
 
 

 

  

 

 
 

 (lesson Planطزح درس رٍساًِ )

 جلسِ اٍل
 

کارشناسی ػلوم  هقطغ / رشته تحصیلی:             ػلوم تغذیهگزوه آهوسشی:                         تهذاشت اوس: دانشکذه
 تغذیه

 ضٌبِ تبريخ ارائِ درس : 99-99سبل تحصيلي  :  

 9-10 سبعت:     23/22/89رٍس:  اصَل اپيذهيَلَصیًبم درس )ٍاحذ(  :  

 21 تعذاد داًطجَيبى  : ًظزی ًَع ٍاحذ:

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90کالس: هذت 

 99 بْوي تبريخ تذٍيي/ببسًگزی:

. 

 تاریخچه و تعاریف علم اپیذمیولوشیػنواى درس : 

 تاریخچه و تؼاریف ػلن اپیذهیولوصی هذف کلی درس :  آشنایی دانشجویاى تا

 

 
 در پایاى اس فزاگیز انتظار هی رود:اهذاف جشئی : 

 اپیذهیولوصی را توضیح دهذتؼزیف ػلن  -1

 گذارهای اپیذهیولوصیک و تغییز در الگوهای هیزایی را شزح داده و تحلیل کنذ -2

 اهذاف و کارتزدهای اپیذهیولوصی را تحلیل کنذ -3
 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش روش آهوسش :    

 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکانات آهوسشی : 

  هنثغ درس  :
 اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتی: تالیف پروانه خراسانی، منیژه اسکندری 

 و کنترل بیماریهای شایع در ایران: دکتر فریدون عزیزی اپیدمیولوژی 

  دقيقِ  10هذت سهبى:      هقذهه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 داًطکذُ علَم پشضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش علَم پشضکي

 ٍاحذ بزًبهِ ريشی درسي ٍ آهَسضي

 



  دقيقِ 30هذت سهبى:      بخص دٍم درس 

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیاتی درس 

 دٍمجلسِ 
 

کارشناسی ػلوم  : تهذاشت اوس                        گزوه آهوسشی: ػلوم تغذیه             هقطغ / رشته تحصیلی:دانشکذه
 تغذیه

 تبريخ ارائِ درس : ضٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 9-10سبعت:       28/22/89رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  اصَل اپيذهيَلَصی

 21تعذاد داًطجَيبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 انواع مطالعات اپیذمیولوشیکػنواى درس : 

 تقسین تنذی و کارتزد انواع هطالؼات اپیذهیولوصیکی دانشجویاى تاهذف کلی درس :  آشنایی 

 

 اهذاف جشئی : در پایاى اس فزاگیز انتظار هی رود:
 تقسین تنذی هطالؼات اپیذهیولوصیکی )هشاهذه ای و هذاخله ای( را تذانذ -1

 انواع هطالؼات هشاهذه ای )هوردی، تز پایه داده های هؼوول،...( را تحلیل کنذ -2

 هطالؼات هذاخله ای )کارآسهایی های تالینی، کارآسهایی های هیذانی،...( را شزح دهذانواع  -3

 تقسین تنذی انواع هطالؼات تز حسة توصیفی و تحلیلی را توضیح دهذ -4

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش روش آهوسش :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکانات آهوسشی : 

  هنثغ درس  :
 اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتی: تالیف پروانه خراسانی، منیژه اسکندری 

 و کنترل بیماریهای شایع در ایران: دکتر فریدون عزیزی اپیدمیولوژی 

  دقيقِ  10هذت سهبى:      هقذهه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیاتی درس 



 
 سَمجلسِ 

کارشناسی ػلوم  : تهذاشت اوس                        گزوه آهوسشی: ػلوم تغذیه             هقطغ / رشته تحصیلی:دانشکذه
 تغذیه

 تبريخ ارائِ درس : ضٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 9-10سبعت:      32/22/89رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  اصَل اپيذهيَلَصی

 21تعذاد داًطجَيبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 مطالعات مقطعی -انواع مطالعات اپیذمیولوشیکػنواى درس : 

 انواع و خصوصیات هطالؼات هقطؼی :  آشنایی دانشجویاى تاهذف کلی درس 

 
 اهذاف جشئی : در پایاى اس فزاگیز انتظار هی رود:

 انواع و کارتزد هطالؼات هقطؼی را توضیح دهذ -1

 نحوه کلی انجام هطالؼات هقطؼی را شزح دهذ -2

 نقاط قوت و ضؼف هطالؼات هقطؼی را تحلیل کنذ -3

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ به روش سخنرانیروش آهوسش :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکانات آهوسشی : 

  هنثغ درس  :
  بهداشتی: تالیف پروانه خراسانی، منیژه اسکندریاپیدمیولوژی جامع در علوم 

 ی و کنترل بیماریهای شایع در ایران: دکتر فریدون عزیزیاپیدمیولوژ 

  دقيقِ  10هذت سهبى:      هقذهه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30   هذت سهبى:  

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیاتی درس 

 

  



 چْبرمجلسِ 
 

کارشناسی ػلوم  : تهذاشت اوس                        گزوه آهوسشی: ػلوم تغذیه             هقطغ / رشته تحصیلی:دانشکذه
 تغذیه

 ارائِ درس : ضٌبِ تبريخ 99-99سبل تحصيلي  :  

 9-10سبعت:    4/23/89رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  اصَل اپيذهيَلَصی

 21تعذاد داًطجَيبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 مطالعه مورد شاهذی -انواع مطالعات اپیذمیولوشیکیػنواى درس : 

 انواع و خصوصیات هطالؼات هورد شاهذی هذف کلی درس :  آشنایی دانشجویاى تا

 

 
 اهذاف جشئی : در پایاى اس فزاگیز انتظار هی رود:

 انواع و کارتزد هطالؼات هورد شاهذی را شزح دهذ -1

 شاهذی را توضیح دهذنحوه کلی انجام هطالؼات هورد  -2

 نقاط قوت و ضؼف هطالؼات هورد شاهذی را تحلیل کنذ -3

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش روش آهوسش :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکانات آهوسشی : 

  هنثغ درس  :
 اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتی: تالیف پروانه خراسانی، منیژه اسکندری 

 و کنترل بیماریهای شایع در ایران: دکتر فریدون عزیزی اپیدمیولوژی 

  دقيقِ  10هذت سهبى:      هقذهه 

 درس کلیات  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیاتی درس 

 
  



 پٌجنجلسِ 
 

کارشناسی ػلوم  گزوه آهوسشی: ػلوم تغذیه             هقطغ / رشته تحصیلی:      : تهذاشت اوس                  دانشکذه
 تغذیه

 تبريخ ارائِ درس : ضٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 9-10سبعت:     21/23/89رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  اصَل اپيذهيَلَصی

 21تعذاد داًطجَيبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَرهسئَل درس:  2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 مطالعه هم گروهی -انواع مطالعات اپیذمیولوشیکیػنواى درس : 

 انواع و خصوصیات هطالؼات هن گزوهی هذف کلی درس :  آشنایی دانشجویاى تا

 
 فزاگیز انتظار هی رود:اهذاف جشئی : در پایاى اس 

 را شزح دهذ هن گزوهیانواع و کارتزد هطالؼات  -1

 را توضیح دهذ هن گزوهینحوه کلی انجام هطالؼات  -2

 را تحلیل کنذ هن گزوهینقاط قوت و ضؼف هطالؼات  -3

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش روش آهوسش :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکانات آهوسشی : 

  هنثغ درس  :
 اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتی: تالیف پروانه خراسانی، منیژه اسکندری 

 و کنترل بیماریهای شایع در ایران: دکتر فریدون عزیزی اپیدمیولوژی 

  دقيقِ  10هذت سهبى:      هقذهه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیاتی درس 

 

  



 ضطنجلسِ 
 

کارشناسی ػلوم  : تهذاشت اوس                        گزوه آهوسشی: ػلوم تغذیه             هقطغ / رشته تحصیلی:دانشکذه
 تغذیه

 تبريخ ارائِ درس : ضٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 9-10سبعت:     21/23/89رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  اصَل اپيذهيَلَصی

 21تعذاد داًطجَيبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 روش تجربی -انواع مطالعات اپیذمیولوشیکیػنواى درس : 

 انواع و خصوصیات هطالؼه ته روش تجزتی :  آشنایی دانشجویاى تا هذف کلی درس

 

 
 اهذاف جشئی : در پایاى اس فزاگیز انتظار هی رود:

 را تیاى نوایذ هطالؼه ته روش تجزتیانواع و کارتزد  -1

 را شزح دهذ هطالؼه ته روش تجزتینحوه کلی انجام  -2

 را تحلیل کنذ هطالؼه ته روش تجزتینقاط قوت و ضؼف  -3

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش روش آهوسش :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکانات آهوسشی : 

