
 
 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 ی مواد غذاییدانشجویان کارشناسی ارش بهداشت و ایمن مخاطبان:                   اپیدمیولوژي و روش هاي ارزیابی خطرعنوان درس :     
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 ندارد درس و پیش نیاز:
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 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 
 يولوژیدمیاپ میجلسه اول: مفاه

 يولوژیدمیاپ میبا مفاه یی: آشنایکل هدف
 :ژهیو اهداف

 دانشجو  انیپا در
 کند.  فیرا تعر يولوژیدمیاپ -1-1
 د.را نام ببر يولوژیدمیمختلف اپ يکاربردها-2-1
 را نام ببرد. يولوژیدمیاهداف علم اپ -3-1
 کند. فیرا تعر يماریسالمت و ب -4-1
 کند.   انیرا ب يریشگیسطوح مختلف پ -5-1

 شاخص هاي اندازه گیري وقوع بیماري ها و مرگ و میر: دومجلسه 
 شاخص هاي اندازه گیري وقوع بیماري ها و مرگ و میربا  یی: آشنایکل هدف

 :ژهیو اهداف



 دانشجو  انیپا در
 انواع شاخص هاي مرتبط با اندازه گیري وقوع بیماري ها را نام ببرد. -1-2
 انواع شاخص هاي مرتبط با اندازه گیري مرگ و میر را نام ببرد. -2-2

 اي¬مطالعه، مطالعات مداخله يجلسه سوم: انواع روش ها
 اي¬مطالعه، مطالعات مداخله يبا انواع روش ها یی: آشنایکل هدف

 ژهیو اهداف
 دانشجو انیپا در

 آشنا شود. اي با انواع مطالعات مداخله -1-3
 آشنا شود. اي مطالعات مداخله یطراح اتیبا کل -2-3
 آشنا شود. اي مداخله مطالعات در ها با نحوه انتخاب نمونه -3-3
 .شود آشنا ها داده آوري جمع هاي با روش -4-3
 آشنا شود. اي همطالعات مداخل یبا مالحظات اخالق -5-3

 یمطالعه، مطالعات همگروه هاي¬: انواع روشچهارمجلسه 
 یمطالعه، مطالعات همگروه يبا انواع روش ها یی: آشنایکل هدف

 :ژهیو اهداف
 دانشجو انیپا در

 آشنا شود. یمطالعات همگروه یطراح اتیبا کل -1-4
 آشنا شود. همگروهی مطالعات در ها¬با نحوه انتخاب نمونه -2-4
 آشنا شود. همگروهی مطالعات در ها¬داده آوري¬جمع هاي¬با روش -3-4

 يمطالعه، مطالعات مورد شاهد ي: انواع روش هاپنجم جلسه
 يمطالعه، مطالعات مورد شاهد يبا انواع روش ها یی: آشنایکل هدف

 :ژهیو اهداف
 دانشجو انیپا در

 آشنا شود. يمطالعات مورد شاهد یطراح اتیبا کل -1-5
 آشنا شود. شاهدي مورد مطالعات در ها¬نحوه انتخاب نمونه با -2-5
 نام ببرد. شاهدي مورد مطالعات در ها¬داده آوري¬جمع هاي¬بروش -3-5

 مقطعیمطالعه، مطالعات  يانواع روش ها: ششمجلسه 
 مقطعیمطالعه، مطالعات  يبا انواع روش ها ییآشنا: یکل هدف

 :ژهیو اهداف
 دانشجو انیپا در

 طراحی مطالعه مقعطی را شرح دهد. کلیات -1-6
 مقطعی را نام ببرد.محدودیت هاي مطالعه  -2-6
 انواع روش هاي نمونه گیري را در مطالعات مقطعی نام ببرد. -3-6

 کیولوژیدمیدر مطالعات اپ ارتباط مواجهه و پیامد یابی: ارزهفتمجلسه 
 کیولوژیدمیعات اپدر مطال با ارزیابی ارتباط مواجهه و پیامد یی: آشنایکل هدف

 :ژهیو اهداف
 دانشجو انیپا در

 با مفهوم برآورد خطر و نحوه محاسبه آن آشنا شود. -1-7
 آن آشنا شود. ریبا مفهوم تفاوت خطر، نحوه محاسبه و تفس -2-7
 آشنا شود. ریبا مفهوم نسبت خطر، نحوه محاسبه و تفس -3-7
 با مفهوم شانس آشنا شود. -4-7
 آن آشنا شود. ریشانس، نحوه محاسبه و تفس با مفهوم نسبت -5-7

 و استنتاج علیتی  تی: علهشتمجلسه 
  یتیبا استنتاج عل یی: آشنایکل هدف

 :ژهیو اهداف
 دانشجو انیپا در

 .تفاوت بین رابطه آماري و علیتی را شرح دهد -4-10
 معیارهاي هیل را نام ببرد. -5-10

 وژیکانواع خطاها در مطالعات اپیدمیول: نهمجلسه 
 انواع خطاها در مطالعات اپیدمیولوژیکبا  یی: آشنایکل هدف

 :ژهیو اهداف
 دانشجو انیپا در

 .انواع خطاها در اپیدمیولوژي را نام ببرد -4-9
 انوع تورش ها را نام ببرد -5-9
 روش هاي کنترل تورش را نام برد. -6-9

