
 

 

 

بسم اهلل الرحمن الرحیم 

: مشخصات عمومی درس   

اپیذمیولوژی بیماری های واگیر :     ًبم درض

 

       191533:   ؼوبرُ درض  

 ٍاحذ  2:      تؼذاد ٍاحذ

ًظری :       ًَع ٍاحذ

 MPH (پسؼکی اجتوبػی)دظتيبری :       هقطغ

ظبػت در ّفتِ  2یک ترم :       هذت زهبى ارائِ درض

:        پيػ ًيبز

گرٍُ آهبر زیعتی ٍ اپيذهيَلَشی :       هعئَل ثرًبهِ
 

 

هذف کلی 

ّذف از ایي درض ثبال ثردى هْبرت ّبی ػلوی ٍ ػولی داًؽجَیبى ًعجت ثِ هفبّين ریل هی ثبؼذ 

 

ٍیصگی ّبی اپيذهيَلَشی ثيوبری ّبی ٍاگير ٍ تؼریف اصطالحبت - 1

 (یک پبراهتر اظبظی در اپيذهيَلَشی ثيوبری ّبی ٍاگير)احتوبل اًتقبل - 2

هذل ّبی ریبضی ثرای ّوِ گيری ّب - 3

دیٌبهيک اپيذهی ّب - 4

اًذازُ ّبی اثر در اپيذهيَلَشی ثيوبری ّبی ٍاگير - 5

اپيذهيَلَشی ٍاکعيٌبظيَى - 6

ؼٌبظبیی ٍ کٌترل اپيذهی ّب - 7

اپيذهيَلَشی ظرهی - 8

اپيذهيَلَشی ػفًَت ّبی ثيوبرظتبًی - 9

اپيذهيَلَشی لؽوبًيَز - 10

اپيذهيَلَشی هبالریب - 11

اپيذهيَلَشی تت کریوِ کٌگَ - 12

اپيذهيَلَشی ایذز - 13



( STI)اپيذهيَلَشی ػفًَت ّبی هٌتقلِ از راُ جٌعی - 14

اپيذهيَلَشی ظل - 15

هقررات ثيي الوللی هرتجط ثب پيؽگيری ٍ کٌترل ثيوبری ّب - 16

 

 

اهذاف اختصاصی 

  ٍیصگی ّبی اپيذهيَلَشی ثيوبری ّبی ٍاگير ٍ تؼریف اصطالحبت

 :آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب

 اختالفبت اپيذهيَلَشی ثيوبری ّبی ٍاگير ٍ غير ٍاگير

 ضرٍرت آهَزغ اپيذهيَلَشی ثيوبری ّبی ٍاگير

 هفبّين دٍرُ کَهَى ، دٍرُ پٌْبًی ، دٍرُ ٍاگيرداری ، فبصلِ ًعلی

 

  (یک پبراهتر اظبظی رر اپيذهيَلَشی ثيوبری ّبی ٍاگير)احتوبل اًتقبل 

: آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب

 هفَْم احتوبل اًتقبل

 راُ ّبی ثرآٍرد احتوبل اًتقبل

 هيساى حولِ ثبًَیِ

 binomialهذل ّبی 

 

 هذل ّبی ریبضی ثرای ّوِ گيری ّب 

 :آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب

 کبرثرد هذل ّبی ریبضی در ّوِ گيری ّب

 (R0)هفَْم هيساى هَلذ پبیِ 

  ٍ ٍقَع اپيذهیR0راثطِ 

 R0اجساء 

  در پيؽگيری ثيوبری ّبی ػفًَیR0کبرثردّبی 

 R0ثرآٍرد 

 virulenceٍ  CFR ثب R0راثطِ 

 راثطِ هيساى ثرٍز ثب ؼيَع ٍ هيساى توبض

 

 



