
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:            بهداشت محیطگروه آموزشی:            بهداشت اوز: هدانشکد

 نیمسال دوم :تاريخ ارائه درس  0911-0011: سال تحصیلی

 00-01 ساعت:                             یکشنبهروز:   اصول اپیدمیولوژی: نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 حامد دالممدرس:  دقیقه بصورت مجازی 93مدت کالس: 

 10/02/0911 بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 یولوژیدمیاپ یها و کاربرد هادستاورد ف،اهداف،يتعار ریس خچه،يتار :جلسهعنوان 

 ی را بیان نمايد.ولوژیدمیاپ یدستاورد ها و کاربرد ها ف،اهداف،يتعار ریس خچه،يتاردانشجو بتواند :  جلسههدف کلی 

 

 : اختصاصیاهداف 

 جلسه: انیرود در پا یانتظار م انیازدانشجو

 از اپیدمیولوژی را ارائه نمايند. یقیو دق حیصح فيتعر-۱

 دهند. حیرا توض یولوژیدمیتحول اپ ریس -2

 شرح دهند. یرا بدرست یولوژیدمیاهداف اپ -3

 را شرح دهند. یو پزشک یدر بهداشت عموم یولوژیدمیموارد استفاده از اپ -4

 ترکیبی       /     مجازی      *  حضوری         /    :  روش آموزش

  سامانه نویدلپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت، : امکانات آموزشی

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو* :   فعالیت آموزشی

 میان ترم و پايان ترم چهار گزينه ای: عنوان و نوع آزمون

 :منبع درس

 . انتشارات گپانیصباغ نیحس ،ی. ترجمه: کوروش هوالکوئیولوژیدمیلئون. اپ س،يگورد     -۱
 . انتشارات سماط تهرانیتهران یشجاع نیترجمه حس «یولوژیدمیاپ یاصول و روشها» . پارک، ی. ایج -2
 یتهران یشجاع نیترجمه حس« . ها یماریبهداشت، مبارزه با ب ،یپزشک یولوژیدمیاپ» فارمر و همکاران.  چاردير     -3

 و همکاران،   انتشارات تهران
 زيغدد درون ر قاتیمرکز تحق ،«رانيدر ا عيشا یها یماریو کنترل ب یولوژیدمیاپ»و همکاران.  دونيفر ،یزيعز     -4

 اقی. نشر اشتتیبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک م،یو متابولس

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 دقیقه      :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 دومجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:            بهداشت محیطگروه آموزشی:            بهداشت اوز: هدانشکد

 نیمسال دوم :تاريخ ارائه درس  0911-0011: سال تحصیلی

 00-01 ساعت:                             یکشنبهروز:   اصول اپیدمیولوژی: نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 حامد دالممدرس:  دقیقه بصورت مجازی 93مدت کالس: 

 10/02/0911 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

مدل های مختلف بیماری ، محیط و مفهوم گذار اپیدمیولوژيکسالمت،  اصطالحات رايج در اپیدمیولوژی جلسه:عنوان 
 در اپیدمیولوژی

سههدف کلی  شجو بتواند :  جل صطالحات رايج در اپیدمیولوژیدان  مدل، سالمت، محیط و مفهوم گذار اپیدمیولوژيک ا

 را بیان نمايد. های مختلف بیماری در اپیدمیولوژی

 : اختصاصیاهداف 

 جلسه: انیرود در پا یانتظار م انیازدانشجو

 اصطالحات متداول در اپیدمیولوژی را تعريف نمايد.     -۱

 ها را از نظر اپیدمیولوژی بیان کند.انواع محیط     -2

 مفهوم گذار اپیدمیولوژی را توضیح دهد.     -3

 .نمايند ها در مطالعه بیماری ها را تشريحو کاربرد آنهای هرم اپیدمیولوژی، شبکه علیت مدل      -4

 ترکیبی       /   مجازی        *حضوری         /      :  روش آموزش

  لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت، سامانه نوید: امکانات آموزشی

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو* فعالیت آموزشی:   

 پايان ترم چهار گزينه ایمیان ترم و عنوان و نوع آزمون: 

 :منبع درس

 . انتشارات گپانیصباغ نیحس ،ی. ترجمه: کوروش هوالکوئیولوژیدمیلئون. اپ س،يگورد     -۱
 . انتشارات سماط تهرانیتهران یشجاع نیترجمه حس «یولوژیدمیاپ یاصول و روشها» . پارک، ی. ایج -2
 یتهران یشجاع نیترجمه حس« . ها یماریبهداشت، مبارزه با ب ،یپزشک یولوژیدمیاپ» فارمر و همکاران.  چاردير     -3

 و همکاران،   انتشارات تهران
 زيغدد درون ر قاتیمرکز تحق ،«رانيدر ا عيشا یها یماریو کنترل ب یولوژیدمیاپ»و همکاران.  دونيفر ،یزيعز     -4

