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 خسروي و دکتر پاشایيخانمها  مدرس :                (                   هفته اول8):چهارشنبه   الس زمان ک 

 

 :هــدف کلــي

حات رایج اپيدميولوژي ، پزشکي پيشگيري، علل  الهدف از تدریس این درس شناخت کامل دانشجویان از اصط

اختصاصي پيرامون اپيدميولوژي برخي بيماریهاي    اطالعاتوچگونگي انتشار بيماریها در جامعه، کسب  ایجاد

 .در کشورمي باشد شایع 

 :اهــداف ویژه 

 :در پایان این دوره دانشجویان قادر خواهند بود

 .مفاهيم و دامنه فعاليت اپيدميولوژي را شرح دهند  .1

  .مفاهيم سالمت وبيماري، سيرطبيعي و طبقه بندي بيماري ها را توضيح دهند  .2

 .در مورد مدلهاي بيماري و سطوح پيشگيري بحث کنند  .3

  .بهداشتي و کاربرد آن ها در اپيدميولوژي را توضيح دهند  شاخص ها و ميزانهاي .4

  .طالعات در بهداشت اجتماعي را نام برده و در مورد هریك بحث کنند ممنابع کسب  .5

 .انواع مطالعات اپيدميولوژي را شرح دهند  .6

 .اهميت غربالگري را در حفظ سالمت و کشف بيماري توضيح دهند  .7

 .ها بحث کنند  در مورد اپيدميولوژي انواع بيماري .8

 

 :محتوا و ترتيب ارائه درس  فهرست

 مدرس  عناوین دروس  تاریخ ردیف 



 اپيدميولوژي  آشنایي با طرح درس ،مفاهيم و دامنه 23/11/98 1

 

 دکتر پاشایي

بيماري، علل   مت و بيماري، سير طبيعي و طبقه بنديالمفهوم س  30/11/98 2

سطوح   ،( مدل چرخ و چندعلتي)ومدل هاي بيماري   متعدد

 پيشگيري

 

 دکتر پاشایي

 دراپيدميولوژي  شاخص ها و ميزانهاي بهداشتي و کاربرد آن 7/12/98 3

 

 خانم خسروي 

 در بهداشت اجتماعي اطالعاتمنابع کسب  14/12/98 4

 امتحان ميان ترم 

 

 خانم خسروي 

  (کان با تاکيد بر مفاهيم شخص، زمان و )اپيدميولوژي توصيفي  21/12/98 5

 )مشاهده اي،تجربي، مقطعي)  عات تحليليانواع مطال

 

 خانم خسروي 

 خسروي خانم   و کشف بيماري   سالمتغربال گري در حفظ  28/12/98 6

 دکتر پاشایي اپيدميولوژي بيماري هاي غيرعفوني و مزمن سرطانها 20/1/98 7

 دکتر پاشایي حوادث و سوانح -اپيدميولوژي بيماریهاي قلب و عروق  27/1/99 8

 

 :روش تدریس

روش تدریس به صورت سخنراني توسط مدرسين، بحث گروهي در هر جلسه و استفاده از وسائل سمعي و  

 .خواهد بود کالس ارائه کارگروهي، تمرین و حل مسئله در   بصري، 

   و:وظایف و تکاليف دانشج 

له متناسب با  و خواندن مباحث هر جلسه درسي از قبل ،ارائه مقا کالسيحضور فعال و منظم در جلسات 

 دانشجو   2-3درسي در هرجلسه توسط  مباحث

 :روش ارزشيابي دانشجو

 نمره  1  % 5 حضور فعال و منظم 

 نمره  2 %10 ارائه مقاله 



 نمره  5 % 25 امتحانات کوتاه مدت و ميان ترم 

 نمره  12 % 60 امتحان پایان ترم 

 نمره  20 %100 جمع 

 

 

 :راهنماي تهيه مقاله انگليسي

 .به بعد باشد  2015د از منابع بهداشتي سال مقاله جدی   -

 .عنوان مقاله براساس عناوین جلسات کالس باشد   -

 .خود را به صورت شفاهي ارائه و به صورت کتبي تحویل مي دهند  مقاله دانشجو    2-3درهرجلسه    -

 .صفحه مي باشد  5حجم مقاله براي هر دانشجو حداقل    -

 .نمره پایاني مي باشد  20نمره از  2ویا   100مره از ن 10ارائه و تحویل مقاله معادل   -

 .هر دانشجو فقط در تاریخ تعيين شده فرصت ارائه و تحویل مقاله را دارد   -
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