هؼاًٍت آهَزضی  -هرکس هطالؼات ٍ تَسؼِ آهَزش پسضکی داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ ضاّرٍد
ًیوسال تحصیلی

فرم طرح درض
رشته
تحصیلی:پزشکی

نام درس  :بهداشت عمومی 2
میزان واحد2 :

محل برگزاری :دانشکده
پزشکی

مقطع تحصیلی دانشجویان:

……………………………

مدرس:نرگس رفعتی

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس:

1- Beaglehole R, Bonita R, Kjellstrom T: Basic epidemiology, WHO Geneva, 1990 .
2- Mausner j.s, Kramer s: Epidemiology an introductory text, WB. Saunders Company 1985.
Park k: park,s text book of preventive and social medicine, 15th edition, M,S Banarsidas Bhnot (India) 1997.

3-

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ضوارُ

تاریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیاًی (رئَض هطالب)

اّذاف ٍیصُ (بر اساض سِ حیطِ اّذاف آهَزضی :
ضٌاختی ،ػاطفی ،رٍاى حرکتی)

رٍش یاددّی
یادگیری



هَاد ٍ ٍسایل

تاریخ جلسِ

آهَزضی

ٍزهاى



تکالیف داًطجَ

ًحَُ ارزضیابی
ٍدرصذ آى

تؼریف جاهؼی از اپیذهیَلَشی ارائِ دٌّذ.
 -2زهیٌِ ّای فؼالیت اپیذهیَلَشی ٍ کاربرد
آى را فْرست ًوایٌذ.
 -3تاریخچِ هختصری از فؼالیتْای
1

تؼریف اپیذهیَلَشی ٍ تاریخچِ آى

اپیذهیَلَشی را بیاى ًوایٌذ.
ّ -4ذف ًْائی از فؼالیت ٍ بررسی
اپیذهیَلَشیک را رکر ًوایٌذ.
ٍ -5اشُ ّا ٍ اصطالحات رایج در
اپیذهیَلَشی را تؼریف ًوایٌذ.

داهٌِ فؼالیت اپیذهیَلَشی ٍ کاربرد
2

آى.

هخازى ػفًَت در طبیؼت را ًام ببرًذ.
 -7اًَاع هختلف حاهلیي را ًام بردُ
خصَصیت ّر کذام را تَضیح دٌّذ.
 -8بیواری را از دیذگاُ اپیذهیَلَشی تَضیح
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دانطجویبن) برگسار گردد.

دادُ هذلْای هختلف ًحَُ ایجاد بیواری را
ترسین ًوایٌذ.
 -9اصَل کلی اپیذهیَلَشی ٍ کٌترل بیواری
ّای ٍاگیر ٍ غیر ٍاگیر را تَضیح دٌّذ.
-10

غربالگری )(screeningرا تؼریف

ًوایٌذ.
-11

خصَصیات یک آزهایص

غربالگری هٌاسب ٍ ضرایط اًجام غربالگری را
3

 َاژي ٌا َ اصطالحاتمُرد استفادي در
اپیذمیُلُژی

فْرست ًوایٌذ.
-12

اػتبار ) (validityرا

تَضیح دادُ اجساء تطکیل دٌّذُ آًرا ضرح
دٌّذ.
-13

قابلیت اػتواد

) (Reliabilityرا تَضیح دادُ حذاقل  2ػاهل
افسایص دٌّذُ اػتواد را ًام ببرًذ

هؼاًٍت آهَزضی  -هرکس هطالؼات ٍ تَسؼِ آهَزش پسضکی داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ ضاّرٍد
ًیوسال تحصیلی

فرم طرح درض
رشته تحصیلی:

نام درس:

محل برگزاری:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

……………………………

مدرس:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ضوارُ

تاریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیاًی (رئَض هطالب)

اّذاف ٍیصُ (بر اساض سِ حیطِ اّذاف آهَزضی :
ضٌاختی ،ػاطفی ،رٍاى حرکتی)

-

رٍش یاددّی
یادگیری



هَاد ٍ ٍسایل

زهاى جلسِ

آهَزضی

(دقیقِ)