 اقی. نشر اشتتیبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک م،یو متابولس

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:   مقدمه 

 کلیات درس  



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 سومجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:            بهداشت محیطگروه آموزشی:            بهداشت اوز: هدانشکد

 نیمسال دوم :تاريخ ارائه درس  0911-0011: سال تحصیلی

 00-01 ساعت:                             یکشنبهروز:   اصول اپیدمیولوژی: نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 حامد دالممدرس:  دقیقه بصورت مجازی 93مدت کالس: 

 10/02/0911 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

اندازه گیری وقوع بیماری ها وکاربرد آن در اپیدمیولوژی ، سیر طبیعی بیماری و سطوح پیشگیری جلسه:عنوان 
 (ها و میزان های بهداشتی اخص)ش

سههدف کلی  شجو بتواند :  جل سطوح پ یماریب یعیطب ریسدان در  ها وکاربرد آن یماریوقوع ب یریاندازه گ ،یریشگیو 

 را بیان نمايد. (یبهداشت یها زانی)شاخص ها و م یولوژیدمیاپ

 : اختصاصیاهداف 

 جلسه: انیرود در پا یانتظار م انیازدانشجو

 و انواع سطوح پیشگیری راشرح دهند. بیماری ر طبیعیسی -۱

 میزان ها ، نسبت ها و تناسب ها( را از يکديگر تمییز دهند.) ابزارهای مورد استفاده در اندازه گیری ها -2

 ها را شرح دهند. بروز بیماریمیزان شیوع و  درصد -3

 شاخص های بیماری زايی و مرگ و میر را محاسبه کنند. -4

 ترکیبی       /   مجازی        *حضوری         /      :  روش آموزش

  لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت، سامانه نوید: امکانات آموزشی

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو* فعالیت آموزشی:   

 ایمیان ترم و پايان ترم چهار گزينه عنوان و نوع آزمون: 

 :منبع درس

 . انتشارات گپانیصباغ نیحس ،ی. ترجمه: کوروش هوالکوئیولوژیدمیلئون. اپ س،يگورد     -۱
 . انتشارات سماط تهرانیتهران یشجاع نیترجمه حس «یولوژیدمیاپ یاصول و روشها» . پارک، ی. ایج -2
 یتهران یشجاع نیترجمه حس« . ها یماریبهداشت، مبارزه با ب ،یپزشک یولوژیدمیاپ» فارمر و همکاران.  چاردير     -3

 و همکاران،   انتشارات تهران
 زيغدد درون ر قاتیمرکز تحق ،«رانيدر ا عيشا یها یماریو کنترل ب یولوژیدمیاپ»و همکاران.  دونيفر ،یزيعز     -4

 اقی. نشر اشتتیبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک م،یو متابولس

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه



  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 چهارمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:            بهداشت محیطگروه آموزشی:            بهداشت اوز: هدانشکد

 نیمسال دوم :تاريخ ارائه درس  0911-0011: سال تحصیلی

 00-01 ساعت:                             یکشنبهروز:   اصول اپیدمیولوژی: نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 حامد دالممدرس:  دقیقه بصورت مجازی 93مدت کالس: 

 10/02/0911 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 منابع اطالعاتی و جمع آوری اطالعات در اپیدمیولوژی جلسه:عنوان 

 را بیان نمايد.ی ولوژیدمیاطالعات در اپ یو جمع آور یاطالعاتمنابع دانشجو بتواند :  جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 

 جلسه: انیرود در پا یانتظار م انیازدانشجو

 روشها و منابع مختلف جمع آوری اطالعات بهداشتی را شرح دهند.-۱

 مزايا و محدوديت های هر يک از روش ها و منابع را بیان کنند.-2

 ترکیبی       /   مجازی        *حضوری         /      :  روش آموزش

  لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت، سامانه نوید: امکانات آموزشی

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو* فعالیت آموزشی:   

 ایمیان ترم و پايان ترم چهار گزينه عنوان و نوع آزمون: 

 :منبع درس

 . انتشارات گپانیصباغ نیحس ،ی. ترجمه: کوروش هوالکوئیولوژیدمیلئون. اپ س،يگورد     -۱
 . انتشارات سماط تهرانیتهران یشجاع نیترجمه حس «یولوژیدمیاپ یاصول و روشها» . پارک، ی. ایج -2
 یتهران یشجاع نیترجمه حس« . ها یماریبهداشت، مبارزه با ب ،یپزشک یولوژیدمیاپ» فارمر و همکاران.  چاردير     -3

 و همکاران،   انتشارات تهران
 زيغدد درون ر قاتیمرکز تحق ،«رانيدر ا عيشا یها یماریو کنترل ب یولوژیدمیاپ»و همکاران.  دونيفر ،یزيعز     -4

