
 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 بهداشت دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 ارشد اپیدمیولوژیکارشناسی دانشجویان  مخاطبان:           بیماری های غیرواگیر اپیدمیولوژی عنوان درس :

                       تمام واحد: سهم استاد از واحد                                                                     واحد نظری 2 تعدادواحد:

 ساعت بعد از تشکیل جلسه درسیک ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

  دکتر رؤیا صفری مدرس:                        0991-99 دوم ، نیمسال00:11تا  00:11نبه شزمان ارائه درس:  

 ندارد درس و پیش نیاز:

 کلی درس :هدف 

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

 ای غیرواگیرهمقدمه ای بر اپیدمیولوژی بیماری  -0

 مروری بر بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط -2

 بار بیماری ها -9

 تحلیل و تفسیر داده های نظام مراقبت بیماری های غیرواگیر -0

 اولویت بندی مشکالت سالمت-5

 مراقبت بیماری های غیرواگیر نظام  -0

 منابع اطالعات نظام مراقبت بیماری های غیرواگیر-7

 کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر -1

 انتخاب مداخالت موثر -9

 اهداف توسعه پایدار و بیماری های غیرواگیر -01

 اهداف توسعه پایدار و سوانح و حوادث -00

 رواناهداف توسعه پایدار و سالمت  -02

 سازمان بهداشت جهانی STEPwiseرویکرد -09

 اپیدمیولوژی بیماری های قلبی عروقی در ایران -00

 اپیدمیولوژی بیماری های روانی در ایران -05

 اپیدمیولوژی سرطان ها در ایران -00

 بیماری های غدد درون ریز در ایران اپیدمیولوژی -07

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 ریرواگیغ یها یماریب یولوژیدمیبر اپ یمقدمه ا جلسه اول: 
  مقدمه ای بر اپیدمیولوژی بیماری های غیرواگیر  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو 

 .مفاهیم اصلی اپیدمیولوژی بیماری های غیرواگیر را شرح دهد -0-0

 و بیماری های واگیر را شرح دهد. تفاوت های اصلی  اپیدمیولوژی بیماری های غیرواگیر -0-2

 و عوامل خطر مرتبط ریرواگیغ یها یماریبر ب یمرور جلسه دوم: 



 مروری بر بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 مهمترین بیماری های غیرواگیر را نام ببرد. -0-2

  غیرواگیر را نام ببرد.مهمترین عوامل خطر بیماری های  -2-2

 ها یماریبار ب جلسه سوم:
 بار بیماری ها  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 گذار اپیدمیولوژیک را تعریف کند. -0-9

 بار بیماری را تعریف کند. -2-9

 نحوه محاسبه بار بیماری ها را شرح دهد.  -9-9

 ریرواگیغ یها یمارینظام مراقبت ب یداده ها ریو تفس لیتحل  جلسه چهارم:
 تحلیل و تفسیر داده های نظام مراقبت بیماری های غیرواگیر  هدف کلی:

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 اصول مدیریت داده ها را نام ببرد. -0-0

 محدودیت های تفسیر داده های نظام مراقبت را شرح دهد.  -2-0

 مشکالت سالمت یبند تیاولو م: پنججلسه 
 اولویت بندی مشکالت سالمت  هدف کلی:

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 الگوهای الولویت بندی مشکالت را نام ببرد.  -0-5

 معیارهای اولویت بندی مشکالت را نام ببرد. -2-5

 ریرواگیغ یها یمارینظام مراقبت ب م: ششجلسه 
 نظام مراقبت بیماری های غیرواگیر  هدف کلی:

 اهداف ویژه

 پایان دانشجودر 

 نظام مراقبت بیماری های غیرواگیر را در بهداشت عمومی شرح دهد نقش  -0-0

  را شرح دهد. نظام مراقبت بیماری های غیرواگیر ساختار  -2-0

 ریرواگیغ یها یماریمنابع اطالعات نظام مراقبت ب : هفتم جلسه

 منابع اطالعات نظام مراقبت بیماری های غیرواگیر : هدف کلی

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 منابع اطالعات نظام مراقبت بیماری های غیرواگیر را نام ببرد.  -0-7



