنبه های مهم در تاثیر عوامل  دانشجو بتواند 3-16

 
 : هفدهم هدف کلی جلسه

 عات و تفایر نتایا در مطالعات اپیدمیولوژیکتجزیه و تحلیل اطال مفاهیم ارتباا آماری و علیت ،آشنایی دانشجویان با 

 هفدهم ه اهداف ویژه جلس

 دانشجو تفاوت بین رابطه آماری و علیت را توصیف کند.  1-17

 ( را نام ببرد.Hillدانشجو معیارهای سنتی اثبات رابطه علیتی)معیارهای  2-17

 آشنا شود. لعات اپیدمیولوژیکتجزیه و تحلیل اطالعات و تفایر نتایا در مطادانشجو با مفاهیم  3-17
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 سخنرانی و بحث   روش تدریس: 

 
 رپوینت و ویدئو پروژکتور  کامپیوتر، پاو وسایل آموزشی : 

 
 سنجش و ارزشیابی  

سهم از   روش        آزمون 
نمره کل)بر  
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 درصد( 

 ساعت  تاریخ  
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حضور فعال در  
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