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 آشنایی دانشجویان با اپیدمیولوژی و  کلیات بیماری های واگیر و غیر واگیرهدف کلی : 

 اهداف ویژه:



 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را بداند تعریف اپیدمیولوژی 1-1

 بیماری واگیر و غیر واگیر را توضیح دهد  2-1

 را توضیح دهد. اصطالحات رایج در اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر و غیر واگیر  3-1

 سطوح پیشگیری را بیان کند. 4-1

 جلسه دوم

 آشنایی دانشجویان با عوامل خطر مرتبط با بیماری ها :هدف کلی

 اهداف ویژه:

 ر پایان دانشجو  قادر باشد :د

 عوامل خطر سالمتی را بیان کند. 1-2

 نظام مراقبت عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر را توضیح دهد. 2-2
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 جلسه سوم

 بیماریهای  سل، جذام و آنفلوانزاآشنایی  با  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 بیماریهای سل، جذام و آنفلوانزا را تعریف کند و مشخصات آنها را بیان کند. 1-3

 عالئم و نشانه های بالینی بیماریهای سل،جذام و آنفلوانزا را بیان کند. 2-3

 دمیولوژی بیماریهای سل،جذام و آنفلوانزا در جهان و ایران را توضیح دهد.اپی 3-3

 جلسه چهارم

 آشنایی با بیماریهای سرخک، سرخجه و اوریونهدف کلی : 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 بیماریهای سرخک، سرخجه و اوریون را تعریف کند و مشخصات آنها را بیان کند.  1-4

 و نشانه های بالینی بیماریهای سرخک، سرخجه و اوریون را بیان کند.عالئم  2-4

 در جهان و ایران را توضیح دهد.سرخک، سرخجه و اوریون اپیدمیولوژی بیماریهای  3-4

 جلسه پنجم

 بیماریهای کزاز، مننژیت و فلج اطفالآشنایی  با هدف کلی : 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ای کزاز، مننژیت و فلج اطفال را تعریف کند و مشخصات آنها را بیان کند.بیماریه 1-5

 عالئم و نشانه های بالینی بیماریهای کزاز، مننژیت و فلج اطفال را بیان کند. .2-5

 اپیدمیولوژی بیماریهای کزاز، مننژیت و فلج اطفال در جهان و ایران را توضیح دهد. 3-5
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 (A, B, C, D, E, Gبا انواع  بیماری هپاتیت ) آشنایی هدف کلی:  

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 (را تعریف کند و مشخصات آنها را بیان کند.A, B, C, D, E, G هپاتیتهای ) 1-6

 (را بیان کند.A, B, C, D, E, G عالئم و نشانه های بالینی هپاتیتهای ) 2-6

 (در جهان و ایران را توضیح دهد.A, B, C, D, E, Gاپیدمیولوژی هپاتیتهای ) 3-6

 جلسه هفتم

 بیماریهای وبا، سالمونال و بوتولیسم  با آشنایی هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 بیماریهای وبا، سالمونال و بوتولیسم را تعریف کند و مشخصات آنها را بیان کند. 1-7

 بیماریهای وبا، سالمونال و بوتولیسم را بیان کند. عالئم و نشانه های بالینی 2-7

 اپیدمیولوژی بیماریهای وبا، سالمونال و بوتولیسم در جهان و ایران را توضیح دهد. 3-7
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 آشنایی با بیماریهای ژیاردیا و آمیبیازهدف کلی : 

 اهداف ویژه: 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 یاز را تعریف کند و مشخصات آنها را بیان کند.بیماریهای ژیاردیا و آمیب 1-8

 عالئم و نشانه های بالینی بیماریهای  ژیاردیا و آمیبیاز را بیان کند. 2-8

 اپیدمیولوژی بیماریهای ژیاردیا و آمیبیاز در جهان و ایران را توضیح دهد. 3-8
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 توکسوپالسموزآشنایی با بیماریهای شیگلوز و هدف کلی : 

 اهداف ویژه:

 ایان دانشجو قادر باشد:در پ

 را تعریف کند و مشخصات آنها را بیان کند. توکسوپالسموزبیماریهای شیگلوز و  1-9
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  سیاه سرفه آشنایی با بیماریهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 دانشجو در پایان قادر باشد:

 سیاه سرفه را تعریف کند و مشخصات آن را بیان کند. بیماری 1-11

 سیاه سرفه را بیان کند. نه های بالینی بیماریعالئم و نشا 2-11

 سیاه سرفه در جهان و ایران را توضیح دهد. اپیدمیولوژی بیماری 3-11



 

 جلسه یازدهم

 تب های خونریزی دهنده  بیماریآشنایی با هدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 دانشجو در پایان قادر باشد:

 را تعریف کند و مشخصات آنها را بیان کند. تب های خونریزی دهنده  های سیاه زخم و بیماری 1-11

 تب های خونریزی دهنده را بیان کند.  های سیاه زخم وعالئم و نشانه های بالینی بیماری 2-11

 تب های خونریزی دهنده در جهان و ایران را توضیح دهد.  های سیاه زخم و اپیدمیولوژی بیماری 3-11

 جلسه دوازدهم

 ماالریا و لیشمانیاآشنایی با بیماریهای هدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 دانشجو در پایان قادر باشد:

 ماالریا و لیشمانیا را تعریف کند و مشخصات آنها را بیان کند.بیماریهای  1-12

 ماالریا و لیشمانیا را بیان کند.بیماریهای عالئم و نشانه های بالینی  2-12

 یا و لیشمانیا در جهان و ایران را توضیح دهد.ماالربیماریهای اپیدمیولوژی  3-12

 جلسه سیزدهم

 تب مالت و هاری آشنایی با بیماریهای هدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 تب مالت و هاری را تعریف کند و مشخصات آنها را بیان کند.بیماریهای  1-13

 ت و هاری را بیان کند.تب مالبیماریهای عالئم و نشانه های بالینی  2-13

 تب مالت و هاری در جهان و ایران را توضیح دهد.بیماریهای اپیدمیولوژی  3-13

 جلسه چهاردهم

 و ایدز  HIVآشنایی با بیماری   :هدف کلی

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 تعریف بیماری ایدز را بداند. 1-14

 تاریخچه ایدز را توضیح دهد. 2-14

 اههای انتقال بیماری ایدز را بیان کند.ر 3-14

 را توضیح دهد. HIV/AIDS عالئم عفونت 4-14

 راههای کنترل بیماری ایدز را توضیح دهد. 5-14

 اپیدمیولوژی بیماری ایدز در جهان را بیان کند. 6-14

 اپیدمیولوژی بیماری ایدز در ایران را توضیح دهد. 7-14

 در ایران  را توضیح دهد. HIV/AIDSو پیشگیری برنامه ملی استراتژیک کنترل  8-14
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 آشنایی با بیماری قلبی عروقیهدف کلی: 

 اهداف ویژه:



 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .شرح دهد اپیدمیولوژی بیماری های قلب و عروق را 1-15

 .توضیح دهدعوامل خطر بیماری های قلب و عروق را  2-15

 . سیستم امتیاز دهی فرامینگهام را شرح دهد 3-15

 . توضیح دهدن را اپیدمیولوژی، عوامل خطر و راه های پیشگیری فشار خو 4-15

 . را توضیح دهد اپیدمیولوژی، عوامل خطر و راه های پیشگیری اختالالت چربی خون 5-15

 . را شرح دهد یولوژی، عوامل خطر و راه های پیشگیری سندرم متابولیکاپیدم 6-15

 

 جلسه شانزدهم

 آشنایی با بیماری دیابتهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .اپیدمیولوژی دیابت را شرح دهد 1-16

 . همیت بیماری دیابت را توضیح دهدا 2-16

 . ح دهدوامل خطر بیماری دیابت را شرع 3-16

 . انواع بیماری دیابت را توضیح دهد 4-16

 . راه های تشخیص بیماری دیابت را شرح دهد 5-16

 . شرح دهدعوارض دیابت را  6-16

 . توضیح دهدمعیار های شناسایی افراد در معرض خطر را  7-16

 جلسه هفدهم

 سرطا نهای شایع آشنایی با هدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 باشد: دانشجو در پایان قادر

 اپیدمیولوژی سرطانها در ایران و جهان را توضیح دهد. 1-17

 اپیدمیولوژی، عوامل خطر و راههای پیشگیری از سرطان کولورکتال را توضیح دهد. 2-17

 اپیدمیولوژی، عوامل خطر و راههای پیشگیری از سرطان پستان را توضیح دهد. 3-17

 ری از سرطان ریه را توضیح دهد.اپیدمیولوژی، عوامل خطر و راههای پیشگی 4-17

 اپیدمیولوژی، عوامل خطر و راههای پیشگیری از سرطان معده را توضیح دهد. 5-17

 اپیدمیولوژی، عوامل خطر و راههای پیشگیری از سرطان مری را توضیح دهد. 6-17

 اپیدمیولوژی، عوامل خطر و راههای پیشگیری از سرطان پوست را توضیح دهد. 7-17

 امه ثبت سرطان در ایران را شرح دهد.برن 8-17
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 حیدرپورفاطمه دکتر   وآزمون میان ترم سیاه سرفهآشنایی با بیماری  35/8/98 13
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