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 معرفی درس:

با توجه به اهمیت توزیع و انتشار بیماری های واگیر و غیرواگیر جهت کنترل و پیشگیری آن، در این درس، دانشجو با 

سازی و مبارزه با عفونت های تنفسی و غیره که از طریق هوا، غذا یا آب منتقل  تعریف اپیدمیولوژی و عوامل خطر و ایمن

می شود، آشنا خواهد شد و نسبت به بیماری های غیرواگیر مثل سوء تغذیه و سرطان ها و بیماری های روانی و سوانح و 

 بالیا جهت جلوگیری از بروز آن ها اشراف خواهد یافت.

 

 

 

 

 ومیبهداشت عم کارشناسی  مقطع و رشته تحصیلی:      بهداشت عمومیگروه آموزشی:           بهداشت اوز دانشکده:

 2:   تعداد واحد اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 41الی  41 –ها یکشنبه  روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد پیش نیاز:

 بهداشت اوزدانشکده   مکان برگزاری:

                                               حامد دالممسئول برنامه : 

 hameddelam8@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                                        02214445: دانشکده شماره تماس

                     حامد دالم مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 hameddelam8@yahoo.com  آدرس پست الکترونیکی:                                       02214445 شماره تماس دانشکده: 

 حامد دالمتهیه و تنظیم : 

 44/44/4911 بازنگری: تدوین/ ختاری

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 (عوامل خطر سالمتیو  )تعریف اپیدمیولوژی اتیکل 

 ها های انتقال و کنترل بیماری راه 

  )میزان حمله ثانویه –ایمن سازی )مصونیت میزبان 

 توزیع بیماری ها، تعیین اولویت ها و منابع اطالعات بیماری های عفونی 

 (1) اپیدمیولوژی عفونت های منتقله از طریق هوا 

 ( 2اپیدمیولوژی عفونت های منتقله از طریق هوا) 

 (1) عفونت های منتقله از طریق آب و غذا اپیدمیولوژی 

 (2عفونت های منتقله از طریق آب و غذا ) اپیدمیولوژی 

 عفونت های ناشی از تماس مستقیم اپیدمیولوژی 

 بیماری های منتقله بوسیله بندپایان اپیدمیولوژی 

 (1) مشترک بین انسان و حیوانبیماری های  اپیدمیولوژی 

 (2بیماری های مشترک بین انسان و حیوان ) اپیدمیولوژی 

 (1) بیماری های غیرواگیر اپیدمیولوژی 

 (2بیماری های غیرواگیر ) اپیدمیولوژی 

 ناخوشی های دماغی اپیدمیولوژی 

 ف كلیاهدا 

 آشنایی با عوامل موثر بر توزیع و انتشار بیماری های واگیر و غیرواگیر 

 آشنایی با راه های انتقال، پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر و غیرواگیر 

  اهداف اختصاصی 

 

 :بتواند دیدرس با نیدانشجو پس از اتمام ا
 علم اپیدمیولوژی را تعریف نماید 
 مفهوم سالمتی را تعریف نماید 
 عوامل خطر مرتبط با سالمتی را شرح دهد 
  دهدراه های انتقال بیماری ها را توضیح 
 مفهوم پیشگیری و کنترل بیماری ها را شرح دهد 
 مفهوم ایمن سازی را شرح دهد 
 میزان حمله ثانویه را تعریف کند 
 نحوه توزیع بیماری را توضیح دهد 
 اولویت های مربوط به پیشگیری و کنترل بیماری ها را شرح دهد 

 منابع اطالعات بیماری های عفونی را بیان نماید 
  های منتقله از طریق هوا را ذکر نمایدشایع ترین عفونت 
 اپیدمیولوژی عفونت های حاد تنفسی را شرح دهد 
 اپیدمیولوژی عفونت های استرپتوکوکی و عوارض آن را بیان نماید 
 اپیدمیولوژی سرخک را توضیح دهد 



 اپیدمیولوژی سیاه سرفه را بیان نماید 
 اپیدمیولوژی جذام را بیان نماید 
 ن نمایداپیدمیولوژی سل را بیا 
 اپیدمیولوژی مننژیت مننگوکوکی را بیان نماید 

