
 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 بهداشت دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 کارشناسی پیوسته بهداشت محیطدانشجویان  مخاطبان:           اپیدمیولوژی اصول 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:    70-79 دوم ، نیمسال00:11تا  00:11نبه یکشزمان ارائه درس:  

 ندارد درس و پیش نیاز:

 هدف کلی درس :

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

 یولوژیدمیاپ میمفاه -0

 هایماریانتقال ب یچگونگ -2

 هایماریوقوع ب یریگاندازه -3

 شاخص های بهداشتی -0

 یامطالعه، مطالعات مداخله یروش ها انواع  -5

 یفیمطالعه، مطالعات توص یروش ها انواع  -0

 مطالعات همگروهی یلیمطالعه، مطالعات تحل یروش ها انواع  -9

 مطالعات مورد شاهدیمطالعه،  یروش ها انواع   -8

 در مطالعات اپیدمیولوژیک خطر برآوردنحوه  -7

 در جامعه یریشگیامکان پ برآوردنحوه  -01

  نظام مراقبت بیماری ها  -00

 طغیان یبررساصول و کلیات   -02

 اپیدمیولوژی بیماری های واگیر -03

 اپیدمیولوژی عفونت های دستگاه گوارش -00

 های دارای مخزن یا ناقلاپیدمیولوژی بیماری  -05

 نتقله از طریق آباپیدمیولوژی بیماری های م -00

 ای تنفسیبیماری هاپیدمیولوژی  -09

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 مفاهیم اپیدمیولوژیجلسه اول: 

 مفاهیم اپیدمیولوژیآشنایی با  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو 

 .تعریف کندرا اپیدمیولوژی  -0-0

 .را نام ببردبا کاربردهای مختلف اپیدمیولوژی  -2-0



 را نام ببرد.با اهداف علم اپیدمیولوژی  -0-3

 هاجلسه دوم: چگونگی انتقال بیماری

 هاآشنایی با چگونگی انتقال بیماری هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 را نام ببرد.ها های مختلف انتقال بیماریمدل -0-2

  را تعریف کند.ها طیف وسیع تظاهرات بالینی بیماری -2-2

 را نام ببرد. ها در سطح جامعهسطوح مختلف اپیدمی بیماری -3-2

 را نام ببرد.سطوح مختلف پیشگیری  -0-2

 هاگیری وقوع بیماریجلسه سوم: اندازه

 هابیماری گیری وقوعنحوه اندازهآشنایی با  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 پایان دانشجودر 

0-3- proportion  را شرح دهد.و نحوه محاسبه آن 

2-3- ratio  را شرح دهد و نحوه محاسبه آن. 

3-3- attack rate  را شرح دهد.و نحوه محاسبه آن 

0-3- incidence  آن را شرح دهد.و نحوه محاسبه 

5-3- period prevalence  آن را شرح دهدو نحوه محاسبه. 

0-3- point prevalence  را شرح دهد.و نحوه محاسبه آن 

 را تعریف کند.ارتباط بین میزان بروز و میزان شیوع  -9-3

 های بهداشتیشاخص جلسه چهارم:
 های بهداشتیآشنایی با شاخص هدف کلی:

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 را نام ببرد.های رایج بهداشتی شاخص -0-0

 .را نام ببردهای رایج ارزیابی مرگ و میر شاخص -2-0

 .را نام ببردمنابع مختلف اطالعات بهداشتی  -3-0

 را شرح دهد. ها مفهوم بار بیماری -0-0

 ایم: انواع روش های مطالعه، مطالعات مداخلهپنججلسه 
 یامطالعه، مطالعات مداخله یروش ها انواعآشنایی با  هدف کلی:

 اهداف ویژه

 دانشجودر پایان 

 ای آشنا شود.با انواع مطالعات مداخله -0-5

 ای آشنا شود.با کلیات طراحی مطالعات مداخله -2-5



 ای آشنا شود.ها در مطالعات مداخلهبا نحوه انتخاب نمونه -3-5

 ها آشنا شود.آوری دادههای جمعبا روش -0-5

 ای آشنا شود.با مالحظات اخالقی مطالعات مداخله -5-5

 با نحوه برآورد اثر در مطالعات مداخله ای آشنا شود. -0-5

 م: انواع روش های مطالعه، مطالعات توصیفیششجلسه 
 توصیفی مطالعه یروش ها انواعآشنایی با  هدف کلی:

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 آشنا شود. توصیفیبا انواع مطالعات  -0-0

