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  دکتر خاطره عنبری: نام استاد یا ھماھنگ کننده درس

   گروه پزشکی اجتماعی–ه پزشکی دانشکد: زمان و مکان مشاوره
  

  :موضوع یا موضوعات اساسی،اھمیت و چگونگی چارچوب مباحث(شرح مختصری از درس
  

 یا اصول اپیدمیولوژی یکی از واحد ھای مھم از مباحث بھداشت برای دانشجویان ٢واحد بھداشت 
 فراگیران  با اصول پزشکی در دوره علوم پایه محسوب می شود محوریت موضوع این واحد بر آشنا شدن

 مفاھیم علل و عوامل خطر بیماریھا وآشنا شدن با سطوح پیشگیری –و مفاھیم اپیدمیولوژی 
وراھکارھای ان می باشد از دیگر مباحث مھم ارایه شده در این درس اصول اپیدمیولوژی بیماریھای 

اریھای عفونی  با انواع عفونی است که فراگیران ضمن آشنایی با واژه ھای رایج در اپیدمیولوژی بیم
راھھای انتقال بیماریھای عفونی وراھکارھای کنترل وپیشگیری از این بیماریھا آشنا می شوند یک 
مبحث نیز اختصاص به آشنا نمودن فراگیران با اندازه گیری ھای اساسی در سالمت و میزان ھای 

 و در آزمون ز اھمیت می باشدشیوع و بروز و شاخص ھای مرگ و میر بیماریھا داشته که بسیار حای
در مورد برنامه کشوری  جامع علوم پایه معموال حجم زیادی از سواالت را بخود اختصاص میدھد

مباحث مربوط به پایان . دریک جلسه بحث  می شودواکسیناسیون و نیز اصول و مفاھیم زنجیره سرما 
کی ونحوه طراحی آنھا و ھمچین انواع ترم شامل آشنا ساختن فراگیران به انواع مطالعات در علوم پزش

خطاھا در پژوھش ھای پزشکی و مفھوم علیت و  معیارھای  یک رابطه علیتی می باشد که در این 
جلسات تمرین ھایی در انتھای ھر جلسه به دانشجویان داده شده تا بصورت عملی و ضمن استفاده از 

و توانایی خود را در درک آن مبحث برآورد نمایند پتانسیل ھای خود در قالب کار گروھی به آن پاسخ داده 
و آخرین ومھمترین مبحث این واحد به آشنا کردن فراگیران با مفاھیم غربالگری و معیارھای یک تست 
غربالگری اختصاص دارد که عالوه برموضوعات فوق در مورد معیارھای ارزشی یک تست تشخیصی و 

  .د شدنحوه محاسبه آنھا با ذکر مثال بحث خواھ
   

  :ھدف کلی درس
  آشنایی فراگیران با اصول و مفاھیم اپیدمیولوژی بالینی

  
  :اھداف رفتاری

  .اصول ، مفاھیم و تعاریف اپیدمیولوژی را شرح دھند - 
 .مفھوم پیشگیری و سطوح آن را شرح دھند - 
 .اصول و مفاھیم و واژه ھای رایج در اپیدمیولوژی بیماریھای عفونی را شرح دھند - 
 .شگیری و کنترل بیماریھای عفونی را شرح دھندراھھای پی - 
 .اندازه ھای اساسی در اپیدمیولوژی را با ذکر مثال شرح دھند - 
 .جنبه ھای اپیدمیولوژیک واکسیناسیون و برنامه کشوری واکسیناسیون را شرح دھند - 
 .انواع خطا در پژوھش ھای پزشکی را شرح دھند - 
 علیتی را شرح دھندانواع ارتباط علیتی و معیار ھای یک رابطه  - 
 اصول اپیدمیولوژی توصیفی را بیان کنند - 
 .انواع مطالعات توصیفی و نحوه طراحی انھا را شرح دھند - 
 .انواع مطالعات تحلیلی و نحوه طراحی انھا را شرح دھند - 
 . مداخله ای و نحوه طراحی انھا را شرح دھند–انواع مطالعات تجربی  - 
 .اصول غربالگری بیماریھا را شرح دھند - 

  
  :                               زمانپرسش:   ارزشیابی آغازین           :                       پیش بینی رفتار ورودی

         طی  پرسش  از فراگیرا ن در حین جلسات آموزشی و            طرح پرسش جھت سنجش آگاھی زمینه ای فراگیران در
  جلسات

                                                وارزیابی شفاھی                                   ابتدای ھر جلسهمورد مبحث آن جلسه در 
  آموزشی

  
  :روش تدریس
  (PBL)آموزش مبتنی بر مشارکت فعال دانشجو،پرسش و پاسخ و آموزش بر مبنای حل مسئله: روش آموزش

