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  كرمانشاه يدانشگاه علوم پزشك

 پزشكي دانشكده
  گروه پزشكي اجتماعي و خانواده

  ترمي طرح درس
  

  مقطع علوم پايه - دانشجويان ترم پنجم پزشكي مخاطبان:              2بهداشت عمومي  عنوان درس : 
تا  12ساعت  - هاشنبه سه  ساعت پاسخگويي به سواالت فراگير:             نظري واحد 2  واحد: تعداد

14  
  97 - 98تحصيلي  سال اول نيمسالهفته  هر شنبه چهارروزهاي  10لغايت  8ساعت زمان ارائه درس: 

  دكتر علي عزيزي متخصص پزشكي اجتماعي مدرس:
                         1بهداشت عمومي  پيش نياز:درس 

  
  هابيماري با مبارزه و اپيدميولوژي مفاهيم و اصول با دانشجويان  آشنايي هدف كلي درس :

  هداف كلي جلسات : (جهت هر جلسه يك هدف)ا
  آشنايي دانشجويان با:

 آن كاربرد هاي زمينه و اپيدميولوژي اهداف آن، تاريخچه و اپيدميولوژي تعريف - 1

 مفهوم بيماري و پيشگيري از ديدگاه اپيدميولوژي - 2

 هاي اكولوژيك بيماريها و مفاهيم پيشگيري مدل - 3

 )1آشنايي با ابزارهاي اندازه گيري و اندازه هاي مورد استفاده در اپيدميولوژي( - 4

 )2آشنايي با ابزارهاي اندازه گيري و اندازه هاي مورد استفاده در اپيدميولوژي( - 5

 مسري بيماري هاياپيدميولوژي  در رايج اصطالحات و ها واژه - 6

  اپيدميولوژي توصيفي ( مطالعات مقطعي و همبستگي) - 7
 شاهد - اپيدميولوژي تحليلي، مطالعه مورد - 8

  اپيدميولوژي تحليلي، مطالعه همگروهي - 9
  RCT  اپيدميولوژي تحليلي، مطالعه - 10
  در اپيدميولوژي عليت و ارتباط - 11
  غريالگرياصول  - 12
  آنها بررسي چگونگي و ها اپيدمي - 13
  )1اسهالي( بيماري هاياپيدميولوژي و كنترل  - 14
  )2اسهالي( بيماري هاياپيدميولوژي و كنترل  - 15
  واكسن با پيشگيري قابل عفوني هاي بيماري اپيدميولوژي - 16
  واگير غير بيماريهاي كنترل و اپيدميولوژي - 17

  اهداف ويژه به تفكيك اهداف كلي هر جلسه:
 كاربرد هاي زمينه و اپيدميولوژي اهداف آن، تاريخچه و اپيدميولوژي تعريف: هدف كلي جلسه اول- 1

  آن
  قادر باشند دانشجو يان پايان در اهداف ويژه جلسه اول:
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 تعريف جامعي از اپيدميولوژي را ارائه دهند. - 1- 1

 هاي اپيدميولوژي را ذكر نمايند. تاريخچه مختصري از فعاليت - 2- 1

 زمينه هاي فعاليت اپيدميولوژي و كاربرد آن را فهرست نمايند. - 3- 1

 رابطه بين اپيدميولوژي و پزشكي باليني را توضيح دهند. - 4- 1

 اپيدميولوژي و پزشكي باليني را بيان نمايند.تفاوتهاي بين  - 5- 1

 به مشكالت سالمت را شرح دهند. رويكرد اپيدميولوژيك - 6- 1

  آشنايي با مفهوم سالمت از ديدگاه اپيدميولوژي: هدف كلي جلسه دوم- 2
 قادر باشند دانشجو يان در پايان اهداف ويژه جلسه دوم:

