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 مقدمه:

 خدمات و واگیر غیر و واگیر بیماریهای با مبارزه قبیل از بهداشتی فعالیتهای کلیه درک جهت اپیدمیولوژی با دانشجویان آشنایی

 .دارد ضرورتغیره  و بهداشتی

 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 
 

 تاریخچه و مسیر تغییرات تعاریف اپیدمیولوژی، دامنه فعالیت اپیدمیولوژی  (1

 واژه های متداول در اپیدمیولوژی و کاربرد اپیدمیولوژی  (2

 مفهوم گذار اپیدمیولوژی  (3

 محیط( -میزبان -بیماریزاشناخت عوامل موثر بر وضع بیماری در جامعه) عوامل  (4

 مدلهای مختلف اپیدمیولوژیک  (5

 تقسیم بندی فاکتورهای اپیدمیولوژیک بر حسب زمان، مکان، شخص  (6

 سطوح پیشگیری  (7

 شاخصهای بهداشتی و کاربردهای آن در اپیدمیولوژی و بهداشت  (8

 مفهوم میزان و نسبت کاربرد آنها  (9

 یطبهداشت محکارشناسی مقطع و رشته تحصیلی:        محیطبهداشت گروه آموزشی: بهداشت               دانشکده :  

 واحد 2  :  تعداد واحد    اصول اپیدمیولوژی  :  نام درس

 نظری نوع واحد :

  16-18یکشنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد پیش نیاز:

 دانشکده بهداشت  مکان برگزاری:

 

 دکتر راضیه ذوالقدر مسئول برنامه :  

 دکتر راضیه ذوالقدر حروف الفبا(:مدرسین) به ترتیب 

 5/11/98تاریخ تدوین و بازنگری:             دکتر راضیه ذوالقدر تهیه و تنظیم : 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 ی کشندگی بقا و امید به زندگی میزانهای ابتال، حمله، حمله ثانویه و مرگ بارور (10

 نظام مراقبت و گزارش دهی  (11

 منابع اطالعات در اپیدمیولوژی  (12

 کاربرد آزمونها  –اهداف  -غربالگری انواع آن (13

 انواع مطالعات در اپیدمیولوژی  (14

 مراحل بررسی ، کنترل و نحوه گزلرش دهی اپیدمی (15

 نقش برنامه ریزی و ارزشیابی خدمات  (16

 

 هدف کلی 

 اپیدمیولوژی تاریخچه و مسیر تغییرات تعاریف اپیدمیولوژی، دامنه فعالیت اپیدمیولوژی 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 اپیدمیولوژی را تعریف کند. -

 تاریخچه اپیدمیولوژی را شرح دهد.  -

 دامنه فعالیت اپیدمیولوژی را توصیف کند.  -

 هدف کلی 

 واژه های متداول در اپیدمیولوژی و کاربرد اپیدمیولوژی، مفهوم گذر اپیدمیولوژی 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 واژه های متداول در اپیدمیولوژی را شرح دهد.  -

 کاربرد اپیدمیولوژی را شرح دهد. -

 مفهوم گذر اپیدمیولوژیک را تفسیر کند.  -

 هدف کلی 

 محیط(  -میزبان -ر وضع بیماری در جامعه ) عوامل بیماریزاشناخت عوامل موثر د

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 عوامل موثر بر وضعیت بیماری از جمله عوامل بیماری زا را شرح دهد.  -

 عوامل ایجاد کننده بیماری از نظر فاکتورهای میزبان را توضیح دهید.  -

 عوامل ایجاد کننده مربوط به فاکتورهای محیطی را بیان کنید.  -

 

 هدف کلی

 مدلهای مختلف اپیدمیولوژیک 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 مدل مثلث اپیدمیولوژیک را شرح دهد.  -

 مدل شبکه علیت در ایجاد بیماری را توضیح دهد.  -

 مدل چرخ را توضیح دهد.  -

 هدف کلی 

 شخص  –مکان  -فاکتورهای اپیدمیولوژیک بر حسب زمان تقسیم بندی



 اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 فاکتورهای اپیدمیولوژیک توصیفی بر حسب زمان را بداند.  -

 شرایط نامطلوب فیزیکی در محیط کار را شرح دهد.  -

 شرایط محیط کار از نظر مواد شیمیایی و فشارهای شغلی را توضیح دهد.  -

 هدف کلی 

 سطوح پیشگیری 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 پیشگیری را تعریف کند.  -

 پیشگیری نخستین و اولیه را با ذکر مثال بیان کند.  -

 پیشگیری ثانویه را با ذکر مثال بیان کند.  -

 پیشگیری ثالثیه را با مثال شرح دهد.  -

 

 هدف کلی 

 اپیدمیولوژی و بهداشت  شاخصهای بهداشتی و کاربردهای آن در

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 شاخصهای مهم در اپیدمیولوژی را توضیح دهد. -

 کاربرد شاخص را بیان کند.  -

 شاخصهای مهم را بتواند تفسیر کند.  -

 

