
 

 

 

  

 

 

 

 (lesson Planطزح درس رٍساًِ )

 جلسِ اٍل

 

کبرضٌبسی ػلَم  هقطغ / رضتِ تحصیلی:             ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسضی:                         ثْذاضت اٍس: داًطکذُ

 تغذیِ

 ضٌجِ تبریخ ارائِ درس : 98-99سبل تحصیلی  :  

 8-10 سبػت:     12/11/98رٍس:  اصَل اپیذهیَلَصیًبم درس )ٍاحذ(  :  

 21 تؼذاد داًطجَیبى  : ًظزی ًَع ٍاحذ:

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر هسئَل درس: 2 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90کالس: هذت 

 98 ثْوي تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی:

. 

 تاریخچه و تؼاریف ػلن اپیذهیولوشیػنواى درض : 

 تاریخچه و تؼاریف ػلن اپیذهیولوشی هذف کلی درض :  آضنایی دانطجویاى با

 

 

 در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اّذاف جشئی : 

 اپیذهیَلَصی را تَضیح دّذتؼزیف ػلن  -1

 گذارّبی اپیذهیَلَصیک ٍ تغییز در الگَّبی هیزایی را ضزح دادُ ٍ تحلیل کٌذ -2

 اّذاف ٍ کبرثزدّبی اپیذهیَلَصی را تحلیل کٌذ -3

به  -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکوک آهوزض لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍش آهَسش :    

 .ردیگ یبؼذ از هر هرحله پرسص و پاسخ انجام ه یهنظور اثربخط

 اهکانات آهوزضی : کاهپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کوک آهوزضی

  هنبغ درض  :

 اپیذهیولوشی جاهغ در ػلوم بهذاضتی: تالیف پروانه خراسانی، هنیصه اسکنذری 

 و کنترل بیواریهای ضایغ در ایراى: دکتر فریذوى ػسیسی اپیذهیولوشی 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ ثزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

 



 کلیبت درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 

 دٍمجلسِ 

 

کبرضٌبسی ػلَم  : ثْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : ضٌجِ 98-99سبل تحصیلی  :  

 8-10سبػت:       19/11/98رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  اصَل اپیذهیَلَصی

 21تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 98تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 انواع هطالؼات اپیذهیولوشیکػنواى درض : 

 تقسین بنذی و کاربرد انواع هطالؼات اپیذهیولوشیکی دانطجویاى باهذف کلی درض :  آضنایی 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 تقسین ثٌذی هطبلؼبت اپیذهیَلَصیکی )هطبّذُ ای ٍ هذاخلِ ای( را ثذاًذ -1

 اًَاع هطبلؼبت هطبّذُ ای )هَردی، ثز پبیِ دادُ ّبی هؼوَل،...( را تحلیل کٌذ -2

 هطبلؼبت هذاخلِ ای )کبرآسهبیی ّبی ثبلیٌی، کبرآسهبیی ّبی هیذاًی،...( را ضزح دّذاًَاع  -3

 تقسین ثٌذی اًَاع هطبلؼبت ثز حست تَصیفی ٍ تحلیلی را تَضیح دّذ -4

به  -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکوک آهوزض لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍش آهَسش :    

 .ردیگ یبؼذ از هر هرحله پرسص و پاسخ انجام ه یهنظور اثربخط

 اهکانات آهوزضی : کاهپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کوک آهوزضی

  هنبغ درض  :

 اپیذهیولوشی جاهغ در ػلوم بهذاضتی: تالیف پروانه خراسانی، هنیصه اسکنذری 

 و کنترل بیواریهای ضایغ در ایراى: دکتر فریذوى ػسیسی اپیذهیولوشی 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  



  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 

 

 سَمجلسِ 

کبرضٌبسی ػلَم  : ثْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : ضٌجِ 98-99سبل تحصیلی  :  

 8-10سبػت:      26/11/98رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  اصَل اپیذهیَلَصی

 21تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 98تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 هطالؼات هقطؼی -انواع هطالؼات اپیذهیولوشیکػنواى درض : 

 انواع و خصوصیات هطالؼات هقطؼی :  آضنایی دانطجویاى باهذف کلی درض 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 اًَاع ٍ کبرثزد هطبلؼبت هقطؼی را تَضیح دّذ -1

 ًحَُ کلی اًجبم هطبلؼبت هقطؼی را ضزح دّذ -2

 ًقبط قَت ٍ ضؼف هطبلؼبت هقطؼی را تحلیل کٌذ -3

به  -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکوک آهوزض لیاز وسا یریو با بهره گ به روش سخنرانیرٍش آهَسش :    

