
 بسمه تعالي

 شهركرد پسشكي علوم دانشگاه –فرم معرفي دروس نظري و عملي 

 پسشكي آموزش توسعه و مطالعات مركس –معاونت آموزشي 

      79 -79طرح دوره درس: اصول اپیدمیولوشي       نیمسال اول  

 دانشكده: بهداشت                         گروه: اپیدمیولوشي و آمار زیستي

 

 کاسضٌاسی تْذاضت عوَهیرشته و مقطغ تحصيلي:  اصَل اپیذهیَلَطینبم و شمبره درس: 

 13-15ضٌثِ ّا ساعت  روز و سبػت برگساري:

  

 داًطکذُ تْذاضت محل برگساري:

 ٍاحذ ًظشی 2 :تؼداد و نوع واحد ) نظري / ػملي ( 

 ًذاسد دروس پيش نيبز:

  09132802962 تلفن و روزهبي تمبس: دکتش هحوَد هثاضشی :نبم مسئول درس

 داًطگاُ علَم پضضکی ضْشکشد:آدرس داًطکذُ تْذاضت :آدرس دفتر

 آضٌایی تا اصَل ٍ سٍضْای اپیذهیَلَطی دس عشاحی ٍ تفسیش هغالعات پضضکیهدف كلي درس : 

 اهداف اختصبصي درس :

 آضٌا ضذى داًطجَیاى تِ اصغالحات سایج دس اپیذهیَلَطی ٍ پضضکی پیطگیشی

 آضٌا ضذى داًطجَیاى تِ علت ایجاد ٍ چگًَگی اًتطاس تیواسیْا دس جاهعِ

 آضٌا ضذى داًطجَیاى تا سٍضْای هغالعات اپیذهیَلَطیک تجضیِ ٍ تحلیل ٍ تفسیش آًْا

 * منببغ اصلي درس :

 ،تشجوِ دکتش حسیي صثاغیاى ٍ دکتش کَسش ّالکَیی ، اًتطاسات گپاپیذهیَلَطی گَسدیس  -1

 اصَل اپیذهیَلَطی هاصًش ، تشجوِ دکتش حسیي هلک افضلی ٍ دکتش کیَهشث ًاصشی ، هشکض ًطش داًطگاّی-2

 

 * نحوه ارزشيببي دانشجو و ببرم مربوط به هر ارزشيببي :

 (   4اهتحاى هیاى تشم )تاسم ( 4الف ( دس عَل دٍسُ: ) کَئیض، تکالیف )تاسم 

 12 ب ( پایاى دٍسُ آصهَى ًْایی :  تاسم

تشاتش  4/ 17ًوشُ کن هی ضَد.  تیص اص 5/0ّش غیثت  سيبست مسئول دوره در مورد برخورد بب غيبت و تبخير دانشجو در كالس درس :

  هقشسات آهَصضی عول هی گشدد.
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 هذسس عٌَاى ساعت تاسیخ سدیف
آهادگی الصم داًطجَیاى قثل اس 

 ضشٍع کالس

    1 1/7/96 15-13 
تعاسیف ، اّذاف، ٍداهٌِ اپیذهیَلَطی ٍ استثاط آى سا تا سایش علَم ٍ 

 کاستشدّای اپیذهیَلَطی
 حضَس، آهادگی رٌّی ٍ اسائِ توشیي دکتش هثاضشی

 تاسَعای حسیٌی )تعغیل( 15-13 8/7/96 2

 حضَس، آهادگی رٌّی ٍ اسائِ توشیي دکتش هثاضشی عَاهل هیضتاى، عَاهل هحیظ فیضیکی، ضیویایی ٍاجتواعی 15-13 15/7/96 3

 حضَس، آهادگی رٌّی ٍ اسائِ توشیي دکتش هثاضشی ضاخص ّا ٍ هیضاى ّا 15-13 22/7/96 4

 حضَس، آهادگی رٌّی ٍ اسائِ توشیي دکتش هثاضشی ضاخص ّا ٍ هیضاى ّا 15-13 29/7/96 5

   پیطگیشی ٍ هشاحل هختلف آى 15-13 6/8/96 6

 حضَس، آهادگی رٌّی ٍ اسائِ توشیي دکتش هثاضشی کلیات ٍ  اًَاع هغالعات اپیذهیَلَطیک 15-13 13/8/96 7

 دکتش هثاضشی هغالعات تَصیفی 15-13 20/8/96 8
 

 حضَس، آهادگی رٌّی ٍ اسائِ توشیي دکتش هثاضشی اهتحاى هیاى تشم 15-13 27/8/96 9

 حضَس، آهادگی رٌّی ٍ اسائِ توشیي دکتش هثاضشی هغالعات هغالعِ ّوگشٍّی 15-13 4/9/96 10

 حضَس، آهادگی رٌّی ٍ اسائِ توشیي دکتش هثاضشی ضاّذی –هغالعات هَسد  15-13 11/9/96 11

 حضَس، آهادگی رٌّی ٍ اسائِ توشیي دکتش هثاضشی هغالعات هقغعی 15-13 18/9/96 12

 حضَس، آهادگی رٌّی ٍ اسائِ توشیي  هغالعات تجشتی 15-13 25/9/96 13

 حضَس، آهادگی رٌّی ٍ اسائِ توشیي دکتش هثاضشی غشتالگشی 15-13 2/10/96 14

 حضَس، آهادگی رٌّی ٍ اسائِ توشیي دکتش هثاضشی اًَاع اپیذهی ٍهشاحل تشسسی ّوِ گیشی 15-13 9/10/96 15

 حضَس، آهادگی رٌّی ٍ اسائِ توشیي دکتش هثاضشی کاس تشد آهاس دس اپیذهیَلَطی 15-13 16/10/96 16

 هغاتق تقَین داًطگاُ* تاسیخ اهتحاى پایاى تشم :                                           27/8/96* تاسیخ اهتحاى هیاى تشم :      

هلضم تِ اسائِ توشیي یا تکلیف تعییي ضذُ ) کاس عولی ( ّستٌذ.الصم است کلیِ تکالیف تِ ایویل دس ّشجلسِ داًطجَیاى  * سایش تزکشّای هْن تشای داًطجَیاى :

 mobasheri121@yahoo.comایٌجاًة اسسال ضَدٍتوشیي ّاتِ ضکل دستی گشفتِ ًوی ضَد.  

 

 

 



 


