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بهداشت دانشکده  

ترمی قالب نگارش طرح درس  

 اصول اپیدمیولوژی ومبارزه با بیماریها :عنوان درس

 ترم دوم پرستاری دانشجویان کارشناسی  مخاطبان:

 واحد نظری 2 (:یا سهم استاد از واحد)واحد  تعداد

 4-2یک شنبه   فراگیر: سؤاالتساعت پاسخگویی به 

 400-401سال تحصیلی  ولا؛ نیم سال 4-2یک شنبه  :(ساعت و نیمسال تحصیلی روز،) زمان ارائه درس

 مهدی مرادی نظر دکتر مدرس:

 ندارد درس پیش نیاز:

 

 هدف کلی درس:

 خواهند شد.آشنا  و اصول  با مفاهیم بهداشت عمومیرا  انیدرس دانشجو نیا

 اهداف کلی جلسات:

 آشنایی با مفاهیم اپیدمیولوژی -1

 هاآشنایی با چگونگی انتقال بیماری -2

 هاگیری وقوع بیماریآشنایی با اندازه -3

 های بهداشتی آشنایی با شاخص -4

 های تشخیصیآشنایی با نحوه ارزیابی آزمون -5

 آگهیهای تعیین پیشآشنایی با سیرطبیعی و راه -6

 روش های مطالعه، مطالعات مقطعی و اکولوژیکآشنایی با انواع  -7

 مورد شاهدی و  آشنایی با انواع روش های مطالعه، مطالعات کوهورت -8

 (biasآشنایی دانشجویان با انواع ارتباط در پژوهش ها ) -9

 آشنایی دانشجویان با انواع ارتباط در پژوهش ها )علیتی، نمودار های علیتی( -10
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 کلی هر جلسه:اهداف ویژه به تفکیک اهداف 

 مفاهیم اپیدمیولوژی: اول  جلسه 
 مفاهیم اپیدمیولوژیآشنایی با  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 را توضیح دهند مفاهیم اپیدمیولوژی دانشجو بتواند

 در پایان دانشجو 

 با تعریف علم اپیدمیولوژی آشنا شود. -1-1

 با کاربردهای مختلف اپیدمیولوژی آشنا شود. -1-2

 اهداف علم اپیدمیولوژی آشنا شود.با  -3-1

 با نقش اپیدمیولوژی در پیشگیری، درمان و ارزشیابی خدمات بهداشتی درمانی آشنا شود. -4-1

 با استدالل  اپیدمیولوژی آشنا شود. -5-1

 با دامنه فعالیت های اپیدمیولوژی آشنا شود. -1-6

 ها: چگونگی انتقال بیماریدوم جلسه 
 هاچگونگی انتقال بیماریآشنایی با هدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 را بداند و بتواند ان ها را نام ببرند  هابا چگونگی انتقال بیماریدانشجو  

 در پایان دانشجو

 ها آشنا شود.های مختلف انتقال بیماریبا مدل -1-2

 ها آشنا شود. با طیف وسیع تظاهرات بالینی بیماری -2-2

 ها در سطح جامعه آشنا شود.بیماریبا سطوح مختلف اپیدمی  -3-2

 های عفونی آشنا شود.با مفاهیم مرتبط با اپیدمیولوژی بیماری -4-2

 عوامل موثر بر رخداد اپیدمی ها آشنا شود. -5-2

 هاگیری وقوع بیماری: اندازهسوم جلسه 
 هاگیری وقوع بیماریآشنایی با نحوه اندازههدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 را بداند و بتواند کاربردهای ان ها را نام ببرند ودلیل استفاده از ان را بنویسند. هاگیری وقوع بیماریی اندازههاشاخصدانشجو 

 در پایان دانشجو

 و نحوه محاسبه آن آشنا شود. proportionبا مفهوم  -1-3

 و نحوه محاسبه آن آشنا شود. ratioبا مفهوم  -2-3

 و نحوه محاسبه آن آشنا شود. attack rateبا مفهوم  -3-3

 و نحوه محاسبه آن آشنا شود. incidenceبا مفهوم  -4-3

 و نحوه محاسبه آن آشنا شود. period prevalenceبا مفهوم  -5-3

 و نحوه محاسبه آن آشنا شود. point prevalenceبا مفهوم  -6-3

 با ارتباط بین میزان بروز و میزان شیوع آشنا شود. -7-3

 های بهداشتیشاخص چهارم:جلسه 
 های بهداشتیآشنایی با شاخص هدف کلی:

 اهداف ویژه

 را بداند و بتواند کاربردهای ان ها را نام ببرند های بهداشتیشاخصدانشجو 

 در پایان دانشجو

 های رایج بهداشتی آشنا شود.با شاخص -1-4

 های رایج ارزیابی مرگ و میر آشنا شود.با شاخص -2-4

 ها در جوامع مختلف آشنا شود.شاخص های مقایسه میزانروشبا  -3-4

 با منابع مختلف اطالعات بهداشتی آشنا شود. -4-4
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 ها آشنا شود.با مفهوم بار بیماری -5-4

 : ارزیابی آزمون های تشخیصیپنجم جلسه 
 های تشخیصآشنایی با نحوه ارزیابی آزمونهدف کلی: 

 اهداف ویژه

 آشنا شود. های تشخیصبا نحوه ارزیابی آزمون دانشجو

 در پایان دانشجو

 های تشخیصی و نحوه ارزیابی آن آشنا شود.با مفهوم حساسیت آزمون -1-5

 های تشخیصی و نحوه ارزیابی آن آشنا شود.با مفهوم ویژگی آزمون -2-5

 ابی آن آشنا شود.های تشخیصی و نحوه ارزیبا مفهوم ارزش اخباری مثبت و منفی آزمون -3-5

 های تشخیصی و نحوه ارزیابی آن آشنا شود.با مفهوم حساسیت خالص آزمون -4-5

 های تشخیصی و نحوه ارزیابی آن آشنا شود.با مفهوم ویژگی خالص آزمون -5-5

 ها آشنا شود.های تشخیصی و عوامل موثر بر آنبا رابطه بین حساسیت و ویژگی آزمون -6-5

 بلیت تکرار نتایج آزمون و عوامل موثر بر آن آشنا شود.با مفهوم قا -7-5

 با مفهوم میزان کشندگی و نحوه ارزیابی آن آشنا شود. -1-6

 با مفهوم میزان بقا و نحوه محاسبه آن آشنا شود. -2-6

 های مختلف محاسبه میزان بقا آشنا شود.با روش -3-6

 با مفهوم میانه زمان بقا و نحوه محاسبه آن آشنا شود. -4-6

 : آشنایی با انواع روش های مطالعه، مطالعات مقطعی و اکولوژیکهفتم جلسه 
 مطالعات مقطعی و اکولوژیک تو کلیاآشنایی با اصول  هدف کلی:

  اهداف ویژه:

 را یادبگیرند و بتواند کاربردهای ان ها را نام ببرند ودلیل استفاده از ان را بنویسند. مطالعات مقطعی و اکولوژیکدانشجو 

 در پایان دانشجو

 آشنا شود اکولوژیک و مقطعیبا نحوه برآورد اثر در مطالعات  -6-7

 : سیر طبیعی و راه های تعیین پیش آگهیششمجلسه 
 آشنایی با انواع روش های مطالعه توصیفیهدف کلی: 

 اهداف ویژه

 را بداند و بتواند کاربردهای ان ها را نام ببرند ودلیل استفاده از ان را بنویسند. سیر طبیعی و راه های تعیین پیش آگهیدانشجو 

 در پایان دانشجو

 آشنا شود. توصیفیبا انواع مطالعات  -1-7

 آشنا شود. مقطعیبا کلیات طراحی مطالعات  -2-7

 آشنا شود.  توصیفیها در مطالعات با نحوه انتخاب نمونه -3-7

 آشنا شود. توصیفیها در مطالعات آوری دادهجمع هایبا روش -4-7

 آشنا شود. توصیفیبا منابع سوگرایی در مطالعات  -5-7
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 آشنایی با انواع روش های مطالعه، مطالعات مورد شاهدیهدف کلی: 

  اهداف ویژه:

 را یادبگیرند و بتواند کاربردهای ان ها را نام ببرند ودلیل استفاده از ان را بنویسند. مطالعات مورد شاهدی ات کوهورت ومطالعدانشجو 

