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 دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی مخاطبان:                                    بهداشت عمومی و اپیدمیو لوژیعنوان درس :      

   (واحد 1) عبدلیغالمرضا دکتر  ،واحد( 1دکتر علی کاظمی )   :تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(

 طبق هماهنگی قبلی ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:
            11-11شنبه زمان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(  

 عبدلی غالمرضادکتر  -دکتر علی کاظمی مدرس:

 س پیش نیاز:ودر

 

 هدف کلی درس :

و افزایش  وشهای آموزش بهداشتآشنا نمودن دانشجویان با تعاریف اصطالحات و اصول بهداشت عمومی و ر -1

 مهارت دانشجویان به منظور استفاده از منابع و امکانات موجود جهت پیشگیری از بیماریها 

 آشنایی دانشجویان با اصول و مبانی اپیدمیولوژی   -2

 

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

 
 و مفهوم آن تاریخچه بهداشت عمومی -1

 یریو سطوح پیشگ سالمتتعاریف   -2

 (UHC)پوشش همگانی سالمت مفاهیم آشنایی با  -3

 ی در ایرانمنسازیبرنامه گسترش اشناخت واکسن ها و  -1

 با مفاهیم بهداشت محیط ننشجویاداآشنایی  -5

 با مفاهیم آموزش و ارتقاء سالمت ننشجویادا آشنایی -1

 سالمت سالمندان  -7

 دمات سالمتبا سازمان های ملی و بین المللی عرضه کننده خ ننشجویادا آشنایی -8

 سیستم ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ایران. شناخت -9

 اهداف و تاریخچه  اپیدمیولوژی ،تعریفبا  ننشجویادا شناییآ -11

 های بیماری لمد چگونگی انتقال بیماریها و با ننشجویادا شناییآ -11

 مرگ و میر و ریبیما عقوو شاخص های اندازه گیری با ننشجویادا شناییآ -12

 سیر طبیعی بیماریها و راههای تعیین پیش آگهی بیماریبا  ننشجویادا شناییآ -13

 یمطالعات مقطع  - یمطالعات یطرح ها اتیبا کل انیدانشجو ییآشنا -11

 مطالعات کوهورت یبا اصول طراح انیدانشجو ییآشنا -15

 یشاهد -مطالعات مورد یبا اصول طراح انیدانشجو ییآشنا -11

 یه امطالعات مداخل یبا اصول طراح انیدانشجو ییآشنا -17

 ارتباط یریبا اندازه گ انیدانشجو ییآشنا -18

 رفع اشکال و پرسش و پاسخ -19

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه
 

 

 جلسه اول

 هدف کلی:
 آن مفهومو  عمومی بهداشتتاریخچه با آشنایی 

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 تاریخچه تکامل بهداشت عمومی را شرح دهد. -1

 را بیان کند. عمومی بهداشترایج ریف اتع -2

 را تعریف کند. (PHC) مراقبت های اولیه بهداشتی -3

 

 جلسه دوم

   :دف کلیه
 اهداف( -هامثال -سطوح پیشگیری ) تعاریفآشنایی با تعاریف  سالمت و                 

 

  د:در پایان دانشجو قادر باش

 .شرح دهدپیشگیری را  سالمت و  ماهیمف .1

 پیشگیری را نام ببرد .انواع  .2

 پیشگیری نوع اول را توضیح دهد و حداقل دو مثال ارائه نماید. .3

 دو مثال ارائه نماید. و حداقلپیشگیری نوع دوم را توضیح دهد  .4

 پیشگیری نوع سوم را توضیح دهد و حداقل دو مثال ارائه نماید. .5

 

 ومسجلسه 

 هدف کلی:

 (UHC)پوشش همگانی سالمت مفاهیم آشنایی با  -1

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 
 را شرح دهد. (UHC)مفهوم پوشش همگانی سالمت  -2

 چالش های پیش روی نظام های سالمت برای رسیدن به پوشش همگانی سالمت را شرح دهد. -3

 وضعیت کشور ایران را از نظر شاخص های سنجش برنامه همگانی سالمت بیان کند. -4

 