 و برهمکنش  ی: مخدوش کنندگدهمجلسه 



 و برهمکنش یبا مفهوم مخدوش کنندگ یی: آشنایکل هدف
 :ژهیو اهداف

 دانشجو انیپا در
 مخدوش کنندگی و اثر متقابل را تعریف کند. -1-10
 روش هاي بررسی مخدوش کنندگی و برهمکنش را نام ببرد.-2-10

 ها¬يماریانتقال ب ی: چگونگدهمیازجلسه 
 ها¬يماریانتقال ب یبا چگونگ یی: آشنایکل هدف

 :ژهیو اهداف
 دانشجو انیپا در

 را نام ببرد. ها¬يماریمختلف انتقال ب هاي¬مدل -1-11
 کند.  فیرا تعر ها¬يماریب ینیتظاهرات بال عیوس فیط -2-11
 در سطح جامعه را نام ببرد. ها¬يماریب یدمیسطوح مختلف اپ -3-11

 ریواگ يها يماریب يولوژیدمی: اپدهمزدواجلسه 
 ریواگ يها يارمیب يولوژیدمیبا اپ یی: آشنایکل هدف

 :ژهیو اهداف
 دانشجو انیپا در

 دهد. حیرا توض ریواگ يها يماریب يولوژیدمیاپ اتیکل  -1-12
 و جهان را نام ببرد.  رانیدر سطح ا ریواگ يها يماریب نیعتریشا  -9-12
 را نام ببرد. ریواگ يها يماریعوامل خطر ب نیمهمتر -9-12
 ریواگ ریغ يها يماریب يولوژیدمی: اپدهمسیز جلسه
 ریواگ ریغ يها يماریب يولوژیدمیبا اپ یی: آشنایکل هدف

 :ژهیو اهداف
 دانشجو انیپا در

 دهد.  حیرا توض ریرواگیغ يها يماریب يولوژیدمیاپ اتیکل  -1-13
 و جهان را نام ببرد. رانیدر سطح ا ریواگ يها يماریب نیعتریشا -2-13
 ا نام ببرد.ر ریواگ يها يماریعوامل خطر ب نیمهمتر -3-13
 1مسمومیت هاي غذایی  يولوژیدمی: اپهمچهار جلسه
 مسمومیت هاي غذایی يولوژیدمیبا اپ یی: آشنایکل هدف

 :ژهیو اهداف
 دانشجو انیپا در

 بیماري هاي منتقله از طریق غذا را نام ببرد.  3  -1-14
 راه هاي انتقال بوتولیسم را نام ببرد. -2-14
 سم را نام ببرد.راه هاي کنترل بوتولی -3-14
 1مسمومیت هاي غذایی  يولوژیدمیاپ دهم: پانز جلسه
 مسمومیت هاي غذایی يولوژیدمیبا اپ یی: آشنایکل هدف

 :ژهیو اهداف
 ودانشج انیپا در

 راه هاي انتقال سالمونلوز را نام ببرد . -1-15
 راه هاي کنترل سالمونلوز را نام ببرد.  -2-15
 ارزیابی خطر: همشانزد جلسه

 کلیات روش هاي ارزیابی خطر یی: آشنایکل دفه
 :ژهیو اهداف

 ودانشج انیپا در
 مراحل ارزیابی خطر را نام ببرد.  -1-16
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 اپیدمیولوژي و روش هاي ارزیابی خطر جدول زمانبندي درس
 شنبه روز و ساعت جلسه :

 
 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1 15/6/1399 
 

 دکتر رویا صفري يولوژیدمیاپ میمفاه

 دکتر رویا صفري شاخص هاي اندازه گیري وقوع بیماري ها و مرگ و میر 22/6/1399 2

 دکتر رویا صفري اي¬مطالعه، مطالعات مداخله يانواع روش ها 29/6/1399 3

 دکتر رویا صفري یمطالعه، مطالعات همگروه هاي¬انواع روش 5/7/1399 4

 دکتر رویا صفري يمطالعه، مطالعات مورد شاهد يانواع روش ها 12/7/1399 5

 صفريدکتر رویا  مقطعیمطالعه، مطالعات  يانواع روش ها 19/7/1399 6

 دکتر رویا صفري کیولوژیدمیدر مطالعات اپ ارتباط مواجهه و پیامد یابیارز 26/7/1399 7

 دکتر رویا صفري  تیعل 3/8/1399 8

 دکتر رویا صفري انواع خطاها در مطالعات اپیدمیولوژیک 10/8/1399 9

 دکتر رویا صفري و برهمکنش  یمخدوش کنندگ 17/8/1399 10

 دکتر رویا صفري ها¬يماریانتقال ب یچگونگ 24/8/1399 11

 دکتر رویا صفري ریواگ يها يماریب يولوژیدمیاپ 1/9/1399 12

 دکتر رویا صفري ریواگ ریغ يها يماریب يولوژیدمیاپ 8/9/1399 13

 دکتر رویا صفري 1مسمومیت هاي غذایی  يولوژیدمیاپ 15/9/1399 14

 دکتر رویا صفري 1 مسمومیت هاي غذایی يولوژیدمیاپ 22/9/1399 15

 دکتر رویا صفري ارزیابی خطر 29/9/1399 16

 