 دنتعريف سالمت را از ديدگاه هاي مختلف بيان نماي - 1- 2
 مفهوم سالمت و تغييرات آن را توضيح دهند - 2- 2
 سالمت را شرح دهند مفهوم زيست پزشكي - 3- 2
 ژيك بيان نمايدسالمت را از ديدگاه اكولو - 4- 2
 دنمفهوم سالمت را از ديدگاه روانشناختي تشريح نماي - 5- 2
 بيان نمايد  Holisticسالمت را از ديدگاه  - 6- 2
 د ننمايتعريف سازمان بهداشت جهاني را در خصوص سالمت بيان  - 7- 2
 سالمت را توضيح دهند مفهوم آسيب شناسي - 8- 2
 سالمت و موارد اشكال را  توضيح دهند مفهوم آماري - 9- 2
 ابعاد چندگانه سالمت را بشناسد و براي آنها مثل هاي عيني ارائه دهند - 10- 2
 تعدادي ازشاخص هاي سالمت جامعه را محاسبه نمايد - 11- 2
 اميد به زندگي را شرح دهند - 12- 2
 زندگي را بيان و آنها را تفسير نمايدمفاهيم سطح زندگي و كيفيت  - 13- 2
  د.دهن را توضيح wellbeingرفاه  مفهوم - 14- 2
  دهند. را توضيح PQLIزندگي  جسمي كيفيت شاخص - 15- 2
  دهند. توضيح را HDIانساني  توسعه شاخص - 16- 2
  آشنايي با مفهوم بيماري و پيشگيري از ديدگاه اپيدميولوژي هدف كلي جلسه سوم:- 3

  قادر باشند دانشجو يان پاياندر  اهداف ويژه جلسه سوم:
 را شرح دهند. يسير طبيعي بيمار و  طيف ،يمفهوم بيمار - 1- 3

 ي را تعريف نمايند.پديده كوه يخ بيمار - 2- 3

 اجتماعي را شرح دهند.و بيولوژيك  ، عوامل بيماريزاي محيط فيزيكوشيميائي - 3- 3

 مدل هاي مختلف اكولوژيك نحوه ايجاد بيماري را ترسيم نمايند. - 4- 3

 .مربوط به كنترل بيماري را توضيح دهندمفاهيم  - 5- 3

 .دنمفهوم عوامل خطر را توضيح و براي چند بيماري شايع تعدادي از عوامل خطر را بيان نماي - 6- 3

 .به يك بيماري را توضيح و عوامل موثر بر آن را شرح دهند ءالتبراي اب مرحله آمادگي - 7- 3

  تعريف نمايند. بيماري هامرحله ناتواني   اصطالحات - 8- 3

 .پيشگيري و انواع مداخله را توضيح دهندمفاهيم  - 9- 3

  و مصاديق عيني آن را شرح دهند. تعريف را) ثالثيه –ثانويه  – اوليه –انواع پيشگيري ها( ابتدايي  - 10- 3
: آشنايي با ابزارهاي اندازه گيري و اندازه هاي مورد استفاده در چهارمهدف كلي جلسه - 4

  )1اپيدميولوژي(
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  قادر باشند دانشجو يان در پايان چهارم:اهداف ويژه جلسه 
 .نمايند فهرست را اپيدميولوژي در مختلف وقايع گيري اندازه اصلي ابزارهاي - 1- 4

 ) مهم را شرح دهند.Ratioانواع نسبت هاي ( - 2- 4

 ها را بيان نمايند. ) و كاربرد آنRatioانواع ميزان ها ( - 3- 4

 يند.تفاوت بين ميزان هاي خام، اختصاصي و استاندارد شده را بيان نما - 4- 4

 ) در اپيدميولوژي را شرح دهند. Fraction Numeratorمفهوم صورت كسر ( - 5- 4

 ) در اپيدميولوژي را توضيح دهند.Fraction Denominatorمفهوم مخرج كسر ( - 6- 4

ابزارهاي اندازه گيري 3) در اپيدميولوژي را توضيح دهند.Fraction Denominatorانواع مخرج كسر ( - 7- 4
 .مرگ ومير را توضيح دهند

 هاي مربوط به ابتالء را محاسبه نمايند. ميزان - 8- 4

آشنايي با ابزارهاي اندازه گيري و اندازه هاي مورد استفاده در : پنجمهدف كلي جلسه - 5
  )2اپيدميولوژي(