 چهارمجلسه 

 هدف کلی:
 ی در ایرانمنسازیبرنامه گسترش اشناخت واکسن ها و 

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 ببرد.م ایمنی را شرح داده و انواع ایمنی را نا  -1

 .واکسن را تعریف کنید -2

 .انواع واکسنها و مزیت و معایب آن هارا تشریح نمایید -3

 شرح دهدبرنامه گسترش ایمنسازی کشور را  -4

 مفهوم زنجیره سرد را شرح دهد. -5



 

 پنجم جلسه 

 هدف کلی:
 با مفاهیم بهداشت محیط ننشجویاداآشنایی 

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 دانشجو باید عفونت های بیمارستانی را شرح دهد. -1

 دانشجو باید تعریف بهداشت محیط را بیان کند.  -2

 دانشجو باید تعریف بهداشت محیط کار را بیان کند. -3

 دانشجو باید تعریف بهداشت آب را بیان کند. -4

 .جو باید تعریف بهداشت هوا را بیان کنددانش -5

 

 :ششم جلسه

 هدف کلی:
 با مفاهیم آموزش و ارتقاء سالمت ننشجویادا آشنایی

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 تعاریف آموزش بهداشت را بیان کند. -1

 .شرح دهداهمیت آموزش بهداشت و ارتقا سالمت را  -2

 الگوهای رایج در آموزش بهداشت را شرح دهد. -3

 وم ارتباطات  را تعریف کند.مفه -4

 

  هفتمجلسه 

   :هدف کلی

 بهداشت سالمندان  ننشجویادا آشنایی

 

  :در پایان دانشجو قادر باشد

 مفهوم بهداشت سالمندان  و اهمیت آن را شرح دهد. .1

 .کندها را درک اهمیت آنی مرتبط با بهداشت سالمندان در نظام شبکه بهداشت و درمان را بیان کند و هابرنامه .2

 نحوه غربالگری و شناسایی بیماری های رایج در سالمندان را بشناسد. .3

 

 هشتم جلسه

 هدف کلی:

 با سازمان های ملی و بین المللی عرضه کننده خدمات سالمت ننشجویادا آشنایی

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را نام ببرد. ط به سالمتنظام های عرضه خدمات بهداشتی در جهان، سازمان های ملی و بین المللی مربو -1

 معایب و مزایای هر یک از نظام های عرضه خدمات سالمت را شرح دهد. -2

 مالک های ارزیابی نظام های سالمت را بیان کند. -3

 

 نهم جلسه          

 هدف کلی:          

 سیستم ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ایران. شناخت
 

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 

 ستم بهداشت و درمان ایران را نام ببرد و وظایف هر یک را بشناسد.اجزای سی .1



 سطح بندی خدمات و نظام ارجاع را تشریح کند. .2

 واحدهای عرضه کننده خدمات در مناطق شهری و روستایی را نام ببرد و وظایف آن ها را بیان کند. .3

 

 دهم جلسه

 هدف کلی:

 پیدمیولوژیا  تاریخچه و اهداف تعریف، با ننشجویادا شناییآ

 

 در پایان دانشجو قادر باشد
  کند تعریف را ژیپیدمیولوا علم -1

  کند نبیا را ژیپیدمیولوا علم دبررکا و دهستفاا اردمو -2

  نماید تعریف را ژیپیدمیولوا در دهستفاا ردمو اولمتد یها واژه -3

 

 یازدهم جلسه    

 هدف کلی:         
 بیماری. های لمد و ابیماریه انتقال چگونگی با ننشجویادا شناییآ

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 .کند درک را بیماریها انتقال چگونگی .1

 کند. استفاده آنها از بتواند و بشناسد را بیماریها انتقال برای موجود های مدل .2

 

 دوازده جلسه          

 هدف کلی:          
 مرگ ومیرو  ریبیما عقوو گیری اندازه های شاخص با ننشجویادا شناییآ 

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 ببرد. نام را اپیدمیولوژی در کسرها انواع .1

 ببرد. وقوع بیماری و مرگ ومیر را نام گیری اندازه مختلف های شاخص .2

 نماید. تفسیر و بیماری و مرگ ومیر را محاسبه وقوع گیری اندازه مختلف های شاخص .3

 