 اقی. نشر اشتتیبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک م،یو متابولس

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 



 

 

 پنجمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:            بهداشت محیطگروه آموزشی:            بهداشت اوز: هدانشکد

 نیمسال دوم :تاريخ ارائه درس  0911-0011: سال تحصیلی

 00-01 ساعت:                             یکشنبهروز:   اصول اپیدمیولوژی: نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 حامد دالممدرس:  دقیقه بصورت مجازی 93مدت کالس: 

 10/02/0911 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 غربالگریمفاهیم کیفی  جلسه:عنوان 

 را بیان نمايد. یغربالگر یفیک میمفاهدانشجو بتواند :  جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 

  جلسه: انیرود در پا یانتظار م انیازدانشجو

 ها را شرح دهند. یماریدر ب خيکوه  دهيپد -۱

 دهند. حیها را توض یماریب یغربالگر -2

 را شرح دهند. یغربالگر یاهداف برنامه ها -3

 کنند. سهيمقا گريکديها را با  یانواع غربالگر -4

 غربالگری را شرح دهند. طيواجد شرا یها یماریمالحظات مربوط به ب -۵

 دهند. حیرا توض هايماریب یمورد استفاده در غربالگر یمالحظات مربوط به آزمون ها -۶

 ترکیبی       /   مجازی        *حضوری         /      :  روش آموزش

  لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت، سامانه نوید: امکانات آموزشی

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو* فعالیت آموزشی:   

 میان ترم و پايان ترم چهار گزينه ایعنوان و نوع آزمون: 

 :منبع درس

 . انتشارات گپانیصباغ نیحس ،ی. ترجمه: کوروش هوالکوئیولوژیدمیلئون. اپ س،يگورد     -۱
 . انتشارات سماط تهرانیتهران یشجاع نیترجمه حس «یولوژیدمیاپ یروشهااصول و » . پارک، ی. ایج -2
 یتهران یشجاع نیترجمه حس« . ها یماریبهداشت، مبارزه با ب ،یپزشک یولوژیدمیاپ» فارمر و همکاران.  چاردير     -3

 و همکاران،   انتشارات تهران
 زيغدد درون ر قاتیمرکز تحق ،«رانيدر ا عيشا یها یماریو کنترل ب یولوژیدمیاپ»و همکاران.  دونيفر ،یزيعز     -4

 اقی. نشر اشتتیبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک م،یو متابولس

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 :    دقیقهمدت زمان 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 
 

 ششمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:            بهداشت محیطگروه آموزشی:            بهداشت اوز: هدانشکد

 نیمسال دوم :ارائه درستاريخ   0911-0011: سال تحصیلی

 00-01 ساعت:                             یکشنبهروز:   اصول اپیدمیولوژی: نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 حامد دالممدرس:  دقیقه بصورت مجازی 93مدت کالس: 

 10/02/0911 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 غربالگری کمیمفاهیم  جلسه:عنوان 

 را بیان نمايد.ی غربالگر کمی میمفاهدانشجو بتواند :  جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 

   جلسه: انیرود در پا یانتظار م انیازدانشجو

 را شرح دهند. یغربالگر یآزمون ها کي یابیارزش -۱

 و محاسبه کنند. دنينما انیو دقت را ب یمثبت و منف ی، ارزش اخباریژگي، و تیحساس -2

 .آزمون مثبت و منفی را توضیح دهند یبا ارزش اخبار یماریب وعیرابطه ش -3

 ترکیبی       /   مجازی        *حضوری         /      :  روش آموزش

  لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت، سامانه نوید: امکانات آموزشی

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو* فعالیت آموزشی:   

 میان ترم و پايان ترم چهار گزينه ایعنوان و نوع آزمون: 

 :منبع درس

 . انتشارات گپانیصباغ نیحس ،ی. ترجمه: کوروش هوالکوئیولوژیدمیلئون. اپ س،يگورد     -۱
 . انتشارات سماط تهرانیتهران یشجاع نیترجمه حس «یولوژیدمیاپ یروشهااصول و » . پارک، ی. ایج -2
 یتهران یشجاع نیترجمه حس« . ها یماریبهداشت، مبارزه با ب ،یپزشک یولوژیدمیاپ» فارمر و همکاران.  چاردير     -3

 و همکاران،   انتشارات تهران
 زيغدد درون ر قاتیمرکز تحق ،«رانيدر ا عيشا یها یماریو کنترل ب یولوژیدمیاپ»و همکاران.  دونيفر ،یزيعز     -4

 اقی. نشر اشتتیبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک م،یو متابولس

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 :    دقیقهمدت زمان 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 هفتمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:            بهداشت محیطگروه آموزشی:            بهداشت اوز: هدانشکد

