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 معرفی درس:

عدم بهسازی محیط، عدم دسترسی به آب آشامیدنی و مواد غذایی سالم، ممکن است باعث گسترش 

لم اپیدمیولوژی عبیماری های واگیر و غیر واگیر در بین افراد یک اجتماع گردد. شناخت کلی در رابطه با 

جهت دانشجویان بهداشت محیط که با اصول اپیدمیولوژی، چگونگی علل و انتشار بیماری ها در جامعه و 

. در ها آشنا گردند، بسیار دارای اهمیت می باشدکاربردهای اطالعات اپیدمیولوژیکی در کنترل بیماری

دار انواع اپیدمیولوژی بیماری های واگیراین درس کلیات اپیدمیولوژی، اهداف و کاربرد های این علم و 

 .و غیر واگیردار و مشخصه های هر یک مورد بررسی قرار می گیرد

 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع و رشته تحصیلی:         بهداشت محیطگروه آموزشی:       بهداشت اوز :دانشکده

  2تعداد واحد:  اصول اپیدمیولوژی: نام درس

 نظری :نوع واحد

  61-61 ،یکشنبهروز و ساعت برگزاری کالس:  ندارد پیش نیاز:

 بهداشت اوزدانشکده  مکان برگزاری:

                                            حامد دالممسئول برنامه: 

 hameddelam8@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                               87652565270: دانشکده شماره تماس

                     حامد دالم :مدرس

 hameddelam8@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                              87652565270 شماره تماس دانشکده: 

 حامد دالم: تهیه و تنظیم

 87/62/6955 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 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 :

 یولوژیدمیاپ یدستاوردها و کاربرد ها ف،اهداف،یتعار ریس خچه،یتار 

 )مدل های مختلف بیماری در، گذار اپیدمیولوژیکسالمت، محیط و مفهوم  اصطالحات رایج در اپیدمیولوژی 

 اپیدمیولوژی

 اندازه گیری وقوع بیماری ها وکاربرد آن در اپیدمیولوژی )شاخص ها و ، سیر طبیعی بیماری و سطوح پیشگیری

 (میزان های بهداشتی

 منابع اطالعاتی و جمع آوری اطالعات در اپیدمیولوژی 

  غربالگریمفاهیم کیفی 

  غربالگریمفاهیم کمی 

 مشاهده ای در مقابل تجربی( مطالعات اپیدمیولوژیک( 

  مقطعیمطالعات 

  مورد شاهدیمطالعات 

  همگروهی )کوهورت(مطالعات 

  تجربیمطالعات 

 در کنترل  یکیولوژیدمیاطالعات اپ کاربرد -ی ریهمه گ کیو کنترل  یها و بررس یریمختلف همه گ یالگو ها

 ها یماریب

 واگیردار و اصالحات مربوطه اپیدمیولوژی بیماری های 

 ییغذا یها تیو کنترل مسموم یولوژیدمیاپ 

 اپیدمیولوژی بیماری های مشترک انسان و حیوان - اپیدمیولوژی بیماری های ناقل و مخزن 

 اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر - اپیدمیولوژی بیماری های مقاربتی 

 ف كلیاهدا 

الزم درمورد اصول اپیدمیولوژی وپزشکی پیشگیری، علل ایجاد و چگونگی  هدف از ارائه این درس انتقال اطالعات

های مختلف شایع در سطح جامعه و همچنین آشنایی با منابع ها درجامعه و اپیدمیولوژی بیماریانتشار بیماری

 .اطالعاتی درمورد همه گیری می باشد

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند:  یاندانشجو

 اساس شکل گیری علم اپیدمیولوژی را بیان کنند. تعریف، تاریخچه و -۱

 .دهند توضیح را (اسپورادیک – اندمیک –مفاهیم خاص وکاربردی اپیدمیولوژی )اپیدمی  -۲

 .دهند شرح را آن وسطوح پیشگیری – بیماری سیرطبیعی –مفهوم سالمت وبیماری  -۳

 ، انتقال روشهای – عفونت منابع –یرات تظاهرات عفونت )فرآیندعفونت تغی – عفونت زنجیره –تغییرات شدت بیماری  -۴

 .دهند توضیح را( پیشگیری و کنترل اقدامات بیماری، ایجاد الگوی

ای آن درکنترل و پیشگیری بیماریها. جنبه ه ( وکاربرد)مدل چندعلیتی مدلهای اپیدمیولوژیک بررسی بیماریها -۵