  قادر باشندن دانشجو يا در پايان :پنجماهداف ويژه جلسه 
 ابزارهاي اندازه گيري مرگ ومير را درك كرده و توضيح دهند. - 1- 5

 مرگ را محاسبه نمايند.ميزان خام  - 2- 5

 موارد استفاده و محدوديت هاي ميزان خام مرگ را بيان نمايند. - 3- 5

 ميزان هاي اختصاصي مرگ را محاسبه نمايند. - 4- 5

 توضيح دهند. را موارد استفاده و محدوديت هاي ميزان هاي اختصاصي - 5- 5

 ميزان (نسبت) كشندگي بيماري ها را محاسبه و تفسير نمايند. - 6- 5

 مرگ و مير را محاسبه و نفسير نمايند.ميزان نسبي (نسبت)  - 7- 5

 را محاسبه و كاربردهاي آن را توضيح دهند.    survival Rateميزان بقاء  - 8- 5

 .ارزش داده هاي ابتالء را بيان نمايند - 9- 5

 را فهرست نمايند.  WHOسطوح اندازه گيري ايتالء از نظر  - 10- 5

 را شرح دهند. ميزان روش محاسبه ميزان هاي مرگ تطبيق داده شده يا استاندارد شده - 11- 5

 شده يا استاندارد شده را توضيح دهند.  موارد كاربرد ميزان هاي مرگ تطبيق داده - 12- 5

 شيوع را تعريف، محاسبه و تفسير نمايند. - 13- 5

 انواع ميزان بروز را محاسبه و تفسير نمايند. - 14- 5

 كاربردهاي ميزان شيوع را توضيح دهند. - 15- 5

 .كاربردهاي ميزان بروز را توضيح دهند - 16- 5

 .ن بروز و شيوع را توضيح دهندرابطه بين ميزا - 17- 5

  مسري بيماري هاياپيدميولوژي  در رايج اصطالحات و ها واژه:  هدف كلي جلسه ششم- 6
  قادر باشند دانشجو يان در پايان اهداف ويژه جلسه ششم:

 عفوني را شرح دهند. بيماري هايمنبع  وا ژه هاي متداول در مورد مخزن و - 1- 6

 عفوني را توضيح دهند. بيماري هاياصطالحات متداول در مورد راههاي انتقال  - 2- 6

 اصطالحات متداول در مورد ميزبان حساس را تعريف نمايند. - 3- 6

 .دهند توضيحعفوني را  بيماري هايتفاوت بين راههاي انتقال مسقيم و غير مستقيم  - 4- 6

 .دهند توضيحوت بين اصطالحات دوره كمون، دوره نهفتگي و دوره واگيري را اتف - 5- 6

  اپيدميولوژي توصيفي ( مطالعات مقطعي و همبستگي):  هدف كلي جلسه هفتم- 7
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  قادر باشند دانشجو يان در پايان اهداف ويژه جلسه هفتم:
 ببرند نام را اپيدميولوژيك مطالعات انواع - 1- 7

 .دهند توضيح را توصيفي مطالعه يك كاربرد و خصوصيات - 2- 7

 .دهند توضيح را توصيفي مطالعه انجام مراحل - 3- 7

 .نمايند بيان را آن طراحي نحوه و مقطعي مطالعه خصوصيات - 4- 7

 .نمايند بيان را آن طراحي نحوه و مطالعه همبستگي (اكولوژيكال) خصوصيات - 5- 7

 توضيح دهند.  مقطعي را مطالعه مزايا و معايب - 6- 7

  (اكولوژيكال) را شرح دهند.مطالعه همبستگي مزايا و معايب  - 7- 7
  شاهد - هدف كلي جلسه هشتم:  اپيدميولوژي تحليلي، مطالعه مورد- 8

  قادر باشند دانشجو يان در پايان اهداف ويژه جلسه هشتم:
 .نمايند فهرست را شاهدي مورد مطالعه خصوصيات - 1- 8

