
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول

 محیط کارشناسی/بهداشت مقطع / رشته تحصیلی:           محیط بهداشت گروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 13/11/98تاريخ ارائه درس : 98-99ال دوم سال تحصيلي سمنيسال تحصيلي  :  

 16-18 ساعت:                             يکشنبهروز:  اصول اپيدميولوژی نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  19 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضيه ذوالقدر مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

. 

 اصول اپيدميولوژی عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 اپيدميولوژی تاريخچه و مسير تغييرات تعاريف اپيدميولوژی، دامنه فعاليت اپيدميولوژی 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو بايد بتواند:

 اپیدمیولوژی را تعریف کند. -

 تاریخچه اپیدمیولوژی را شرح دهد.  -

 دامنه فعالیت اپیدمیولوژی را توصیف کند.  -

              پرسش و پاسخبحث گروهي  -سخنرانيروش آموزش : 

 تخته سفيد، ويدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،يکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 گپ انتشارات " گوردیس اپیدمیولوژی " حسین صباغیان، -

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

  دقيقه   10   :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



 
 جلسه دوم 

 کارشناسی/بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت محیط گروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 20/11/98تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 16-18 ساعت:                             يکشنبهروز:  اصول اپيدميولوژی نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  19 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 اصول اپیدمیولوژیعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 واژه های متداول در اپيدميولوژی و کاربرد اپيدميولوژی، مفهوم گذر اپيدميولوژی 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو بايد بتواند:

 واژه های متداول در اپیدمیولوژی را شرح دهد.  -

 کاربرد اپیدمیولوژی را شرح دهد. -

 مفهوم گذر اپیدمیولوژیک را تفسیر کند.  -
              گروهي  پرسش و پاسخبحث -سخنرانيروش آموزش : 

 تخته سفيد، ويدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،يکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 گپ انتشارات " گوردیس اپیدمیولوژی " حسین صباغیان، -

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

  دقيقه   10زمان:   مدت  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه سوم 

 کارشناسی/بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت محیط گروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 27/11/98تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 16-18 ساعت:                             يکشنبهروز:  اصول اپيدميولوژی نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  19 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 اپیدمیولوژیاصول عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 محيط(  -ميزبان -شناخت عوامل موثر در وضع بيماری در جامعه ) عوامل بيماريزا
 اهداف جزئی : 

 دانشجو بايد 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.  -
              بحث گروهي  پرسش و پاسخ-سخنرانيروش آموزش : 

 تخته سفيد، ويدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،يکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 گپ انتشارات " گوردیس اپیدمیولوژی " حسین صباغیان، -

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 10زمان :   مدت 

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه چهارم 

 کارشناسی/بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت محیط گروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 4/12/98تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 16-18 ساعت:                             يکشنبهروز:  اصول اپيدميولوژی نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  19 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 اصول اپیدمیولوژیعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 مدلهای مختلف اپيدميولوژيک 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو بايد بتواند:

 مدل مثلث اپیدمیولوژیک را شرح دهد.  -

 مدل شبکه علیت در ایجاد بیماری را توضیح دهد.  -

 مدل چرخ را توضیح دهد.  -
              بحث گروهي  پرسش و پاسخ-سخنرانيروش آموزش : 

 تخته سفيد، ويدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،يکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 گپ انتشارات " گوردیس اپیدمیولوژی " حسین صباغیان، -

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه پنجم 

 کارشناسی/بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت محیط گروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 11/12/98تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 16-18 ساعت:                             يکشنبهروز:  اصول اپيدميولوژی نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  19 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90کالس: مدت 

 
 

 اصول اپیدمیولوژیعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 شخص  –مکان  -تقسيم بندی فاکتورهای اپيدميولوژيک بر حسب زمان
 اهداف جزئی : 

 دانشجو بايد 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.  -
              بحث گروهي  پرسش و پاسخ-سخنرانيروش آموزش : 

 تخته سفيد، ويدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،يکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 گپ انتشارات " گوردیس اپیدمیولوژی " حسین صباغیان، -

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه ششم 

 کارشناسی/بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت محیط گروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 25/12/98تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 16-18 ساعت:                             يکشنبهروز:  اصول اپيدميولوژی نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  19 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 اصول اپیدمیولوژیعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 سطوح پيشگيری 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو بايد 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.  -
              مجازیروش آموزش : 

 وتريکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 گپ انتشارات " گوردیس اپیدمیولوژی " حسین صباغیان، -

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه هفتم 

 کارشناسی/بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت محیط گروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 17/1/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 16-18 ساعت:                             يکشنبهروز:  اصول اپيدميولوژی نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  19 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90کالس: مدت 

 
 

 اصول اپیدمیولوژیعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 شاخصهای بهداشتي و کاربردهای آن در اپيدميولوژی و بهداشت 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو بايد بتواند:

 شاخصهای مهم در اپیدمیولوژی را توضیح دهد. -

 کاربرد شاخص را بیان کند.  -

 شاخصهای مهم را بتواند تفسیر کند.  -
              مجازیروش آموزش : 

 وتريکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 گپ انتشارات " گوردیس اپیدمیولوژی " حسین صباغیان، -

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه هشتم 

 محیطکارشناسی/بهداشت مقطع / رشته تحصیلی:              محیط بهداشت گروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 24/1/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيسمال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 16-18 ساعت:                            يکشنبهروز:  اصول اپيدميولوژی نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدرمدرسين) به ترتيب حروف  5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:     دقيقه 90مدت کالس: 

