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 1واحد نظری

دروس پيش نياز :اصول اپيدميولوژی و روشهای اپيدميولوژی
نام مسوول درس :دکتر علی احمدی
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هدف کلی درس :توانمند سازی دانشجویان برای استنباط از داده های اپيدميولوژی و کاربرد آنها در مداخالت سالالمت اامعاله و آشالنایی بالا ابزارهالای
مورد نياز از امله  GISو outbreak investigation
اهداف اختصاصی درس:
 -0دانشجو بتواند اندازه های سالمت در اامعه را محاسبه و تفسير نماید.
-1

روشهای بررسی و کنترل یک طغيان /اپيدمی ( )outbreak investigationرا گام به گام انجام دهد.

 -1دانشجو بتواند مفهوم بار بيماری ها را درک و محاسبات بار بيماریها را انجام دهد.
 -0دانشجو بتواند یک مطالعه اکولوژیک را اارا و تفسير نماید.
 -5دانشجو طبقه بندی و نحوه اندازه گيری کيفيت زندگی را فرا گيرد.
 -6دانشجو بتواند اميد زندگی را محاسبه و تفسير نماید .ادول طول عمر را برای یک امعيت تهيه نماید.
 -7دانشجو با ابزارهای تصميم گيری در سطح اامعه آشنا گردد .به ویژه نرم افزار GIS
 -8دانشجو با روشهای تحليل هزینه و هزینه اثر بخشی در سالمت را آشنا و بتواند آنها را فهرست و تفسير نماید.
 -2دانشجو با مفهوم نابرابری در سالمت و شيوه های اندازه گيری آن آشنا گردد.
 -01دانشجو بتواند برای الگوهای برخورداری و بهرمندی از نظام سالمت مطالعات مورد نياز را انجام دهد.
 -00دانشجو درباره پاسخگویی نظام سالمت به اامعه بتواند سناریوهای الزم را تدوین کند .با مبحث سناریو نویسی و اینده پژوهشی آشنا گردد.
 -01دانشجو بتواند توزیع اغرافيایی سالمت و بيماری را در اامعه انجام و تفسير نماید.
منابع اصلی درس (عنوان کتاب  ،نام نویسنده  ،سال و م حل انتشار ،نام ناشر ،شماره فصول یا صفحات مورد نظر در این درس -در صورتی که مطالعه
همه کتاب یا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)
1- Summary measures of population health , Murray
Quality of life , L Fiyer
Cases in Field Epidemiology: Mark S. DWORKIN 2011
Designing and Conducting Health System Research Project, Corline M. Varkevisser
4- meta analysis, decision analysis and cost , GIS Software
راهنمای اپيدميولوژی برای مدیریت بهداشت شهرستان ،اه .چی .ووان و آر .اچ  .مارو انتشارات وزارت بهداشت
نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی :
الف) در طول دوره(کوئيز ،تکاليف،امتحان ميان ترم...

 1نمره)

ارائه یک سخنرانی  0نمره

ب) پایان دوره  00نمره آزمون پایان ترم
سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو در کالس درس :رعایت دقيق مقررات آموزشی
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جدول زمان بندی ارائه برنامه درس روش تحقیق در علوم بهداشتی – نیمسال دوم
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آزمون میان ترم ،کار کالسی شماره  2و سخنرانی دانشجو

توزیع اغرافيایی سالمت و بيماری و GIS
کار کالسی شماره  3و سخنرانی دانشجو

01-01

کليات مطالعات دسترسی به امعيت های پنهان و سخت در دسترس

تاریخ امتحان پایان ترم :بر اساس برنامه اموزش دانشکده

سایر تذکر های مهم برای دانشجویان:
مطالب هر جلسه وابسته به جلسه قبل بوده و دانشجويان عزيز حتی المقدور غیبت نکنند.
در هر جلسه ممکن است کوئیز گرفته شود لذا دانشجو با آمادگی قبلی درباره مطالب گفته شده  ،در کالس حضور يابد.
باتوجه به همزمانی تعطیل رسمی با زمان کالس ،الزم است دانشجويان محترم برای برگزاری کالس جبرانی هماهنگ نمايند.
تدوین پروپوزال مهمترین بخش از نمره امتحان خواهد بود.

اصول و روشهای
اپيدميولوژی