   استفاده می شودBuzz Groupدر برخی ازجلسات از روش آموزشی 
  . به انجام یک پروژه تحقیقاتی اقدام ورزد زیر نظر استاددانشجو موظف است : طرح اجرایی
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  ):لیتھای استاد و دانشجواکاربرد روشھا و وسایل با تاکید بر تفکیک فع(ارایه درس 
 دقیقه اختصاص به پرسش و پاسخ ٣٠ دقیقه بوده و ۵۵ دقیقه وکلیات درس بمدت ۵ارایه درس بصورت اریه مقدمه درس بمدت 
  .و رفع اشکاالت دانشجویان خواھد داشت

  :وظایف استاد
 . آماده سازي محیط كالس و برنامه وسناریوھا مطابق با تعداد دانشجو-١

  . اطمینان از اينكه دانشجويان قبل از شروع كالس مطلب را مطالعه كرده اند-٢

  .ه سواالت و رفع اشكاالت دانشجويان ارائه توضیحات كافي و مقدمه و پاسخ ب-٣

   توزيع سناريو ھا-۴

  . ارائه پاسخ به سناریوھا توسط دانشجویان و انجام بحث گروھی-۵

  . اداره و مدیریت كالس طبق برنامه زمان بندي-۶

  . مشاركت دادن كلیه دانشجويان در پاسخ به تمام سواالت در ھمه سناريوھا-٧

  .يي جمع بندي و نتیجه گیري نھا-٨

  ) نمره٢جمع سناريو ھا (  ارائه نمره سناريوھا ارائه شده توسط دانشجويان، -٩

  . ارائه سواالت به صورت تستی بدون استفاده از كتاب براي امتحان آخر دوره-١٠

ث دانشجوی عزیز موظف است قبل از ھر جلسه ، مطلب مرتبط را مطالعه نموده تا بتواند پاسخگوی سناریوھا بوده و  در بح
  ھای گروھی شرکت فعال داشته و لذا اشکاالت در ھمان جلسه در کالس رفع گردد

  :وسایل آموزشی 
  - تخته پاک کن - ماژیک– وایت بورد - ویژوالیزر– کامپیوتر -کالس مناسب با امکانات دیداری و شنیداری

  :ارزشیابی تکوینی
   دقیقه ای به فراگیرا ن وسپس حل مسیله توسط خود فراگیران۵ت  ارایه تمرین و دادن یک فرص–انجام کوییز در پایان ھر جلسه 

  و ارزشیابی شفاھی 
  :تعیین تکلیف

ارایه تمرین و کارگروھی در پایان ھر جلسه و تحویل گرفتن آن در ابتدای جلسه بعد و تصحیح آنھا ولحاظ کردن نمره آن بعنوان 
  قسمتی از نمره امتحانی فراگیران

   تھیه پوستر و پمفلت در مورد بیماریھای شایع درجامعه- در قالب ترجمه مقالهارایه پروژه تحقیقاتی
  

  :روشھا و زمان سنجش و ارزیابی دانشجو
  

  ساعت  تاریخ  نمره  روش
پایان ھر   در طی ترم  ٢  کوییز

  جلسه
  وسط ترم  ٨  آزمون میان دوره

  ١٣٩١اردیبھشت 
-  

  پایان ترم  ٨  آزمون پایان ترم
  ١٣٩١تیرماه 

-  

  : دیگرموارد
 نمره به ٢۵/٠کسر : حضور و غیاب

ازای ھر غیبت از نمره نھایی 
  دانشجو

پروژه ھای تحقیقاتی و کارھای 
  عملی

  
  
  
  
  
٢  

  
  
  
  
  

  پایان ترم

  

  
  :قررات درس و انتظارات از دانشجویانم

   نمره به ازای ھر غیبت از نمره نھایی دانشجو٢۵/٠کسر : حضور و غیاب - 
 دای جلسه بعدارایه تکالیف ھر جلسه در ابت - 
 ارایه تکالیف مربوط به پروژه ھای تحقیقاتی در پایان ترم - 
 مشارکت فعال در کالس و حضور با آمادگی و جواب به سواالت مطرح شده - 
 رعایت کلیه جوانب اخالقی و انظباطی در کالس - 

  :منابع و مواد آموزشی مورد استفاده
 تالیف جی پارک ترجمه دکتر خسرو کتاب چھار جلدی درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی-

  رفایی شیر پاک
  )آخرین چاپ( اپیدمیولوژی گوردیس ترجمه دکتر کورش ھالکویی نایینی -
  - اصول و روشھای اپیدمیولوژیک فلچر ترجمه دکتر حسن آبادی-
   برنامه کشوری واکسیناسیون تھیه شده توسط وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشکی-
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