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ّذف کلی درس :اًسقال اطالػاذ السم در هَرد اخیذهیَلَصی ٍ خشؽکی خیؾگیزی  ،ػلل ایجاد ٍ اًسؾار ٍ کٌسزل تیواریْا ٍ ّوِ گیزیْای
ؽایغ کؾَر

اّذاف رفتاری درس:
ػٌَاى

ردیف
1

هفَْم اخیذهیَلَسی ٍ ٍاصُ ّای هسذاٍل ٍ زاریخچِ ایي رؽسِ ػلوی را تیاى ًوایذ

2

هفَْم عالهر  ،تیواری  ،عیز طثیؼی تیواری  ،خیؾگیزی ٍ عطَح آًزا ًام تزدُ زؾزیح ًوایذ

3

سًجیزُ ػفًَر هٌاتغ ػفًَر ،رٍؽْای اًسقال ،کٌسزل ٍ خیؾگیزی را زؾزیح ًوایذ

4

هذل ّای رایج تیواری در اخیذهیَلَصی ٍ کارتزد ّز یک در ؽٌاخر ٍ کٌسزل تیواریْا را زؾزیح ًوایذ

5

ؽاخص ّای هْن تْذاؽسی ٍ کارتزد آًْا را ًام تثزد

6

هٌاتغ اطالػاذ در تْذاؽر ٍ جٌثِ ّای اخیذهیَلَصی تْذاؽر ٍ ؽاخص ّای جوؼیسی را زؾزیح ًوایذ

7

غزتالگزی ٍ ًقؼ آى در کؾف تیواریْا ٍ عالهر جاهؼِ زؾزیح ًوایذ

8

اًَاع هطالؼاذ اخیذهیَلَصی زَصیفی ،زحلیلی ٍ هذاخلِ ای را ًام تزدُ ٍ رٍػ اًجام  ،هشایا ٍ هؼایة ّز کذام را زَضیح دّذ

9

جٌثِ ّای اخیذهیَلَصی تیواریْای ػفًَی ؽایغ کؾَر ایزاى (هاالریا ،عل ،تزٍعلَس)را زَضیح دّذ

10

جٌثِ ّای اخیذهیَلَصی تیواریْای هٌسقلِ جٌغی (ایذسّ ،دازیر )bؽایغ در کؾَر را زؾزیح ًوایذ

11

جٌثِ ّای اخیذهیَلَصی تیواریْای غیز ٍاگیز هشهي هْن هثل عزطاًْا ،تیواریْای قلثی ػزٍقی ٍ زة رٍهازیغوی را زؾزیح کٌذ

12

جٌثِ ّای اخیذهیَلَصی حَادش ٍ عَاًح را ًام تثزد

13

ٍیضگیْای ّوِ گیز ؽٌاخسی تیواریْای هؾسزک اًغاى ٍحیَاى هثل زة هالر  ،زة کٌگَّ ٍ ،اری را زؾزیح ًوایذ

14

ٍیضگیْای ّوِ گیز ؽٌاخسی تیواریْای ػفًَی ًَخذیذ هثل عارط  ،اًفلَاًشای خزًذگاى را زؾزیح ًوایذ

ضیَُ تذریس  :عخٌزاًی ّوزاُ تا خزعؼ ٍ خاعخ ،تحص گزٍّی ٍ ارایِ عویٌار
1
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ٍظایف داًطجَ در طَل ترم:
داًؾجَیاى ػشیش زَجِ داؽسِ تاؽٌذ تا زَجِ تِ گغسزد گی ٍ زٌَع سیاد هطالة ٍ اس طزفی کوثَد ٍقر ً ،قؼ اعساد  ،راٌّوایی
ٍ زغْیل یادگیزی اعر ًِ اًسقال زوام ٍ کوال هحسَا  ،لذا آهَسػ هطلَب هغسلشم هطالؼِ ٍ هؾارکر فؼال ؽوا هی تاؽذ ٍ اًسظار هی
رٍد:






تِ حضَر هززة ٍ هٌظن ّوزاُ تا آهادگی در زوام جلغاذ درط اّویر دّیذ.
غیثر زا عقف عِ ّفذّن در صَرزی کِ غیز هَجِ تاؽذ در ارسؽیاتی دخالر دادُ هی ؽَد.
در تحص ّای کالط ٍ اًجام زکالیف در عز هَػذ زَجِ داؽسِ تاؽیذ.
تِ هٌاتغ هؼزفی ؽذُ هزاجؼِ ٍ هطالة زکویلی تحص ّا را هطالؼِ فزهاییذ.
زلفي ّوزاُ را در زوام هذذ کالط خاهَػ ًگِ داریذ ٍ اس آهذ ٍ رفر ّای غیز ضزٍری اس کالط جذا تدزّیشیذ.