 .ردیگ یبؼذ از هر هرحله پرسص و پاسخ انجام ه یهنظور اثربخط

 اهکانات آهوزضی : کاهپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کوک آهوزضی

  هنبغ درض  :

  بهذاضتی: تالیف پروانه خراسانی، هنیصه اسکنذریاپیذهیولوشی جاهغ در ػلوم 

 ی و کنترل بیواریهای ضایغ در ایراى: دکتر فریذوى ػسیسیاپیذهیولوش 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  



  دقیقِ 30   هذت سهبى:   ثخص دٍم درس 

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 

 

  



 چْبرمجلسِ 

 

کبرضٌبسی ػلَم  : ثْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 تغذیِ

 ارائِ درس : ضٌجِ تبریخ 98-99سبل تحصیلی  :  

 8-10سبػت:    3/12/98رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  اصَل اپیذهیَلَصی

 21تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 98تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 هطالؼه هورد ضاهذی -انواع هطالؼات اپیذهیولوشیکیػنواى درض : 

 انواع و خصوصیات هطالؼات هورد ضاهذی هذف کلی درض :  آضنایی دانطجویاى با

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 اًَاع ٍ کبرثزد هطبلؼبت هَرد ضبّذی را ضزح دّذ -1

 ضبّذی را تَضیح دّذًحَُ کلی اًجبم هطبلؼبت هَرد  -2

 ًقبط قَت ٍ ضؼف هطبلؼبت هَرد ضبّذی را تحلیل کٌذ -3

به  -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکوک آهوزض لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍش آهَسش :    

 .ردیگ یبؼذ از هر هرحله پرسص و پاسخ انجام ه یهنظور اثربخط

 : کاهپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کوک آهوزضیاهکانات آهوزضی 

  هنبغ درض  :

 اپیذهیولوشی جاهغ در ػلوم بهذاضتی: تالیف پروانه خراسانی، هنیصه اسکنذری 

 و کنترل بیواریهای ضایغ در ایراى: دکتر فریذوى ػسیسی اپیذهیولوشی 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 

 

  



 پٌجنجلسِ 

 

کبرضٌبسی ػلَم  گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:: ثْذاضت اٍس                        داًطکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : ضٌجِ 98-99سبل تحصیلی  :  

 8-10سبػت:     10/12/98رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  اصَل اپیذهیَلَصی

 21تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هْکبهِ ػبضَرپَرهسئَل درس: دکتز  2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 98تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 هطالؼه هن گروهی -انواع هطالؼات اپیذهیولوشیکیػنواى درض : 

 انواع و خصوصیات هطالؼات هن گروهی هذف کلی درض :  آضنایی دانطجویاى با

 

 اًتظبر هی رٍد:اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز 

 را ضزح دّذ ّن گزٍّیاًَاع ٍ کبرثزد هطبلؼبت  -1

 را تَضیح دّذ ّن گزٍّیًحَُ کلی اًجبم هطبلؼبت  -2

 را تحلیل کٌذ ّن گزٍّیًقبط قَت ٍ ضؼف هطبلؼبت  -3

به  -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکوک آهوزض لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍش آهَسش :    

 .ردیگ یبؼذ از هر هرحله پرسص و پاسخ انجام ه یهنظور اثربخط

 اهکانات آهوزضی : کاهپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کوک آهوزضی

  هنبغ درض  :

 اپیذهیولوشی جاهغ در ػلوم بهذاضتی: تالیف پروانه خراسانی، هنیصه اسکنذری 

 و کنترل بیواریهای ضایغ در ایراى: دکتر فریذوى ػسیسی اپیذهیولوشی 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 

 

  



 ضطنجلسِ 

 

کبرضٌبسی ػلَم  : ثْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : ضٌجِ 98-99سبل تحصیلی  :  

 8-10سبػت:     17/12/98رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  اصَل اپیذهیَلَصی

 21تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 98تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 روش تجربی -انواع هطالؼات اپیذهیولوشیکیػنواى درض : 

 انواع و خصوصیات هطالؼه به روش تجربی :  آضنایی دانطجویاى با هذف کلی درض

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 را ثیبى ًوبیذ هطبلؼِ ثِ رٍش تجزثیاًَاع ٍ کبرثزد  -1

 را ضزح دّذ هطبلؼِ ثِ رٍش تجزثیًحَُ کلی اًجبم  -2

 را تحلیل کٌذ هطبلؼِ ثِ رٍش تجزثیًقبط قَت ٍ ضؼف  -3

به  -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکوک آهوزض لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍش آهَسش :    

