
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر

 مرکز توسعه آموزش پزشکی

 دفتر نظارت و ارزشیابی

 فرم طرح درس

 

                                       متخصصآخرین مدرک تحصیلی:                                    دکتر کامران میرزایینام و نام خانوادگی مدرس:  

                          پزشکی اجتماعیگروه آموزشی:                دانشیاررتبه دانشگاهی:                                                        پزشکی اجتماعیرشته تحصیلی: 

 

       دکترای عمومیمقطع:                                                پزشکیرشته تحصیلی فراگیران: 

 نفر   تعداد فراگیران:                                                                         دوم ترم:  

 

  دو (بهداشت  اصول اپیدمیولوژی ) عنوان درس به طور کامل:

                          □کار آموزی   □                عملی                نوع درس:                 تئوری 

 واحد نظری2 تعداد واحد:   

                  9318ماه  تیرزمان خاتمه کالس:                 9317ماه  بهمنزمان شروع کالس: 

 اعالم شده آموزش دانشکدهبر اساس تاریخ  پایان ترم:                      توافقیتاریخ امتحان میان ترم:   

 

 تکوینی                   □مراحل ارزشیابی                     مرحله ای  

 درصد از نمره نهایی 5فعالیت دانشجو انجام تکالیف حضور و غیاب 

 درصد از نمره نهایی 22  امتحان میان ترم

 درصد از نمره نهایی 95 کوئیزهای انجام شده

 درصد از نمره نهایی 02 امتحان پایان ترم

جور                  □غلطو صحیح            چند گزینه ای                     تشریحی             □نوع امتحان میان ترم        شفاهی 

  کردنی

جور                  □غلط و صحیح             چند گزینه ای                     تشریحی             □نوع امتحان پایان ترم        شفاهی 

   کردنی

 

 درس: شرحی از 

 .سالمت نظام عملکرد و ساختار و سالمت ارتقاء مفاهیم بهداشت عمومی ، با دانشجویان آشنایی 

ها و  یماریب یدمیولوژیکاپ یمایتا بتوانند به عنوان پزشک با شناخت س شودیآشنا م یولوژیمپیدا یربناییو ز یهدرس دانشجو با اصول اول ینر اد

 کنند یتفعال یتسالمت فرد و جمع یمربوط به آنها در حفظ و ارتقا یها یزانشاخص ها و م

 



 منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:

 93کشور ، جلد دوم، انتشارات ارجمند، سال  د دانشگاه علوم پزشکیکتاب جامع بهداشت عمومی ، تالیف اساتی -9                  

  محسن جانقربانی ،ترجمه دکتر  مازنر و بان، تالیف  اصول اپیدمیولوژی– 2                  

 9310، ویرایش پنجم ،  کتر صباغیان ودکتر هالکوییداپیدمیولوژی گوردیس ، ترجمه  -3                  

 

 
 

 

 

 : درس اهداف کلی

 :یابددست  یردرس به اهداف ز ینا یدندانشجو پس از گذران رودینتظار مااهداف کلی : 

  یدمیولوژیاپ یمو مفاه یخچهتار ،کاربردها یفبا تعر ییآشنا-9

  یماریهادرک و به کار بستن نحوه انتقال ب-2

 و روش کنترل آن  یدمیاپ یصتشخ -3

  متو دستگاه مراقبت از سال یماریسالمت و ب یهااندازه یماری،بروز ب یمدرک مفاه-4

  یماریب یاندازه ها یرمحاسبه و تفس-5

  یماریب یآگه یشو پ یعیطب یخچهدرک مفهوم تار-0

  یعلوم پزشک یقاتانواع مطالعات در تحق یبندطبقهو به کار بستن  ییشناسا -7

 خطر  یریدرک و به کار بستن نحوه اندازه گ-8

  آنو اصول  یتارتباط و عل یندرک تفاوت ب-1

  یصیآزمون تشخ ییروا یارهایمع ییشناسا-92

 ها یماریب یآنها و اصول غربالگر ینارتباط ب یآزمون ها و برقرار ییاعتبار و روا یمحاسبه شاخص ها -99

 

 را بیان کند یدمیولوژیاپ فعالیتهای  دامنه یدمیولوژی واپ مفاهیم و تعاریفشرح مختصری از  -9

