
 

 بسمه تعالی 

 
 دانشکده علىم زپشکی و خدمات بهداشتی ردمانی سیرجان

 رمزک مطالعات و تىسعه آمىزش زپشکی
 واحد ربانهم رزیی ردسی   

 
 طرح ديرٌ دريس وظری ي عملی  
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 :مشخصبت درس   

 20 تؼذاد داًؾجَ ثْذاؽت ػوَهی  گزٍُ آهَسؽی 

 2 تؼذاد ٍاحذاصَل ٍ کلیبت ادیذهیَلَصی  ػٌَاى درط

 کبرؽٌبعی ثْذاؽت ػوَهی  تحصیلی ؽتِ ٍ رهقغغ
 تبریخ ؽزٍع 

 ٍ دبیبى دٍرُ  
30/11/1400 
09/04/1401 

 8-10یکؾٌجِ ّب  رٍس ٍ عبػت جلغبت   1400-1401ًیوغبل دٍم ًیوغبل تحصیلی 

 ًذارد درٍط دیؼ ًیبس  دکتز هحوذ هقذعی هذرعیي درط/هذرط

 هغئَل درط
 (درٍط اؽتزاکی)

 هحل ثزگشاری 
 داًؾکذُ دیزادشؽکی

  ٍاحذ ًظزی2 (ػولی/ًظزی)ًَع ٍاحذ 
رٍػ ثزگشاری 

 (تزکیجی/هجبسی/حضَری)
 تزکیجی

 

 :شرح کلی درس  

ًقؼ ریؾِ کٌی آًْب  ٍ ؽٌبخت ػَاهل هَحز ٍ سهیٌِ عبس ثیوبری ّب ٍ راّْبی دیؾگیزی، هجبرسُ، کٌتزل، حذفادیذهیَلَصی یکی اس ػلَم ثغیبر هفیذ هی ثبؽذ کِ در 

 .سیبدی دارد

آى درتجشیِ ٍتحلیل هغبئل ثْذاؽتی درهبًی جبهؼِ آؽٌب  ٍ اّذاف ٍ کبرثزد (ّوِ گیز ؽٌبعی)در ایي راعتب داًؾجَیبى ثب هغبلؼِ ایي درط ثب اصَل ادیذهیَلَصی 

هَردثحج قزارهی ... هفبّیوی چَى عالهت ٍثیوبری ، دیؾگیزی ٍعغَح آى ، غزثبلگزی، عیزعجیؼی ثیوبری ٍ اًَاع هغبلؼبت ادیذهیَلَصیکی ٍ ثذیي هٌظَر. خَاٌّذ ؽذ

. گیزًذ
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 :اَذاف کلی درس/َذف  

َذف اس ایه درس آشىایی با اپیذمیًلًصی جُت درک کلیٍ فعالیت َای بُذاشتیاس قبیل مبارسٌ با بیماری َای ياگیز ي غیز ياگیزي خذمات بُذاشتی 

 

 

 :ريش تذریس   

 : ... عبیز هَارد

 

 ■ رٍػ تذریظ هجتٌی ثز حل هغئلِ ■ رٍػ تذریظ عخٌزاًی
 ☐ رٍػ تذریظ ایفبی ًقؼ ■ رٍػ تذریظ ثحج گزٍّی

 ■ رٍػ تذریظ هجتٌی ثز کبر تیوی                             ■ رٍػ تذریظ دزعؼ ٍ دبعخ
 ☐ رٍػ تذریظ اکتؾبفی ☐ رٍػ تذریظ ًوبیؾی

      ☐ رٍػ تذریظ در گزٍّْبی کَچک                                                                    ☐ رٍػ تذریظ آسهبیؾگبّی
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 :مًاد ي يسبیل آمًزشی 

    
 : ...    عبیز هَارد  
 

 ■ جشٍُ ■ دبٍردَیٌت
 ■ کتبة □      فیلن آهَسؽی     

 ■        ٍایت ثزد                                      ■         ًزم افشار   
 ■ تصَیز ☐ هبکت