 .ردیگ یبؼذ از هر هرحله پرسص و پاسخ انجام ه یهنظور اثربخط

 اهکانات آهوزضی : کاهپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کوک آهوزضی

  :هنبغ درض  

 اپیذهیولوشی جاهغ در ػلوم بهذاضتی: تالیف پروانه خراسانی، هنیصه اسکنذری 

 و کنترل بیواریهای ضایغ در ایراى: دکتر فریذوى ػسیسی اپیذهیولوشی 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5سهبى :  هذت 

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 

 

  



 ّفتنجلسِ 

 

کبرضٌبسی ػلَم  : ثْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : ضٌجِ 98-99سبل تحصیلی  :  

 8-10سبػت:    24/12/98رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  اصَل اپیذهیَلَصی

 21تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 98تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي تبریخ 

. 

 کارآزهاییهای بالینی -انواع هطالؼات اپیذهیولوشیکیػنواى درض : 

 انواع و خصوصیات کارآزهاییهای بالینی هذف کلی درض :  آضنایی دانطجویاى با

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 را ثیبى ًوبیذ کبرآسهبییْبی ثبلیٌیاًَاع ٍ کبرثزد  -1

 را ضزح دّذ کبرآسهبییْبی ثبلیٌیًحَُ کلی اًجبم  -2

 را تحلیل ًوبیذ کبرآسهبییْبی ثبلیٌیًقبط قَت ٍ ضؼف  -3

به  -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکوک آهوزض لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍش آهَسش :    

 .ردیگ یبؼذ از هر هرحله پرسص و پاسخ انجام ه یهنظور اثربخط

 اهکانات آهوزضی : کاهپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کوک آهوزضی

  هنبغ درض  :

 اپیذهیولوشی جاهغ در ػلوم بهذاضتی: تالیف پروانه خراسانی، هنیصه اسکنذری 

 و کنترل بیواریهای ضایغ در ایراى: دکتر فریذوى ػسیسی اپیذهیولوشی 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 

 

  



 ّطتنجلسِ 

 

کبرضٌبسی ػلَم  : ثْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : ضٌجِ 98-99سبل تحصیلی  :  

 8-10سبػت:    16/1/99رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  اصَل اپیذهیَلَصی

 21تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 98تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 هطالؼه اکولوشیک -انواع هطالؼات اپیذهیولوشیکیػنواى درض : 

 انواع و خصوصیات هطالؼات اکولوشیک درض :  آضنایی دانطجویاى با هذف کلی

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 را تَضیح دّذ هطبلؼبت اکَلَصیکاًَاع ٍ کبرثزد  -1

 را ضزح دّذ هطبلؼبت اکَلَصیکًحَُ کلی اًجبم  -2

 را تحلیل کٌذ هطبلؼبت اکَلَصیکًقبط قَت ٍ ضؼف  -3

به  -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکوک آهوزض لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍش آهَسش :    

 .ردیگ یبؼذ از هر هرحله پرسص و پاسخ انجام ه یهنظور اثربخط

 اهکانات آهوزضی : کاهپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کوک آهوزضی

  :هنبغ درض  

 اپیذهیولوشی جاهغ در ػلوم بهذاضتی: تالیف پروانه خراسانی، هنیصه اسکنذری 

 و کنترل بیواریهای ضایغ در ایراى: دکتر فریذوى ػسیسی اپیذهیولوشی 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5سهبى :  هذت 

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 

 

  



 ًْنجلسِ 

 

کبرضٌبسی ػلَم  : ثْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : ضٌجِ 98-99سبل تحصیلی  :  

 8-10سبػت:      23/1/99رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  اصَل اپیذهیَلَصی

 21تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 98تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي تبریخ 

. 