 هدف کلی 

 مفهوم میزان و نسبت و کاربرد آنها 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 مفهوم میزان را با ذکر مثال بیان کند.  -

 کاربرد نسبت را با مثال توضیح دهد.  -

 میزان و نسبت را شرح دهد. تفاوت  -

 هدف کلی 

 میزانهای ابتال، حمله، حمله ثانویه و مرگ باروری کشندگی بقا و امید به زندگی 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 میزان ابتال را بتواند محاسبه کند.  -

 میزان حمله و حمله ثانویه را  به دست آورد و تفسیر کند.  -

 میزان کشندگی را با ذکر مثال تفسیر کند.  -

 شاخص بقا و امید به زندگی را بتواند به دست آورد و تفسیر کند.  -

 هدف کلی 

 نظام مراقبت و گزارش دهی 

  اهداف اختصاصی 



 بتواند: دانشجو باید

 نظام مراقبت بیماریها را تعریف کند.  -

 بیماریهای قابل گزارش فوری را بیان کند.  -

 بیماریهایی که به صورت هفتگی گزارش می شوند را بداند.  -

 نحوه مراقبت بیماریهای واگیر و غیرواگیر را شرح دهد.  -

 هدف کلی 

 منابع اطالعات در اپیدمیولوژی 

  اهداف اختصاصی 

 و باید بتواند:دانشج
 سرشماری را تعریف کند و نحوه استفاده از اطالعات در سرشماری را بداند.  -

 نحوه جمع آوری اطالعات از طریق آمار حیاتی را شرح دهد.  -

 شاخص های مهم از ذیج حیاتی را توضیح دهد.  -

 هدف کلی 

 انواع غربالگری، اهداف، کاربرد آزمونها 

  اهداف اختصاصی 

 باید بتواند:دانشجو 
 تعریف غربالگری را با ذکر مثال بداند.  -

 غربالگری را بیان کند.  انواع -

 فرق غربالگری با بیماریابی را بداند.  -

 هدف کلی 

 انواع مطالعات در اپیدمیولوژی 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
 انواع مطالعات اپیدمیولوژیک را بیان کند.  -

 کاربرد مطالعات، گزارش مورد و مجموعه موارد و معایب و محاسن آنها را شرح دهد.  -

 هدف کلی 

 مراحل بررسی و کنترل و نحوه گزارش دهی اپیدمی ها 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 انواع اپیدمی ها را بداند.  -

 نحوه مدیریت در مقابل اپیدمی ها را شرح دهد.  -

 هدف کلی 

 مراقبت ها 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 نحوه جداسازی بیماران حساس را بیان کند  -

 نحوه مراقبت از بیماران در معرض خطر را توضیح دهد.  -
 

 هدف کلی 

 نقش برنامه ریزی و ارزشیابی خدمات 

  اهداف اختصاصی 



 دانشجو باید بتواند:
 فرایند برنامه در اپیدمیولوژی را بداند.  -

 نحوه ارزیابی و ارزشیابی در برنامه های اپیدمیولوژی را بیان کند.  -

 

 

 روش آموزش 
 

به روش سخنرانی و با بهره گیری از وسایل کمک آموزشی تخته سفید، نرم افزار پاورپونت، ویدئو پروژکتورانجام می گیرد و 

 به منظور اثربخشی بعد از هرمرحله پرسش و پاسخ انجام می گیرد. 

 

 شرايط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 

  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 کامپیوتر، تخته سفید، ویدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت 

 

   آموزش دهنده 

   :دکتر راضیه ذوالقدراساتیدمربوطه 

 

  منابع اصلي درسي: 
 گپ انتشارات " گوردیس اپیدمیولوژی " حسین صباغیان، -

 1392 پژوه، اول،نشررویان چاپ."کاربردی شناسی گیر همه "، افضلی،حسین ملک -

  ارزشيابي 

 
 نحوه ارزشیابی         

  حضور منظم و فعال در کالس درس 

  امتحان میان ترم 

  امتحان پایان ترم 

 

 

  نحوه محاسبه نمره كل 
 نمره  2حضور منظم و فعال در کالس درس   

 نمره  4 امتحان میان ترم 

 نمره  14 امتحان پایان ترم 

 

 مقررات 

     10حداقل نمره قبولي                                    

 غيبت موجه  4              تعداددفعات مجاز غيبت در كالس        

 

 



 

 

 

