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بهداشتی از قبیل مبارزه با بیماریهاي واگیر و اپیدمیولوژي یکی از دروس پایه بهداشت عمومی است که آشنایی با آن جهت درك کلیه فعالیتهاي :هدف کلی
  غیر واگیر و خدمات بهداشتی و غیره ضرورت دارد

  

  .نوشته شود مھارتی ،نگرشی ،شناختیحیطه هاي بر اساس   :اهداف اختصاصی
  .در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود

  حیطه شناختی
 بیان نمایدرا یولوژیدمیاپ تی، دامنه فعال يولوژیدمیاپ فیتعار راتییتغ ریو مس خچهیتار -1

 تاریخچه اپیدمیولوژي را شرح دهد -2

 را به اختصار توضیح دهدیولوژیدمیو کاربرد اپ  يولوژیدمیمتداول در اپ يواژه ها -3

 را شرح دهد کیولوژیدمیمفهوم گذار اپ -4

 را شرح دهد ) طیمح زبان،یم  زا،یماریعوامل ب( در جامعه  يماریشناخت عوامل موثر در وضع ب -5

 را توضیح دهد )، مدل چرخ   تی، شبکه عل يولوژیدمیمثلث اپ(   يولوژیدمیمختلف اپ يو مدلها يولوژیدمیاپ دگاهیاز د يماریب هیتوج -6

 بیان نماید ) تیمفهوم ارتباط و عل( بر حسب زمان ، مکان و شخص  کیولوژیدمیاپ يفاکتورها يبند میتقس -7

 را توضیح دهد يولوژیدمیآن ، منابع اطالعات در اپ نیتدو يو روشها پوتزیه -8

 را شرح دهد )، مثال ها ، اهداف  فیتعار(  يریشگیسطوح پ -٩

 و کاربرد آن در اپیمیولوژی توضیح دھد)  Proportion- Rate-Ratio(مفھوم    : شامل ( شاخصھای بھداشتی و کاربرد آن در اپیدمیولوژی و بھداشت  -10
 را شرح دھد حملھ،  حملھ ثانوی ، مرگ ، باروری، کشندگی،  بقا و امید بھ زندگیابتال،  : میزان ھای -11
 را توضیح دهد يولوژیدمیو ارتباط آن با اپ یگزارش دهو )  ( Surveillance systemنظام مراقبت   -12

 جیها، نتا مهیب ،یو درمان یآمار مربوط به مراکز بهداشت ،یاتیح عیمستندات مربوط  به وقا  ،يسرشمار:  شامل  يولوژیدمیمنابع اطالعات در اپ -13
 را توضیح دهد ...و  یبهداشت يهایبررس

و ) يارزش اخبار  ،یژگیو و تیحساس( اعتبار : شامل  يغربالگر يآزمونها، )ها  اریمفهوم ، انواع، اهداف ، کاربرد هار، و مع(   يغربالگر -14



 را شرح دهد يریتکرارپذ

 ي را توضیح دهدولوژیدمیدر اپ تیمفهوم ارتباط و عل - 15

 را شرح دهد گذشته نگر یو همگروه یهمگروه ،يشاهد- مورد ،یمقطع ،یفیتوص: يمشاهده ا مطالعه:شامل کیولوژیدمیانواع مطالعات اپ - 16

شده  یتصادف يو آزمون ها)   (Field Trial( ییصحرا يها آزمون:شامل)    Interventional  ای  Experimental  ( ي مطالعه مداخله ا - 17
 را شرح دهد) ( RCT = Randomized Clinical Trialینیبال

 را توضیح دهد هایدمیاپ یکنترل و نحوه گزارش ده ،یتعارف، انواع، مراحل بررس - 18

 را شرح دهد خدمات یابیو ارزش يزیدر برنامه ر يولوژیدمینقش اپ - 19

  
  حیطه نگرشی

  و پزشکی است یبهداشتدر علوم فراگیران باور دارند که علم اپیدمیولوژي پایه و اساس توسعه  .1
 .باشندهمه گیرشناسی و کنترل بیماریها عالقه مند  بحث هاي  به فراگیران  .2

  .وظیفه حرفه اي خود بدانندعلل وقوع و انتشار بیماریها را اساس  پاسخ براي یافتن درپرسش گري و انجام پژوش هاي همه گیرشناسی فراگیران  .3
  .دنتکالیف خود را به دقت و در مهلت تعیین شده انجام دهفراگیران  .4

  حیطه مهارتی
 .د میزانهاي ابتال و مرگ را محاسبه کندنتوانفراگیران ب - １

 دمیولوژي بیماریها باشدیادر به طرح سواالت و تدوین فرضیات جدید در اپقفراگیران  - ２

 آزمون یک برنامه غربالگري، شاخص هاي، حساسیت، ویژگی و ارزش اخباري محاسبه نمایدبا فرض در دست داشتن نتایج  - ３

 .تحلیلی و بالینی براي یافتن پاسخ سواالت و آزمون فرضیات در اپیدمیولوزي بیماریها باشد. قادر به طراحی پژوهش هاي توصیفیفراگیران  - ４

 نمایدیزیبرنامه ریی فرضی مثل بیماري وبا دمیاپبراي کنترل یک  - ５

 
  