 سیزدهم جلسه

 هدف کلی:
 بیماری آگهی پیش تعیین راههای و بیماریها طبیعی سیر با ننشجویادا شناییآ 

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 بداند. را ها بیماری طبیعی سیر شناخت اهمیت .1
 ببرد. نام را بیماریها آگهی پیش گیری اندازه های روش .2

 

 چهاردهم جلسه

 هدف کلی:

 مطالعات مقطعی  - مطالعاتی های طرح کلیات با دانشجویان آشنایی

 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 ببرد. نام اپیدمیولوژی در را مرسوم مطالعاتی های طرح انواع -1

 .دهد تشخیص ای مداخله از را ای مشاهده مطالعات -2

 .مطالعه مقطعی همراه با مثال را توضیح دهد -3

 مزایا و معایب مطالعه مقطعی را بیان کند. -4



 

 زدهمپانجلسه  

 هدف کلی:  

 جویان با اصول طراحی مطالعات کوهورتآشنایی دانش        

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اصول طراحی مطالعه کوهورت را توضیح دهد. .1

 انواع مطالعه کوهورت را نام ببرد. .2

 مزایا و معایب مطالعه کوهورت را توضیح دهد. .3

 تجزیه و تحلیل نتایج در مطالعه کوهورت را توضیح دهد. .4

 عات کوهورت را توضیح دهد.منابع خطا در مطال .5

  

 دهمشانزجلسه 

 هدف کلی:

 شاهدی -آشنایی دانشجویان با اصول طراحی مطالعات مورد      

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 شاهدی را توضیح دهد. -اصول طراحی مطالعه مورد .1

 شاهدی را توضیح دهد. -انواع مطالعه مورد .2

 هدی را بیان کند.شا-مزایا و معایب مطالعه مورد .3

 شاهدی را توضیح داده و انواع آن را بیان کند. -همسانسازی در مطالعه مورد .4

 شاهدی را توضیح دهد. -تجزیه و تحلیل نتایج در مطالعه مورد .5

 شاهدی را توضیح دهد.-منابع خطا در مطالعات مورد .6

 

 

 

 دهمهفجلسه  

 هدف کلی :

 عات مداخله ایآشنایی دانشجویان با اصول طراحی مطال       

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اصول طراحی مطالعات مداخله ای را شرح دهد. .1

 انواع مطالعات تجربی یا مداخله ای را توضیح دهد. .2

 مراحل یا فازهای کارآزمایی بالینی را شرح دهد. .3

 سوگیری های ممکن در مطالعات مداخله ای را شرح دهد. .4

 مداخله ای را توضیح دهد.طرح های اصلی مطالعات  .5

 علت کورسازی و انواع آن را شرح دهد. .6

 تخصیص تصادفی و انواع آن را توضیح دهد. .7



 

 دهمهججلسه  

 هدف کلی:

 آشنایی دانشجویان با اندازه گیری ارتباط     

 اهداف ویژه:

 جو قادر باشد:در پایان دانش

 روش های اندازه گیری ارتباط را توضیح دهد. .1

 سبت شانس را مقایسه نماید.نسبت خطر با ن .2

 خطر قابل انتساب مواجهه را همراه با مثال توضیح دهد. .3

 خطر قابل انتساب جامعه را همراه با مثال توضیح دهد. .4
 

 دهمنوز جلسه

 هدف کلی:

 رفع اشکال و پرسش و پاسخ 

 

 

 

 منابع:
 1131 -کتاب جامع بهداشت عمومی، تالیف حاتمی و همکاران -1

 ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش بهداشت.دستورعمل های بهداشتی -2

 1132 اول چاپ گپ ک. انتشارات هالکویی ح، صباغیان ترجمه  . اپیدمیولوژی لئون گوردیس -1

 1131موسسه اتشارات آثار سبحان  بهداشتی , باقیانی مقدم محمد حسین و همکاران؛ اصول وکلیات خدمات -1

 .1131 پزشکی وآموزش درمان و بهداشت وزارت ، 9و 3 فصول می،عمو بهداشت کلیات جامع کتاب وهمکاران، جانقربانی -5