 نیمسال دوم :تاريخ ارائه درس  0911-0011: سال تحصیلی

 00-01 ساعت:                             یکشنبهروز:   اصول اپیدمیولوژی: نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 حامد دالممدرس:  دقیقه بصورت مجازی 93مدت کالس: 

 10/02/0911 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 آزمون میان ترم جلسه:عنوان 

 جلسه: هدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 

 :جلسه انیرود در پا یانتظار م انیازدانشجو

 ترکیبی       /   مجازی        *حضوری         /      :  روش آموزش

  لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت، سامانه نوید: امکانات آموزشی

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو فعالیت آموزشی:   

 چهار گزينه ای میان ترمعنوان و نوع آزمون: 

 :منبع درس

 . انتشارات گپانیصباغ نیحس ،ی. ترجمه: کوروش هوالکوئیولوژیدمیلئون. اپ س،يگورد     -۱
 . انتشارات سماط تهرانیتهران یشجاع نیترجمه حس «یولوژیدمیاپ یاصول و روشها» . پارک، ی. ایج -2
 یتهران یشجاع نیترجمه حس« . ها یماریبهداشت، مبارزه با ب ،یپزشک یولوژیدمیاپ» فارمر و همکاران.  چاردير     -3

 و همکاران،   انتشارات تهران
 زيغدد درون ر قاتیمرکز تحق ،«رانيدر ا عيشا یها یماریو کنترل ب یولوژیدمیاپ»و همکاران.  دونيفر ،یزيعز     -4

 اقی. نشر اشتتیبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک م،یو متابولس

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 هشتمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:            بهداشت محیطگروه آموزشی:            بهداشت اوز: هدانشکد

 نیمسال دوم :درستاريخ ارائه   0911-0011: سال تحصیلی

 00-01 ساعت:                             یکشنبهروز:   اصول اپیدمیولوژی: نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 حامد دالممدرس:  دقیقه بصورت مجازی 93مدت کالس: 

 10/02/0911 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 )مشاهده ای در مقابل تجربی( مطالعات اپیدمیولوژيک جلسه:عنوان 

 را بیان نمايد. (یدر مقابل تجرب ی)مشاهده ا کيولوژیدمیمطالعات اپدانشجو بتواند :  جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 

   جلسه: انیرود در پا یانتظار م انیازدانشجو

 بیان کند. را زمان و مکاننحوه توصیف بیماری براساس عوامل؛ شخص  -۱

 مفهوم اپیدمیولوژی تحلیلی و نقش آن را در بررسی علیت بیماری تو ضیح دهد. -2

 .مطالعات توصیفی را شرح داده و مزايا و معايب مطالعات توصیفی را بیان کند -3

 ترکیبی       /   مجازی        *حضوری         /      :  روش آموزش

  لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت، سامانه نوید: امکانات آموزشی

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو* فعالیت آموزشی:   

 میان ترم و پايان ترم چهار گزينه ایعنوان و نوع آزمون: 

 :منبع درس

 . انتشارات گپانیصباغ نیحس ،ی. ترجمه: کوروش هوالکوئیولوژیدمیلئون. اپ س،يگورد     -۱
 . انتشارات سماط تهرانیتهران یشجاع نیترجمه حس «یولوژیدمیاپ یاصول و روشها» . پارک، ی. ایج -2
 یتهران یشجاع نیترجمه حس« . ها یماریبهداشت، مبارزه با ب ،یپزشک یولوژیدمیاپ» فارمر و همکاران.  چاردير     -3

 و همکاران،   انتشارات تهران
 زيغدد درون ر قاتیمرکز تحق ،«رانيدر ا عيشا یها یماریو کنترل ب یولوژیدمیاپ»و همکاران.  دونيفر ،یزيعز     -4

 اقی. نشر اشتتیبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک م،یو متابولس

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 

 



 

 

 نهمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:            بهداشت محیطگروه آموزشی:            بهداشت اوز: هدانشکد

 نیمسال دوم :تاريخ ارائه درس  0911-0011: سال تحصیلی

 00-01 ساعت:                             یکشنبهروز:   اصول اپیدمیولوژی: نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 دالمحامد  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 حامد دالممدرس:  دقیقه بصورت مجازی 93مدت کالس: 

 10/02/0911 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مقطعیمطالعات  جلسه:عنوان 

 را بیان نمايد. مطالعات مقطعیدانشجو بتواند :  جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 

  جلسه: انیرود در پا یانتظار م انیازدانشجو

 را شرح دهند. یمطالعه مقطع کيطرح و چارچوب  -۱

 را شرح دهند. یشده در مطالعات مقطع یاطالعات جمع آور لیو تحل هيروش تجز -2

 کنند. انیرا ب یمطالعات مقطع یها تيو محدود ايمزا -3

 ترکیبی       /   مجازی        *حضوری         /      :  روش آموزش

  محتوا، اینترنت، سامانه نوید لپ تاپ، نرم افزار تولید: امکانات آموزشی

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو* فعالیت آموزشی:   