 آشنا باشد و کنترل آن یدمیاپ یماریهاانتقال بنحوه با  -2

 را محاسبه نماید ها یماریابتالء به ب یهااندازه آشنا باشد ومراقبت و اصول  یماریهاب وقوع نحوهبا  -3

 را محاسبه نماید سالمت یاندازه ها یرمرگ و سا یاندازه ها -4

 ی آشنا باشدآگه یشو پ یماریب یعیطب یخچهاربا ت -5

 یک را بیان نماید و آنها را طراحی کندو اکولوژ یاصول مطالعات مقطع -0

 کوهورت را بیان نماید و آنها را طراحی کندو  یشاهد -اصول مطالعات مورد -7

 آشنا باشدرآورد خطربا اصول ب -8

 ی را بیان نماید و آنها را طراحی کنداصول مطالعات مداخله ا  -1

 ه نمایدیصی را بشناسد و آنها را محاسبتشخ یآزمون ها یابیارزاصول  -92

 ی را بیان نمایداصول و کاربرد غربالگر -99

 یت آشنا باشدلعو  یرتباط آماربا مفاهیم ا

 

 

 



 جلسه اول*

 دکتر کامران میرزایینام مدرس: 

 یدمیولوژیاپ یمو مفاه یخچهتار ،کاربردها یفبا تعر ییآشناعنوان مبحث: 

 

 اهداف اختصاصی: 

 دانشجو یابد در پایان جلسه : 

 را بیان کند یدمیولوژیاپ فعالیتهای  دامنه یدمیولوژی واپ مفاهیم و تعاریفشرح مختصری از  -9

 اهداف فعالیت های اپیدمیولوژی در حوزه سالمت را درک کند  -2

 روند انجام یک مطالعه اپیدمیولوژیک در هنگام مواجهه با یک اپیدمی بیماری را طراحی کند  -3

 واجهه با یک اپیدمی بیماری را طراحی کندمجموعه سئواالت جهت کسب اطالعات الزم در هنگام م -4

 

 روانی حرکتی                      عاطفی                       شناختی    حیطه :

 .پرسش و پاسخ، سخنرانی روش آموزشی: 

 تابلو وایت بورد ،ویدئو پروژکتور،لب تاپوسیله کمک آموزشی: 

 

 :جلسه دوم*

  دکتر کامران میرزایینام مدرس: 

 یماریهانحوه انتقال بو (محیط عوامل – میزبان عوامل –مبانی بیماری زایی ) عوامل بیماریزا عنوان مبحث: 

 

 اهداف اختصاصی:

 دانشجو یابد در پایان جلسه :

  عوامل محیط ( را شرح دهد -عوامل موثر در ایجاد بیماری )شامل عوامل میزبان -9

 اجتماعی و فیزیکی ( در ایجاد بیماریها را بشناسد و بیان کند  -عوامل بیماریزا ) زیستی -2

 را بشناسد و شرح دهد(.....  و خانواده های فاکتور – تحصیالت – درآمد -شغل -تاهل وضعیت -جنس –شامل سن ) فاکتور های میزبان  -3

 در ایجاد بیماریها بشناسد و شرح دهد (شامل محیط زیستی و فیزیکی و اجتماعی ) عوامل محیطی -4

      فاکتورهای اپیدمیولوژی توصیفی شخص را بشناسد و بیان کند -5

 .  نماید تشریح را شخص مبنای بر توصیفی اپیدمیولوژی انجام از هدف -0

 فاکتور مکان در اپیدمیولوژی توصیفی و هدف از آن را بیان کند و مثال بزند. -7

 توصیفی و هدف از آن را بیان کند و مثال بزند.فاکتور زمان در اپیدمیولوژی  -8
 

 

 روانی حرکتی                       □عاطفی                       حیطه :   شناختی 

 .، حل مسائل فرضی پرسش و پاسخ، سخنرانی روش آموزشی: 

 تابلو وایت بورد ،ویدئو پروژکتور،لب تاپوسیله کمک آموزشی: 

 

 سوم:جلسه 

  دکتر کامران میرزایینام مدرس: 

  شاخص های ابتال به بیماری هاعنوان مبحث: 

 

 اهداف اختصاصی:

 دانشجو یابد در پایان جلسه :