 .دهند توضيح را شاهدي – مورد مطالعه طراحي نحوه - 2- 8

 .نمايند ترسيم را شاهدي مورد مطالعه طراحي - 3- 8

  دهند. توضيح را Odds Ratioمفهوم  - 4- 8

  .نمايند تفسير را آن و نموده محاسبه را Odds Ratio شاهدي مورد مطالعه دريك - 5- 8

 نمايند. بيان و داده تشخيص را شاهدي مورد مطالعه يك ضعف و قوت نقاط - 6- 8

  شاهد را توضيح دهند. - انواع سوء گيريهاي رايج در مطالعه مورد - 7- 8
  اپيدميولوژي تحليلي، مطالعه همگروهي:  جلسه نهمهدف كلي - 9

  قادر باشند دانشجو يان در پايان اهداف ويژه جلسه نهم:
 .نمايند فهرست را همگروهي مطالعه خصوصيات - 1- 9

 .دهند توضيح را همگروهي مطالعه طراحي نحوه - 2- 9

 .نمايند ترسيم را همگروهي مطالعه طراحي - 3- 9

 .نمايند بيان و داده تشخيص را همگروهي مطالعه يك ضعف و قوت نقاط - 4- 9

 .دهند توضيح را منتسب خطر و نسبي خطر مفهوم - 5- 9

 .نمايند تفسير را آن و نموده محاسبه همگروهي مطالعه يك در را خطرنسبي - 6- 9

 شاهد را توضيح دهند. - انواع سوء گيريهاي رايج در مطالعه مورد - 7- 9

 RCT كارآزمايي باليني  اپيدميولوژي تحليلي، مطالعه:  هدف كلي جلسه دهم- 10

  قادر باشند دانشجو يان در پايان اهداف ويژه جلسه دهم:
 .نمايند فهرست را كارآزمايي باليني مطالعه خصوصيات - 1- 10

 .دهند توضيح را كارآزمايي باليني مطالعه طراحي نحوه - 2- 10

 .نمايند ترسيم را كارآزمايي باليني مطالعه طراحي - 3- 10

 .نمايند بيان و داده تشخيص را بالينيكارآزمايي  مطالعه يك ضعف و قوت نقاط - 4- 10

  .نمايند فهرست را اي مداخله مطالعات انواع - 5- 10
  در اپيدميولوژي عليت و هدف كلي جلسه يازدهم: ارتباط- 11

  قادر باشند دانشجو يان در پايان اهداف ويژه جلسه يازدهم:
 .ببرد نام را ارتباط انواع و نموده تعريف را عليت و ارتباط - 1- 11

 .ببرد نام را عليت مورد در قضاوت معيارهاي - 2- 11

 رابطه ساختگي غير مستقيم و مستقيم را توضيح دهند. - 3- 11
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 رابطه عليتي يك به يك و چند عاملي را بيان نمايند. - 4- 11

  معيارهاي همه گيري شناختي براي اثبات نقش عليتي يك رابطه را تفسير نمايند. - 5- 11
  غريالگرياصول : هدف كلي جلسه دوازدهم- 12

  قادر باشند دانشجو يان در پايان هم:اهداف ويژه جلسه دوازد
 .نمايند تعريف را غربالگري - 1- 12

 .نمايند بيان را مناسب غربالگري آزمايش يك خصوصيات - 2- 12

 .نمايند بيان را غربالگري جهت مناسب بيماري خصوصيات - 3- 12

 .دهند شرح را آن دهنده تشكيل اجزاء و داده توضيح را اعتبار - 4- 12

 .دهند توضيح را منفي و مثبت اخباري ارزش - 5- 12

 نمايند. ترسيم را غربالگري آزمون به مربوط2×2جدول   - 6- 12

 .نمايند تفسير را نتايج و نموده محاسبه را غربالگري هاي آزمون ويژگي و حساسيت - 7- 12

 نمايند. تفسير را نتايج و نموده محاسبه غربالگري هاي آزمون در را اخباري ارزش - 8- 12