 میان ترم و پايان ترم چهار گزينه ایعنوان و نوع آزمون: 

 :منبع درس

 گپ. انتشارات انیصباغ نیحس ،ی. ترجمه: کوروش هوالکوئیولوژیدمیلئون. اپ س،يگورد     -۱
 . انتشارات سماط تهرانیتهران یشجاع نیترجمه حس «یولوژیدمیاپ یاصول و روشها» . پارک، ی. ایج -2
 یتهران یشجاع نیترجمه حس« . ها یماریبهداشت، مبارزه با ب ،یپزشک یولوژیدمیاپ» فارمر و همکاران.  چاردير     -3

 و همکاران،   انتشارات تهران
 زيغدد درون ر قاتیمرکز تحق ،«رانيدر ا عيشا یها یماریو کنترل ب یولوژیدمیاپ»و همکاران.  دونيفر ،یزيعز     -4

 اقی. نشر اشتتیبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک م،یو متابولس

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 

 



 

 

 دهمجلسه 
 

 مهندسی بهداشت محیطکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:            بهداشت محیطگروه آموزشی:            بهداشت اوز: هدانشکد

 نیمسال دوم :تاريخ ارائه درس  0911-0011: سال تحصیلی

 00-01 ساعت:                             یکشنبهروز:   اصول اپیدمیولوژی: نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 حامد دالممدرس:  مجازیدقیقه بصورت  93مدت کالس: 

 10/02/0911 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مورد شاهدیمطالعات  جلسه:عنوان 

 را بیان نمايد.مطالعات مورد شاهدی دانشجو بتواند :  جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 

   جلسه: انیرود در پا یانتظار م انیازدانشجو

 را شرح دهند. یمورد شاهد کيطرح و چارچوب  -۱

 ( را شرح دهند.سنسبت شان) یشده در مطالعات مورد شاهد یاطالعات جمع آور لیو تحل هيروش تجز -2

 .کند فيرا تعر یو معابب روش مطالعه مورد شاهد ايمزا -3

 ترکیبی       /   مجازی        *حضوری         /      :  روش آموزش

  اینترنت، سامانه نوید لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا،: امکانات آموزشی

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو* فعالیت آموزشی:   

 میان ترم و پايان ترم چهار گزينه ایعنوان و نوع آزمون: 

 :منبع درس

 . انتشارات گپانیصباغ نیحس ،ی. ترجمه: کوروش هوالکوئیولوژیدمیلئون. اپ س،يگورد     -۱
 . انتشارات سماط تهرانیتهران یشجاع نیترجمه حس «یولوژیدمیاپ یاصول و روشها» . پارک، ی. ایج -2
 یتهران یشجاع نیترجمه حس« . ها یماریبهداشت، مبارزه با ب ،یپزشک یولوژیدمیاپ» فارمر و همکاران.  چاردير     -3

 و همکاران،   انتشارات تهران
 زيغدد درون ر قاتیمرکز تحق ،«رانيدر ا عيشا یها یماریو کنترل ب یولوژیدمیاپ»و همکاران.  دونيفر ،یزيعز     -4

 اقی. نشر اشتتیبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک م،یو متابولس

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 يازدهمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:            بهداشت محیطگروه آموزشی:            بهداشت اوز: هدانشکد

 نیمسال دوم :تاريخ ارائه درس  0911-0011: سال تحصیلی

 00-01 ساعت:                             یکشنبهروز:   اصول اپیدمیولوژی: نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 حامد دالممدرس:  بصورت مجازیدقیقه  93مدت کالس: 

 10/02/0911 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 همگروهی )کوهورت(مطالعات  جلسه:عنوان 

 را بیان نمايد. )کوهورت( یهمگروهمطالعات دانشجو بتواند :  جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 

  جلسه: انیرود در پا یانتظار م انیازدانشجو

 .دهند حیرا توض یمفهوم همگروه -۱

 .را شرح دهند یطرح و چارچوب مطالعات همگروه -2

 .دهند حینگر را توض ندهيآ یمطالعات همگروه -3

 دهند. حیگذشته نگر را توض یمطالعات همگروه -4

 ( را شرح دهند.ی)خطر نسب یشده در مطالعات همگروه یاطالعات جمع آور لیو تحل هيروش تجز -۵

 کنند. انیرا ب یمطالعات همگروه یها تيو محدود ايمزا -۶

 ترکیبی       /   مجازی        *حضوری         /      :  روش آموزش

  لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت، سامانه نوید: امکانات آموزشی

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو* فعالیت آموزشی:   

 میان ترم و پايان ترم چهار گزينه ایعنوان و نوع آزمون: 

