
 
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 بهداشت دانشکده
 ترمی قالب نگارش طرح درس

 ارشد اپیدمیولوژيکارشناسی دانشجویان  مخاطبان:           بیماري هاي غیرواگیر اپیدمیولوژي عنوان درس :
                       تمام واحد: سهم استاد از واحد                                                                     واحد نظري 2 تعدادواحد:

 ساعت بعد از تشکیل جلسه درسیک ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:
  دکتر رؤیا صفري مدرس:                        1399-00 دوم ، نیمسال16:00تا  14:00نبه شزمان ارائه درس:  
 ندارد درس و پیش نیاز:

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

 اي غیرواگیرهمقدمه اي بر اپیدمیولوژي بیماري  -1
 مروري بر بیماري هاي غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط -2
 بار بیماري ها -3
 تحلیل و تفسیر داده هاي نظام مراقبت بیماري هاي غیرواگیر -4
 اولویت بندي مشکالت سالمت-5
 مراقبت بیماري هاي غیرواگیر نظام  -6
 منابع اطالعات نظام مراقبت بیماري هاي غیرواگیر-7
 کنترل و پیشگیري از بیماري هاي غیرواگیر -8
 انتخاب مداخالت موثر -9

 اهداف توسعه پایدار و بیماري هاي غیرواگیر -10
 اهداف توسعه پایدار و سوانح و حوادث -11
 رواناهداف توسعه پایدار و سالمت  -12

 سازمان بهداشت جهانی STEPwiseرویکرد -13
 اپیدمیولوژي بیماري هاي قلبی عروقی در ایران -14
 اپیدمیولوژي سرطان ها در ایران -15
 بیماري هاي غدد درون ریز در ایران اپیدمیولوژي -16

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
ل:  او ا جلسه  ه  دم پ يمق ا وژیدمیبر   ریرواگیغ يها يماریب يول
  مقدمه اي بر اپیدمیولوژي بیماري هاي غیرواگیر  هدف کلی:

 :اهداف ویژه
 در پایان دانشجو 

 .مفاهیم اصلی اپیدمیولوژي بیماري هاي غیرواگیر را شرح دهد -1-1
 بیماري هاي واگیر را شرح دهد.تفاوت هاي اصلی  اپیدمیولوژي بیماري هاي غیرواگیر و  -1-2

م:  دو ط ریرواگیغ يها يماریبر ب يمرور جلسه  طر مرتب خ ل   و عوام
 مروري بر بیماري هاي غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط  هدف کلی:



 اهداف ویژه:
 در پایان دانشجو

 مهمترین بیماري هاي غیرواگیر را نام ببرد. -1-2
  غیرواگیر را نام ببرد.مهمترین عوامل خطر بیماري هاي  -2-2

م:  ها يماریبار ب جلسه سو
 بار بیماري ها  هدف کلی:

 اهداف ویژه:
 در پایان دانشجو

 گذار اپیدمیولوژیک را تعریف کند. -1-3
 بار بیماري را تعریف کند. -2-3
 نحوه محاسبه بار بیماري ها را شرح دهد.  -3-3

م: چهار حل  جلسه  ها ریو تفس لیت ه  د ت ب يدا قب م مرا ظا  ریرواگیغ يها يمارین
 تحلیل و تفسیر داده هاي نظام مراقبت بیماري هاي غیرواگیر  هدف کلی:

 اهداف ویژه
 در پایان دانشجو

 اصول مدیریت داده ها را نام ببرد. -1-4
 محدودیت هاي تفسیر داده هاي نظام مراقبت را شرح دهد.  -2-4

د تیاولو م: پنججلسه  ت يبن  مشکالت سالم
 اولویت بندي مشکالت سالمت  هدف کلی:

 اهداف ویژه
 در پایان دانشجو

 الگوهاي الولویت بندي مشکالت را نام ببرد.  -1-5
 معیارهاي اولویت بندي مشکالت را نام ببرد. -2-5

ت ب م: ششجلسه  قب م مرا ظا  ریرواگیغ يها يمارین
 نظام مراقبت بیماري هاي غیرواگیر  هدف کلی:

 اهداف ویژه
 پایان دانشجودر 

 نظام مراقبت بیماري هاي غیرواگیر را در بهداشت عمومی شرح دهد نقش  -1-6
  را شرح دهد. نظام مراقبت بیماري هاي غیرواگیر ساختار  -2-6