  

  :استاد چگونگی فعالیت
دستیابی به اهداف هدایتدانشجو در  - 5براساس هدف درسی در این جلسه  طرحسؤال-  4.معرفیدرسجدید- - 3   پرسشازدرسقبل-2. حضوروغیاب - 1

  .این جلسه  درمباحث بندي جمع - 7 در این جلسهموضوعات مطرح شده  پرسشوپاسخدرباره– 6 کلی درس 
  

  ).تناسب دارد شتریب رانیفراگ يهایژگیو و یآموزش يرا که با هدف ها یروش.(پرسش و پاسخ، ،یسخنران:شیوه تدریس

  .برد تیواو گاهی پرژکتور، . کامپیوتر:وسایل کمک آموزشی 
  

  :چگونگی فعالیت دانشجو
- 4بحث هاي گروهی  در مشارکتفعال - 3یشایع ها يماریبمورد اصول همه گیرشناسی و کنترو ل  طرحسؤالوبحثدر- 2.پاسخبهسؤالهاي استاد- 1

  کالس نکته برداري از مباحث توجهبهمطالباستادو
  

  مرتبط با درس و جدیدو یافته هاي تحقیقاتی براي ارانه موضوعات تشویق مطالعه منابع کمکی معرفی شده و   :تکالیف دانشجو



  :نحوه ارزیابی دانشجو
  2: نمره پاسخ به سواالت و رعایت نظم کالس

  18: نمره پایان ترم
  
  

  . )سر فصل دروس باید طبق سر فصل هاي ارائه شده وزارت خانه باشد: توجه(جدول زمانبندي درس  

  رئوس مطالب  ردیف

  دامنھ فعالیت اپیدمیولوژی ریف اپیدمیولوژی ، اتعتاریخچھ و مسیر تغییرات   1

  و کاربرد اپیدمیولوژیواژه ھای متداول در اپیدمیولوژی    2

  مفھوم گذار اپیدمیولوژیک  3

  ) محیط  ،میزبان ، عوامل بیماریزا( شناخت عوامل موثر در وضع بیماری در جامعھ   4

  )مدل چرخ   ،شبکھ علیت  ،مثلث اپیدمیولوژی (  توجیھ بیماری از دیدگاه اپیدمیولوژی و مدلھای مختلف اپیدمیولوژی   5

  )مفھوم ارتباط و علیت ( مکان و شخص  ،تقسیم بندی فاکتورھای اپیدمیولوژیک بر حسب زمان   6

  یولوژیدمیمنابع اطالعات در اپ،ھیپوتز و روشھای تدوین آن  7

  )اھداف ، مثال ھا ، تعاریف ( سطوح پیشگیری   8

  و کاربرد آن در اپیمیولوژی Proportion- Rate-Ratioمفھوم     : شامل ( شاخصھای بھداشتی و کاربرد آن در اپیدمیولوژی و بھداشت   9
  بقا و امید بھ زندگی  ، کشندگی ،باروری، مرگ  ،حملھ ثانوی  ، حملھ ، ابتال: میزان ھای

  ارتباط آن با اپیدمیولوژی و گزارش دھی و)  Surveillance system( نظام مراقبت   10

، آمار مربوط بھ مراکز بھداشتی و درمانی، بیمھ ھا، مستندات مربوط  بھ وقایع حیاتی سرشماری، :  شامل  یولوژیدمیمنابع اطالعات در اپ  11
  ...نتایج بررسیھای بھداشتی و 

  ) و معیار ھا  ر،کاربرد ھا ،اھداف  ،انواع ،مفھوم (  غربالگری   12
  و تکرارپذیری ) ارزش اخباری ، حساسیت و ویژگی( اعتبار : آزمونھای غربالگری شامل 

 مفھوم ارتباط و علیت در اپیدمیولوژی  13

  :شامل کیولوژیدمیانواع مطالعات اپ  14
 شاھدی، ھمگروھی و ھمگروھی گذشتھ نگر-توصیفی، مقطعی، مورد: مطالعھ مشاھده ای

  :شامل ) Interventional  یا  Experimental(  مطالعھ مداخلھ ای  15
 ) RCT=RandomisedCinical Trial(شده بالینی    تصادفی و آزمون ھای ) Field Trial(آزمون ھای صحرایی 

 میھاپیدتعارف، انواع، مراحل بررسی، کنترل و نحوه گزارش دھی ا  16

 نقش اپیدمیولوژی در برنامھ ریزی و ارزشیابی خدمات  17
  

  .لطفا طبق اصول رفرنس نویسی و کامل نوشته شود:منابع درسی
 آخرین انتشار .نشر گپ. ترجمه دکتر خسین صباغیانف دکتر کورش هالکویی نائینی.  اپیدمیولوژي. لئون. گوردیس .١
 آخرین انتشار. ترجمه دکتر ناصري و دکتر ملک افضلی. مازنر جودیت، اصول اپیدمیولوژي .2

  :سایر منابع کمکی
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انتشارات . ویرایش ھیجدھم. صباغیان حسین ترجمھ دکتر. دکتر دیوید ال  ھمین: ویراستار، در انسان کنترل بیماریھای واگیر دار دستور کار  .٣
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