 در پایان دانشجو

 شاهد را نام ببرد.-دانشجو بتواند اجزاء مهم مطالعات مورد-1-9

 شاهد را نام ببرد.-دانشجو انواع مطالعات مورد-2-9

  شاهد را نام ببرد.-عف مطالعات مورددانشجو بتواند نقاط قوت و ض-3-9

 :نهمهدف کلی جلسه 

 (bias and chanceآشنایی دانشجویان با فقدان روایی در پژوهش )

  نهماهداف ویژه جلسه 

 دانشجو بتواند انواع خطاها در مطالعات اپیدمیولوژی را نام ببرد. 1-9

 و راه کار کاهش آن را بداند.دانشجو بتواند خطای تصادفی را از خطای منظم افتراق دهد  2-9

 دانشجو بتواند سوگیری انتخاب را تشخیص بدهد. 3-9

 
 

 

 

 

 

 سنجش و ارزشیابی: 

 سهم از نمره کل روش آزمون

 (حسب درصد بر)

 ساعت تاریخ

رعایت نظم، انضباط، وقت شناسی 

 کالس حضور فعال درو 

  ترمطولطی جلسات مختلف در  نمره  2 

  ترمطولطی جلسات مختلف در  نمره  4 تشریحی و چند جوابی  کالسی یهایابیارزش

  آموزش دانشکده اعالم خواهد کرد نمره  14 چند جوابی ارزشیابی پایان دوره

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

به یادگیری متناسب با انتظارات آموزشی اهتمام  ترمطولدر  هاکالسدانشجویان ضمن حضور منظم و فعال در تمامی  رودیمانتظار 

 ورزند.
 

 مهدی مرادی نظردکتر  ی مدرس:ام و امضان

 یحیی سلیمیدکتر  ی مدیر گروه:ام و امضان

 هم گروهیهای مطالعه، مطالعات : انواع روشهشتم جلسه 
 همگروهی آشنایی با انواع روش های مطالعه، مطالعاتهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 با انواع مطالعات تحلیلی آشنا شود. -1-8

 با کلیات طراحی مطالعات همگروهی آشنا شود. -2-8

 ها در مطالعات همگروهی آشنا شود.با نحوه انتخاب نمونه -3-8

 ها در مطالعات همگروهی آشنا شود.آوری دادههای جمعبا روش -4-8

 سوگرایی در مطالعات همگروهی آشنا شود.با منابع  -5-8

 با نحوه برآورد اثر در مطالعات همگروهی آشنا شود. -6-8

 ، مطالعات مورد شاهدیکوهورت آشنایی با انواع روش های مطالعه :نهم  جلسه 
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 رویا صفریدکتر  دانشکده: EDOی مسئول ام و امضان

 

                          1400هریور ش 30  : لاریخ ارسات                           1400هریور ش 30 : ریخ تحویلات
  

 

 : مدیر گروه و امضا ییدتأ   ■خیر        □بله : آیا طرح درس برای اولین بار تدوین شده
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 بندی درس ناجدول زم

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

 دکتر مهدی مرادی نظر آشنایی با مفاهیم اپیدمیولوژی 04/07/00 1

 دکتر مهدی مرادی نظر هاآشنایی با چگونگی انتقال بیماری 11/07/00 2

 دکتر مهدی مرادی نظر هاگیری وقوع بیماریآشنایی با اندازه 18/07/00 3

 دکتر مهدی مرادی نظر های بهداشتی آشنایی با شاخص 25/07/00 4

 نظردکتر مهدی مرادی  های تشخیصیشنایی با نحوه ارزیابی آزمونآ 02/08/00 5

 دکتر مهدی مرادی نظر آگهیهای تعیین پیششنایی با سیرطبیعی و راهآ 09/08/00 6

شنایی با انواع روش های مطالعه، مطالعات مقطعی و آ 23/08/00 7

 اکولوژیک

 دکتر مهدی مرادی نظر

مورد  و  شنایی با انواع روش های مطالعه، مطالعات کوهورتآ 21/08/00 8

 شاهدی

 مرادی نظردکتر مهدی 

 دکتر مهدی مرادی نظر (biasشنایی دانشجویان با انواع ارتباط در پژوهش ها )آ 28/08/00 9

 