 با کلیات طراحی مطالعات توصیفی آشنا شود. -2-0

 ها در مطالعات توصیفی آشنا شود.با نحوه انتخاب نمونه -3-0

 ها آشنا شود.آوری دادههای جمعبا روش -0-0

 با مالحظات اخالقی مطالعات توصیفی آشنا شود. -5-0

 با نحوه برآورد شاخص ها در مطالعات توصیفی آشنا شود.  -0-0

 های مطالعه، مطالعات همگروهی: انواع روشهفتم جلسه

 همگروهیمطالعه، مطالعات  یروش ها انواعآشنایی با : هدف کلی

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 با انواع مطالعات تحلیلی آشنا شود. -0-9

 آشنا شود. با کلیات طراحی مطالعات همگروهی -2-9

 آشنا شود. همگروهیها در مطالعات با نحوه انتخاب نمونه -3-9

 آشنا شود. در مطالعات همگروهی هادادهآوری های جمعبا روش -0-9

 آشنا شود. با منابع سوگرایی در مطالعات همگروهی -5-9

 با نحوه برآورد اثر در مطالعات همگروهی آشنا شود. -0-9

 مطالعات مورد شاهدیمطالعه،  یروش ها انواعآشنایی با  :هشتم جلسه

 شاهدی موردمطالعه، مطالعات  یروش ها انواعآشنایی با : هدف کلی

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 با کلیات طراحی مطالعات مورد شاهدی آشنا شود. -0-8

 ها در مطالعات مورد شاهدی آشنا شود.با نحوه انتخاب نمونه -2-8

 ها در مطالعات مورد شاهدی آشنا شود.آوری دادههای جمعبا روش -3-8

 آشنا شود.با منابع سوگرایی در مطالعات مورد شاهدی  -0-8

 با نحوه برآورد حجم نمونه در مطالعات مورد شاهدی آشنا شود. -5-8
 



 یولوژیدمیخطر در مطالعات اپو مقایسه برآورد هم: نجلسه 

 برآورد و مقایسه خطر در مطالعات اپیدمیولوژی هدف کلی:

 :اهداف ویژه
 در پایان دانشجو

 نسبت خطر را تعریف و تفسیر کند. -0-7

 نسبت شانس را تعریف و تفسیر کند.  -2-7

 امکان پیشگیری در جامعهبرآورد هم: د جلسه

 برآورد و مقایسه خطر منتسب  هدف کلی:

 :اهداف ویژه
 در پایان دانشجو

 خطر منتسب جمعیت را تعریف و نحوه محاسبه آن را بیان کند.  -0-01

 خطر منتسب مواجهه را تعریف و نحوه محاسبه آن را بیان کند.   -2-01

 هازدهم: نظام مراقبت بیمارییاجلسه 

 هاآشنایی با نظام مراقبت بیماری هدف کلی:
 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 ها و انواع آن آشنا شود.با مفهوم نظام مراقبت بیماری -0-00

 ها آشنا شود.نظام مراقبت بیماریبا اهداف و کاربردهای  -2-00

 ها آشنا شود.با اصول اجرای نظام مراقبت بیماری -3-00

 ها آشنا شود.با نحوه ارزیابی نظام مراقبت بیماری -0-00

 هم: بررسی طغیاندازدو جلسه

 آشنایی با اصول وکلیات بررسی طغیان هدف کلی:
 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 ها آشنا شود.و سطح مورد انتظار رخداد بیماریبا تعریف طغیان  -0-02

 ها آشنا شود.با اصول ارزیابی طغیان بیماری -2-02

 ها آشنا شود.با اصول ارائه فرضیه و نحوه ارزیابی آن -3-02

 دهی طغیان آشنا شود.با اصول ارائه و گزارش -0-02

 زدهم: اپیدمیولوژی بیماری های واگیرسیجلسه 

 با اپیدمیولوژی بیماری های واگیرآشنایی  هدف کلی:
 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 با کلیات اپیدمیولوژی بیماری های واگیر آشنا شود.  -0-03

 بیماری های واگیر در سطح ایران و جهان آشنا شود. شایعترین با توزیع -03-2



 با مهمترین عوامل خطر بیماری های واگیر آشنا شود. -03-3

 اپیدمیولوژی عفونت های دستگاه گوارشهم: چهاردجلسه 

 آشنایی با اپیدمیولوژی عفونت های دستگاه گوارشهدف کلی: 
 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو با 