 بروز و شیوع را بشناسد و بیان کند و در یک مثال عملی آنها را تشریح نماید.میزان های  -9

 کاربرد بروز و شیوع را در بهداشت بیان کند. -2



 محاسبه صورت و مخرج کسر در بروز و شیوع را تشریح نماید.مشکالت   -3
 

 

 روانی حرکتی                       □عاطفی                       حیطه :   شناختی 

 .، حل مسائل فرضی پرسش و پاسخ، سخنرانی روش آموزشی: 

 تابلو وایت بورد ،ویدئو پروژکتور،لب تاپوسیله کمک آموزشی: 

 

 :چهارمجلسه 

  دکتر کامران میرزایینام مدرس: 

  میزان های بیماری ، باروری و مرگعنوان مبحث: 

 

 اهداف اختصاصی:

 دانشجو یابد در پایان جلسه :

جنینی و....( را بشناسد و در یک مثال عملی آنها را  -نسبت میرایی -کودکان -نوزادان -مادران – اختصاصی –شاخص های مرگ و میر ) خام  -9

 بدست آورد

 کاربرد میزان های خام و اختصاصی را بیان کند . -2

 امید به زندگی را بشناسد و کاربرد آن را بیان کند - 3

 را بشناسد و در یک مثال عملی آنها را بدست آوردشاخص های تولد وباروری  -4
 

 

 روانی حرکتی                       □عاطفی                       حیطه :   شناختی 

 .، حل مسائل فرضی پرسش و پاسخ، سخنرانی روش آموزشی: 

 تابلو وایت بورد ،ویدئو پروژکتور،لب تاپوسیله کمک آموزشی: 

 

 :پنجمجلسه 

  دکتر کامران میرزایینام مدرس: 

 یآگه یشو پ یماریب یعیطب یخچهتارعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 یابد در پایان جلسه :دانشجو 

 سیر طبیعی بیماریها را بیان کند -9

 مراحل مختلف سیر طبیعی یک بیماری را بیان کند -2

 با ویژگی های هر مرحله از سیر طبیعی بیماریها آشنا باشد -3

 برای هریک از مراحل سیر طبیعی بیماریها مثال های عینی بیان کند -4

 با مفهوم پیشگیری و سطوح آن آشنا باشد -5

 پیشگیری و سیر طبیعی بیماریها ارتباط منطقی برقرار کند بین سطوح -0

 برای یک بیماری عفونی سطوح پیشگیری پیشنهاد و طراحی کند  -7
 

 

 روانی حرکتی                       □عاطفی                       حیطه :   شناختی 

 .، حل مسائل فرضی پرسش و پاسخ، سخنرانی روش آموزشی: 

 تابلو وایت بورد ،ویدئو پروژکتور،لب تاپوسیله کمک آموزشی: 

 

 



 :ششم و هفتم *جلسه 

 دکتر کامران میرزایینام مدرس: .

 ()مطالعات توصیفی روشهای مطالعه در اپیدمیولوژیعنوان مبحث: 

 

 اهداف اختصاصی:

 دانشجو یابد در پایان جلسه :

 آشنا شود گزارش موارد ، مطالعات مقطعی ، مطالعات اکولوژیک (توصیفی ) گزارش مورد ، با انواع مطالعات -9

 فوق را تشریح کند. توصیفیمعایب و مزایای انواع مطالعات -2

 شاخص های قابل اندازه گیری در هر کدام از مطالعات فوق را بیان کند. -3

 .و طراحی کند  در یک مثال عملی نوع مطالعه را بشناسد-4
 

 

 روانی حرکتی                       □عاطفی                       حیطه :   شناختی 

 .پرسش و پاسخ، سخنرانی روش آموزشی: 

 تابلو وایت بورد ،ویدئو پروژکتور،لب تاپوسیله کمک آموزشی: 

 

 :هشتم و نهم جلسه 

 دکتر کامران میرزایینام مدرس: .