  :هنثغ درس  
 اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتی: تالیف پروانه خراسانی، منیژه اسکندری 

 و کنترل بیماریهای شایع در ایران: دکتر فریدون عزیزی اپیدمیولوژی 

  دقيقِ  10هذت سهبى:      هقذهه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5سهبى :  هذت 

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیاتی درس 

 
  



 ّفتنجلسِ 
 

کارشناسی ػلوم  : تهذاشت اوس                        گزوه آهوسشی: ػلوم تغذیه             هقطغ / رشته تحصیلی:دانشکذه
 تغذیه

 تبريخ ارائِ درس : ضٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 9-10سبعت:    35/23/89رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  اصَل اپيذهيَلَصی

 21تعذاد داًطجَيبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تذٍيي/ببسًگزی: بْوي تبريخ 

. 

 کارآزماییهای بالینی -انواع مطالعات اپیذمیولوشیکیػنواى درس : 

 انواع و خصوصیات کارآسهاییهای تالینی هذف کلی درس :  آشنایی دانشجویاى تا

 
 اهذاف جشئی : در پایاى اس فزاگیز انتظار هی رود:

 را تیاى نوایذ کارآسهاییهای تالینیانواع و کارتزد  -1

 را شزح دهذ کارآسهاییهای تالینینحوه کلی انجام  -2

 را تحلیل نوایذ کارآسهاییهای تالینینقاط قوت و ضؼف  -3

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش روش آهوسش :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکانات آهوسشی : 

  هنثغ درس  :
 اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتی: تالیف پروانه خراسانی، منیژه اسکندری 

 و کنترل بیماریهای شایع در ایران: دکتر فریدون عزیزی اپیدمیولوژی 

  دقيقِ  10هذت سهبى:      هقذهه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیاتی درس 

 

  



 ّطتنجلسِ 
 

کارشناسی ػلوم  : تهذاشت اوس                        گزوه آهوسشی: ػلوم تغذیه             هقطغ / رشته تحصیلی:دانشکذه
 تغذیه

 تبريخ ارائِ درس : ضٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 9-10سبعت:    22/2/88رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  اصَل اپيذهيَلَصی

 21تعذاد داًطجَيبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 مطالعه اکولوشیک -انواع مطالعات اپیذمیولوشیکیػنواى درس : 

 انواع و خصوصیات هطالؼات اکولوصیک درس :  آشنایی دانشجویاى تا هذف کلی

 

 
 اهذاف جشئی : در پایاى اس فزاگیز انتظار هی رود:

 را توضیح دهذ هطالؼات اکولوصیکانواع و کارتزد  -1

 را شزح دهذ هطالؼات اکولوصیکنحوه کلی انجام  -2

 را تحلیل کنذ هطالؼات اکولوصیکنقاط قوت و ضؼف  -3
 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش روش آهوسش :    

 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکانات آهوسشی : 

  :هنثغ درس  
 اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتی: تالیف پروانه خراسانی، منیژه اسکندری 

 و کنترل بیماریهای شایع در ایران: دکتر فریدون عزیزی اپیدمیولوژی 

  دقيقِ  10هذت سهبى:      هقذهه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5سهبى :  هذت 

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیاتی درس 

 

  



 ًْنجلسِ 
 

کارشناسی ػلوم  : تهذاشت اوس                        گزوه آهوسشی: ػلوم تغذیه             هقطغ / رشته تحصیلی:دانشکذه
 تغذیه

 تبريخ ارائِ درس : ضٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 9-10سبعت:      34/2/88رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  اصَل اپيذهيَلَصی

 21تعذاد داًطجَيبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تذٍيي/ببسًگزی: بْوي تبريخ 

. 

 روشهای انتخاب نمونهػنواى درس : 

 روشهای نوونه گیزی در هطالؼات اپیذهیولوصیک هذف کلی درس :  آشنایی دانشجویاى تا

 

 
 اهذاف جشئی : در پایاى اس فزاگیز انتظار هی رود:

 را توضیح دهذ انواع روشهای نوونه گیزی در هطالؼات اپیذهیولوصیک )احتوالی و غیزاحتوالی( -1

 انواع روشهای نوونه گیزی احتوالی )تصادفی ساده،...( را توضیح دهذ -2

 انواع روشهای نوونه گیزی غیزاحتوالی )روش نوونه گیزی آساى،...( را تیاى نوایذ -3

 کارتزد هز یک اس روشهای نوونه گیزی در هطالؼات هختلف اپیذهیولوصیک را تحلیل نوایذ -4
 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش روش آهوسش :    