 :منبع درس

 . انتشارات گپانیصباغ نیحس ،ی. ترجمه: کوروش هوالکوئیولوژیدمیلئون. اپ س،يگورد     -۱
 . انتشارات سماط تهرانیتهران یشجاع نیترجمه حس «یولوژیدمیاپ یاصول و روشها» . پارک، ی. ایج -2
 یتهران یشجاع نیترجمه حس« . ها یماریبهداشت، مبارزه با ب ،یپزشک یولوژیدمیاپ» فارمر و همکاران.  چاردير     -3

 و همکاران،   انتشارات تهران
 زيغدد درون ر قاتیمرکز تحق ،«رانيدر ا عيشا یها یماریو کنترل ب یولوژیدمیاپ»و همکاران.  دونيفر ،یزيعز     -4

 اقی. نشر اشتتیبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک م،یو متابولس

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 
 

 دوازدهمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:            بهداشت محیطگروه آموزشی:            بهداشت اوز: هدانشکد

 نیمسال دوم :تاريخ ارائه درس  0911-0011: سال تحصیلی

 00-01 ساعت:                             یکشنبهروز:   اپیدمیولوژیاصول : نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 حامد دالممدرس:  دقیقه بصورت مجازی 93مدت کالس: 

 10/02/0911 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 تجربیمطالعات  جلسه:عنوان 

 را بیان نمايد.مطالعات تجربی دانشجو بتواند :  جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 

  جلسه: انیرود در پا یانتظار م انیازدانشجو

 کنند. انیرا ب یانواع مطالعات تجرب -۱

 های غیر اتفاقی تمیز دهند. یشده را از کارآزمائ یشاهد را اتفاق یها یکارآزمائ -2

 دهند. حیتوض یکردن را در مطالعات تجرب یاساس اتفاق -3

 دهند. جیتوض یرا در مطالعات تجرب یعمل کورساز -4

 .را شرح دهند یمطالعات تجرب یها تيو محدود ايمزا -۵

 ترکیبی       /   مجازی        *حضوری         /      :  روش آموزش

  اینترنت، سامانه نویدلپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، : امکانات آموزشی

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو* فعالیت آموزشی:   

 میان ترم و پايان ترم چهار گزينه ایعنوان و نوع آزمون: 

 :منبع درس

 . انتشارات گپانیصباغ نیحس ،ی. ترجمه: کوروش هوالکوئیولوژیدمیلئون. اپ س،يگورد     -۱
 . انتشارات سماط تهرانیتهران یشجاع نیترجمه حس «یولوژیدمیاپ یاصول و روشها» . پارک، ی. ایج -2
 یتهران یشجاع نیترجمه حس« . ها یماریبهداشت، مبارزه با ب ،یپزشک یولوژیدمیاپ» فارمر و همکاران.  چاردير     -3

 و همکاران،   انتشارات تهران
 زيغدد درون ر قاتیمرکز تحق ،«رانيدر ا عيشا یها یماریو کنترل ب یولوژیدمیاپ»و همکاران.  دونيفر ،یزيعز     -4

 اقی. نشر اشتتیبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک م،یو متابولس

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 

 سیزدهمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:            بهداشت محیطگروه آموزشی:            بهداشت اوز: هدانشکد

 نیمسال دوم :تاريخ ارائه درس  0911-0011: تحصیلی سال

 00-01 ساعت:                             یکشنبهروز:   اصول اپیدمیولوژی: نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 حامد دالممدرس:  دقیقه بصورت مجازی 93مدت کالس: 

 10/02/0911 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

در  یکيولوژیدمیاطالعات اپ کاربرد - یریهمه گ کيو کنترل  یها و بررس یریمختلف همه گ یالگو ها جلسه:عنوان 
 ها یماریکنترل ب

سههدف کلی  شجو بتواند :  جل س یریمختلف همه گ یالگو هادان کاربرد اطالعات  - یریهمه گ کيو کنترل  یها و برر

 را بیان نمايد. ها یماریدر کنترل ب یکيولوژیدمیاپ

 : اختصاصیاهداف 

  جلسه: انیرود در پا یانتظار م انیازدانشجو

 را شرح دهند. یریهمه گ یانواع الگو ها یها یژگيو -۱

 کنند. انیرا ب یدمیاپ کي یمراحل بررس -2

 را شرح دهد. یگروه یمنيا -3

 دهد. حیها را توض یماریدر کنترل ب یکيولوژیدمیاطالعات اپکاربرد  -4

 ترکیبی       /   مجازی        *حضوری         /      :  روش آموزش

  لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت، سامانه نوید: امکانات آموزشی

 تاالر گفتگو   تکلیف          /          پروژه        /     * فعالیت آموزشی:   

 میان ترم و پايان ترم چهار گزينه ایعنوان و نوع آزمون: 