 روضهای انتخاب نوونهػنواى درض : 

 روضهای نوونه گیری در هطالؼات اپیذهیولوشیک هذف کلی درض :  آضنایی دانطجویاى با

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 را تَضیح دّذ اًَاع رٍضْبی ًوًَِ گیزی در هطبلؼبت اپیذهیَلَصیک )احتوبلی ٍ غیزاحتوبلی( -1

 اًَاع رٍضْبی ًوًَِ گیزی احتوبلی )تصبدفی سبدُ،...( را تَضیح دّذ -2

 اًَاع رٍضْبی ًوًَِ گیزی غیزاحتوبلی )رٍش ًوًَِ گیزی آسبى،...( را ثیبى ًوبیذ -3

 کبرثزد ّز یک اس رٍضْبی ًوًَِ گیزی در هطبلؼبت هختلف اپیذهیَلَصیک را تحلیل ًوبیذ -4

به  -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکوک آهوزض لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍش آهَسش :    

 .ردیگ یبؼذ از هر هرحله پرسص و پاسخ انجام ه یهنظور اثربخط

 اهکانات آهوزضی : کاهپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کوک آهوزضی

  هنبغ درض  :

 ػلوم بهذاضتی: تالیف پروانه خراسانی، هنیصه اسکنذری اپیذهیولوشی جاهغ در 

 و کنترل بیواریهای ضایغ در ایراى: دکتر فریذوى ػسیسی اپیذهیولوشی 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30سهبى:     هذت 

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 

 



 دّنجلسِ 

 

کبرضٌبسی ػلَم  : ثْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : دٍضٌجِ 98-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:     6/2/99رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاییًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی

 
 11تؼذاد داًطجَیبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 98تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي تبریخ 

. 

 روضهای هؼوول آهاری در تجسیه و تحلیل داده هاػنواى درض : 

 هؼوول آهاری در هطالؼات هوردضاهذیروضهای  هذف کلی درض :  آضنایی دانطجویاى با

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 را ثطٌبسذ. ًحَُ آًبلیش دادُ ّب در هطبلؼبت هَرد ضبّذی -1

 هحبسجِ فبصلِ اطویٌبى در هطبلؼبت هَرد ضبّذی غیزّوسبى را تَضیح دّذ. -2

 ٍ فبصلِ اطویٌبى در هطبلؼبت هَردضبّذی ّوسبى را تَضیح دّذ. odds ratioهحبسجِ  -3

 camtasiaنرم افسار  نت،ینرم افسار پاورپو ،یکوک آهوزض لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍش آهَسش :    

 اهکانات آهوزضی : کاهپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کوک آهوزضی

  هنبغ درض  :

 اپیذهیولوشی جاهغ در ػلوم بهذاضتی: تالیف پروانه خراسانی، هنیصه اسکنذری 

 و کنترل بیواریهای ضایغ در ایراى: دکتر فریذوى ػسیسی اپیذهیولوشی 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 

 

  



 یبسدّنجلسِ 

 

کبرضٌبسی ػلَم  گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:                    : ثْذاضت اٍس    داًطکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : ضٌجِ 98-99سبل تحصیلی  :  

 8-10سبػت:     13/2/99رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  اصَل اپیذهیَلَصی

 21تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 98تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 اداهه روضهای هؼوول آهاری در تجسیه و تحلیل داده هاػنواى درض : 

 روضهای هؼوول آهاری در هطالؼات هوگروهی هذف کلی درض :  آضنایی دانطجویاى با

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 ًحَُ هحبسجِ ًسجت خطز یب خطز ًسجی را تَضیح دّذ. -1

 ًحَُ هحبسجِ ًسجت هیشاى را ضزح دّذ. -2

  .ًحَُ اًذاسُ گیزی خطز هٌتست را تَضیح دّذ -3

 camtasiaنرم افسار  نت،ینرم افسار پاورپو ،یکوک آهوزض لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍش آهَسش :    

 اهکانات آهوزضی : کاهپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کوک آهوزضی

  هنبغ درض  :

 اپیذهیولوشی جاهغ در ػلوم بهذاضتی: تالیف پروانه خراسانی، هنیصه اسکنذری 

 و کنترل بیواریهای ضایغ در ایراى: دکتر فریذوى ػسیسی اپیذهیولوشی 

  ِدقیقِ  10سهبى:     هذت  هقذه 

 کلیبت درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 

 

  



 دٍاسدّنجلسِ 

 

کبرضٌبسی ػلَم  ثْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی: :داًطکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : ضٌجِ 98-99سبل تحصیلی  :  

 8-10سبػت:     20/2/99رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  اصَل اپیذهیَلَصی

 21تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 98تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 آسهَى هیبى تزم

 

 

  



 سیشدّنجلسِ 

 

 

کبرضٌبسی ػلَم  تحصیلی:: ثْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ داًطکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : ضٌجِ 98-99سبل تحصیلی  :  

 8-10سبػت:        27/2/99رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  اصَل اپیذهیَلَصی

 21تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 98تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 هایواریابتال به ب یریانذازه گ یضاخصهاػنواى درض : 