 شایع ترین عفونت های منتقله از طریق آب و غذا را ذکر نماید 

 اپیدمیولوژی اسهال های حاد باکتریایی را شرح دهد 

 اپیدمیولوژی تیفوئید را شرح دهد 

 اپیدمیولوژی فلج اطفال را شرح دهد 

  اپیدمیولوژی هپاتیت های نوعA  وE را شرح دهد 

 اپیدمیولوژی ژیاردیازیس را شرح دهد 

 اپیدمیولوژی آمیبیازیس را شرح دهد 

 اپیدمیولوژی کرم های روده ای را شرح دهد 

 شایع ترین عفونت های ناشی از تماس مستقیم را ذکر نماید 

 اپیدمیولوژی بیماری های مقاربتی را شرح دهد 

  اپیدمیولوژی هپاتیت های ویروسی نوعB  وC  شرح دهدرا 

 اپیدمیولوژی تراخم را شرح دهد 

 اپیدمیولوژی کزاز را شرح دهد 

 اپیدمیولوژی شیستوزمیازیس را شرح دهد 

 شایع ترین بیماری های منتقله از طریق بندپایان را ذکر کند 

 اپیدمیولوژی ماالریا را ذکر کند 

 اپیدمیولوژی سالک جلدی و احشایی را توضیح دهد 
  مشترک بین انسان و حیوان را ذکر کندبیماری های شایع ترین 
 اپیدمیولوژی هاری را شرح دهد 
 اپیدمیولوژی کیست هیداتیک را شرح دهد 
 اپیدمیولوژی توکسوپالسموز را شرح دهد 
 اپیدمیولوژی بروسلوزیس را شرح دهد 
 اپیدمیولوژی تنیازیس را شرح دهد 

 شایع ترین بیماری های غیرواگیر را ذکر کند 

  تغذیه را بیان نمایداپیدمیولوژی سوء 

 اپیدمیولوژی سرطان های شایع در ایران و جهان را بیان نماید 

 اپیدمیولوژی ناتوانی ها را بیان نماید 

  عروقی را شرح دهد -اپیدمیولوژی بیماری های قلبی 

 اپیدمیولوژی دیابت را بیان نماید 

 اپیدمیولوژی سوانح و تصادفات را ذکر کند 

  را شرح دهداپیدمیولوژی سیل و زلزله 

 شایع ترین ناخوشی های دماغی )روانی( را ذکر کند 

 اپیدمیولوژی اسکیزوفرنی را بیان نماید 

 اپیدمیولوژی افسردگی را بیان نماید 

 اپیدمیولوژی خودکشی را بیان نماید 

 

 

 



 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            

 اجراءشرايط 

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

  کنید:در صورت وجود جدول زیر را تکمیل 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 
دکتر فریدون عزیزی، دکتر حسین حاتمی و دکتر  – اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع در ایران -

 )آخرین انتشار( -جانقربانی 
 

  )آخرین انتشار( –دکتر پروین یاوری  –اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران  -
بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مبارزه و کنترل بیماری های  -

 )آخرین انتشار( -واگیر و غیرواگیر 
 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 



  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

آن  ایلف، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  ه منبع مطالعدر صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای این موارد به دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

.  
1 .........................................................................................................................................................................................................  

2 .........................................................................................................................................................................................................  

3 .........................................................................................................................................................................................................  

4........................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 عنوان و مؤلفین/مشخصات شامل 

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

     
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

1 
تکلیف اول 

 کالسی

یکی از بیماری های شایع منطقه محل  بایستی یاندانشجودر این تکلیف 

زندگی خود را انتخاب نموده و در قالب اسالید، اپیدمیولوژی بیماری را 

 برای استاد ارائه نماید.

 تا 22/11/99

11/12/1411  
12/12/1411  

رور فصل م

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه



................... ........................................................................................................................................................................................  