 منابع اطالعات نظام مراقبت بیماری های غیرواگیر را نام ببرد. محدودیت ها و نقاط قوت  -2-7

 ریرواگیغ یها یماریاز ب یریشگیکنترل و پ  :هشتم جلسه

 از بیماری های غیرواگیرکنترل و پیشگیری : هدف کلی

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 عوامل موثر بر تحقق برنامه های پیشگیری را نام ببرد. -0-1

 موانع تحقق برنامه های پیشگیری را نام ببرد.  -2-1

 انتخاب مداخالت موثر هم: نجلسه 
 انتخاب مداخالت موثر  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 یک بیماری غیرواگیر نمودار علیتی آن رسم کند.برای  -0-9

 برای یک بیماری غیرواگیر یک مدل رفتاری شرح دهد. -2-9

 ریرواگیغ یها یماریو ب داریاهداف توسعه پا جلسه دهم: 
 اهداف توسعه پایدار و بیماری های غیرواگیر  هدف کلی:

 :اهداف ویژه
 در پایان دانشجو

توسعه هزاره و اهداف توسعه پایدار را در حوزه بیماری های غیرواگیر نام تفاوت های اصلی اهداف  -0-01

 ببرد.

فاوت های اصلی اهداف توسعه هزاره و اهداف توسعه پایدار را در حوزه عوامل خطر بیماری های ت  -2-01

 غیرواگیر نام ببرد.

 و سوانح و حوادث داریاهداف توسعه پا جلسه یازدهم: 
 پایدار و سوانح و حوادث اهداف توسعه  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 نام ببرد. سوانح و حوادثتفاوت های اصلی اهداف توسعه هزاره و اهداف توسعه پایدار را در حوزه  -0-00

 .اولویت های استراتژیک در هر یک از انواع حوادث را نام ببرد  -2-00

 و سالمت روان داریاهداف توسعه پادهم: دوازجلسه 
 اهداف توسعه پایدار و سالمت روان هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

تفاوت های اصلی اهداف توسعه هزاره و اهداف توسعه پایدار را در حوزه سوانح و حوادث نام   -0-02

 ببرد.

 اولویت های استراتژیک در سالمت روان و اعتیاد نام ببرد.  -02-2

 یسازمان بهداشت جهان STEPwise کردیرو جلسه سیزدهم: 



 سازمان بهداشت جهانی STEPwiseرویکرد  هدف کلی: 
 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو با 

 سازمان بهداشت جهانی را شرح دهد.  STEPwiseرویکرد  اصول  -0-09

 سازمان بهداشت جهانی را نام ببرد.  STEPwiseرویکرد  فرایندهای  -2-09

 رانیدر ا یعروق یقلب یها یماریب یولوژیدمیاپجلسه چهاردهم: 
 اپیدمیولوژی بیماری های قلبی عروقی در ایرانهدف کلی: 
 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 بیماری های قلبی عروقی در ایران را شرح دهد. آخرین اطالعات در مورد شیوع و بروز -00-0

 در ایران را شرح دهد. پرفشاری خون آخرین اطالعات در مورد شیوع و بروز -2-00

 سکته قلبی در ایران را شرح دهد. آخرین اطالعات در مورد شیوع و بروز -00-9

 

 رانیدر ا یروان یها یماریب یولوژیدمیاپجلسه پانزدهم: 
 اپیدمیولوژی بیماری های روانی در ایرانهدف کلی: 

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 بیماری های روانی در ایران را شرح دهد. بروزآخرین اطالعات در مورد شیوع و  -05-0

 سوءمصرف مواد در ایران را شرح دهد. آخرین اطالعات در مورد شیوع  -2-05

 رانیسرطان ها در ا یولوژیدمیاپجلسه شانزدهم: 
 اپیدمیولوژی سرطان ها در ایران هدف کلی:

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 سرطان در ایران را شرح دهد. بروزآخرین اطالعات در مورد شیوع و  -00-0