 ■ چبرت    ☐        لَاسم ٍاقؼی 
 ☐ فبیل صَتی ☐ دَعتز

 

 :تکبلیف ي مسئًلیتُبی فراگیران   

 حضَر هغتوز در کالط 

 هؾبرکت فؼبل در حل هغبئل ٍ هخبل ّب 

 اًجبم توزیٌبت هحَل ؽذُ تَعظ اعتبد در سهبى هقزر 
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 : وحًٌ ارزیببی فراگیران

 
 : ...عبیز هَارد

 

:                 وحًٌ ومرٌ دَی
 

درصذ/ًوزُ ػٌبٍیي ردیف  
  درصذ15 توزیي، کَئیش ٍ حضَر فؼبل در کالط                 1
  درصذ35 آسهَى هیبى تزم                                                2
   درصذ50 آسهَى دبیبى تزم 3

 ■ عئَاالت چٌذ گشیٌِ ای ■ عئَاالت تؾزیحی کَتبُ دبعخ
 ■ غلظ-عئَاالت صحیح ■ عئَاالت تؾزیحی ثلٌذ دبعخ

 □ کبر ػولی ☐ عئَاالت ؽفبّی
 □ چک لیغت هؾبّذُ ػولکزد ☐ عئَاالت جَر کزدًی

   ■ دزعؾْبی کالعی
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 : سیبست َب ي قًاویه

 فزاگیز ثبیغتی ثِ صَرت هغتوز در کالط حضَر داؽتِ ثبؽذ. 

  جلغِ اعت3حذاکخز تؼذاد غیجت ّبی هجبس . 

 فزاگیز ثبیغتی ٍظبیف ٍ توزیٌبت هحَل ؽذُ ثِ اٍ تَعظ اعتبد را ثِ صَرت کبهل ٍ در هذت سهبى تؼییي ؽذُ تحَیل ًوبیذ. 

 رػبیت ؽئًَبت اخالقی در کالط الشاهی اعت. 

 آسهَى هیبى تزم ثِ صَرت حذفی خَاّذ ثَد ٍ اهکبى اهتحبى هجذد ٍ یب در ًظز گزفتي عَال اس هجبحج هیبى تزم در آسهَى دبیبى تزم ٍجَد ًذارد. 

 در صَرتی کِ اهکبى اهتحبى حضَری ًجبؽذ، ثِ صَرت آًالیي ٍ تغتی آسهَى . اٍلَیت آسهَى ّبی هیبى تزم ٍ دبیبى تزم ثِ صَرت کتجی ٍ تؾزیحی هی ثبؽذ

 .ثزگشار خَاّذ ؽذ

  هی ثبؽذ10حذاقل ًوزُ قجَلی . 
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 :بروبمٍ زمبوبىذی درس

ّذف اس یبدگیزی ایي هغلت آى : ّذف کلی ػٌَاى جلغِ جلغِ

 ...اعت کِ داًؾجَ ثب 

 هذرعیي/ هذرط ...داًؾجَ در دبیبى ثبیذ ثتَاًذ: اّذاف رفتبری

تاریخچٍ ي تعزیف اپیذمیًلًصی  1

. تاریخچه، تعریف و اهذاف اپیذهیولوژی آشنا شود

 تؼزیف صحیحی اس ادیذهیَلَصی داؽتِ ثبؽذ. 

 اّذاف ادیذهیَلَصی را ؽزح دّذ. 

 عیز تحَل ادیذهیَلَصی را ثیبى ًوبیذ. 