 :منبع درس

 . انتشارات گپانیصباغ نیحس ،ی. ترجمه: کوروش هوالکوئیولوژیدمیلئون. اپ س،يگورد     -۱
 . انتشارات سماط تهرانیتهران یشجاع نیترجمه حس «یولوژیدمیاپ یاصول و روشها» . پارک، ی. ایج -2
 یتهران یشجاع نیترجمه حس« . ها یماریبهداشت، مبارزه با ب ،یپزشک یولوژیدمیاپ» فارمر و همکاران.  چاردير     -3

 و همکاران،   انتشارات تهران
 زيغدد درون ر قاتیمرکز تحق ،«رانيدر ا عيشا یها یماریو کنترل ب یولوژیدمیاپ»و همکاران.  دونيفر ،یزيعز     -4

 اقی. نشر اشتتیبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک م،یو متابولس

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 

 چهاردهمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:            بهداشت محیطگروه آموزشی:            بهداشت اوز: هدانشکد

 نیمسال دوم :تاريخ ارائه درس  0911-0011: سال تحصیلی

 00-01 ساعت:                             یکشنبهروز:   اپیدمیولوژیاصول : نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 حامد دالممدرس:  دقیقه بصورت مجازی 93مدت کالس: 

 10/02/0911 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 واگیردار و اصالحات مربوطهاپیدمیولوژی بیماری های  جلسه:عنوان 

 را بیان نمايد. و اصالحات مربوطه رداریواگ یها یماریب یولوژیدمیاپدانشجو بتواند :  جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 

  جلسه: انیرود در پا یانتظار م انیازدانشجو

 د.ناصطالحات رايج در اپیدمیولوژی بیماری های واگیردار را توضیح ده     -۱

 د.نراه های انتقال و انتشار بیماری های واگیردار را بیان کن     -2

 ترکیبی       /   مجازی        *حضوری         /      :  روش آموزش

  لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت، سامانه نوید: امکانات آموزشی

 تاالر گفتگو       تکلیف          /          پروژه        / * فعالیت آموزشی:   

 میان ترم و پايان ترم چهار گزينه ایعنوان و نوع آزمون: 

 :منبع درس

 . انتشارات گپانیصباغ نیحس ،ی. ترجمه: کوروش هوالکوئیولوژیدمیلئون. اپ س،يگورد     -۱
 تهران. انتشارات سماط یتهران یشجاع نیترجمه حس «یولوژیدمیاپ یاصول و روشها» . پارک، ی. ایج -2
 یتهران یشجاع نیترجمه حس« . ها یماریبهداشت، مبارزه با ب ،یپزشک یولوژیدمیاپ» فارمر و همکاران.  چاردير     -3

 و همکاران،   انتشارات تهران
 زيغدد درون ر قاتیمرکز تحق ،«رانيدر ا عيشا یها یماریو کنترل ب یولوژیدمیاپ»و همکاران.  دونيفر ،یزيعز     -4

 اقی. نشر اشتتیبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک م،یو متابولس

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 پانزدهمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:            بهداشت محیطگروه آموزشی:            بهداشت اوز: هدانشکد

 نیمسال دوم :تاريخ ارائه درس  0911-0011: سال تحصیلی

 00-01 ساعت:                             یکشنبهروز:   اپیدمیولوژیاصول : نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 حامد دالممدرس:  دقیقه بصورت مجازی 93مدت کالس: 

 10/02/0911 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 يیغذا یها تیو کنترل مسموم یولوژیدمیاپ جلسه:عنوان 

 را بیان نمايد.يی غذا یها تیو کنترل مسموم یولوژیدمیاپدانشجو بتواند :  جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 

  جلسه: انیرود در پا یانتظار م انیازدانشجو

 د.نی را شرح دهیولوژی و کنترل مسمومیت های غذاياپیدم     -۱

 ببرند.های غذايی را نام  انواع مسمومیت     -2

 ترکیبی       /   مجازی        *حضوری         /      :  روش آموزش

  لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت، سامانه نوید: امکانات آموزشی

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو* فعالیت آموزشی:   

 پايان ترم چهار گزينه ایمیان ترم و عنوان و نوع آزمون: 

 :منبع درس

 . انتشارات گپانیصباغ نیحس ،ی. ترجمه: کوروش هوالکوئیولوژیدمیلئون. اپ س،يگورد     -۱
 . انتشارات سماط تهرانیتهران یشجاع نیترجمه حس «یولوژیدمیاپ یاصول و روشها» . پارک، ی. ایج -2
 یتهران یشجاع نیترجمه حس« . ها یماریبهداشت، مبارزه با ب ،یپزشک یولوژیدمیاپ» فارمر و همکاران.  چاردير     -3