  آنها بررسي چگونگي و ها هدف كلي جلسه سيزدهم: اپيدمي- 13
  قادر باشند دانشجو يان در پايان اهداف ويژه جلسه سيزدهم:

 د.ننماي ذكر هايي مثال آن براي و دنكن تعريف را اپيدمي - 1- 13

 د.نرا فهرست كن اپيدمياهداف بررسي يك  - 2- 13

 را شرح دهند. اپيدميالگوهاي مختلف  - 3- 13

 د.نرا با يكديگر مقايسه نماي "مداوم"و  "لحظه اي"هاي تك منبعي  اپيدمي - 4- 13

 ، مثال هايي ارائه دهند. اپيدميبراي انواع الگوهاي  - 5- 13

 د.نتك منبعي لحظه اي، تك منبعي مداوم و پيشرونده را رسم كن اپيدميمنحني هاي  - 6- 13

 را فهرست نموده، در باره هر مرحله، توضيح دهند. اپيدميمراحل بررسي يك  - 7- 13

 د.ناقدامات مربوط به قطع زنجيره انتقال را بيان كن - 8- 13

 د.نمي شود را ذكر كنها پيشگيري  در جريان اپيدميانجام آن ها، از ابتالي افراد مستعد اقداماتي كه با  - 9- 13

 دننماي بيان را گزارش قابل بيماريهاي دهي گزارش نحوه - 10- 13

  د.ننمونه اي از گزارش نهايي يك همه گيري مفروض را نقد نماي - 11- 13
  )1اسهالي( بيماري هاياپيدميولوژي و كنترل : هدف كلي جلسه چهاردهم- 14

  قادر باشند دانشجو يان در پايان اهداف ويژه جلسه چهاردهم:
 .دهند توضيح را اسهال انواع - 1- 14

 .ببرند نام را اسهال مساعدكننده عوامل - 2- 14

 سال جهان و ايران را توضيح دهند. 5وضعيت اسهال در كودكان زير  - 3- 14

 راه هاي انتقال عوامل ايجاد كننده اسهال را توضيح دهند. - 4- 14

 وده اي آب و الكتروليت ها را شرح دهند.فيزيولوژي جذب و ترشح ر - 5- 14

 مكانيسم هاي اسهال آبكي را توضيح دهند. - 6- 14

 مكانيسم هاي اسهال خوني را توضيح دهند. - 7- 14

 .نمايند ذكر را شوند مي اسهال به منجر كه ميكروبي عوامل - 8- 14

 ويژگي هاي اسهال حاد و اسهال خوني را شرح دهند. - 9- 14

  دهند توضيح را آبي كم به مبتال كودك ارزيابي نحوه و و آن درجات و آبي كم - 10- 14
  )2اسهالي( بيماري هاياپيدميولوژي و كنترل : هدف كلي جلسه پانزدهم- 15
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  قادر باشند دانشجو يان در پايان اهداف ويژه جلسه پانزدهم:
 تعريف دزئيدراتاسيون را بيان نمايند. - 1- 15

 انواع دزئيدراتاسيون را توضيح دهند. - 2- 15

 (سئوال مشاهده، لمس و توزين) شرح دهند.نحوه تشخيص درجات دزئيدراتاسيون  - 3- 15

 درمان اسهال باتوجه به پيشگيري از دزئيدراتاسيون را شرح دهند. - 4- 15

 و دالئل تاثير و نحوه كاربرد آنها را توضيح دهند. ) O.R.Sنقش سرمهاي وريدي  و سرمهاي خوراكي ( - 5- 15

 را توضيح دهند. نقش رژيم هاي غذائي،آنتي بيوتيك ها و داروهاي ضد اسهال در درمان اسهال - 6- 15

اهميت آموزش بهداشت، بهداشت مواد غذائي، بهسازي محيط و مبارزه با مگس در پيشگيري و كنترل  - 7- 15
  بيماريهاي اسهالي را توضيح دهند. 