  دیٌبهيک اپيذهی ّب

 :آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب

 دیٌبهيک اپيذهی ّب در یک جوؼيت ثعتِ

 هؼبدالت هرثَط ثِ هذل ّبی اپيذهی در جوؼيت ثعتِ

  ثب ًعجت افراد حعبض ثبقی هبًذُ در پبیبى اپيذهیR0راثطِ 

 دیٌبهيک اپيذهی ّب در یک جوؼيت 

 

 

 اًذازُ ّبی اثردر اپيذهيَلَشی ثيوبری ّبی ٍاگير 

 :آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب

 ًعجت احتوبل اًتقبل

 کبرثرد ًعجت احتوبل اًتقبل در اًذازُ گيری کبرایی ٍاکعي

 اًذازُ ّبی ؼرطی در هقجل اًذازُ ّبی غير ؼرطی

 

  اپيذهيَلَشی ٍاکعيٌبظيَى

 :آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب

 ًقػ اپيذهيَلَشی در ثرًبهِ ّبی ٍاکعيٌبظيَى

 تؼييي اّذاف ، تؼييي )ثرًبهِ ریسی ثرای اجراء ثرًبهِ ٍاکعيٌبظيَى 

 (اظتراتصی ، اًتخبة اّذاف پَؼػ

اًذازُ گيری پَؼػ ، هطبلؼِ اثر  )ارزیبثی ٍاکعي پط از اجرا در جبهؼِ 

 (ثخؽی

 حفبظت هعتقين در ثراثر غير هعتقين

 

  ؼٌبظبیی ٍ کٌترل اپيذهی ّب

 :آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب

 تؼریف اپيذهی

 رٍغ ّبی تؼييي آظتبًِ اپيذهی

 

  اپيذهيَلَشی ظرهی

 :آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب

 ػيبرّب



 تفعير ًتبیج هرزی 

 زهبى ٍ ػيبرّب

 کبرثرد ظرٍاپيذهيَلَشی

 ظَگرایی در هطبلؼبت ظرٍاپيذهيَلَشی

 اثر ّوگرٍّی ظٌی

 

  اپيذهيَلَشی ػفًَت ّبی ثيوبرظتبًی

 :آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب

 تؼریف ٍػَاهل ایجبد کٌٌذُ 

 اپيذهيَلَشی تَصيفی

 ظيعتن ّبی هراقجت

 اّذاف هراقجت

 هٌبثغ ٍ رٍغ ّبی جوغ آٍری دادُ ّب

 ایسٍالظيَى

 اپيذهيَلَشی لؽوبًيَز 

 :آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب

  ٍ ارتجبط آى ثب تَزیغ اًَاع لؽوبًيَزzoogeographyتقعين ثٌذی دًيب ثر اظبض 

 ًبقليي  خصَصيبت اپيذهيَلَشیک آًْب

 هقبیعِ خصَصيبت اپيذهيَلَشیک ظبلک ؼْری ٍ رٍظتبیی

 کبًَى ّبی ظبلک ؼْری ٍ رٍظتبیی در ایراى

 اپيذهيَلَشی کبالآزار

 تؽخيص ، کٌترل ، پيؽگيری ٍ درهبى لؽوبًيَز

 

  اپيذهيَلَشی هبالریب

 :آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب

 اّويت ثْذاؼتی

 ػبهل ٍ ًبقل

 EMROٍضؼيت هبالریب در هٌطقِ 

 ٍضؼيت هبالریب در ایراى

 ثرًبهِ کٌترل هبالریبی کؽَر

 



 ِکٌگَ -اپيذهيَلَشی تت کریو

 :آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب

 ػبهل ایجبد کٌٌذُ ، هخسى ٍ راُ ّبی اًتقبل

 گرٍُ ّبی در هؼرض خطر

 ٍضؼيت ثيوبری در ایراى

 تؽخيص

 هراقجت

 

  اپيذهيَلَشیHIV/AIDS 

 :آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب

 اّويت ثْذاؼتی

 ٍضؼيت جْبًی ٍهٌطقِ ای

 ٍضؼيت ثيوبری در ایراى

 هيساى حولِ ّبی ثبًَیِ

 پيؽگيری ٍ کٌترل

 