 با شایعترین عفونت های دستگاه گوارش آشنا شود. -0-00

 با توزیع عفونت های شایع دستگاه گوارش در سطح ایران و جهان آشنا شود. -2-00

 مهمترین عوامل خطر آلودگی به عفونت های دستگاه گوارش آشنا شودبا  -3-00

 با مهمترین اقدامات بهداشتی برای کنترل عفونت های دستگاه گوارش آشنا شود. -0-00

 دهم: اپیدمیولوژی بیماری های دارای مخزن یا ناقلپانزجلسه 

 آشنایی با اپیدمیولوژی بیماری های دارای مخزن یا ناقلهدف کلی: 
 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 با شایعترین بیماری های دارای مخزن یا ناقل آشنا شود. -05-0

 با توزیع شایعترین بیماری های دارای مخزن یا ناقل در سطح ایران و جهان آشنا شود. -2-05

 با مهمترین عوامل خطر ابتال به شایعترین بیماری های دارای مخزن یا ناقل آشنا شود -3-05

 با مهمترین اقدامات بهداشتی برای کنترل بیماری های دارای مخزن یا ناقل آشنا شود. -0-05

 نقله از طریق آبانزدهم: اپیدمیولوژی بیماری های مشجلسه 

 منتقله از طریق آب آشنایی با اپیدمیولوژی بیماری هایهدف کلی: 

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 شایع آشنا شود. منتقله از طریق آب با بیماری های  -00-0

 در سطح ایران و جهان آشنا شود. منتقله از طریق آب با توزیع شایعترین بیماری های  -2-00

 آشنا شود. منتقله از طریق آب با مهمترین اقدامات بهداشتی برای  -3-00

 تنفسیجلسه هفدهم: اپیدمیولوژی بیماری های 

 تنفسیآشنایی با اپیدمیولوژی بیماری های هدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 آشنا شود. تنفسیبا شایعترین بیماری های  -0-09

 در سطح ایران و جهان آشنا شود. تنفسیبا توزیع شایعترین بیماری های  -2-09

 آشنا شود. تنفسیبیماری های  شایعترین با مهمترین اقدامات بهداشتی برای کنترل -3-09

 

 روش تدریس:

 سخنرانی، بحث گروهی

 وسایل آموزشی :



 های مجازیویدئو پروژکتور، کامپیوتر، شبکه
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 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:
دانشجو باید هر جلسه سر موقع در کالس حضور یابد، تکالیف مرتبط با درس را انجام داده و به صورت فعال در  مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 بحث های علمی مرتبط با درس در کالس مشارکت نماید. 

 

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

 تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :تاریخ 



 درس اصول اپیدمیولوژیجدول زمانبندی                            

 00:11تا  00:11سه شنبه روز و ساعت جلسه :                                    

 تاریخ تشکیل مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه
  دکتر صفری یولوژیدمیاپ میمفاه 03/00/0378 0
  دکتر صفری هاچگونگی انتقال بیماری 21/00/0378 2
  دکتر صفری هاگیری وقوع بیماریاندازه 29/00/0378 3
  دکتر صفری های بهداشتی شاخص 0/02/0378 0
  دکتر صفری ایهای مطالعه، مطالعات مداخلهانواع روش  ارائه مجازی 5
  دکتر صفری انواع روش های مطالعه، مطالعات توصیفی ارائه مجازی 0
  دکتر صفری انواع روش های مطالعه، مطالعات همگروهی 00/02/0378 9
  دکتر صفری انواع روش های مطالعه، مطالعات مورد شاهدی 25/02/0378 8
  دکتر صفری در مطالعات اپیدمیولوژیک خطر برآوردنحوه  09/0/0377 7

  دکتر صفری ی در جامعهریشگیامکان پ برآوردنحوه  20/0/0377 01
  دکتر صفری نظام مراقبت بیماری ها 30/0/0377 00
  دکتر صفری طغیان یبررساصول و کلیات  9/2/0377 02
  دکتر صفری اپیدمیولوژی بیماری های واگیر 00/2/0377 03
  دکتر صفری اپیدمیولوژی عفونت های دستگاه گوارش 20/2/0377 00
  دکتر صفری اپیدمیولوژی بیماری های دارای مخزن یا ناقل 28/2/0377 05
  دکتر صفری اپیدمیولوژی بیماری های منتقله از طریق آب 00/3/0377 00
 اپیدمیولوژی بیماری های تنفسی 08/3/0377 09

 

  دکتر صفری

 

 