 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکانات آهوسشی : 

  هنثغ درس  :
 علوم بهداشتی: تالیف پروانه خراسانی، منیژه اسکندری اپیدمیولوژی جامع در 

 و کنترل بیماریهای شایع در ایران: دکتر فریدون عزیزی اپیدمیولوژی 

  دقيقِ  10هذت سهبى:      هقذهه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30سهبى:     هذت 

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیاتی درس 

 

  



 دّنجلسِ 
 

کارشناسی ػلوم  : تهذاشت اوس                        گزوه آهوسشی: ػلوم تغذیه             هقطغ / رشته تحصیلی:دانشکذه
 تغذیه

 تبريخ ارائِ درس : دٍضٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:     2/3/88رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاييًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تذٍيي/ببسًگزی: بْوي تبريخ 

. 

 روشهای معمول آماری در تجسیه و تحلیل داده هاػنواى درس : 

 هؼوول آهاری در هطالؼات هوردشاهذیروشهای  هذف کلی درس :  آشنایی دانشجویاى تا

 

 
 اهذاف جشئی : در پایاى اس فزاگیز انتظار هی رود:

 را تشناسذ. نحوه آنالیش داده ها در هطالؼات هورد شاهذی -1

 هحاسثه فاصله اطویناى در هطالؼات هورد شاهذی غیزهوساى را توضیح دهذ. -2

 و فاصله اطویناى در هطالؼات هوردشاهذی هوساى را توضیح دهذ. odds ratioهحاسثه  -3

 camtasiaنرم افسار  نت،ینرم افسار پاورپو ،یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش روش آهوسش :    

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکانات آهوسشی : 

  هنثغ درس  :
 اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتی: تالیف پروانه خراسانی، منیژه اسکندری 

 و کنترل بیماریهای شایع در ایران: دکتر فریدون عزیزی اپیدمیولوژی 

  دقيقِ  10هذت سهبى:      هقذهه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیاتی درس 

 

  



 يبسدّنجلسِ 
 

کارشناسی ػلوم  گزوه آهوسشی: ػلوم تغذیه             هقطغ / رشته تحصیلی:                    : تهذاشت اوس    دانشکذه
 تغذیه

 تبريخ ارائِ درس : ضٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 9-10سبعت:     24/3/88رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  اصَل اپيذهيَلَصی

 21تعذاد داًطجَيبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ادامه روشهای معمول آماری در تجسیه و تحلیل داده هاػنواى درس : 

 روشهای هؼوول آهاری در هطالؼات هوگزوهی هذف کلی درس :  آشنایی دانشجویاى تا

 

 
 اهذاف جشئی : در پایاى اس فزاگیز انتظار هی رود:

 نحوه هحاسثه نسثت خطز یا خطز نسثی را توضیح دهذ. -1
 نحوه هحاسثه نسثت هیشاى را شزح دهذ. -2

  .نحوه انذاسه گیزی خطز هنتسة را توضیح دهذ -3

 camtasiaنرم افسار  نت،ینرم افسار پاورپو ،یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش روش آهوسش :    

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکانات آهوسشی : 

  هنثغ درس  :
 اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتی: تالیف پروانه خراسانی، منیژه اسکندری 

 و کنترل بیماریهای شایع در ایران: دکتر فریدون عزیزی اپیدمیولوژی 

  دقيقِ  10سهبى:     هذت  هقذهه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیاتی درس 

 

  



 دٍاسدّنجلسِ 
 

کارشناسی ػلوم  تهذاشت اوس                        گزوه آهوسشی: ػلوم تغذیه             هقطغ / رشته تحصیلی: :دانشکذه
 تغذیه

 تبريخ ارائِ درس : ضٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 9-10سبعت:     31/3/88رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  اصَل اپيذهيَلَصی

 21تعذاد داًطجَيبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 
 آزمون میان ترم

 
 

  



 سيشدّنجلسِ 

 

 

کارشناسی ػلوم  تحصیلی:: تهذاشت اوس                        گزوه آهوسشی: ػلوم تغذیه             هقطغ / رشته دانشکذه
 تغذیه

 تبريخ ارائِ درس : ضٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 9-10سبعت:        31/3/88رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  اصَل اپيذهيَلَصی

