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رشته و مقطع تحصيلی  :کارشناسی ناپيوسته ارشد اپيدميولوژی

روز و ساعت برگزاری سه شنبه 13-15

محل برگزاری :کالس  4ابن سينا دانشجویان ارشد

تعداد و نوع واحد (نظری/عملی) :

 2واحد نظری

دروس پيش نياز :اصول اپيدميولوژی و روش تحقيق و روشهای اپيدميولوژی
نام مسوول درس :دکتر علی احمدی

تلفن و روزهای تماس09133834324:

آدرس دفتر  :گروه آموزشی اپيدميولوژی و آمارزیستی

آدرس aliahmadi2007@gmail.com :Email

هدف کلی درس :توانمند سازی دانشجویان برای استنباط از داده های اپيدميولوژی ،تفکر اپيدميولوژیک و کاربرد آنها در مداخالت و ارزشیيابی خیدمات
سالمت جامعه و آشنایی با اصول و فنون مدیریت ،حل مشکل و مراقبت در نظام سالمت و ابزارهای مورد نياز از جمله GIS
اهداف اختصاصی درس:
 -1دانشجو بتواند اصول ،مفاهيم وروش های مراقبت اپيدميولوژیک ،پيشگيری و اندازه های سالمت در جامعه آشنا شده و تفسير نماید.
 -2دانشجو بتواند مفهوم گذار اپيدميولوژیک ،پيشگيری و خدمات آن ،بار بيماری ها را درک و محاسبات بار بيماریها را انجام دهد.
 -3دانشجو بتواند اصول سياستگذاری ،مدیریت و برنامه ریزی و مشارکت در نظام سالمت را بيان ،اجرا و نقد و تفسير نماید.
 -4دانشجو طبقه بندی و نحوه اندازه گيری کيفيت زندگی ،اميد زندگی را فرا می گيرد.
 -5دانشجو بتواند با مدیریت نظام مراقبت بیمارهاا

investigation

outbreak

گاام هااا ار را در مام اج امارا مستزد اا ا

گزارش دهد.
 -6دانشجو با چگونگی تعيين الگوی سالمت و ابزارهای تصميم گيری در سطح جامعه و نظام سالمت آشنا گردد .به ویژه نرم افزار GIS
 -7دانشجو با روشهای مدیریت در نظام سالمت ،ارزیابی مستندات سالمت ا آشنا و بتواند آنها را ارزیابی و تفسير نماید.
 -8دانشجو با علل و عوامل بهره مندی و استفاده از خدمات نظام سالمت آشنا گردد.
 -9دانشجو بتواند برای الگوهای برخورداری و بهرمندی از نظام سالمت مطالعات مورد نياز را انجام یا نقد نماید.
 -10دانشجو درباره پاسخگویی نظام سالمت به جامعه بتواند سناریوهای الزم را تدوین کند .با مبحث سناریو نویسی آشنا گردد.
 -11دانشجو بتواند توزیع جغرافيایی سالمت و بيماری را در جامعه انجام و تفسير نماید .و با تحليل زمانی و مکیانی بيماریهیا و عوامیل خطیر اشینا
گردد.
منابع اصلی درس (عنوان کتاب  ،نام نویسنده  ،سال و محل انتشار ،نام ناشر ،شماره فصول یا صفحات مورد نظر در این درس -در صورتی که مطالعه
همه کتاب یا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی :
الف) در طول دوره(کوئيز ،تکاليف،امتحان ميان ترم (مشارکت های کالسی  %30نمره)
ب) پایان دوره  %70نمره
سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو در کالس درس :رعایت دقيق مقررات آموزشی

جدول زمان بندی ارائه برنامه درس اپیدمیولوژی نظام سالمت – نیمسال دوم
رديف
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تاریخ امتحان ميان ترم

3-1

3-1

اصول ،مفاهيم وروش های مراقبت اپيدميولوژیک ،پيشگيری و اندازه
های سالمت  ،خالصه مفاهيم و دوره پيش نيازها

3-1

3-1

دکتر احمدی

اصول و روشهای

 ، Field Epidemiologyمفاهيم بار بيماریها و مراقبت و گذار

دکتر احمدی
دکتر احمدی

جلسه قبل

دکتر احمدی

جلسه قبل

دکتر احمدی

جلسه قبل

مدیریت نظام مراقبت بیمارها ابزارهای اندازه گير ی در سطح جامعه

دکتر احمدی

جلسه قبل

شناسایی مشکالت و چالش های نظام سالمت  /اولویت ها

دکتر احمدی

جلسه قبل

دکتر احمدی

جلسه قبل

دکتر احمدی

جلسه قبل

دکتر احمدی

جلسه قبل
جلسه قبل

نظام سالمت ،مدیریت سيستميک ،مدیریت نظام سالمت
اصول سياستگذاری ،مدیریت و برنامه ریزی و مشارکت در نظام
اصول سياستگذاری ،مدیریت و برنامه ریزی و مشارکت در نظام
سالمت /کيفيت زندگی و ارزیابی شاخص های سالمت

3-1

روش تحقيق و

جلسه قبل

سالمت ،زنجيره برنامه ریزی
3-1

قبل از شروع کالس

اپيدميولوژی

اپيدميولوژیک و جمعيت شناختی

3-1

آمادگی الزم دانشجويان

3-1

توزیع جغرافيایی سالمت و بيماری و عوامل خطر و GIS

3-1

توزیع جغرافيایی سالمت و بيماری و عوامل خطر و GIS

3-1

توزیع جغرافيایی سالمت و بيماری و عوامل خطر و GIS

3-1

آزمون میان ترم ،کار کالسی شماره 1؛ سخنرانی دانشجو /نقادی

دکتر احمدی

روشهای تحلیل و ارزيابی مستندات و برنامه در نظام سالمت

دکتر احمدی

جلسه قبل

ارزيابی مستندات ،کار کالسی شماره  2و سخنرانی دانشجو /نقادی

دکتر احمدی

جلسه قبل

بررسی الگوی بهره مندی از نظام سالمت و مطالعات مرتبط

دکتر احمدی

جلسه قبل

تصميم گيری در نظام سالمت و اصول مشارکت

دکتر احمدی

جلسه قبل

پاسخگویی نظام سالمت و سناریو نویسی در سالمت و آینده پژوهشی

دکتر احمدی

جلسه قبل

دکتر احمدی

جلسه قبل

دکتر احمدی

جلسه قبل

3-1
3-1
3-1
3-1
3-1
3-1

توزیع جغرافيایی سالمت و بيماری و GIS
کار کالسی شماره  3و سخنرانی دانشجو /روش های نقادی

 10تا 13

جمع بندی و ارزیابی انتقادی و پرسش و پاسخ

تاریخ امتحان پایان ترم:

بر اساس برنامه اموزش دانشکده

99/4/15

سایر تذکر های مهم برای دانشجویان:
مطالب هر جلسه وابسته به جلسه قبل بوده و دانشجويان عزيز حتی المقدور غیبت نکنند.
در هر جلسه ممکن است کوئیز گرفته شود لذا دانشجو با آمادگی قبلی درباره مطالب گفته شده  ،در کالس حضور يابد.
باتوجه به همزمانی تعطیل رسمی با زمان کالس ،الزم است دانشجويان محترم برای برگزاری کالس جبرانی هماهنگ نمايند.

