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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آموزشی  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی

 آموزش الکترونیک

 
 

 اصول :کارگاه/دوره/عنوان درس

 اپیدمیولوژی 
  بهداشت گروه آموزشی:

 تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

 ساعت 2/34
 بهداشتانشکده د دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی:

 : کارگاه/دوره /مدت زمان ارائه درس نفر 32تعداد گروه هدف:

گروه  رشته  و مقطع تحصیلی

کارشناسی ناپیوسته  :هدف 

 بهداشت عمومی

 99 بهمن زمان شروع:

 مشخصات استاد مسؤول:

 نام
نام 

 خانوادگی
 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه

 Shakiba_mm@yahoo.com 09303223911 01333824663 استادیار شکیبا مریم

 شخصات استادان/مدرسان همکار:م

 نام
نام 

 خانوادگی
 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه

      

 

  الکترونیک دورهطرح 
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 معرفي و اهداف درس

 

 كلمه در مورد درس بنویسید. 300تا  250. معرفي مختصري در حدود 1
 

است.   وامع انسانیجدر و سایر حاالت مرتبط با تندستی یین کننده بیماریها اپیدمیولوژی علم شناسایی توزیع و عوامل تع

داشتی و رویکردهای مختلف اپیدمیولوژیک جهت بررسی مشکالت بهاصول اپیدمیولوژی در این درس فراگیران با 

شتی جامعه اهداف و کاربردهای این علم در شناسایی و حل مشکالت بهداجایگاه، تاریخچه، جامعه آشنا می شوند. 

ماری به جهت ارتقاء سالمت ارائه می شود. سطوح چهارگانه پیشگیری از بیماریها براساس شناخت سیر طبیعی بی

 ظر شاخصهاینداشنجویان ارائه می شود. روشهای سنجش اندازه بیماریها برای شناخت حجم مشکل و مقایسه جوامع از 

کید بر عات مهم تشخیص زودرس و پیشگیری سطح دوم  با تابهداشتی و نیز مبحث غربالگری بعنوان یکی از موضو

ای  لعات مشاهدهانواع مطالعات اپیدمیولوژیک شامل مطاشناخت اعتبار آزمون های غربالگری مورد بحث قرار می گیرد. 

روشهای  ث اپیدمی وو مداخله ای، بهمراه ویژگیهای طراحی و محاسبات مربوطه ارائه شده  و در پایان دانشجویان با مبح

ر دشخص شده را دانشجویان در طول دوره ضمن مطالعه به موقع مطالب باید تکالیف مبررسی اپیدمی ها آشنا می شوند. 

د. تکالیف مرحله % نمره نهایی را تشکیل می ده80گزینه ای است و  4مهلت معین انجام دهند. آزمون پایان ترم بصورت 

 نمره  را به خود اختصاص خواهند داد.  %5تکالیف % ، حضور فعال و به انجام به موقع 15ای 

 

 

 كارگاه/دوره:/اهداف كلي درس
رجامعه و ربیماریها دهدف ازارائه این درس انتقال اطالعات الزم درمورد اصول اپیدمیولوژی وپزشکی پیشگیری ، علل ایجادوچگونگی انتشا

 .همچنین آشنایی با منابع اطالعاتی درموردهمه گیری می باشد

 

 كارگاه/دوره:/هداف اختصاصي درسا

 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از 

 آشنا شود.  در بین علوم مرتبط با سالمت و کاربردها و اهداف آن علم اپیدمیولوژیجایگاه  تعریف ،تاریخچه و با

 با مفاهیم گذار سالمت، گذار اپیدمیولوژیک و گذار دموگرافیک آشنا شود.

 حل اشنا شود.ر یک از مراهیعی بیماری از دیدگاه بالینی و پیشگیری آشنا شود. با مراحل چهار گانه بیماری و سطوح پیشگیری برای با سیر طب

یولوژی برای دلهای اپیدممبا مفهوم بیماری از دیدگاه اپیدمیولوژی ، عوامل موثر بر ایجاد بیماری شامل عوامل میزبان و محیطی آشنا شود. 

