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و جغرافیایی بیماریهاي شایع در ایران، عوامل خطر این بیماریها و همچنین مداخالتی که در  یان با توزیع سنی، جنسیآشنایی دانشجو هدف کلی:

 بیماریها انجام می شود، می باشد.  سطح جامعه براي پیشگیري و کنترل این
 

 نوشته شود. مهارتی ٬نگرشی ٬شناختیبر اساس حیطه های   اهداف اختصاصی:

 :در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود

 

 حیطه شناختی
 یادگیري اپیدمیولوژي و چگونگی کنترل و پیشگیري از سرطان هاي شایع در ایران -1

 .توضیح دهدرخداد بیماري در جهان و ایران •

 .فاکتورهاي خطر را بر شمارد•

 خطر نسبی، خطر قابل انتساب در فاکتورهاي خطر را توضیح دهد•

 سطوح پیشگیري در سرطان ها را شرح دهد•

 .روش هاي پیشگیري و کنترل را در سطوح مختلف بیان کند•

 .راههاي پیشگیري و کنترل بیماري را در سه سطح توضیح دهد•

 اپیدمیولوژي و عوامل خطر آسم و آلرژيیادگیري  -2

 اهمیت بهداشتی، عوامل سبب شناختگی آسم و آلرژي توضیح دهد•

 .اپیدمیولوژي توصیفی آسم و آلرژي بیان نماید•

http://vs.iaun.ac.ir/m3773


 .عوامل برانگیزنده در آسم و آلرژي توضیح دهد•

 انتشار جغرافیایی آسم و آلرژي در ایران توضیح دهد•

 .بیماران آسم و آلرژي را توضیح داده و در صورت لزوم در عمل بکار بندد روش هاي پیشگیري و کنترل از•

 یادگیري اپیدمیولوژي و عوامل خطر افسردگی و اعتیاد -3

 .اهمیت بهداشتی، عوامل سبب شناختگی افسردگی توضیح دهد•

 .اپیدمیولوژي توصیفی شرح دهد•

 .صورت لزوم بکار بنددراههاي تشخیص زودرس و روش هاي پیشگیري توضیح داده و در •

 .اپیدمیولوژي و روند اعتیاد در ایران و جهان را توضیح دهد•

 یادگیري اپیدمیولوژي کولیت اولسروز و کرون -4

 عوامل خطر، شامل عوامل ژنتیکی، محیطی، عفونی، حساسیت به مواد غذایی، مصرف سیگار، قرص هاي•

 پیشگیري از بارداري

 پیشگیري و کنترل•

 شامل عوامل ژنتیکی و محیطی عوامل خطر،•

 پیشگیري و کنترل•

 ادگیري اپیدمیولوژي پرفشاري خونی -5

 اپیدمیولوژي پرفشاري خون•

 پیشگیري از پرفشاري خون•

 یادگیري اپیدمیولوژي آترواسکلروز -6

 عروقی –عوامل خطر بیماریهاي قلبی •

 عروقی –پیشگیري از بیماریهاي قلبی •

 دیابت و روش هاي پیشگیري از دیابت2و 1ادگیري اپیدمیولوژي نوع ی -7

 1اپیدمیولوژي دیابت نوع•

 2اپیدمیولوژي دیابت نوع•

 پیشگیري اولیه، ثانویه و ثالثیه دیابت•

 طرح کشوري پیشگیري و کنترل بیماري دیابت و اهداف آن•

 یادگیري اپیدمیولوژي چاقی و راههاي پیشگیري از آن -8

 اپیدمیولوژي چاقی•

 پیشگیري هاي اولیه، ثانویه، ثالثیه چاق•

 اپیدمیولوژي افزایش چربی هاي خون -9

 اپیدمیولوژي افزایش چربی هاي خون•

 یشگیري هاي اولیه، ثانویه و ثالثیه•

 

 

 



 حیطه نگرشی
 .داشته باشدباور  تشخیص اپیدمی و روش کنترل آندر نحوه انتقال بیماریها،  دانش به کاربستن با -1

 باور داشته باشد.در جامعه مورد نظر  و مراقبت از سالمت، المت و بیماريبا بکارگیري شاخص ها و میزانهاي ابتال و مرگ در تعیین وضعیت س -2

 .باشدو مرگ جهت برنامه ریزي هاي مدیریتی و اجرایی در حوزه سالمت معتقد  اندازه هاي بیماريبه محاسبه دقیق  -3

داشته باور ها در حوزه بالینی  بیماري درست پیش آگهیمنظور تفسیر دقیق تر بیماریها از نظر ه یی همچون مدت بقا بو اندازه ها تاریخچه طبیعیبه تعیین -4

 باشد.

و ارتقا سالمت میسر خواهد  ، توسعهانواع مطالعات در تحقیقات علوم پزشکی  روش هاي مناسب طراحی تحقیق و بکاربستنکه تنها با باور داشته باشد  -5

 شد. 