 دکتز هحوذ هقذعی

 اصطالحات رایج اپیذمیًلًصی 2
صطالحات رایج که در اپیذهیولوژی بکار هی رود آشنا 

 .شود

  ٍ اصغالحبت رایج در ادیذهیَلَصی را تؼزیف

 .تؾزیح ًوبیذ

 دکتز هحوذ هقذعی

3 
سالمت، محیط ي مفًُم گذار در 

اپیذمیًلًصی 
 .هفَْم گذار در ادیذهیَلَصی آؽٌب ؽَد

 اًَاع هحیظ ّب را اس ًظز ادیذهیَلَصی ثیبى کٌذ. 

 هفَْم گذار در ادیذهیَلَصی را تَضیح دّذ. 

 دکتز هحوذ هقذعی

4 

مذل َای مختلف بیماری در اپیذمیًلًصی 
هذل ّبی هختلف ثیوبری در ادیذهیَلَصی آؽٌب 

 .ؽَد

 هذل ّزم را ؽزح دّذ. 

 ؽجکِ ػلیت را ثیبى ًوبیذ. 

  کبرثزد هذل ّب در هغبلؼِ ثیوبری ّب را تَضیح

 .دّذ

 دکتز هحوذ هقذعی

5 

 .سیر طبیعی بیواری و سطوح پیشگیری آشنا شودسیز بیماری ي سطًح پیشگیزی 

 دٍرُ کَهَى را تؼزیف ًوبیذ. 

 اًَاع عغَح دیؾگیزی را ؽزح دّذ. 

 دکتز هحوذ هقذعی
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 .را ثیبى کٌذ... تفبٍت ثیي هیشاى ّب ٍ ًغجت ّب ٍ  . ؽبخص ّبی دزکبرثزد در ادیذهیَلَصی آؽٌب ؽَدشاخص َا ي میشان َای بُذاشتی  6

  هیشاى ّبی ؽیَع ٍ ثزٍس را ثذعت آٍرد ٍ تفغیز

 .ًوبیذ

  ؽبخص ّبی ثیوبری سایی ٍ هزگ ٍ هیز را ثذعت

 .آٍرد

 دکتز هحوذ هقذعی

 1غزبالگزی  7

 .هفهوم غربالگری آشنا شود

 دذیذُ کَُ یخ در ثیوبری ّب را تؾزیح ًوبیذ. 

 غزثبلگزی ثیوبری ّب را تَضیح دّذ. 

 اّذاف غزثبلگزی را ثیبى ًوبیذ. 

 اًَاع غزثبلگزی را ثب ّن هقبیغِ کٌذ. 

  ٍ هالحظبت هزثَط ثِ ثیوبری ّبی ٍاجذ ؽزایظ

 .آسهَى ّبی هَرد اعتفبدُ را تَضیح دّذ

 دکتز هحوذ هقذعی

8 

 .ارزشیابی آزهوى های غربالگری آشنا شود 2غزبالگزی 

 ارسؽیبثی آسهَى ّبی غزثبلگزی را تَضیح دّذ. 

  حغبعیت، ٍیضگی، ارسػ اخجبری هخجت ٍ هٌفی را

 .تؼزیف ًوَدُ ٍ هحبعجِ کٌذ

  راثغِ ثیي ؽیَع ثیوبری ٍ ارسػ اخجبری را ثیبى

 .ًوبیذ

 دکتز هحوذ هقذعی

9 

 .هفهن ارتباط و علیت در اپیذهیولوژی آشنا شودارتباط ي علیت در اپیذمیًلًصی 

 ارتجبط را تؼزیف ًوبیذ. 

 راثغِ ػلیتی را ؽزح دّذ. 

 اًَاع راثغِ را ثیبى ًوبیذ. 

 دکتز هحوذ هقذعی

 1اوًاع مطالعات اپیذمیًلًصیک  10

 .هطالعات توصیفی و تحلیلی آشنا شود

 هغبلؼِ تَصیفی ٍ ٍیضگی ّبی آى را ؽزح دّذ. 

 هغبلؼِ تحلیلی ٍ ٍیضگی ّبی آى را ؽزح دّذ. 

 اًَاع هغبلؼبت تَصیفی ٍ تحلیلی را ًبم ثجزد. 