 اصول اپيدميولوژی عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 مفهوم ميزان و نسبت و کاربرد آنها 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو بايد بتواند:

 مفهوم میزان را با ذکر مثال بیان کند.  -

 کاربرد نسبت را با مثال توضیح دهد.  -

 تفاوت میزان و نسبت را شرح دهد. -
              بحث گروهي  پرسش و پاسخ-سخنرانيروش آموزش : 

 تخته سفيد، ويدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،يکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 گپ انتشارات " گوردیس اپیدمیولوژی " حسین صباغیان، -

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه نهم 

 کارشناسی/بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت محیط گروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 31/1/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 16-18 ساعت:                             يکشنبهروز:  اصول اپيدميولوژی نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  19 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 اصول اپیدمیولوژیعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 ميزانهای ابتال، حمله، حمله ثانويه و مرگ باروری کشندگي بقا و اميد به زندگي 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو بايد 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.  -
              بحث گروهي  پرسش و پاسخ-سخنرانيروش آموزش : 

 تخته سفيد، ويدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،يکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 گپ انتشارات " گوردیس اپیدمیولوژی " حسین صباغیان، -

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 20زمان:     مدت 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه دهم 

 محیطکارشناسی/بهداشت مقطع / رشته تحصیلی:          محیطبهداشت گروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

  7/2/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيسمال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 16-18 ساعت:                             شنبه يکروز:  اصول اپيدميولوژی نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  19 تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:   دقيقه 90کالس: مدت 

 اصول اپيدميولوژی عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 نظام مراقبت و گزارش دهي 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو بايد بتواند:

 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.  -
              بحث گروهي  پرسش و پاسخ-سخنرانيروش آموزش : 

 ويدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونتتخته سفيد،  وتر،يکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 گپ انتشارات " گوردیس اپیدمیولوژی " حسین صباغیان، -

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه يازدهم 

 کارشناسی/بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت محیط گروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 14/2/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 16-18 ساعت:                             يکشنبهروز:  اصول اپيدميولوژی نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  19 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 اصول اپیدمیولوژیعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 منابع اطالعات در اپيدميولوژی 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو بايد بتواند:
 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.  -
              بحث گروهي  پرسش و پاسخ-سخنرانيروش آموزش : 

 تخته سفيد، ويدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،يکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 گپ انتشارات " گوردیس اپیدمیولوژی " حسین صباغیان، -

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه دوازدهم 

 کارشناسی/بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت محیط گروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 21/2/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 16-18 ساعت:                             يکشنبهروز:  اصول اپيدميولوژی نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  19 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 اصول اپیدمیولوژیعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 انواع غربالگری، اهداف، کاربرد آزمونها 
 اهداف جزئی : 

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

 غربالگری را بیان کند.  انواع -

 فرق غربالگری با بیماریابی را بداند.  -
              بحث گروهي  پرسش و پاسخ-سخنرانيروش آموزش : 

 تخته سفيد، ويدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،يکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 گپ انتشارات " گوردیس اپیدمیولوژی " حسین صباغیان، -

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه سيزدهم 

 کارشناسی/بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت محیط گروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 28/2/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 16-18 ساعت:                             يکشنبهروز:  اصول اپيدميولوژی نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  19 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 اصول اپیدمیولوژیعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 انواع مطالعات در اپيدميولوژی 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو باید بتواند 

 انواع مطالعات اپیدمیولوژیک را بیان کند.  -

 کاربرد مطالعات، گزارش مورد و مجموعه موارد و معایب و محاسن آنها را شرح دهد.  -
              بازديد علمي روش آموزش : 

 تخته سفيد، ويدئوپروژکتور، نرم افزار پاورپونت وتر،يکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 گپ انتشارات " گوردیس اپیدمیولوژی " حسین صباغیان، -

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه چهاردهم 

 کارشناسی/بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت محیط گروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 4/3/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 16-18 ساعت:                             يکشنبهروز:  اصول اپيدميولوژی نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  19 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 اصول اپیدمیولوژیعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 مراحل بررسي و کنترل و نحوه گزارش دهي اپيدمي ها 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو بايد بتواند:
 انواع اپیدمی ها را بداند.  -

 نحوه مدیریت در مقابل اپیدمی ها را شرح دهد.  -
              مجازیروش آموزش : 

 وتريکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 گپ انتشارات " گوردیس اپیدمیولوژی " حسین صباغیان، -

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه پانزدهم 

 

 کارشناسی/بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت محیط گروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 11/3/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 16-18 ساعت:                             يکشنبهروز:  اصول اپيدميولوژی نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  19 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90کالس: مدت 

 
 

 اصول اپیدمیولوژیعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 مراقبت ها 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو بايد بتواند:

 نحوه جداسازی بیماران حساس را بیان کند  -

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

 وتريکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 گپ انتشارات " گوردیس اپیدمیولوژی " حسین صباغیان، -

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

  دقيقه   10زمان:   مدت  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه شانزدهم 

 کارشناسی/بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت محیط گروه آموزشی:                          بهداشت:  دانشکده

 18/3/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 16-18 ساعت:                             يکشنبهروز:  اصول اپيدميولوژی نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  19 :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر راضيه ذوالقدر 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:    دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 اپیدمیولوژیاصول عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 نقش برنامه ريزی و ارزشيابي خدمات 
 اهداف جزئی : 

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

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

 وتريکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 گپ انتشارات " گوردیس اپیدمیولوژی " حسین صباغیان، -

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 


