
 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 بهداشت دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 رستاریپکارشناسی دانشجویان  مخاطبان:           و مبارزه با بیماریها اپیدمیولوژیاصول  عنوان درس :

                       احدو 1: سهم استاد از واحد                                                واحد نظری 1 تعدادواحد:

 در طول هفته با هماهنگی قبلی ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

   1399-1400اول  نیمسالزمان ارائه درس:   

 سنقر مامایی و پرستاری دانشکدهمحل ارائه: 

 ندارد پیش نیاز: سودر                                        شهاب رضائیاندکتر  مدرس:

 کلی درس : هدف

 : )جهت هر جلسه یک هدف(واحد نظری( 1) هداف کلی جلساتا
 مفاهیم و مدلهای اپیدمیولوژیآشنایی با  -1

 چگونگی انتقال بیماریها و سیر طبیعی بیماریهاآشنایی با  -2

 گمرو  ریبیما عقوو )توصیفی( یگیر یها ازهندا شاخص با ننشجویادا شناییآ -3

  پیامدهای مرتبط با سالمت آن درندازه گیری شاخصهای امفاهیم علیت و آشنایی با  -4

 ات اپیدمیولوژیک )مطالعه توصیفی(ا انواع روش های مطالعآشنایی ب -5

 شاهد(-ات اپیدمیولوژیک )مطالعه موردآشنایی با انواع روش های مطالع -6

 ات اپیدمیولوژیک )مطالعه کوهورت(آشنایی با انواع روش های مطالع -7

 پیشگیریاصول آشنایی با  -8

 یغربالگرهای  نموآز ییروا یابیارز یهاشاخص با ننشجویادا یشنایآ -9

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 جلسه اول: 
 یولوژیدمیاپ یو مدلها میبا مفاه ییآشنا  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو 
 آشنا شود تعاریف علم اپیدمیولوژیبا  -1-1

 آشنا شودتبط با سالمتی مفهوم توزیع رویدادهای مربا  -1-2

 آشنا شود انواع گرایشهای علم اپیدمیولوژیبا   -3-1

 آشنا شود کاربردهای اپیدمیولوژی در سیستم بهداشتی و درمانیبا  -4-1

 با اصطالحات رایج در اپیدمیولوژی آشنا شود. -5-1

 جلسه دوم: 
 اهیماریب یعیطب ریو س هایماریانتقال ب یبا چگونگ ییآشناهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو
 آشنا شود. چگونگی انتقال بیماریهابا  -1-2

 آشنا شود. سیر طبیعی بیماریهابا  -2-2

 آشنا شود. بیماریها )مدل مثلث و شبکه علیت( علیتمدلهای با  -3-2

 جلسه سوم: 
 گمرو  ریبیما عقوو یگیر یها ازهندا شاخص با ننشجویادا شناییآهدف کلی: 



 یژه:اهداف و

 در پایان دانشجو
 آشنا شود. انواع میزانهای بروزبا  -1-3

 آشنا شود. انواع میزانهای شیوع )لحظه ای، دوره ای و عمری(با  -2-3

 با رابطه بین میزان بروز و شیوع آشنا شود.-3-3

 آشنا شود. میزانهای خام و تطبیق یافتهبا  -4-3

  جلسه چهارم:

 مرتبط با سالمت یامدهایآن در پ یریاندازه گ یو شاخصها تیعل میبا مفاه ییآشنا هدف کلی:

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 با مفهوم علیت آشنا شود -1-4

 با متغیر مستقل، وابسته و مخدوشگر اشنا شود.-2-4

 آشنا شود.نسبت شانس  مفهوم با -3-4

 آشنا شود.نسبت خطر مفهوم  با  -4-4

 آشنا شود.نسبت شیوع مفهوم با  -5-4

 را یاد بگیرد. و نسبت شیوع نسبت خطر تفسیر شاخص نسبت شانس، -6-4

 م:پنججلسه 
 (یفی)مطالعه توص کیولوژیدمیمطالعات اپ یبا انواع روش ها ییآشنا هدف کلی: 

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 آشنا شود. توصیفی مفهوم مطالعهبا  -1-5

 آشنا شود. شاخصهای قابل برآورد در مطالعات توصیفیبا  -2-5

 آشنا شود. نحوه طراحی مطالعات توصیفیبا  -3-5

 آشنا شود. نحوه تفسیر شاخصهای قابل برآورد در مطالعات توصیفیبا  -4-5

 م:ششجلسه 
 (شاهد-مطالعه مورد) کیولوژیدمیمطالعات اپ یبا انواع روش ها ییآشنا هدف کلی: 