 
    اصول اپیدمیولوژی  درس زمانبندي جدول

تاريخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه

 مدرس
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نیاز

روش 

 ارزشیابي

13/11/98 2 

تاریخچه و مسیر تغییرات 

تعاریف اپیدمیولوژی، 

 دامنه فعالیت اپیدمیولوژی 

 دکتر ذوالقدر
-سخنرانی

بحث گروهی  

پرسش و 

 پاسخ

تختااه  وتر،یکاامپ 

سااااااااااافید، 

ویااادئوپروژکتور، 

نااااارم افااااازار 

 پاورپونت

حضور منظم و فعال 

 در کالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

20/11/98 2 

واژه های متداول در 

اپیدمیولوژی و کاربرد 

 اپیدمیولوژی 

دکتر 

 ذوالقدر
-سخنرانی

بحث گروهی  

پرسش و 

 پاسخ

تختااه  وتر،یکاامپ 

سااااااااااافید، 

ویااادئوپروژکتور، 

نااااارم افااااازار 

 پاورپونت

حضور منظم و فعال 

 در کالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

27/11/98 2 

دکتر  مفهوم گذار اپیدمیولوژی 

 ذوالقدر
-سخنرانی

بحث گروهی  

پرسش و 

 پاسخ

تخته  وتر،یکامپ

سفید، 

ویدئوپروژکتور، 

نرم افزار 

 پاورپونت

حضور منظم و فعال 

 در کالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

4/12/98 2 

شناخت عوامل موثر بر 

وضع بیماری در جامعه) 

 -میزبان -عوامل بیماریزا

 محیط(

دکتر 

 ذوالقدر

-سخنرانی

بحث گروهی  

پرسش و 

 پاسخ

تخته  وتر،یکامپ

سفید، 

ویدئوپروژکتور، 

نرم افزار 

 پاورپونت

حضور منظم و فعال 

 در کالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

11/12/98 2 

مدلهای مختلف 

 اپیدمیولوژیک 

دکتر 

 ذوالقدر

-سخنرانی

بحث گروهی  

پرسش و 

 پاسخ

تخته  وتر،یکامپ

سفید، 

ویدئوپروژکتور، 

نرم افزار 

 پاورپونت

حضور منظم و فعال 

 در کالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

25/12/98 2 

تقسیم بندی فاکتورهای 

اپیدمیولوژیک بر حسب 

 زمان، مکان، شخص 

دکتر 

 ذوالقدر

وتریکامپ مجازی حضور منظم و فعال  

 در کالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

17/1/99 2 

دکتر  سطوح پیشگیری 

 ذوالقدر

وتریکامپ مجازی حضور منظم و فعال  

 در کالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -



24/1/99 2 

شاخصهای بهداشتی و 

کاربردهای آن در 

 اپیدمیولوژی و بهداشت 

دکتر 

 ذوالقدر

-سخنرانی

  بحث گروهی

پرسش و 

 پاسخ

تخته  وتر،یکامپ

سفید، 

ویدئوپروژکتور، 

نرم افزار 

 پاورپونت

حضور منظم و فعال 

 در کالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

31/1/99 2 

مفهوم میزان و نسبت 

 کاربرد آنها 

دکتر 

 ذوالقدر

-سخنرانی

بحث گروهی  

پرسش و 

 پاسخ

تخته  وتر،یکامپ

سفید، 

ویدئوپروژکتور، 

نرم افزار 

 پاورپونت

حضور منظم و فعال 

 در کالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

7/2/99 2 

میزانهای ابتال، حمله، 

حمله ثانویه و مرگ باروری 

کشندگی بقا و امید به 

 زندگی 

دکتر 

 ذوالقدر

-سخنرانی

بحث گروهی  

پرسش و 

 پاسخ

تخته  وتر،یکامپ

سفید، 

ویدئوپروژکتور، 

نرم افزار 

 پاورپونت

حضور منظم و فعال 

 در کالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

14/2/99 2 

نظام مراقبت و گزارش 

 دهی 

دکتر 

 ذوالقدر

-سخنرانی

بحث گروهی  

پرسش و 

 پاسخ

تخته  وتر،یکامپ

سفید، 

ویدئوپروژکتور، 

نرم افزار 

 پاورپونت

حضور منظم و فعال 

 در کالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

21/2/99 2 

منابع اطالعات در 

 اپیدمیولوژی 

دکتر 

 ذوالقدر

-سخنرانی

بحث گروهی  

پرسش و 

 پاسخ

تخته  وتر،یکامپ

سفید، 

ویدئوپروژکتور، 

نرم افزار 

 پاورپونت

حضور منظم و فعال 

 در کالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

28/2/99 8 
 -غربالگری انواع آن

 کاربرد آزمونها  –اهداف 

دکتر 

 ذوالقدر

 امتحان میان ترم  - - بازدید علمی 

 امتحان پایان ترم -

4/3/99 2 

انواع مطالعات در 

 اپیدمیولوژی 

دکتر 

 ذوالقدر

وتریکامپ مجازی  حضور منظم و فعال  

 در کالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

11/3/99 2 

مراحل بررسی ، کنترل و 

 نحوه گزلرش دهی اپیدمی

دکتر 

 ذوالقدر

وتریکامپ مجازی حضور منظم و فعال  

 در کالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

18/3/99 2 

نقش برنامه ریزی و 

 ارزشیابی خدمات 

دکتر 

 ذوالقدر

وتریکامپ مجازی حضور منظم و فعال  

 در کالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