 ، شاخص های جمعیتی را بیان کنند.. اپیدمیولوژی بهداشت، حرکات جمعیت



 اپیدمیولوژی. بررسی منابع اطالعاتی در بهداشت را شرح دهند. شاخصها و میزانهای بهداشتی وکاربرد آن در -۶

 حفظ سالمت را بیان کنند. غربالگری ونقش آن درکشف بیماریها و -۷

 را شرح دهند. زمان( – مکان –روشهای مطالعات اپیدمیولوژی: اپیدمیولوژی توصیفی )شخص  -۸

 .مطالعات مشاهده ای ( را شرح دهند اپیدمیولوژی تحلیلی )مطالعات تجربی و -۹

سان و های غذایی، بیماری های مشترک اناپیدمیولوژی و کنترل بیماری های مختلف )واگیردار، غیر واگیر، مسمومیت -۱۱

 ح دهند.را توضی حیوان، بیماری های ناقل برد، بیماری های مقاربتی(

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و كامپیوتر ویدوئو پروژكتور ،اسالید پروژكتور 

 

  منابع درسی:  

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

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل كنید 

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

 مطالعهشده برای 
  . انتشارات گپ. جدیدترین نوبت چاپانیصباغ نیحس ،ی. ترجمه: کوروش هوالکوئیولوژیدمیلئون. اپ س،یگورد

ن . جدیدتری. انتشارات سماط تهرانیتهران یشجاع نیترجمه حس «یولوژیدمیاپ یاصول و روشها» . پارک، ی. ایج

 نوبت چاپ
 

و  ینتهرا یشجاع نیترجمه حس« . ها یماریبهداشت، مبارزه با ب ،یپزشک یولوژیدمیاپ» فارمر و همکاران.  چاردیر

 . جدیدترین نوبت چاپهمکاران،   انتشارات تهران
 

و  زیغدد درون ر قاتیمرکز تحق ،«رانیدر ا عیشا یها یماریو کنترل ب یولوژیدمیاپ»و همکاران.  دونیفر ،یزیعز

 . جدیدترین نوبت چاپاقی. نشر اشتتیبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک م،یمتابولس
 

 

 

 

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

 مقاله

 

 

 



 

 

 

 

 

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

آن  ایلف، مشخصات آن را ذكر كنید و به دانشجویان معرفی كنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:

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

 

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

ین موارد ه برای ا، مشخصات كامل آن را ذكر كنید. )در سامانه قسمتی جداگانبه دانشجویان معرفی كنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

.  
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 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود6

 ها را ذكر كنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

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

     
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 دانشجويان هایتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 6

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

6 

ارائه 

بیماری 

 های شایع

هر دانشجو بایستی یک بیماری شایع را كه توسط استاد به وی واگذار می 

 گردد در قالب فایل پاورپوئینت ارائه نماید.
28/82/6188 25/82/6188 

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه

 

2 

تفسیر یک 

 اپیدمی

هر دانشجو بایستی تفسیر یک مقاله معتبر چاپ شده در رابطه با اپیدمی 

 یک بیماری را در قالب یک فایل ورد به استاد ارائه نماید.
29/89/6188 98/89/6188 

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

و درک  یدرس

 مربوطه میمفاه



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

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

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

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یه امکان فعال سازدر سامان

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

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

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

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

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

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 5 آزمون میان ترم

 نمره 68 آزمون پایان ترم

 نمره 6 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره 1 تکالیف و سایر فعالیت ها

 
 

 مقررات 

  01: نمره قبولیحداقل                                        

  :جلسه 3تعداددفعات مجاز غیبت در كالس                      

 
 

 

 



 

 اصول اپیدمیولوژی درس زمانبندی جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
موضوع 

 جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امکانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابی

65/86/6188 61-61 

 ریس خچه،یتار

 ف،اهداف،یتعار

دستاوردها و 

 یكاربرد ها

 یولوژیدمیاپ

 مجازی -سخنرانی  حامد دالم

كامپیوتر، 

اینترنت، سامانه 

نوید، نرم افزار 

 تولید محتوا

 تکلیف

22/86/6188 61-61 

 جیاصطالحات را

 یولوژیدمیدر اپ

 سالمت

 مجازی -سخنرانی  حامد دالم

كامپیوتر، 

اینترنت، سامانه 

نرم افزار نوید، 

 تولید محتوا

 تکلیف

25/86/6188 61-61 

 یعیطب ریس

و سطوح  یماریب

 یریشگیپ

 مجازی -سخنرانی  حامد دالم

كامپیوتر، 

اینترنت، سامانه 

نوید، نرم افزار 

 تولید محتوا

 تکلیف

85/82/6188 61-61 

 و یمنابع اطالعات

 یجمع آور

اطالعات در 

 یولوژیدمیاپ

 مجازی -سخنرانی  حامد دالم

كامپیوتر، 

اینترنت، سامانه 

نوید، نرم افزار 

 تولید محتوا

 تکلیف

62/82/6188 61-61 
 یفیك میمفاه

 یغربالگر
 مجازی -سخنرانی  حامد دالم

كامپیوتر، 

اینترنت، سامانه 

نوید، نرم افزار 

 تولید محتوا

 تکلیف

65/82/6188 61-61 
 یكم میمفاه

 یغربالگر
 مجازی -سخنرانی  حامد دالم

كامپیوتر، 

اینترنت، سامانه 

نوید، نرم افزار 

 تولید محتوا

 تکلیف

 مجازی حامد دالم ترم انیآزمون م 61-61 21/82/6188

كامپیوتر، 

 مانهاینترنت، سا

 جامع امتحانات

آزمون چهار 

 گزینه ای

82/89/6188 61-61 

مطالعات 

 کیولوژیدمیاپ

در  ی)مشاهده ا

 (یمقابل تجرب

 مجازی -سخنرانی  حامد دالم

كامپیوتر، 

اینترنت، سامانه 

نوید، نرم افزار 

 تولید محتوا

 تکلیف

 مجازی -سخنرانی  حامد دالم یمطالعات مقطع 61-61 85/89/6188

كامپیوتر، 

اینترنت، سامانه 

نوید، نرم افزار 

 تولید محتوا

 تکلیف

61/89/6188 61-61 
مطالعات مورد 

 یشاهد
 مجازی -سخنرانی  حامد دالم

 كامپیوتر،

اینترنت، سامانه 

نوید، نرم افزار 

 تولید محتوا

 تکلیف

29/89/6188 61-61 

مطالعات 

 یهمگروه

 )كوهورت(

 مجازی -سخنرانی  حامد دالم
كامپیوتر، 

اینترنت، سامانه 
 تکلیف



نوید، نرم افزار 

 تولید محتوا

 مجازی -سخنرانی  حامد دالم یمطالعات تجرب 61-61 98/89/6188

كامپیوتر، 

سامانه  اینترنت،

نوید، نرم افزار 

 تولید محتوا

 تکلیف

81/81/6188 61-61 

كاربرد اطالعات 

 یکیولوژیدمیاپ

در كنترل 

 ها یماریب

 مجازی -سخنرانی  حامد دالم

كامپیوتر، 

اینترنت، سامانه 

نوید، نرم افزار 

 تولید محتوا

 تکلیف

69/81/6188 61-61 

 یولوژیدمیاپ

 یها یماریب

و  رداریواگ

 اصالحات مربوطه

 مجازی -سخنرانی  حامد دالم

كامپیوتر، 

اینترنت، سامانه 

نوید، نرم افزار 

 تولید محتوا

 تکلیف

28/81/6188 61-61 

و  یولوژیدمیاپ

كنترل 

 یها تیمسموم

 ییغذا

 مجازی -سخنرانی  حامد دالم

كامپیوتر، 

اینترنت، سامانه 

نوید، نرم افزار 

 تولید محتوا

 تکلیف

27/81/6188 61-61 

 یولوژیدمیاپ

ناقل  یها یماریب

 -و مخزن 

 یولوژیدمیاپ

 یها یماریب

مشترک انسان و 

 وانیح

 مجازی -سخنرانی  حامد دالم

كامپیوتر، 

اینترنت، سامانه 

نوید، نرم افزار 

 تولید محتوا

 تکلیف

89/85/6188 61-61 

 یولوژیدمیاپ

 یها یماریب

 - یمقاربت

 یولوژیدمیاپ

 ریغ یها یماریب

 ریواگ

 مجازی -سخنرانی  حامد دالم

كامپیوتر، 

اینترنت، سامانه 

نوید، نرم افزار 

 تولید محتوا

 تکلیف

 

 


