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 مقدمه:

با توجه به اهمیت توزیع و انتشار بیماری های واگیر و غیرواگیر جهت کنترل و پیشگیری آن، در این درس، دانشجو با 

تنفسی و غیره که از طریق هوا، غذا یا آب تعریف اپیدمیولوژی و عوامل خطر و ایمن سازی و مبارزه با عفونت های 

منتقل می شود، آشنا خواهد شد و نسبت به بیماری های غیرواگیر مثل سوء تغذیه و سرطان ها و بیماری های روانی و 

 سوانح و بالیا جهت جلوگیری از بروز آن ها اشراف خواهد یافت.

 :اين درس شامل موارد زير مي باشد عناوين كلي

 (عوامل خطر سالمتیو  )تعریف اپیدمیولوژی اتیکل 

 ها های انتقال و کنترل بیماری راه 

  )میزان حمله ثانویه –ایمن سازی )مصونیت میزبان 

 توزیع بیماری ها، تعیین اولویت ها و منابع اطالعات بیماری های عفونی 

                 بهداشت عمومیگروه آموزشی:                                  دانشکده: بهداشت اوز

 بهداشت عمومی کارشناسی  مقطع و رشته تحصیلی:  

  2تعداد واحد:  اپیدمیولوژی بیماری های شايع در ايران: نام درس

 نظری :نوع واحد

 12الي  10 –ها يکشنبه روز و ساعت برگزاری كالس:   ندارد پیش نیاز:

 بهداشت اوزدانشکده  مکان برگزاری:

 

 حامد دالم: مسئول برنامه

 حامد دالم مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 حامد دالم: تهیه و تنظیم

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 اپیدمیولوژی عفونت های منتقله از طریق هوا 

 از طریق آب و غذاعفونت های منتقله  اپیدمیولوژی 

 عفونت های ناشی از تماس مستقیم اپیدمیولوژی 

 بیماری های منتقله بوسیله بندپایان اپیدمیولوژی 

 بیماری های مشترک بین انسان و حیوان اپیدمیولوژی 

 بیماری های غیرواگیر اپیدمیولوژی 

 ناخوشی های دماغی اپیدمیولوژی 

 هدف كلي 

  انتشار بیماری های واگیر و غیرواگیرآشنایی با عوامل موثر بر توزیع و 

 آشنایی با راه های انتقال، پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر و غیرواگیر 

 :اهداف اختصاصي 

 :بتواند دیدرس با نیدانشجو پس از اتمام ا
 علم اپیدمیولوژی را تعریف نماید 
 مفهوم سالمتی را تعریف نماید 
 عوامل خطر مرتبط با سالمتی را شرح دهد 
 راه های انتقال بیماری ها را توضیح دهد 
 مفهوم پیشگیری و کنترل بیماری ها را شرح دهد 
 مفهوم ایمن سازی را شرح دهد 
 میزان حمله ثانویه را تعریف کند 
 نحوه توزیع بیماری را توضیح دهد 
 اولویت های مربوط به پیشگیری و کنترل بیماری ها را شرح دهد 

 ی را بیان نمایدمنابع اطالعات بیماری های عفون 
 شایع ترین عفونت های منتقله از طریق هوا را ذکر نماید 
 اپیدمیولوژی عفونت های حاد تنفسی را شرح دهد 
 اپیدمیولوژی عفونت های استرپتوکوکی و عوارض آن را بیان نماید 
 اپیدمیولوژی سرخک را توضیح دهد 
 اپیدمیولوژی سیاه سرفه را بیان نماید 
  بیان نمایداپیدمیولوژی جذام را 
 اپیدمیولوژی سل را بیان نماید 
 اپیدمیولوژی مننژیت مننگوکوکی را بیان نماید 

 شایع ترین عفونت های منتقله از طریق آب و غذا را ذکر نماید 

 اپیدمیولوژی اسهال های حاد باکتریایی را شرح دهد 

 اپیدمیولوژی تیفوئید را شرح دهد 

 اپیدمیولوژی فلج اطفال را شرح دهد 

  اپیدمیولوژی هپاتیت های نوعA  وE را شرح دهد 

 اپیدمیولوژی ژیاردیازیس را شرح دهد 

 اپیدمیولوژی آمیبیازیس را شرح دهد 

 اپیدمیولوژی کرم های روده ای را شرح دهد 

 شایع ترین عفونت های ناشی از تماس مستقیم را ذکر نماید 



 اپیدمیولوژی بیماری های مقاربتی را شرح دهد 

 هپاتیت های ویروسی نوع  اپیدمیولوژیB  وC را شرح دهد 

 اپیدمیولوژی تراخم را شرح دهد 

 اپیدمیولوژی کزاز را شرح دهد 

 اپیدمیولوژی شیستوزمیازیس را شرح دهد 

 شایع ترین بیماری های منتقله از طریق بندپایان را ذکر کند 

 اپیدمیولوژی ماالریا را ذکر کند 

 ضیح دهداپیدمیولوژی سالک جلدی و احشایی را تو 
  بیماری های مشترک بین انسان و حیوان را ذکر کندشایع ترین 
 اپیدمیولوژی هاری را شرح دهد 
 اپیدمیولوژی کیست هیداتیک را شرح دهد 
 اپیدمیولوژی توکسوپالسموز را شرح دهد 
 اپیدمیولوژی بروسلوزیس را شرح دهد 
 اپیدمیولوژی تنیازیس را شرح دهد 