تکالیف داًطجَ

ًحَُارزضیابی
ٍدرصذ آى

ارزش اخباری یک آزهایص

هثبت را تَضیح دٌّذ.
-15
مخازن عفُوت

4

اًَاع هطالؼِ

اپیذهیَلَشیک را ًام ببرًذ.
-16

خصَصیات ٍ کاربرد یک

هطالؼِ تَصیفی را تَضیح دٌّذ.
-17

هتغیرّای ػوذُ در یک

هطالؼِ تَصیفی را فْرست ًوایٌذ.
-18

هیساى را تؼریف کردُ ٍ

خصَصیات ػوذُ آى را رکر ًوایٌذ.
-19
حاملیه َاوُاع آن َکىترل

5

حاملیه

هقیاض ّای آهاری ػوذُ

جْت اًذازُ گیری ٍقایغ هختلف در
اپیذهیَلَشی را فْرست ًوایٌذ.
-20

رٍش ّای هختلف جوغ

آٍری اطالػات را ًام بردُ ابسارّای جوغ
آٍری اطالػات را تَضیح دٌّذ.
-21

ًحَُ طراحی هطالؼِ
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ّوگرٍّی )(cohortرا فْرست ًوایٌذ.
-

خصَصیات هطالؼِ ّوگرٍّی

را فْرست ًوایٌذ.
-23

خطر ًسبی ٍ خطر هٌتسب

را هحاسبِ کردُ ٍ هفَْم آًرا تَضیح دٌّذ.
6

مذلٍای مختلف
اپیذمیُلُژیک برای
تُجیً بیماری

-24

ًحَُ طراحی هطالؼِ

هَرد ضاّذی ) (case-Controlرا تَضیح
دٌّذ.
-25

خصَصیات هطالؼِ هَرد

ضاّذی را فْرست ًوایٌذ.
....

هؼاًٍت آهَزضی  -هرکس هطالؼات ٍ تَسؼِ آهَزش پسضکی داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ ضاّرٍد
فرم طرح درض
نام درس:

ًیوسال تحصیلی
رشته تحصیلی:

محل برگزاری:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

……………………………

مدرس:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ضوارُ

تاریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیاًی (رئَض هطالب)

7

اصُل کلی اپیذمیُلُژی
بیماریٍای َاگیر
َغیرَاگیر

8

اصُل غربالگری
)(screening

9

 اوُاع مطالعاتاپیذمیُلُژیک (تُصیفی –
تحلیلی – تجربی)

اّذاف ٍیصُ (بر اساض سِ حیطِ اّذاف آهَزضی :
ضٌاختی ،ػاطفی ،رٍاى حرکتی)

رٍش یاددّی
یادگیری



هَاد ٍ ٍسایل

زهاى جلسِ

آهَزضی

(دقیقِ)

تکالیف داًطجَ

ًحَُارزضیابی
ٍدرصذ آى

-1
-2
-3
-

خصَصیات هطالؼِ ّوگرٍّی

را فْرست ًوایٌذ.
-23

خطر ًسبی ٍ خطر هٌتسب

را هحاسبِ کردُ ٍ هفَْم آًرا تَضیح دٌّذ.
-24

ًحَُ طراحی هطالؼِ

هَرد ضاّذی ) (case-Controlرا تَضیح
دٌّذ.
-25

خصَصیات هطالؼِ هَرد

ضاّذی را فْرست ًوایٌذ.
-

اًَاع هطالؼات هذاخلِ ای را

فْرست ًوایٌذ.
-29

هالحظات اخالقی در

اًَاع هطالؼات بخصَظ هطالؼات تجربی را
فْرست ًوایٌذ
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هؼاًٍت آهَزضی  -هرکس هطالؼات ٍ تَسؼِ آهَزش پسضکی داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ ضاّرٍد
فرم طرح درض
نام درس:

ًیوسال تحصیلی
رشته تحصیلی:

محل برگزاری:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

……………………………

مدرس:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ضوارُ

تاریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیاًی (رئَض هطالب)