 عوامل خطر انواع سرطان ها در ایران را شرح دهد. آخرین اطالعات در مورد شیوع و بروز -2-00

 رانیدر ا زیغدد درون ر یها یماریب یولوژیدمیاپجلسه هفدهم: 
 اپیدمیولوژی بیماری های غدد درون ریز در ایرانهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 در ایران را شرح دهد. دیابت آخرین اطالعات در مورد شیوع و بروز -07-0

 اختالالت تیروئید در ایران را شرح دهد. آخرین اطالعات در مورد شیوع و بروز -07-2

 چاقی در ایران را شرح دهد. آخرین اطالعات در مورد شیوع و بروز -07-9
 

 روش تدریس:

 ارائه کالسی، سخنرانی، بحث گروهی



 وسایل آموزشی :

 های مجازیویدئو پروژکتور، کامپیوتر، شبکه

 منابع:

بیماری های  -شورای نویسندگان با سرپرستی دکتر پروین یاوری: مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران: جلد دوم -0

 0999غیرواگیر، تهران، انتشارات گپ: 

بیماری های  -شورای نویسندگان با سرپرستی دکتر پروین یاوری: مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران: جلد سوم  -2

 0999غیرواگیر، تهران، انتشارات گپ: 

 وبگاه سازمان جهانی بهداشت -9

 وبگاه مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها -0

 

 سنجش و ارزشیابی 

نمره کل)بر سهم از  روش       آزمون

 حسب درصد(

 ساعت تاریخ 

امتحان چهار گزینه ای و  آزمون پایان ترم

 تشریحی

   نمره( 01درصد ) 91

حضور فعال در 

 کالس

حضور منظم در کالس، 

شرکت در بحث،  انجام 

تکالیف کالسی، ارائه کار 

 گروهی

 نمره( 2درصد ) 01

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

انتظار می رود دانشجو ضمن فعالیت مستمر در کالس نظم جلسات را رعایت نموده و در انجام تکالیف محوله کوشا 

 باشد. 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 تاریخ ارسال :                                   تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:



 درس اصول اپیدمیولوژیجدول زمانبندی 

 00:11تا  00:11نبه شروز و ساعت جلسه :

 تاریخ تشکیل مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

مقدمه ای بر اپیدمیولوژی بیماری های  02/00/0991 0

 غیرواگیر

  دکتر صفری

بیماری های غیرواگیر و عوامل مروری بر  09/00/0991 2

 خطر مرتبط

  دکتر صفری

  دکتر صفری بار بیماری ها 20/00/0991 9

تحلیل و تفسیر داده های نظام مراقبت بیماری  9/02/0991 0

 های غیرواگیر

  دکتر صفری

  دکتر صفری اولویت بندی مشکالت سالمت 01/02/0991 5

  دکتر صفری غیرواگیرنظام مراقبت بیماری های  07/02/0991 0

منابع اطالعات نظام مراقبت بیماری های  20/02/0991 7

 غیرواگیر

  دکتر صفری

  دکتر صفری کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر 00/0/0999 1

  دکتر صفری انتخاب مداخالت موثر 29/0/0999 9

  دکتر صفری اهداف توسعه پایدار و بیماری های غیرواگیر 91/0/0999 01

  دکتر صفری اهداف توسعه پایدار و سوانح و حوادث 0/2/0999 00

  دکتر صفری اهداف توسعه پایدار و سالمت روان 09/2/0999 02

سازمان بهداشت  STEPwiseرویکرد  21/2/0999 09

 جهانی

  دکتر صفری

اپیدمیولوژی بیماری های قلبی عروقی در  27/2/0999 00

 ایران

  دکتر صفری

  دکتر صفری اپیدمیولوژی بیماری های روانی در ایران 9/9/0999 05

  دکتر صفری اپیدمیولوژی سرطان ها در ایران 01/9/0999 00

اپیدمیولوژی بیماری های غدد درون ریز در  07/9/0999 07

 ایران

  دکتر صفری

 

 


