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 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد –فرم معرفي دروس نظري و عملي 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي –معاونت آموزشي 

     اپیدمیولوژیوکلیات اصول  :طرح دوره درس

  زیستیو آمار اپيدميولوژي :گروه       بهداشت:دانشکده                       

 

  کارشناسی             :رشته و مقطع تحصیلي    ولوژیاپیدمی :نام و شماره درس

  علوم آزمایشگاهی

 ساعت     :روز و ساعت برگزاري

  

 کالس   دانشکده   :محل برگزاري

  واحد نظري 1 ( :عملي / نظري ) تعداد و نوع واحد 

 ندارد :دروس پیش نیاز

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

 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد :آدرس دانشکده بهداشت :آدرس دفتر

پیشگیری، آشنائی با علل ایجاد بیماریها و چگوونگی انتشوار آنهوا  نحوهاپیدمیولوژی و  آشنائی با :هدف كلي درس 

 ی شایع کشور در جامعه، آگاهی از اپیدمیولوژی برخی بیماریها

 

ی شوایع بیماریهوا بورعوامول مهود در ایجواد و انتشوار بیماریهوا ، بوا تاکیود عموده آشنائی با  :اهداف اختصاصي درس 

 کشور

 

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

 .ن منابع ضروري نباشددر صورتي كه مطالعه همه كتاب یا همه مجالت آن به عنوا –مورد نظر در این درس 

 

 مطالب تدریس شده در کالس 

  اپيدميولوژیکليه کتابهای آموزشی در دسترس در زمينه 
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 اینترنت 

 :نحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابي * 
 نمره 16 بارم :  آزمون نهایي پایان دوره ( الف

 نمره 4بارم : رشته مربوطهدر زمينه  اینترنتیتهيه 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/ 13بيش از .  نمره كم مي شود 52/0هر غيبت 

 

 

 

 

 



 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد –فرم معرفي دروس نظري و عملي 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي –معاونت آموزشي                  

  اپیدمیولوژی جدول زمان بندي ارائه برنامه درس                           

 

                                        
آمادگي الزم دانشجویان قبل  درسم عنوان ساعت جلسه ردیف

 شروع كالس زا

 حضور و آمادگی ذهنی مسعود اميریدکتر تاریخچه ، تعاریف و اهداف اپيدميولوژیتفکر،   اول 1

 حضور و آمادگی ذهنی " مفاهيم اصلی و تئوری های اپيدميولوژی  دوم 2

 حضور و آمادگی ذهنی " کاربردها و اصطالحات اپيدميولوژی  سوم 3

 حضور و آمادگی ذهنی " منابع اطالعات و منابع مالی اپيدميولوژیک  چهارم 4

 حضور و آمادگی ذهنی " مفهوم گذار بهداشتی و گذار اپيدميولوژیک  پنجم 5

 حضور و آمادگی ذهنی " انواع اپيدميولوژی -اهداف اپيدميولوژی   ششم 6

 آمادگی ذهنیحضور و  " سطوح پيشگيری -سير طبيعی بيماری   هفتم 7

 حضور و آمادگی ذهنی " متغيرهای توصيفی بهداشت جامعه، سابقه فاميلی  هشتم 9

 حضور و آمادگی ذهنی " خطاها و مخدوش کنندگی –مفهوم ارتباط و عليت   نهم 8

مدلهای اپيدميولوژی  –عوامل موثر در ایجاد بيماریها  دهم 11

 اصطالحات متداول در اپيدميولوژی –

 آمادگی ذهنی حضور و "

ابتال، : شاخص های اندازه گيری بيماریها در جامعه  یازدهم 11

 مرگ، ارتباط و اثر روی بهداشت عمومی

 حضور و آمادگی ذهنی "

 حضور و آمادگی ذهنی " آپيدميولوژی توصيفی و تحليلی  دوازدهم 12

 حضور و آمادگی ذهنی " انواع مطالعات اپيدميولوژیک  سيزدهم 13

 حضور و آمادگی ذهنی " انواع مطالعات اپيدميولوژیک  اردهمچه 14

 حضور و آمادگی ذهنی " بررسی یک همه گيری  پانزدهم 15

 حضور و آمادگی ذهنی " غربالگری  شانزدهم 16

  

 ساعت    :تاریخ امتحان پایان ترم

 

 انشجویان قبل از شروع كالس الزامي مي باشدتكالیف داده شده جهت آمادگي الزم د: سایر تذكرهاي مهد براي دانشجویان * 

 

 