  واكسن با پيشگيري قابل عفوني هاي بيماري اپيدميولوژي: هدف كلي جلسه شانزدهم- 16
  قادر باشند دانشجو يان در پايان اهداف ويژه جلسه شانزدهم:

 بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن را نام ببرد. - 1- 16

 اهميت بهداشتي مبارزه با بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن را توضيح دهند. - 2- 16

 دوره نهفتگي و سير طبيعي بيماري هاي واجد واكسن را شرح دهند. - 3- 16

 روند زماني بيماري هاي واجد واكسن را شرح دهند. - 4- 16

 موقعيت اجتماعي بر روند بيماري هاي واجد واكسن را توضيح دهند.تاثير سن، جنس، شغل و  - 5- 16

 حساسيت و مقاومت در مقابل بيماري هاي واجد واكسن را شرح دهند. - 6- 16

 منابع و مخازن بيماري هاي واجد واكسن را نام ببرد. - 7- 16

 نحوه واكسيناسيون عليه بيماري هاي واجد واكسن را براي هريك به طور جداگانه توضيح دهند. - 8- 16

  ير پيشگيري دارويي و ايمنسازي انفعالي عليه بيماري هاي واجد واكسن را توضيح دهند.تاث - 9- 16
ها، روماتيسم، بيماريهاي  سرطان( واگير غير بيماريهاي كنترل و اپيدميولوژيهدف كلي جلسه هفدهم: - 17

  و ...) حوادثپرفشاري خون،قلبي، 
  باشندقادر  دانشجو يان در پايان اهداف ويژه جلسه هفدهم:

 را توضيح دهند. عوامل خطر سرطان هاي شايع و مهم كشور - 1- 17

 را توضيح دهند. عوامل خطر بيماري هاي قلبي عروقي - 2- 17

 را توضيح دهند. عوامل خطر پرفشاري خون - 3- 17

  را شرح دهند.در كشور علل اصلي حوادث رانندگي  - 4- 17
  منابع:

دكتر كورش  –آخرين ويرايش(پنجم) كتاب اپيدميولوژي لئون گورديس ترجمه دكتر حسن صباغيان  -1
 )2بهداشت عمومي  - هالكوئي نائيني (منطبق با سر فصل مطالب درس اصول اپيدميولوژي

(فصل هاي  .همكاران و حاتمي حسين دكتر تاليف .عمومي بهداشت جامع كتاب) 1392دوم چاپ سوم ( جلد - 2
  )2با سر فصل درس  بهداشت عمومي  منطبق

حسين شجاعي ترجمه دكتر  – (J . A Park ) پيشگيرياجتماعي و طب  پزشكي درسنامه اول جلد - 3
 )2بهداشت عمومي  - (منطبق با سر فصل مطالب درس اصول اپيدميولوژي -) 1391چهارم ( چاپ - تهراني

  بهداشت وزارت انتشارات .فرسار احمدرضا دكتر ترجمه .اسهالي بيماريهاي درباره خواندني مطالب - 3
  روش تدريس:

 ايجاد منظوره ب .باشد مي سوال طرح با توام ،و وايت بورد اساليد از استفاده با و سخنراني بصورت تدريس روش

  .شود مي استفاده بحث و پاسخ و پرسش شيوه از سخنراني خالل در امريادگيري در دانشجو يان  مشاركت
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  وسايل آموزشي :
  (كامپيوتر، ويدئو پروزكتور، وايت بورد يا تخته هوشمند)شنيداري – ديداري امكانات با مناسب كالس

  سنجش و ارزشيابي 
سهم از نمره   روش        آزمون

(بر حسب كل
  درصد)

  ساعت  تاريخ 

بار از هر دانشجو در طول  2حداقل  كوئيز
(در پرسش شفاهي خواهد شد ترم

دانشجويان  ابتداي هر جلسه از تعدادي از
  از جلسه قبل)

10٪  //////////////  ///////////  

آزمون ميان 
  ترم 

  و تشريحي MCQ  كتبي:
  

45٪  29/8/97  13 -
12  

آزمون پايان 
  ترم

  و تشريحي MCQ  كتبي:
  