 .شد دخواه درک تفاوت بین ارتباط ، علیت و اصول هیل قادر به  خطر هايازه وبکار بستن اندکه پس از تعیین  باشدمعتقد  -6

مناسبترین روشهاي  ، قادر به انتخابمحاسبه شاخص هاي اعتبار و روایی هاي تشخیصی و شناسایی معیارهاي روایی آزمونکه با  داشته باشدباور -7

 شد. دتشخیصی و درمانی خواه

 

 حیطه مهارتی
 .ها بکار بگیردنحوه انتقال بیماریها، تشخیص اپیدمی و روش کنترل آن مفاهیم اپیدمیولوژي را در تعیین -1

 .اندازه هاي ابتال و مرگ را بخوبی محاسبه نماید-2

 م دارد. با بهره گیري از اندازه هاي ابتال و مرگ و با شناختی که از تاریخچه طبیعی هر بیماري دارد پیش آگهی علمی و درستی از آن بیماري اعال-3

 متناسب با سواالت و فرضیات تحقیق در حیطه هاي مختلف پزشکی  نوع  مطالعه مورد نیاز را مشخص و طراحی الزم را انجام دهد. -4

مشخص  ی آمد یا بیماري مورد نظرپمفروض و  ررابطه بین عوامل خطنوع ، و منطق هاي موجود از جمله اصول هیل، خطرهاي بکاربستن اندازه با  -5

 نماید.

 مورد ارزشیابی قرار دهد.ي پیش فرض را محاسبه و غربالگري بیمارآزمون هاي تشخیصی و شاخص هاي اعتبار و روایی  با مهارت-6
 

 تدوین طرح درس و تهیه محتواي درس، آماده سازي پاورپوینت و اسالید هاي آموزشی براي هر جلسه بر اساس اهداف درس :استاد فعالیتچگونگی 

 سخنرانی و پرسش و پاسخ شیوه تدریس:

 کامپیوتر و پاورپوینت وسایل کمک آموزشی: 
 

 گوش دادن به مطالب عرضه شده در کالس و مشارکت در بحث ها بر اساس سواالت مطرح شده در چاچوب اهداف درس چگونگی فعالیت دانشجو:

 مطالعات قبلی بر اساس اهداف و منبع درسی معرفی شده تکالیف دانشجو:

آموزش، حسب ضرورت امتحان کوییز، و   رعایت نظم و حضور مرتب در کالس طبق برنامه،  مشارکت فعال دانشجو در فرایند نحوه ارزیابی دانشجو:

 2ارائه شده ) فیتکال جینتا یابینمره(، ارز 2)در طول ترم ینمره(، طرح سواالت شفاه 14ترم ) انیآزمون پاپایان ترم میباشد. بر این اساس  امتحان کتبی

 نمره(. 2) ابینمره(، حضور و غ

 

 

 



 . (سر فصل هاي ارائه شده وزارت خانه باشدتوجه: سر فصل دروس باید طبق )جدول زمانبندي درس  

 رئوس مطالب تاریخ ردیف

 یادگیري اپیدمیولوژي و چگونگی کنترل و پیشگیري از سرطان هاي شایع در ایران 3/8/1400 1

 سرطان ریهیادگیري اپیدمیولوژي  10/8/1400 2

 پستان سرطانیادگیري اپیدمیولوژي   17/8/1400 3

  مريیادگیري اپیدمیولوژي  24/8/1400 4

 معدهیادگیري اپیدمیولوژي  1/9/1400 5

کولورکتالیادگیري اپیدمیولوژي  8/9/1400 6  

 ادگیري اپیدمیولوژي پرفشاري خونی 16/9/1400 7

 یادگیري اپیدمیولوژي آترواسکلروز 23/9/1400 8

ادگیري اپیدمیولوژي نوع ی 30/9/1400 9 2و 1 پیشگیري از دیابتدیابت و روش هاي   

 یادگیري اپیدمیولوژي چاقی و راههاي پیشگیري از آن 6/10/1400 10

 یادگیري اپیدمیولوژي چاقی و راههاي پیشگیري از آن 13/10/1400 11

 اپیدمیولوژي افزایش چربی هاي خون 20/10/1400 12

 یادگیري اپیدمیولوژي و عوامل خطر آسم و آلرژي 27/10/1400 13

 یادگیري اپیدمیولوژي و عوامل خطر افسردگی و اعتیاد 4/11/1400 14

 یادگیري اپیدمیولوژي کولیت اولسروز و کرون 11/11/1400 15

 مروري بر آنچه گفته شد 18/11/1400 16
 

 

 :منابع درسی

 پروین یاورينوشته دکتر   .کتاب اپیدمیولوژي بیماري هاي شایع در ایران

 

 