 ریها، معیارهای علیت و انواع روابط علی را بشناسد.ایجاد بیما

   آشنا شود.ژی شاخصهای بهداشتی در اپیدمیولوی اندازه گیری بیماری شامل میزان و نسبت و نسبت شانس و خطر و شاخصهابا انواع 

 روشهای سنجش کیفیت برنامه غربالگری آشنا شود غربالگری ونقش آن درکشف بیماریها وبا  

ومطالعات تجربی  اپیدمیولوژی تحلیلی )مطالعات و  ( زمان – مکان –اپیدمیولوژی توصیفی )شخص  شامل طالعات اپیدمیولوژی روشهای م 

 د . مشاهده ای ( را شرح ده
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 ی اپیدمی را فراگیرد.سالگوهای مختلف همه گیری و مراحل برر

 

 

 

 ......1400-1399.......اول..........نیمسال  -تقویم درسي الکترونیکي

 مدرس عنوان جلسه

 نوع

-سانهر) صوتی/ چند 

 ای(

 تاریخ پایان تاریخ شروع

1.  

در علوم اپیدمیولوژی جایگاه 
 مرتبط با سالمت

 ریف اپیدمیولوژی اعت
 سیر تحول اپیدمیولوژی 

 اهداف اپیدمیولوژی 
آشنایی با مفهوم گذار 
اپیدمیولوژیک و گذار 

 دموگرافیک

 همانروز 19/11/99 چند رسانه اي دكتر شکیبا

2.  

توجیه بیماری از دیدگاه 
 اپیدمیولوژی

مدلهای بوم شناختی اپیدمیولوژی 
، استخوان ماهی-چرخ-)مثلث

 شبکه علیت، مدل علت تامه(
 روابط علیتی و معیارهای علیت. 

 همانروز 99/11/26 چند رسانه اي

3.  

، مراحل سیر طبیعی بیماری
)اول  و سطوح پیشگیری بیماری،

 تا چهارم(

 همانروز 3/12/99 د رسانه ايچن

4.  

اندازه گیری وقوع بیماری ها 
 وکاربرد آن در اپیدمیولوژی

آشنایی با مفاهیم میزان، نسبت و 
 انواع میزان بروز و شیوع،  تناسب

مفاهیم میزان ابتال، میزان حمله ، 
میزان حمله ثانویه، کشندگی، 

 میزان بقا
شاخصهای بهداشتی در 
نها اپیدمیولوژی و کاربرد آ

 )باروری، مرگ و میر(

 همانروز 10/12/99 چند رسانه اي
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5.  

تعریف غربالگری، انواع ، اصول 
اساسی وبرنامه های غربالگری ، 
شاخصهای حساسیت و ویژگی، 

 نقشه برش متغیرهای کمی

 همانروز 17/12/99 چند رسانه اي

6.  

تاثیر شرایط مختلف بر حساسیت 
و ویژگی، ارزش اخباری مثبت و 
منفی، ارتباط اعتبارآزمون، شیوع 
بیماری و ارزش اخباری آزمون، 

 پایایی و بازده آزمون

 همانروز 24/12/99 چند رسانه اي

7.  
روشهای مختلف جمع آوری 

 اطالعات
 15/1/1400  

8.  

معرفی انواع مطالعات ، 
ر حسب اپیدمیولوژی توصیفی ب

 زمان و مکان شخص

 

 همانروز 22/1/1400 چند رسانه اي

9.  

 معرفی مطالعات مقطعی
 مطالعات مورد شاهدی: 

 مطالعهطرح و چارچوب 
 مورد شاهدی 

روش تجزیه و تحلیل 
آوری شده اطالعات جمع 

 در مطالعات مورد شاهدی 
مزایا و معابب روش مطالعه 

 یمورد شاهد

 روزهمان 29/1/1400 چند رسانه اي

10.  

 مطالعات همگروهی:
انواع مطالعات همگروهی 
 )گذشته نگر و آینده نگر(

 مطالعهطرح و چارچوب 
  همگروهی

روش تجزیه و تحلیل 
مطالعات اطالعات 

 همگروهی

مزایا و معابب روش مطالعه 
 همگروهی

 همانروز 5/2/1400 چند رسانه اي

11.  

