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  زیستیو آمار اپيدميولوژي :گروه       بهداشت:دانشکده                       

 

بیماریهای                            اپیدمیولوژی :نام و شماره درس

    دارغیرواگیر

  ارشد اپیدمیولوژی         :رشته و مقطع تحصیلي

 دانشکده بهداشت  :محل برگزاري  ساعت :روز و ساعت برگزاري

  واحد نظري 2 ( :عملي / نظري ) تعداد و نوع واحد 

 ندارد :دروس پیش نیاز

 + 89-3833333710  :تلفن و روزهاي تماس  مسعود اميریردکت :نام مسئول درس

 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد :آدرس دانشکده بهداشت :آدرس دفتر

 دارواگيرغير بيماریهای مهم  آشنائی با :هدف كلي درس 

 

  ردارواگيغيربيماریهای مهم  آشنائی با :اهداف اختصاصي درس 

 

م نویسنده ، سال و محل انتشار ، نام ناشر ، شماره فصول یا صفحات عنوان كتاب ، نا:) منابع اصلي درس 

 .در صورتي كه مطالعه همه كتاب یا همه مجالت آن به عنوان منابع ضروري نباشد –مورد نظر در این درس 

 

 مطالب تدریس شده در کالس 

  بيماریها اپيدميولوژیکليه کتابهای آموزشی در دسترس در زمينه 

  دانشگاه . محسن جانقربانیفریدون عزیزی و دکتر، دکتر ترل بيماریهای شایع در ایرانو کناپيدميولوژی

 3189. شهيد بهشتیعلوم پزشکی 

  (بيماریهای غيرواگيردار) 2مرجع اپيدميولوژی بيماریهای شایع ایران جلد 

  (سرطانها) 1مرجع اپيدميولوژی بيماریهای شایع ایران جلد 

 نتشارات سازمان جهانی بهداشتا. 

 Labarthe D. Epidemiology and Prevention of cardiovascular diseases: A global challenge. Jones 

and Bartlett Publications. 2011 

 Brownson R.C., Remington,P.L. and Davis G.R. Chronic Disease Epidemiology and 

control. Washington: American Public Health Association. 1993. 

 

 :نحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابي * 
 نمره 31 بارم :  پایان دوره آزمون نهایي ( الف

 نمره 1بارم : یک بيماری غيرواگيرداردر زمينه  علمیتهيه و تدوین یک پروژه ( پ  

 

 :سیاست مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در كالس درس 
 برابر مقررات آموزشی عمل مي گردد 4/ 31بيش از .  نمره كم مي شود5.21 مجاز هر غيبت

 

 

 



 

 

 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد –فرم معرفي دروس نظري و عملي 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي –معاونت آموزشي                  

 واگیرداراپیدمیولوژی بیماریهای غیر جدول زمان بندي ارائه برنامه درس

 نيمسا ل              

 

                                        
آمادگي الزم دانشجویان قبل  مدرس عنوان ساعت تاریخ ردیف

 شروع كالس زا

 حضور و آمادگی ذهنی مسعود اميریدکتر ن و ایرانابيماریهای مهم جه   1

 آمادگی ذهنی حضور و مسعود اميریدکتر مفهوم گذار اپيدميولوژیک   2

 انجام تکليف خواسته شده مسعود اميریدکتر غيرواگيرکلياتی در مورد مبارزه با بيماریهای    3

 انجام تکليف خواسته شده مسعود اميریدکتر واگيرغيراستراتژی های مبارزه با بيماریهای    4

 نجام تکليف خواسته شدها مسعود اميریدکتر واگيرغير برنامه های کشوری مبارزه با بيماریهای    5

 انجام تکليف خواسته شده مسعود اميریدکتر (سکته قلبی)بيماریهای قلبی عروقی    6

 انجام تکليف خواسته شده مسعود اميریدکتر (سکته مغزی)بيماریهای مغزی عروقی    7

 انجام تکليف خواسته شده مسعود اميریدکتر دیابت   9

 انجام تکليف خواسته شده ریمسعود اميدکتر پرفشاری خون   8

 انجام تکليف خواسته شده مسعود اميریدکتر کم خونی ها –تصادفات    11

 انجام تکليف خواسته شده مسعود اميریدکتر سرطان ها   11

 انجام تکليف خواسته شده مسعود اميریدکتر ، اوتيسمبيماریهای روانی   12

 مشارکت در بحث گروهی عود اميریمسدکتر ام اس، اختالالت گفتار و زبان   13

 مشارکت در بحث گروهی مسعود اميریدکتر ارائه کنفرانس توسط دانشجویان   14

 مشارکت در بحث گروهی مسعود اميریدکتر ارائه کنفرانس توسط دانشجویان   15

 مشارکت در بحث گروهی مسعود اميریدکتر ارائه کنفرانس توسط دانشجویان   16

  

 ساعت: ان پایان ترمتاریخ امتح

 تكالیف داده شده جهت آمادگي الزم دانشجویان قبل از شروع كالس الزامي مي باشد: سایر تذكرهاي مهم براي دانشجویان * 

 

 