 دکتز هحوذ هقذعی
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 2اوًاع مطالعات اپیذمیًلًصیک  11

 .هطالعات هشاهذه ای و هذاخله ای آشنا شود

  هغبلؼِ هؾبّذُ ای را ّوزاُ ثب هشایب ٍ هؼبیت ؽزح

 .دّذ

  هغبلؼِ هذاخلِ ای را ّوزاُ ثب هشایب ٍ هؼبیت ؽزح

 .دّذ

  اًَاع هغبلؼبت هؾبّذُ ای ٍ هذاخلِ ای را ثیبى

 .ًوبیذ

 دکتز هحوذ هقذعی

مطالعات مًرد شاَذی  12

هغبلؼبت هَرد ؽبّذی ٍ ٍیضگی ّبی آى آؽٌب 
 .ؽَد

  عزح ٍ چبرچَة یک هغبلؼِ هَرد ؽبّذی را ؽزح

 .دّذ

  ٍیضگی ّب ٍ رٍػ تجشیِ ٍ تحلیل هغبلؼبت هَرد

 .ؽبّذی را ؽزح دّذ

 هشایب ٍ هؼبیت ایي ًَع هغبلؼِ را ثیبى ًوبیذ. 

 دکتز هحوذ هقذعی

مطالعات مقطعی  13

 .هغبلؼبت هقغؼی ٍ ٍیضگی ّبی آى آؽٌب ؽَد

 عزح ٍ چبرچَة یک هغبلؼِ هقغؼی را ؽزح دّذ. 

  ٍیضگی ّب ٍ رٍػ تجشیِ ٍ تحلیل هغبلؼبت هقغؼی

 .را ؽزح دّذ

 هشایب ٍ هؼبیت ایي ًَع هغبلؼِ را ثیبى ًوبیذ. 

 دکتز هحوذ هقذعی

14 

 .هغبلؼبت ّوگزٍّی ٍ ٍیضگی ّبی آى آؽٌب ؽَدمطالعات َمگزيَی 

  عزح ٍ چبرچَة یک هغبلؼِ ّوگزٍّی را ؽزح

 .دّذ

  ٍیضگی ّب ٍ رٍػ تجشیِ ٍ تحلیل هغبلؼبت

 .ّوگزٍّی را ؽزح دّذ

 اًَاع هغبلؼِ ّوگزٍّی را تَضیح دّذ.. 

 هشایب ٍ هؼبیت ایي ًَع هغبلؼِ را ثیبى ًوبیذ. 

 دکتز هحوذ هقذعی

15 
 .هغبلؼبت تجزثی ٍ ٍیضگی ّبی آى آؽٌب ؽَدمطاعات تجزبی 

 اًَاع هغبلؼبت تجزثی را ثیبى ًوبیذ. 

 هشایب ٍ هؼبیت ایي ًَع هغبلؼِ را ؽزح دّذ. 

 هفَْم کَرعبسی ٍ تخصیص تصبدفی را ثیبى ًوبیذ. 

 دکتز هحوذ هقذعی
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16 

 .الگوهای هختلف هوه گیری آشنا شودالگًَای مختلف َمٍ گیزی َا 

 ٍیضگی اًَاع الگَّبی ّوِ گیزی را تَضیح دّذ. 

 هزاحل ثزرعی یک ادیذهی را ثیبى ًوبیذ. 

 ایوٌی گزٍّی را ؽزح دّذ. 

 دکتز هحوذ هقذعی

17 

 .انواع تورش در هطالعات اشنا شود (سًگیزی)تًرش 

 اًَاع عَگیزی را ًبم ثجزد. 

 ٍیضگی ّبی اًَاع عَگیزی را ؽزح دّذ. 

  راُ ّبی جلَگیزی یب کبّؼ ّز ًَع عَگیزی را
 .ثیبى ًوبیذ

 دکتز هحوذ هقذعی

 

 :مىببع درس
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