ت ب : هفتم جلسه قب م مرا ظا طالعات ن ع ا  ریرواگیغ يها يماریمناب
 منابع اطالعات نظام مراقبت بیماري هاي غیرواگیر : هدف کلی

 :اهداف ویژه
 در پایان دانشجو

 منابع اطالعات نظام مراقبت بیماري هاي غیرواگیر را نام ببرد.  -1-7
 منابع اطالعات نظام مراقبت بیماري هاي غیرواگیر را نام ببرد. محدودیت ها و نقاط قوت  -2-7



پ  :هشتم جلسه ل و   ریرواگیغ يها يماریاز ب يریشگیکنتر
 از بیماري هاي غیرواگیرکنترل و پیشگیري : هدف کلی

 :اهداف ویژه
 در پایان دانشجو

 عوامل موثر بر تحقق برنامه هاي پیشگیري را نام ببرد. -1-8
 موانع تحقق برنامه هاي پیشگیري را نام ببرد.  -2-8

خالت موثر هم: نجلسه  دا  انتخاب م
 انتخاب مداخالت موثر  هدف کلی:

 :اهداف ویژه
 در پایان دانشجو

 یک بیماري غیرواگیر نمودار علیتی آن رسم کند.براي  -1-9
 براي یک بیماري غیرواگیر یک مدل رفتاري شرح دهد. -2-9

هم:  د پا جلسه  داف توسعه  ه  ریرواگیغ يها يماریو ب داریا
 اهداف توسعه پایدار و بیماري هاي غیرواگیر  هدف کلی:

 :اهداف ویژه
 در پایان دانشجو

توسعه هزاره و اهداف توسعه پایدار را در حوزه بیماري هاي غیرواگیر تفاوت هاي اصلی اهداف  -1-10
 نام ببرد.

فاوت هاي اصلی اهداف توسعه هزاره و اهداف توسعه پایدار را در حوزه عوامل خطر بیماري ت  -2-10
 هاي غیرواگیر نام ببرد.

هم:  د پا جلسه یاز داف توسعه  ه دث داریا حوا ح و   و سوان
 اهداف توسعه پایدار و سوانح و حوادث  هدف کلی:

 اهداف ویژه:
 در پایان دانشجو

نام  سوانح و حوادثتفاوت هاي اصلی اهداف توسعه هزاره و اهداف توسعه پایدار را در حوزه  -1-11
 ببرد.

 .اولویت هاي استراتژیک در هر یک از انواع حوادث را نام ببرد  -2-11
هم: دوازجلسه  پاد داف توسعه  ه ن داریا ت روا  و سالم

 اهداف توسعه پایدار و سالمت روان هدف کلی:
 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو
تفاوت هاي اصلی اهداف توسعه هزاره و اهداف توسعه پایدار را در حوزه سوانح و حوادث نام   -1-12
 ببرد.

 اولویت هاي استراتژیک در سالمت روان و اعتیاد نام ببرد.  -12-2
هم:  د دیرو جلسه سیز جهان STEPwise کر ت  داش ن به  یسازما



 سازمان بهداشت جهانی STEPwiseرویکرد  هدف کلی: 
 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو با 
 سازمان بهداشت جهانی را شرح دهد.  STEPwiseرویکرد  اصول  -1-13
 سازمان بهداشت جهانی را نام ببرد.  STEPwiseرویکرد  فرایندهاي  -2-13

هم:  د چهار وژیدمیاپجلسه  ا یعروق یقلب يها يماریب يول نیدر   را
 اپیدمیولوژي بیماري هاي قلبی عروقی در ایرانهدف کلی: 
 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو
 بیماري هاي قلبی عروقی در ایران را شرح دهد. آخرین اطالعات در مورد شیوع و بروز -14-1

 در ایران را شرح دهد. پرفشاري خون آخرین اطالعات در مورد شیوع و بروز -2-14

 سکته قلبی در ایران را شرح دهد. آخرین اطالعات در مورد شیوع و بروز -14-3
هم جلسه د پ: پانز وژیدمیا ا يول در  ها  ن  طا نیسر  را

 اپیدمیولوژي سرطان ها در ایران هدف کلی:
 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو
 سرطان در ایران را شرح دهد. آخرین اطالعات در مورد شیوع و بروز -15-1