 آهذى ؽوا در کالط درط خظ اس اعساد تِ هؼٌی غیثر در آى جلغِ خَاّذ تَد.لذا جْر حفظ ًظن ٍ زززیة
کالط لطفا خظ اس اعساد ٍارد کالط درط ًؾَیذ .
اس صحثر ّای اضافی تا دٍعساى خَد کِ هٌجز تِ تزّن سدى ًظن کالط هی گزدد جذا خَدداری ًواییذ  .در غیز ایي صَرذ تا داًؾجَ
تزخَرد جذی خَاّذ ؽذ ،لذا اس خذیزفسي ٍی زا اًسْای دٍرُ درعی هؼذٍر خَاّین تَد
فؼالیتّای فراگیراى:
 -1حضَر تِ هَقغ در کالط (ٍرٍد داًؾجَ خظ اس اعساد هجاس ًویتاؽذ)
 -2ؽزکر فؼال ٍ هغسوز در کالطّای درط
 -3هطالؼِ هٌاتغ هؼزفی ؽذُ
 -4خاهَػ تَدى زلفي ّوزاُ
 -5ؽزکر در اهسحاى خایاى ززم در زاریخ هقزر ٍ کغة حذاقل ًوزُ زؼییي ؽذُ
 -6ارایِ یک عیوٌار تصَرذ گزٍّی در هَرد اخیذهیَلَصی یکی اس تیواریْای ػفًَی هْن ٍ ؽایغ
آهادگی خاعخگَیی تِ عَاالذ درعی در ّز جلغِ

ًحَُ ارزضیابی داًطجَ ٍ بارم هربَط بِ ّر ارزضیابی:
در طَل ترم:

تارم

کَئیس ٍ اهتحاى هیاى ترم

2

تکالیف( ترجوِ -سویٌار):

2

اهتحاى پایاى ترم :

16

سیاست هسٍَل دٍرُ در هَرد برخَرد با غیبت ٍ تاخیر داًطجَ در کالس درط :
زأخیز تار اٍل تا زذکز ّوزاُ اعر ٍ در صَرذ ػذم زَجِ ٍ زکزار تا جلَگیزی اس حضَر در کالط ّوزاُ خَاّذ ؽذ.طثق هقزراذ آهَسؽی
غیثر تیؼ اس  4جلغِ هَجة هحزٍهیر اس درط ٍ اهسحاى خایاى ززم هیؾَد.

2

طرح درس ترمی اپیدمیولوژی

ػٌاٍیي ٍ جذٍل زهاى بٌذی ارایِ درس
ضوارُ

تاریخ

جلسِ

1

97/6/26

ػٌَاى (ػٌاٍیي) درسی

آهادگی الزم داًطجَیاى قبل از ضرٍع
کالس

هؼرفی درس ،تکالیف داًطجَیاى در طَل ترم
هقذهِ ،تاریخچِ ،تؼریف ٍ کاربردّای اپیذهیَلَشی

2

97/7/2

هٌابغ اطالػات در بْذاضت  ،ضاخص ٍ هیساى ّای بْذاضتی

هطالؼِ کلی ٍ هقذهازی فصل

ٍ کاربرد آى در اپیذهیَلَشی
3

97/7/9

4

97/7/16

5

97/7/23

اًَاع هطالؼات اپیذهیَلَشی ( هطالؼات هطاّذُ ای)

6

97/7/30

اًَاع هطالؼات اپیذهیَلَشی (هطالؼات هذاخلِ ای)

7

هذلْای بیواری در اپیذهیَلَشی
سالهت بیواری  ،سیر طبیؼی بیواری ،پیطگیری ٍ سطَح
آى

97/8/7
تؼریف ٍاشُ ّای رایج اپیذهیَلَشی

8

97/8/14

9

97/8/21

10

97/8/28

11

97/9/5

12

97/9/12

13

97/9/19

حرکات جوؼیت ٍ ضاخص ّای جوؼیتی  ،اًَاع اپیذهی ّا ٍ
رٍضْای کٌترل آى
جٌبِ ّای اپیذهیَلَشی بیواریْای ضایغ ػفًَی ضایغ (سل،

هطالؼِ کلی ٍ هقذهازی فصل

هطالؼِ کلی ٍ هقذهازی فصل

هطالؼِ کلی ٍ هقذهازی فصل
هطالؼِ کلی ٍ هقذهازی فصل

هطالؼِ کلی ٍ هقذهازی فصل

هطالؼِ کلی ٍ هقذهازی فصل

هطالؼِ کلی ٍ هقذهازی فصل

برٍسلَز ٍ هاالریا )
جٌبِ ّای اپیذهیَلَشی بیواریْای ضایغ هٌتقلِ جٌسی (

هطالؼِ کلی ٍ هقذهازی فصل

ایذز ،سیفلیس ّ ،پاتیت بی )
اپیذهیَلَشی بیواریْای ضایغ هطترک اًساى ٍ دام (تب
کٌگَّ ،اری)
اپیذهیَلَشی بیواریْای هْن ٍ خطر ًاک ػفًَی ًَپذیذ (
سارس ،جٌَى گاٍی ،اًفَالًسای پرًذگاى)
جٌبِ ّای اپیذهیَلَشی بیواریْای ضایغ هسهي غیر
ٍاگیر(سرطاى ّا ،بیواریْای قلبی ػرٍقی ،تب رهاتیسوی)

هطالؼِ کلی ٍ هقذهازی فصل

هطالؼِ کلی ٍ هقذهازی فصل

هطالؼِ کلی ٍ هقذهازی فصل
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14

97/9/26

حَاث ٍ سَاًح ٍ جٌبِ ّای اپیذهیَشیک آًْا

15

97/10/3

غربالگری ًٍقص آى در کطف بیواریْا ٍسالهت جاهؼِ

16

97/10/10

جوغ بٌذی درس ٍ رفغ اضکال -دریافت تکالیف کالسی

17

 97/11/3عاػر 8

هطالؼِ کلی ٍ هقذهازی فصل

هطالؼِ کلی ٍ هقذهازی فصل

داًطجَیاى
اهتحاى هیاى ترم
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