طبق اعالم   45٪
  آموزش دانشكده

  

حضور فعال در 
  كالس

 با شود(مگر مي كم نمره 5/0سوم  و غيبت 25/0 دوم  غيبت باشد، مي مجاز غيبت يك

  .گردد مي برخورد آموزش مقررات غيبت طبق 3 از بيش قبول) و قابل مدرك ارائه
  

  مقررات كالس و انتظارات از دانشجو:
  به شرح ذيل: كشور يپزشك علوم يدانشگاهها و ها دانشكده انيدانشجو يان  يا حرفه رفتار 3 مادهرعايت بند الف 

  رفتار حرفه اي  - 3ماده 
  ن در محيط هاي آموزشي پژوهشي:دانشجو يا الزامات كلي  –الف 

در هنگام  مصاديق اخاللان بايد از ايجاد هر گونه اخالل به هنگام تدريس خودداري نمايند ؛ دانشجوي -  1- 3
   مانند: تدريس

  مدرس) ورود به كالس بعد از 1- 1- 3
  ) خوردن و آشاميدن2- 1- 3
  ايجاد سر و صدا) بلند صحبت كردن ، خنديدن و 3- 1- 3
  يريتصو و يصوت ليوسا ريسا و همراه تلفن از استفاده) 4- 1- 3

  دانشكده: EDOنام و امضاي مدرس:             نام و امضاي مدير گروه:                نام و امضاي مسئول
  تاريخ ارسال :تاريخ تحويل:                          تاريخ ارسال:                                   
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  97 - 98تحصيلي  اولنيمسال  –)1(گروه 2جدول زمانبندي درس بهداشت عمومي
  10تا  8شنبه چهارروز و ساعت جلسه :                                     

  مدرس  موضوع  تاريخ جلسه
  دكتر عزيزي   اپيدميولوژيكاربرد  ، اهداف تاريخچه ، ،تعريف  28/6/97  1
 دكتر عزيزي  آشنايي با مفهوم سالمت از ديدگاه اپيدميولوژي  4/7/97  2

هاي اكولوژيك بيماري ها و پيشگيري از  مدل ،آشنايي با مفهوم بيماري 11/7/97  3
  ديدگاه اپيدميولوژي

 دكتر عزيزي

استفاده در آشنايي با ابزارهاي اندازه گيري و اندازه هاي مورد  18/7/97  4
  )1اپيدميولوژي(

 دكتر عزيزي

آشنايي با ابزارهاي اندازه گيري و اندازه هاي مورد استفاده در  25/7/97  5
  )2اپيدميولوژي(

 دكتر عزيزي

 دكتر عزيزي  اپيدميولوژي بيماري هاي مسري در رايج اصطالحات و ها واژه  2/8/97  6

 دكتر عزيزي  همبستگي) اپيدميولوژي توصيفي ( مطالعات مقطعي و  9/8/97  7

 دكتر عزيزي شاهد - اپيدميولوژي تحليلي، مطالعه مورد  16/8/97  8

 دكتر عزيزي  اپيدميولوژي تحليلي، مطالعه همگروهي  23/8/97  9

 دكتر عزيزي  RCT  اپيدميولوژي تحليلي، مطالعه  30/8/97  10

 دكتر عزيزي  در اپيدميولوژي عليت و ارتباط  7/9/97  11

 دكتر عزيزي  تعطيل رسمي -غريالگرياصول و مباني  14/9/97  12

 دكتر عزيزي  آنها بررسي چگونگي و ها اپيدمي 21/9/97  13

 دكتر عزيزي  )1اپيدميولوژي و كنترل بيماري هاي اسهالي( 28/9/97  14

 دكتر عزيزي  )2اپيدميولوژي و كنترل بيماري هاي اسهالي( 5/10/97  15

 دكتر عزيزي  واكسن با پيشگيري قابل عفوني هاي بيماري اپيدميولوژي 12/10/97  16

 دكتر عزيزي  واگير غير بيماريهاي كنترل و اپيدميولوژي 19/10/97  17

 