  میولوژی ترجمه شجاعی تهرانیپارک. اصول و مبانی اپید &پارک  جی. ا -6

 کارایی و تاثیر آن ، تالیف کیت تونز، ترجمه فرشته فرزیان پور، آخرین چاپ ،آموزش بهداشت -1
 

 و اپیدمیولوژی معتبر در زمینه بهداشت عمومیو تارنماهای مقاالت علمی  -3

 

 

 گروهی+ جلسات آنالینسخنرانی و بحث فیلم آموزشی+  روش تدریس:
 

 کامپیوتر، پاورپوینت و ویدئو پروژکتور  وسایل آموزشی :
 

 
 

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره  روش       آزمون

کل)بر حسب 

 درصد(

 ساعت تاریخ 

 -- ل اعالم می شود.دو هفته قب 22 چهارگزینه ای/ تشریحی ترم آزمون میان 

آزمون پایان 

 ترم

 تشریحی/ چهار سوال
 گزینه ای

02  -- -- 



نام و امضای                                                                     نام و امضای مدیر گروه:                                     نام و امضای مدرس:         

 دانشکده: EDOلمسئو

 تاریخ ارسال :                                                             تاریخ ارسال:                                                         تاریخ تحویل:                     

 

حضور فعال در 

 کالس

 -- --  12  بحث در شرکت

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 و داشتن آمادگی الزم برای شرکت در بحث های کالس )مجازی/ حضوری( در کالس منظم حضور فعال و

 های مجازیوزارت بهداشت، آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی در رابطه با کالس و آزمونهای دستورعملرعایت 
 

 

 

 

 



 ...............جدول زمانبندی درس

            11-11شنبه  روز و ساعت جلسه :
 

 مدرس موضوع هر جلسه جلسه

 دکتر کاظمی تاریخچه بهداشت عمومی و مفهوم آن 1

 دکتر کاظمی تعاریف سالمت و سطوح پیشگیری 2

 دکتر کاظمی (UHC)پوشش همگانی سالمت مفاهیم آشنایی با  3

 دکتر کاظمی ی در ایرانمنسازیبرنامه گسترش اشناخت واکسن ها و  4

 دکتر کاظمی دانسالمت سالمن 5

 دکتر کاظمی با مفاهیم بهداشت محیط ننشجویاداآشنایی  6

 با مفاهیم آموزش و ارتقاء سالمت ننشجویادا آشنایی 7

 
 دکتر کاظمی

8 
با سازمان های ملی و بین المللی عرضه کننده  ننشجویادا آشنایی

 خدمات سالمت
 دکتر کاظمی

 دکتر کاظمی ی در ایران.سیستم ارائه خدمات بهداشتی درمان شناخت 9

 عبدلیدکتر  تعریف، اهداف و تاریخچه  اپیدمیولوژیبا  ننشجویادا شناییآ 11

 عبدلیدکتر  های بیماری لمد چگونگی انتقال بیماریها و با ننشجویادا شناییآ 11

12 
مرگ  و ریبیما عقوو شاخص های اندازه گیری با ننشجویادا شناییآ

 و میر
 عبدلیدکتر 

13 
سیر طبیعی بیماریها و راههای تعیین پیش با  ننشجویادا اییشنآ

 آگهی بیماری
 عبدلیدکتر 

 دکتر عبدلی یمطالعات مقطع  - یمطالعات یطرح ها اتیبا کل انیدانشجو ییآشنا 14

 دکتر عبدلی مطالعات کوهورت یبا اصول طراح انیدانشجو ییآشنا 15

 دکتر عبدلی یشاهد -مورد مطالعات یبا اصول طراح انیدانشجو ییآشنا 16

 دکتر عبدلی یمطالعات مداخله ا یبا اصول طراح انیدانشجو ییآشنا 17

 دکتر عبدلی ارتباط یریبا اندازه گ انیدانشجو ییآشنا 18

19 
 رفع اشکال و پرسش و پاسخ

 
 / دکتر کاظمیعبدلیدکتر 

 