اّذاف ٍیصُ (بر اساض سِ حیطِ اّذاف آهَزضی :
ضٌاختی ،ػاطفی ،رٍاى حرکتی)

-30
10

میساوٍا َ استفادي آوٍا
بً عىُان شاخص ٌای
بٍذاشتی

11

اپیذمی َ مراحل بررسی َ
کىترل آن

12

اپیذمیُلُژی َ کىترل
بیماریٍای شایع َ بُمی
ایران

رٍش یاددّی
یادگیری



هَاد ٍ ٍسایل

زهاى جلسِ

آهَزضی

(دقیقِ)

تکالیف داًطجَ

ًحَُارزضیابی
ٍدرصذ آى

هراحل بررسی ٍ کٌترل

یک اپیذهی را فْرست ًوایٌذ.
-31

اقذاهات الزم جْت

بررسی ٍ کٌترل اپیذهی را تَضیح دٌّذ.
-32

اپیذهیَلَشی ٍ کٌترل

بیواریْای ضایغ در ایراى را تَضیح دٌّذ.
-1
-2
-3
...
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هؼاًٍت آهَزضی  -هرکس هطالؼات ٍ تَسؼِ آهَزش پسضکی داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ ضاّرٍد
ًیوسال تحصیلی

فرم طرح درض
رشته تحصیلی:

نام درس:

محل برگزاری:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

……………………………

مدرس:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ضوارُ

تاریخ

جلسِ

جلسِ

13

اّذاف هیاًی (رئَض هطالب)

بیماریٍای قابل پیشگیری
بً َسیلً َاکسه
خصُصیات یک مرکس

14

َاکسیىاسیُن

15

 َ EPIوحُي ارزیابی آن

اّذاف ٍیصُ (بر اساض سِ حیطِ اّذاف آهَزضی :
ضٌاختی ،ػاطفی ،رٍاى حرکتی)

-33

رٍش یاددّی
یادگیری



هَاد ٍ ٍسایل

زهاى جلسِ

آهَزضی

(دقیقِ)

تکالیف داًطجَ

ًحَُارزضیابی
ٍدرصذ آى

ػالئن بالیٌی بیواریْای

قابل پیطگیری بِ ٍسیلِ ٍاکسي را رکر ًوایٌذ.
-34 .

طرز تطکیل یک هرکس

ٍاکسیٌاسیَى را تَضیح دٌّذ.
-35

ّ ٍ EpIذف آًرا بیاى

کٌٌذ.
-36

ًحَُ ارزیابی ٍ EPI

تؼییي گرٍُ سٌی هَرد هطالؼِ را بیاى ًوایٌذ.
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هؼاًٍت آهَزضی  -هرکس هطالؼات ٍ تَسؼِ آهَزش پسضکی داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ ضاّرٍد
فرم طرح درض
نام درس:

ًیوسال تحصیلی
رشته تحصیلی:

محل برگزاری:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

……………………………

مدرس:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ضوارُ

تاریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیاًی (رئَض هطالب)

16

طرز وگٍذاری َاکسه ٌا
(زوجیري سرما)

17

 بیماریٍای اسٍالی،کم آبی َ درجات کم
آبی َ وحُي ارزیابی َ
درمان آن

اّذاف ٍیصُ (بر اساض سِ حیطِ اّذاف آهَزضی :
ضٌاختی ،ػاطفی ،رٍاى حرکتی)

-37

رٍش یاددّی
یادگیری



هَاد ٍ ٍسایل

زهاى جلسِ

آهَزضی

(دقیقِ)

تکالیف داًطجَ

ًحَُارزضیابی
ٍدرصذ آى

زًجیرُ سرها را تَضیح

دٌّذ.
-38

کن آبی ٍ درجات آى ٍ

ًحَُ ارزیابی ٍ درهاى بیوار هبتال بِ کن آبی را
تَضیح دٌّذ.
-39

بیواریْای ػوذُ اسْالی

را کِ هٌجر بِ کن آبی بذى هی ضَد فْرست
ًوایٌذ.
-1
-2

18

-3
...
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