 و همکاران،   انتشارات تهران
 زيغدد درون ر قاتیمرکز تحق ،«رانيدر ا عيشا یها یماریو کنترل ب یولوژیدمیاپ»و همکاران.  دونيفر ،یزيعز     -4

 اقی. نشر اشتتیبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک م،یو متابولس

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 شانزدهمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:            بهداشت محیطگروه آموزشی:            بهداشت اوز: هدانشکد

 نیمسال دوم :تاريخ ارائه درس  0911-0011: سال تحصیلی

 00-01 ساعت:                             یکشنبهروز:   اصول اپیدمیولوژی: نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 حامد دالممدرس:  دقیقه بصورت مجازی 93مدت کالس: 

 10/02/0911 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بیماری های مشترک انسان و حیوانی ولوژاپیدمی - اپیدمیولوژی بیماری های ناقل و مخزن جلسه:عنوان 

سههدف کلی  شجو بتواند :  جل سان و  یها یماریب یولوژیدمیاپ -ناقل و مخزن  یها یماریب یولوژیدمیاپدان شترک ان م

 را بیان نمايد. وانیح

 : اختصاصیاهداف 

  جلسه: انیرود در پا یانتظار م انیازدانشجو

 ناقل را تعريف نمايد.     -۱

 ناقلین را بیان کند.انواع      -2

 نقش ناقلین در انتقال بیماری های مختلف را بیان کند.     -3

 بیماری مشترک انسان و حیوان را تعريف نمايد.     -4

 به طور مختصر اپیدمیولوژی بیماری های انسان و حیوان را بیان کند.     -۵

 ترکیبی       /   مجازی        *حضوری         /      :  روش آموزش

  لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت، سامانه نوید: امکانات آموزشی

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو* فعالیت آموزشی:   

 میان ترم و پايان ترم چهار گزينه ایعنوان و نوع آزمون: 

 :منبع درس

 . انتشارات گپانیصباغ نیحس ،ی. ترجمه: کوروش هوالکوئیولوژیدمیلئون. اپ س،يگورد     -۱
 . انتشارات سماط تهرانیتهران یشجاع نیترجمه حس «یولوژیدمیاپ یاصول و روشها» . پارک، ی. ایج -2
 یتهران یشجاع نیترجمه حس« . ها یماریبهداشت، مبارزه با ب ،یپزشک یولوژیدمیاپ» فارمر و همکاران.  چاردير     -3
 همکاران،   انتشارات تهرانو 
 زيغدد درون ر قاتیمرکز تحق ،«رانيدر ا عيشا یها یماریو کنترل ب یولوژیدمیاپ»و همکاران.  دونيفر ،یزيعز     -4

 اقی. نشر اشتتیبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک م،یو متابولس

 دقیقه    مدت زمان:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 

 هفدهمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:            بهداشت محیطگروه آموزشی:            بهداشت اوز: هدانشکد

 نیمسال دوم :تاريخ ارائه درس  0911-0011: سال تحصیلی

 00-01 ساعت:                             یکشنبهروز:   اصول اپیدمیولوژی: نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم درس:مسئول  2 تعداد واحد:

 حامد دالممدرس:  دقیقه بصورت مجازی 93مدت کالس: 

 10/02/0911 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر - اپیدمیولوژی بیماری های مقاربتی جلسه:عنوان 

 ان نمايد.را بی ریواگ ریغ یها یماریب یولوژیدمیاپ - یمقاربت یها یماریب یولوژیدمیاپدانشجو بتواند :  جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 

  جلسه: انیرود در پا یانتظار م انیازدانشجو

 اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های مقاربتی را شرح دهد.     -۱

 اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر شايع را بیان کند.     -2

 ترکیبی       /   مجازی        *حضوری         /      :  روش آموزش

  لپ تاپ، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت، سامانه نوید: امکانات آموزشی

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو* فعالیت آموزشی:   

 میان ترم و پايان ترم چهار گزينه ایعنوان و نوع آزمون: 

 :منبع درس

 . انتشارات گپانیصباغ نیحس ،ی. ترجمه: کوروش هوالکوئیولوژیدمیلئون. اپ س،يگورد     -۱
 . انتشارات سماط تهرانیتهران یشجاع نیترجمه حس «یولوژیدمیاپ یاصول و روشها» . پارک، ی. ایج -2
 یتهران یشجاع نیترجمه حس« . ها یماریبهداشت، مبارزه با ب ،یپزشک یولوژیدمیاپ» فارمر و همکاران.  چاردير     -3

 و همکاران،   انتشارات تهران
 زيغدد درون ر قاتیمرکز تحق ،«رانيدر ا عيشا یها یماریو کنترل ب یولوژیدمیاپ»و همکاران.  دونيفر ،یزيعز     -4

 اقی. نشر اشتتیبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک م،یو متابولس

 مدت زمان:      دقیقه های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس :   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 