  اپيذهيَلَشی ػفًَت ّبی هٌتقلِ از راُ جٌعی(STI )

 :آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب

 تؼریف ، اّويت ثْذاؼتی ، ػَاهل ایجبد کٌٌذُ

 ػَاهل خطر

 ٍضؼيت ثيوبری در ایراى

 پيؽگيری ٍ کٌترل

 

  اپيذهيَلَشی ظل

 :آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب

 تبریخچِ ، ػبهل ، هخسى ٍ چرخِ اپيذهيَلَشیک ظل 

 ػَاهل خطر توبض ٍ آلَدگی

 ػَاهل تجذیل ػفًَت ثِ ثيوبری

 ػَاهل خطر هرگ ًبؼی از ظل

 ٍضؼيت ثيوبری در ایراى

 پيػ آگْی

 



  هقررات ثيي الوللی هرتجط ثب پيؽگيری ٍ کٌترل ثيوبری ّب

 :آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب

 ّذف کلی هقررات ثيي الوللی

 هقررات ثْذاؼتی ثيي الوللی

 هعبفرت ّبی ثيي الوللی ٍ ظالهت

 

نحوه آموزش 

(  ,power point اٍرّذ)ارایِ ظخٌراًی ثب ثْرُ گيری از ٍظبیل کوک آهَزؼی ٍ ًرم افساری 

پرظػ ٍ پبظخ ثِ صَرت دٍ طرفِ 

 

شرايط اجراء 

  اهکبًبت آهَزؼی ثخػ

   ظبلي 

  (کبهپيَتر، اٍرّذ )ٍظبیل ٍ تجْيسات کوک آهَزؼی 
 

 ُآهَزغ دٌّذ 

  (دکتر جؼفر حعي زادُ)گرٍُ آهبر زیعتی ٍ اپيذهيَلَشی 
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 ًحَُ ارزؼيبثی 

  ( کل ًور15/0ُ)گردآٍری هطلت در هَرد یک ثيوبری ٍاگير ثر اظبض هرٍر هقبالت 

  ( کل ًور85/0ُ)در پبیبى دٍرُ  (تؽریحی ٍ چْبر گسیٌِ ای)اهتحبى کتجی 

 

  هقررات

                                          14حذاقل ًورُ قجَلی 

  جلع4ِتؼذاد دفؼبت هجبز غيجت در کالض           حذاکثر  

 

جذٍل زهبى ثٌذی درض اپيذهيَلَشی ثيوبری ّبی ٍاگير                               



 تؼذاد جلعِ ظر فصل هطبلت

 1 ٍیصگی ّبی اپيذهيَلَشی ثيوبری ّبی ٍاگير ٍ تؼریف اصطالحبت

 1 (یک پبراهتر اظبظی رر اپيذهيَلَشی ثيوبری ّبی ٍاگير)احتوبل اًتقبل 

 2 هذل ّبی ریبضی ثرای ّوِ گيری ّب

 1 دیٌبهيک اپيذهی ّب

 1 اًذازُ ّبی اثردر اپيذهيَلَشی ثيوبری ّبی ٍاگير

 1 اپيذهيَلَشی ٍاکعيٌبظيَى

 1 ؼٌبظبیی ٍ کٌترل اپيذهی ّب

 1 اپيذهيَلَشی ظرهی

 1 اپيذهيَلَشی ػفًَت ّبی ثيوبرظتبًی

 1 اپيذهيَلَشی لؽوبًيَز

 1 اپيذهيَلَشی هبالریب

 1 کٌگَ-اپيذهيَلَشی تت کریوِ

 HIV/AIDS 1اپيذهيَلَشی 

 1 (STI)اپيذهيَلَشی ػفًَت ّبی هٌتقلِ از راُ جٌعی 

 1 اپيذهيَلَشی ظل

 1 هقررات ثيي الوللی هرتجط ثب پيؽگيری ٍ کٌترل ثيوبری ّب

 17 هجوَع

 
 