 انواع روضهای انذازه گیری بروز و ضیوع بیواریها هذف کلی درض :  آضنایی دانطجویاى با

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 دٍرُ ای را تؼزیف ًوَدُ ٍ کبرثزد آًْب را ثذاًذضیَع ًقطِ ای ٍ ضیَع  -1

  ثزٍس تجوؼی ٍ هیشاى ثزٍس را تؼزیف ًوَدُ ٍ کبرثزد آًْب را ثذاًذ -2

به  -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکوک آهوزض لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍش آهَسش :    

 .ردیگ یبؼذ از هر هرحله پرسص و پاسخ انجام ه یهنظور اثربخط

 اهکانات آهوزضی : کاهپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کوک آهوزضی

  هنبغ درض  :

 اپیذهیولوشی جاهغ در ػلوم بهذاضتی: تالیف پروانه خراسانی، هنیصه اسکنذری 

 و کنترل بیواریهای ضایغ در ایراى: دکتر فریذوى ػسیسی اپیذهیولوشی 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 

 

  



 چْبردّنجلسِ 

 

کبرضٌبسی ػلَم  : ثْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : ضٌجِ 98-99سبل تحصیلی  :  

 8-10سبػت:     3/3/99رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  اصَل اپیذهیَلَصی

 21تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 98تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 انواع خطاها در هطالؼات اپیذهیولوشیکػنواى درض : 

 انواع خطاها در هطالؼات اپیذهیولوشیک آضنایی دانطجویاى باهذف کلی درض :  

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 تفبٍت خطبی تصبدفی ٍ سیستوبتیک در هطبلؼبت اپیذهیَلَصیک را تَضیح دّذ -1

 اًَاع خطبّبی تصبدفی )خطبی ًوًَِ گیزی، خطبی اًذاسُ گیزی،...( را درک کزدُ ٍ تحلیل کٌذ -2

 اًَاع خطبّبی سیستوبتیک )سَگزایی اًتخبة، اًذاسُ گیزی،...( را ضزح دّذ -3

به  -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکوک آهوزض لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍش آهَسش :    

 .ردیگ یبؼذ از هر هرحله پرسص و پاسخ انجام ه یهنظور اثربخط

 آهوزضی : کاهپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کوک آهوزضیاهکانات 

  هنبغ درض  :

 اپیذهیولوشی جاهغ در ػلوم بهذاضتی: تالیف پروانه خراسانی، هنیصه اسکنذری 

 و کنترل بیواریهای ضایغ در ایراى: دکتر فریذوى ػسیسی اپیذهیولوشی 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 

 

  



 پبًشدّنجلسِ 

 

کبرضٌبسی ػلَم  گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:  : ثْذاضت اٍس                      داًطکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : ضٌجِ 98-99سبل تحصیلی  :  

 8-10سبػت:      10/3/99رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  اصَل اپیذهیَلَصی

 21تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هْکبهِ ػبضَرپَر هسئَل درس: دکتز 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 98تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 ضاخصهای انذازه گیری هرگ و هیر و ضذت بیواریهاػنواى درض : 

 ضاخصهای هرگ و هیر و ضذت بیواریها هذف کلی درض :  آضنایی دانطجویاى با

 

 اًتظبر هی رٍد: اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز

 ًحَُ هحبسجِ ضبخصْبی هزگ ٍ هیز ٍ ضذت ثیوبریْب را ثذاًذ ٍ ًتبیج را تحلیل کٌذ -1

  کبرثزد ّز یک اس ضبخصْب در ضزایط هختلف را درک کٌذ -2

به  -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکوک آهوزض لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍش آهَسش :    

 .ردیگ یبؼذ از هر هرحله پرسص و پاسخ انجام ه یهنظور اثربخط

 اهکانات آهوزضی : کاهپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کوک آهوزضی

  هنبغ درض  :

 اپیذهیولوشی جاهغ در ػلوم بهذاضتی: تالیف پروانه خراسانی، هنیصه اسکنذری 

 و کنترل بیواریهای ضایغ در ایراى: دکتر فریذوى ػسیسی اپیذهیولوشی 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 

 

  



 ضبًشدّنجلسِ 

 

کبرضٌبسی ػلَم  : ثْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : ضٌجِ 98-99سبل تحصیلی  :  

 8-10سبػت:      17/3/99رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  اصَل اپیذهیَلَصی

 21تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 98تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 ثزرسی اپیذهی ّب -ارائِ پزٍصُ داًطجَیبى

 

 ّفذّنجلسِ 

 

 پبیبى تزمآسهَى 

 