  غیرواگیر را ذکر کندشایع ترین بیماری های 

 اپیدمیولوژی سوء تغذیه را بیان نماید 

 اپیدمیولوژی سرطان های شایع در ایران و جهان را بیان نماید 

 اپیدمیولوژی ناتوانی ها را بیان نماید 

  عروقی را شرح دهد -اپیدمیولوژی بیماری های قلبی 

 اپیدمیولوژی دیابت را بیان نماید 

 را ذکر کند اپیدمیولوژی سوانح و تصادفات 

 اپیدمیولوژی سیل و زلزله را شرح دهد 

 شایع ترین ناخوشی های دماغی )روانی( را ذکر کند 

 اپیدمیولوژی اسکیزوفرنی را بیان نماید 

 اپیدمیولوژی افسردگی را بیان نماید 

 اپیدمیولوژی خودکشی را بیان نماید 

 روش آموزش 

 سخنرانی با استفاده از پاورپوئینت و وایت برد 

  گروهی و پرسش و پاسخبحث 

 

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشي بخش 

 وایت برد و ماژیککامپیوتر، ویدوئو پروژکتور ،اسالید ، 

   آموزش دهنده 
  حامد دالممربوطه:  استاد 

 



 منابع اصلي درسي: 

 )آخرین انتشار( -جانقربانی دکتر فریدون عزیزی، دکتر حسین حاتمی و دکتر  – اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع در ایران -
 )آخرین انتشار( –دکتر پروین یاوری  –اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران  -

 -بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مبارزه و کنترل بیماری های واگیر و غیرواگیر  -

 )آخرین انتشار(

  ارزشیابي 

 نحوه ارزشیابي         

 پرسش و پاسخ کالسی 

  ترم میانامتحان 

 امتحان پایان ترم 

  نحوه محاسبه نمره كل 

  :نمره 2پرسش و پاسخ کالسی 

  :نمره 5امتحان کتبی میان ترم 

  :نمره 13امتحان کتبی پایان ترم 

 مقررات 

 10: حداقل نمره قبولی  

 جلسه 3دفعات مجاز غیبت در کالس:  تعداد     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 رانیدر ا عیشا يها يماریب يولوژیدمیاپ درس زمانبندي جدول

 تاریخ ارائه
ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امکانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابی

13/11/1398 12 - 10 

)تعریف  اتیکل

اپیدمیولوژی و 

عوامل خطر 

 سالمتی(

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

20/11/1398 12 - 10 
راه های انتقال و 

 کنترل بیماری ها
 حامد دالم

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

27/11/1398 12 - 10 
 یساز منیا

 (زبانیم تی)مصون
 حامد دالم

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

04/12/1398 12 - 10 

ها،  یماریب عیتوز

ها و  تیاولو نییتع

منابع اطالعات 

 یعفون یها یماریب

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

11/12/1398 12 - 10 

عفونت  یولوژیدمیاپ

منتقله از  یها

 هوا قیطر

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

17/01/1399 12 - 10 

عفونت  یولوژیدمیاپ

منتقله از  یها

 هوا قیطر

و  حامد دالم

 دانشجو

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

24/01/1399 12 - 10 

عفونت  یولوژیدمیاپ

منتقله از  یها

 آب و غذا قیطر

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

31/01/1399 12 - 10 

عفونت  یولوژیدمیاپ

منتقله از  یها

 آب و غذا قیطر

و  حامد دالم

 دانشجو

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

07/02/1399 12 - 10 

عفونت  یولوژیدمیاپ

از تماس  یناش یها

 میمستق

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

 امتحان میان ترم 9 - 10 14/02/1399

14/02/1399 12 - 10 
عفونت  یولوژیدمیاپ

از تماس  یناش یها
 دالمحامد 

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

پرسش و 

 پاسخ



 برد و ماژیک میمستق

21/02/1399 12 - 10 

 یولوژیدمیاپ

منتقله  یها یماریب

 انیبندپا لهیبوس

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

28/02/1399 12 - 10 

 یولوژیدمیاپ

 یها یماریب

انسان  نیمشترک ب

 وانیو ح

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

11/03/1399 12 - 10 

 یولوژیدمیاپ

 یها یماریب

 ریرواگیغ

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

18/03/1399 12 - 10 

 یولوژیدمیاپ

 یها یماریب

 ریرواگیغ

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

18/03/1399 14- 12 

 یولوژیدمیاپ

 یها یناخوش

 یدماغ

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

 ترم جلسه هفدهم: امتحان پايان

 