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو
 آشنا شود. شاهدی و نحوه طراحی آن-مطالعه موردبا  -1-6

 شاهدی را بشناسد-بازوهای مطالعه مورد -2-6

 آشنا شود. شاهد-شاخصهای قابل برآورد در مطالعات موردبا  -3-6

 آشنا شود. شاهد-موردنحوه تفسیر شاخصهای قابل برآورد در مطالعات با  -4-6

 جلسه هفتم:
 )مطالعه کوهورت( کیولوژیدمیمطالعات اپ یبا انواع روش ها ییآشنا هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 آشنا شود. مطالعه کوهورت و نحوه طراحی آنبا  -1-7

 مطالعه کوهورت را بشناسد. زوهایبا -2-7

 آشنا شود. شاخصهای قابل برآورد در مطالعات کوهورتبا  -2-7

 آشنا شود. ات کوهورتنحوه تفسیر شاخصهای قابل برآورد در مطالعبا  -3-7

 در حال اجرا را نام ببرد. مطالعات کوهورتهایی از نمونه بتواند  -4-7



 :تمشه جلسه

 یریشگیبا اصول پ ییآشناهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو
 آشنا شود.نخستین با پیشگیری -1-9

 با پیشگیری سطح اول آشنا شود.-2-9

 با پیشگیری سطح دوم آشنا شود.-3-9

 با پیشگیری سطح سوم آشنا شود.-4-9

 آشنا شود.با انواع راهبردهای پیشگیری -5-9

 با انواع سطوح پیشگیری )نخستین، اولیه، ثانویه و ثالثیه( آشنا شود.-6-9

 نهمجلسه 
 یغربالگر یها نموآز ییروا یابیارز یهاشاخص با ننشجویادا شناییآهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 مفهوم غربالگری آشنا شودبا -1-9

 با اهداف غربالگری آشنا شود-2-9

 با مفهوم پدیده کوه یخ آشنا شود-3-9

 با ویژگیهای بیماریهای )شیوع باال، قابلیت درمان، ...( برنامه های غربالگری آشنا شود.-4-9

 با ویژگیهای آزمونها )ساده، ارزان، ...( در برنامه های غربالگری آشنا شود. -5-9

 با مفهوم حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری آزمونهای غربالگری آشنا شود. -6-9

 روش تدریس:
 )مجازی( پاورپوینت همراه با صدای مدرس

 وسایل آموزشی :
 تخته وایت بورد ویدئو پروژکتور، کامپیوتر،

 منابع:
 

 اپیدمیولوژی ، تالیف لئون گردیس، ترجمه دکتر حسین صباغیان و دکتر کوروش هالکوئی .1

 

 ارزشیابی  سنجش و

سهم از نمره کل)بر  روش       آزمون

 حسب درصد(

 ساعت تاریخ 

امتحان چهار گزینه ای و  آزمون میان ترم

 تشریحی

20%   

امتحان چهار گزینه ای و  آزمون پایان ترم

 تشریحی

70%   

حضور فعال در 

 کالس

 %10 انجام تکالیف کالسی

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 دانشکده: EDOامضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئولنام و 

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :



 و مبارزه با بیماریها درس اصول اپیدمیولوژیجدول زمانبندی 

 عت جلسه :روز و سا

 مدرس موضوع هر جلسه              جلسه

 دکتر شهاب رضائیان مفاهیم و مدلهای اپیدمیولوژیآشنایی با  1

 چگونگی انتقال بیماریها و سیر طبیعی بیماریهاآشنایی با  2

 

 دکتر شهاب رضائیان

 گمرو  ریبیما عقوو )توصیفی( یگیر یها ازهندا شاخص با ننشجویادا شناییآ 3

 

 تر شهاب رضائیاندک

 مفاهیم علیت و شاخصهای اندازه گیری آن در پیامدهای مرتبط با سالمت آشنایی با  4

 

 دکتر شهاب رضائیان

 ات اپیدمیولوژیک )مطالعه توصیفی(آشنایی با انواع روش های مطالع 5

 

 دکتر شهاب رضائیان

 شاهدی(-ات اپیدمیولوژیک )مطالعه موردآشنایی با انواع روش های مطالع 6

 

 دکتر شهاب رضائیان

 ات اپیدمیولوژیک )مطالعه کوهورت(آشنایی با انواع روش های مطالع 7

 

 دکتر شهاب رضائیان

 پیشگیریآشنایی با اصول  8

 

 دکتر شهاب رضائیان

 یغربالگرهای  نموآز ییروا یابیارز یهاشاخص با ننشجویادا شناییآ 9

 

 دکتر شهاب رضائیان

 
 