 مطالعات مداخله ای:
مداخله ای انواع مطالعات 

  و نیمه تجربی( تجربی)

 همانروز 12/2/1400 چند رسانه اي
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 دارکارآزمائی های شاهد 
شده از کارآزمائی  تصادفی

  تصادفیهای غیر 
و روشهای تصادفی اساس 
  سازی

عمل کورسازی در مطالعات 
 تجربی 

مزایا و محدودیت های  
 مطالعات تجربی 

12.  
الگوهای مختلف همه گیری و 

 مراحل بررسی همه گیری
 همانروز 19/2/1400 رسانه ايچند 

13.  

محاسبه برآوردهای خطر: نسبت 
شانس، خطر نسبی، خطر منتسب، 

 تعداد الزم برای درمان

 همانروز 26/2/1400 چند رسانه اي

   طبق برنامه  آزمون کالسی  .14
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 نحوه تدریس:

 

 انتخاب

 

 ماژول ها

 استاد وظایف دانشجو/شركت كنندگان وظایف توضیح خیر بلي

ای و محتو

 منابع اصلی

 ارائه مطالعه   *

 مطالعه منابع

 بیشتر

 معرفی منابع برای مطالعه بیشتر مطالعه   *

در سامانه   * تمرین ها

اعالم 

 خواهد شد

 طراحی تمرین و ارائه بازخورد انجام و ارائه به موقع

حضور فعال جهت مباحثه و پرسش و    * تاالر گفتگو

 پاسخ

 

      طرح سوال

ت سواال

 متداول

     

 طراحی، اجرا و تحلیل ازمون حضور فعال   * آزمون

      اتاق گفتگو

در صورت   * کالس آنالین

 لزوم

  حضور فعال

      اخبار

استفاده از بازخوردها جهت ارتقای  تکمیل فرم ارزشیابی دوره و مدرس    نظرسنجی

 کیفیت آموزش

      خود آزمون

تکالیف و 

 هاپروژه

 طراحی تمرین و ارائه بازخورد انجام و ارائه به موقع   *

  از طریق( در خصوص كالس آنالین لطفاً روش برگزاريAdobe connect-Sky room-Skype-Zoom,….و تا ) ریخ

 و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاري را قید نمایید.

....................................................................................................................................

....................................................... 

 

 :منابع اصلي درس
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در صورتی -رسد) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این 

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(عه همه کتاب یا همه مجالکه مطال
  ترجمه : کوروش ، هوالکوئی ، حسین صباغیانگوردیس، اپیدمیولوژی لئون. 

 کتاب جامعه بهداشت عمومی، جلد دوم 

  ،ترجمه : حسین ، ملک افضلی . کیومرث ، ناصریاصول اپیدمیولوژی مازنر. 

  جلد اول –درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی 

 

 

 

 نوع محتوا
  یلمف اتوران اسکورم انیمیشن پاورپوینت تصویر  (Word, Pdf)متن پاورپوینت همراه با صوت

 )توضیح دهید.....(  سایر موارد   صوتی

 

  تکالیف طول ترم 

د یف درس خوتکال برای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در

 لحاظ نمایید.

ره
ما

ش
 

عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

1 

سوال از 

مباحث 

 درسی

تا یک هفته  سوال از مباحث درسی در طول ترم چهارارائه 

پس از ارائه 

 تکلیف 

یک هفته 

پس از 

پاسخ 

 دانشجویان

تسهیل در یادگیری 

میزان و ارزیابی 

 یادگیری دانشجو

 

 

 نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:

 ب(  پایان دوره                   الف(  در طول ترم

 تاریخ درصد /نمره ارزشیابیروش 

 در کل دوره 5 حضور فعال

براساس زمان تعیین  15 تمرینات مرحله ای

 شده

 با هماهنگی 80 آزمون پایانی
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 : یان/شركت كنندگانرات و انتظارات از دانشجومقر

 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: شرکت کننده /هر دانشجو

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 الکترونیکی آدرس به  روزانه مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 

 درس محتوای و  درسی موضوعات اخذ  

 آموزشی حتوایم  مطالعه 

 شده  محول  تکالیف  موقع به   رائها 

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتی 

 شرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم 

 

 

 

 

 

  