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 2 آزمون میان ترم

 نمره 11 آزمون پایان ترم

 نمره 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره 4 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 مقررات 

  

  

 

 

 

 



 

 رانيدر ا عيشا یها یماریب یولوژیدمیاپ درس زمانبندی جدول

 تاريخ ارائه
ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امکانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابی

12/11/1399 16 - 14 

)تعریف  اتیلک

اپیدمیولوژی و 

عوامل خطر 

 سالمتی(

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، 

اینترنت، نرم 

افزار تولید 

 محتوا

رسش و پ

 پاسخ

12/11/1399 16 - 14 
راه های انتقال و 

 کنترل بیماری ها
 حامد دالم

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، 

اینترنت، نرم 

افزار تولید 

 محتوا

پرسش و 

 پاسخ

19/11/1399 16 - 14 
 یساز منیا

 (زبانیم تی)مصون
 حامد دالم

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، 

اینترنت، نرم 

افزار تولید 

 محتوا

پرسش و 

 پاسخ

26/11/1399 16 - 14 

ها،  یماریب عیتوز

 ها و تیاولو نییتع

منابع اطالعات 

 یعفون یها یماریب

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، 

اینترنت، نرم 

افزار تولید 

 محتوا

پرسش و 

 پاسخ

13/12/1399 16 - 14 

 یولوژیدمیاپ

منتقله  یعفونت ها

 (1) هوا قیاز طر

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، 

اینترنت، نرم 

افزار تولید 

 محتوا

پرسش و 

 پاسخ

11/12/1399 16 - 14 

 یولوژیدمیاپ

منتقله  یعفونت ها

 (2) هوا قیاز طر

و  حامد دالم

 دانشجو

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، 

اینترنت، نرم 

افزار تولید 

 محتوا

پرسش و 

 پاسخ

11/12/1399 16 - 14 
 یولوژیدمیاپ

منتقله  یعفونت ها
 حامد دالم

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، 

اینترنت، نرم 

پرسش و 

 پاسخ



 آب و غذا قیاز طر

(1) 

افزار تولید 

 محتوا

24/12/1399 16 - 14 

 یولوژیدمیاپ

منتقله  یعفونت ها

 آب و غذا قیاز طر

(2) 

و  حامد دالم

 دانشجو

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، 

اینترنت، نرم 

افزار تولید 

 محتوا

پرسش و 

 پاسخ

12/11/1411 16 - 14 

 یولوژیدمیاپ

 یناش یعفونت ها

 میاز تماس مستق

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، 

اینترنت، نرم 

افزار تولید 

 محتوا

پرسش و 

 پاسخ

 متحان میان ترما 12 - 14 22/54/4155

29/11/1411 16 - 14 

 یولوژیدمیاپ

 یها یماریب

 لهیمنتقله بوس

 انیبندپا

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، 

اینترنت، نرم 

افزار تولید 

 محتوا

پرسش و 

 پاسخ

12/12/1411 16 - 14 

 یولوژیدمیاپ

 یها یماریب

 انسان نیمشترک ب

 (1) وانیو ح

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، 

اینترنت، نرم 

افزار تولید 

 محتوا

پرسش و 

 پاسخ

12/12/1411 16 - 14 

 یولوژیدمیاپ

 یها یماریب

 انسان نیمشترک ب

 (2) وانیو ح

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، 

اینترنت، نرم 

افزار تولید 

 محتوا

پرسش و 

 پاسخ

19/12/1411 16 - 14 

 یولوژیدمیاپ

 یها یماریب

 (1) ریرواگیغ

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، 

اینترنت، نرم 

افزار تولید 

 محتوا

پرسش و 

 پاسخ

26/12/1411 16 - 14 

 یولوژیدمیاپ

 یها یماریب

 (2) ریرواگیغ

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، 

اینترنت، نرم 

پرسش و 

 پاسخ



افزار تولید 

 محتوا

12/13/1411 16 - 14 

 یولوژیدمیاپ

 یها یناخوش

 یدماغ

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، 

اینترنت، نرم 

افزار تولید 

 محتوا

پرسش و 

 پاسخ

 پایان ترمجلسه هفدهم: امتحان 

 

 