 ()مطالعات تحلیلی روشهای مطالعه در اپیدمیولوژیعنوان مبحث: 

 

 اهداف اختصاصی:

 دانشجو یابد در پایان جلسه :

 آشنا شود شاهد ، مطالعات همگروهی ( –تحلیلی )مطالعات مقطعی ، مطالعات مورد با انواع مطالعات -9

 فوق را تشریح کند. تحلیلیمعایب و مزایای انواع مطالعات -2

 شاخص های قابل اندازه گیری در هر کدام از مطالعات فوق را بیان کند. -3

 .و طراحی کند در یک مثال عملی نوع مطالعه را بشناسد-4
 

 

 روانی حرکتی                       □عاطفی                       حیطه :   شناختی 

 .پرسش و پاسخ، سخنرانی روش آموزشی: 

 تابلو وایت بورد ،ویدئو پروژکتور،لب تاپوسیله کمک آموزشی: 

 

 :دهم و یازدهم جلسه 

 دکتر کامران میرزایینام مدرس: .

 ()مطالعات مداخله ای روشهای مطالعه در اپیدمیولوژیعنوان مبحث: 

 

 اهداف اختصاصی:

 دانشجو یابد در پایان جلسه :

 آشنا شود مداخله ای )انواع کارآزمایی ها (با انواع مطالعات -9

 فوق را تشریح کند.مداخله ای معایب و مزایای انواع مطالعات -2

 شاخص های قابل اندازه گیری در هر کدام از مطالعات فوق را بیان کند. -3

 .و طراحی کند در یک مثال عملی نوع مطالعه را بشناسد-4
 



 

 

  :دوازدهم*جلسه 

 دکتر کامران میرزایی نام مدرس: .

 خطررآورد اصول بعنوان مبحث:  •

 

 اهداف اختصاصی:

 دانشجو یابد در پایان جلسه :

 را درک نموده و یک تعریف جامع از آن بیان کند و ... نسبت شانس،   خطر نسبی،   نسبت خطر ها، خطر مطلق مفهوم  -9

 نها را محاسبه نماید آشاخص های برآورد خطر متناسب با نوع مطالعات را بشناسد و  -2

 شاخص های ابتال در مطالعات اپیدمیولوژیک را بیان نموده و آنها را محاسبه نماید  -3

 را محاسبه نماید شاخص های برآورد خطر متناسب با نوع مطالعات در یک مثال عملی -4

 

 

 روانی حرکتی                       عاطفی                       حیطه :   شناختی 

 

 .، حل مسائل فرضی پرسش و پاسخ، سخنرانی روش آموزشی: 

 تابلو وایت بورد ،ویدئو پروژکتور،لب تاپوسیله کمک آموزشی: 

 

 :سیزدهم و چهاردهم جلسه 

 دکتر کامران میرزایی نام مدرس: .

 و غربالگری یصیتشخ یآزمون ها یابیارزعنوان مبحث: 

 

 اهداف اختصاصی:

 دانشجو یابد در پایان جلسه :

 بیان کند و مفاهیم اولیه در آن تشریح نماید . تعریف غربالگری را-9

 طراحی یک غربالگری را بیان کند و با یک مثال تشریح نماید . -2

 حساسیت ، ویژگی ، ارزش اخباری مثبت و منفی و دقت را بیان نماید و محاسبه کند.-3

 یک تست غربالگری را بشناسد و آن را تفسیر نماید   ROCمنحنی  -5

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       حیطه :   شناختی 

 

 .، حل مسائل فرضی پرسش و پاسخ، سخنرانی روش آموزشی: 

 تابلو وایت بورد ،ویدئو پروژکتور،لب تاپوسیله کمک آموزشی: 

 

 :پانزدهم و شانزدهم جلسه 

 دکتر کامران میرزایی نام مدرس: .

  یتلعو  یرتباط آمارابا مفاهیم آشنایی عنوان مبحث: 

 
 اهداف اختصاصی:

 دانشجو یابد در پایان جلسه :

 آشنا باشد رویکرد مطالعات سبب شناسیبا  -9

 و آنها را بیان کند اشنا باشد انواع ارتباطبا  -2



 را تشریح نماید علیتیانواع روابط ویژگی ها  -3

 و آنها را تفسیر نماید  اشنا باشد ارتباطقضاوت در مورد علیتی بودن معیارهای با  -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       حیطه :   شناختی 

 

 .، حل مسائل فرضی پرسش و پاسخ، سخنرانی روش آموزشی: 

 تابلو وایت بورد ،ویدئو پروژکتور،لب تاپوسیله کمک آموزشی: 

 