 21تعذاد داًطجَيبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 هایماریابتال به ب یریانذازه گ یشاخصهاػنواى درس : 

 انواع روشهای انذاسه گیزی تزوس و شیوع تیواریها هذف کلی درس :  آشنایی دانشجویاى تا

 
 اهذاف جشئی : در پایاى اس فزاگیز انتظار هی رود:

 دوره ای را تؼزیف نووده و کارتزد آنها را تذانذشیوع نقطه ای و شیوع  -1

  تزوس تجوؼی و هیشاى تزوس را تؼزیف نووده و کارتزد آنها را تذانذ -2
 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش روش آهوسش :    

 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکانات آهوسشی : 

  هنثغ درس  :
 اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتی: تالیف پروانه خراسانی، منیژه اسکندری 

 و کنترل بیماریهای شایع در ایران: دکتر فریدون عزیزی اپیدمیولوژی 

  دقيقِ  10هذت سهبى:      هقذهه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیاتی درس 

 

  



 چْبردّنجلسِ 
 

کارشناسی ػلوم  : تهذاشت اوس                        گزوه آهوسشی: ػلوم تغذیه             هقطغ / رشته تحصیلی:دانشکذه
 تغذیه

 تبريخ ارائِ درس : ضٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 9-10سبعت:     4/4/88رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  اصَل اپيذهيَلَصی

 21تعذاد داًطجَيبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 انواع خطاها در مطالعات اپیذمیولوشیکػنواى درس : 

 انواع خطاها در هطالؼات اپیذهیولوصیک آشنایی دانشجویاى تاهذف کلی درس :  

 

 
 اهذاف جشئی : در پایاى اس فزاگیز انتظار هی رود:

 تفاوت خطای تصادفی و سیستواتیک در هطالؼات اپیذهیولوصیک را توضیح دهذ -1

 انواع خطاهای تصادفی )خطای نوونه گیزی، خطای انذاسه گیزی،...( را درک کزده و تحلیل کنذ -2

 انواع خطاهای سیستواتیک )سوگزایی انتخاب، انذاسه گیزی،...( را شزح دهذ -3
 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش روش آهوسش :    

 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکانات آهوسشی : 

  هنثغ درس  :
 اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتی: تالیف پروانه خراسانی، منیژه اسکندری 

 و کنترل بیماریهای شایع در ایران: دکتر فریدون عزیزی اپیدمیولوژی 

  دقيقِ  10هذت سهبى:      هقذهه 

 درس کلیات  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیاتی درس 

 

  



 پبًشدّنجلسِ 
 

کارشناسی ػلوم  گزوه آهوسشی: ػلوم تغذیه             هقطغ / رشته تحصیلی:         : تهذاشت اوس               دانشکذه
 تغذیه

 تبريخ ارائِ درس : ضٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 9-10سبعت:      21/4/88رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  اصَل اپيذهيَلَصی

 21تعذاد داًطجَيبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَرهسئَل  2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 شاخصهای انذازه گیری مرگ و میر و شذت بیماریهاػنواى درس : 

 شاخصهای هزگ و هیز و شذت تیواریها هذف کلی درس :  آشنایی دانشجویاى تا

 
 اس فزاگیز انتظار هی رود:اهذاف جشئی : در پایاى 

 نحوه هحاسثه شاخصهای هزگ و هیز و شذت تیواریها را تذانذ و نتایج را تحلیل کنذ -1

  کارتزد هز یک اس شاخصها در شزایط هختلف را درک کنذ -2
 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش روش آهوسش :    

 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکانات آهوسشی : 

  هنثغ درس  :
 اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتی: تالیف پروانه خراسانی، منیژه اسکندری 

 و کنترل بیماریهای شایع در ایران: دکتر فریدون عزیزی اپیدمیولوژی 

  دقيقِ  10هذت سهبى:      هقذهه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیاتی درس 

 

  



 ضبًشدّنجلسِ 
 

کارشناسی ػلوم  : تهذاشت اوس                        گزوه آهوسشی: ػلوم تغذیه             هقطغ / رشته تحصیلی:دانشکذه
 تغذیه

 تبريخ ارائِ درس : ضٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 9-10سبعت:      21/4/88رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  اصَل اپيذهيَلَصی

 21تعذاد داًطجَيبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 
 بزرسي اپيذهي ّب -ارائِ پزٍصُ داًطجَيبى

 

 ّفذّنجلسِ 
 

 پبيبى تزمآسهَى 
 