 عوامل خطر انواع سرطان ها در ایران را شرح دهد. آخرین اطالعات در مورد شیوع و بروز -2-15
هم: شانزجلسه  پد وژیدمیا ن ر يها يماریب يول درو د  د ا زیغ نیدر   را

 اپیدمیولوژي بیماري هاي غدد درون ریز در ایرانهدف کلی: 

 اهداف ویژه:
 در پایان دانشجو

 در ایران را شرح دهد. دیابت آخرین اطالعات در مورد شیوع و بروز -16-1
 اختالالت تیروئید در ایران را شرح دهد. آخرین اطالعات در مورد شیوع و بروز -16-2
 چاقی در ایران را شرح دهد. آخرین اطالعات در مورد شیوع و بروز -16-3

 
 روش تدریس:

 ارائه کالسی، سخنرانی، بحث گروهی
 وسایل آموزشی :

 هاي مجازيویدئو پروژکتور، کامپیوتر، شبکه
 منابع:

بیماري هاي  -شوراي نویسندگان با سرپرستی دکتر پروین یاوري: مرجع اپیدمیولوژي بیماري هاي شایع ایران: جلد دوم -1
 1393غیرواگیر، تهران، انتشارات گپ: 

بیماري هاي  -شوراي نویسندگان با سرپرستی دکتر پروین یاوري: مرجع اپیدمیولوژي بیماري هاي شایع ایران: جلد سوم  -2
 1393غیرواگیر، تهران، انتشارات گپ: 

 وبگاه سازمان جهانی بهداشت -3



 وبگاه مرکز کنترل و پیشگیري از بیماري ها -4
 

 سنجش و ارزشیابی 
نمره کل(بر سهم از  روش       آزمون

 حسب درصد)
 ساعت تاریخ 

امتحان چهار گزینه اي و  آزمون پایان ترم
 تشریحی

   نمره) 17درصد ( 85

مطالعه منظم منابع از طریق  حضور فعال 
 سامانه نوید

 نمره) 2درصد ( 10

 وهشیژارائه گزارش پ تکلیف
جمع آوري و گزارش نتایج 

مطالعه در رابطه با بیماري 
هاي غیر واگیر براساس 

 IHMEسایت 

 نمره) 1درصد ( 5

 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. 

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



 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :



 درس اصول اپیدمیولوژيجدول زمانبندي 
 16:00تا  14:00نبه شروز و ساعت جلسه :

 تاریخ تشکیل مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه
مقدمه اي بر اپیدمیولوژي بیماري هاي  16/12/1399 1

 غیرواگیر

  دکتر صفري

مروري بر بیماري هاي غیرواگیر و عوامل  23/12/1399 2
 خطر مرتبط

  دکتر صفري

  دکتر صفري بار بیماري ها 14/1/1400 3
نظام مراقبت  تحلیل و تفسیر داده هاي 21/1/1400 4

 بیماري هاي غیرواگیر

  دکتر صفري

  دکتر صفري اولویت بندي مشکالت سالمت 28/1/1400 5
  دکتر صفري نظام مراقبت بیماري هاي غیرواگیر 4/2/1400 6
منابع اطالعات نظام مراقبت بیماري هاي  11/2/1400 7

 غیرواگیر

  دکتر صفري

  دکتر صفري هاي غیرواگیر کنترل و پیشگیري از بیماري 18/2/1400 8
  دکتر صفري انتخاب مداخالت موثر 25/2/1400 9

اهداف توسعه پایدار و بیماري هاي  1/3/1400 10
 غیرواگیر

  دکتر صفري

  دکتر صفري اهداف توسعه پایدار و سوانح و حوادث 8/3/1400 11
  دکتر صفري اهداف توسعه پایدار و سالمت روان 15/3/1400 12
سازمان بهداشت  STEPwiseرویکرد  22/3/1400 13

 جهانی

ارائه -دکتر صفري
 دانشجو

 

اپیدمیولوژي بیماري هاي قلبی عروقی در  29/3/1400 14
 ایران

ارائه -دکتر صفري
 دانشجو

 

ارائه -دکتر صفري اپیدمیولوژي سرطان ها در ایران 5/4/1400 15
 دانشجو

 

درون ریز  اپیدمیولوژي بیماري هاي غدد 12/4/1400 16
 در ایران

ارائه -دکتر صفري
 دانشجو

 

 
 


