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شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( تاریخ جلسه

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

 تعریف،  تاریخچه و اهداف  1

 از دانشجویان گرامی انتظار می رود:
 تعاریف و مفهومی از اپیدمیولوژی را ارائه دهند. -
 تاریخچه اپیدمیولوژی رو بیان کنند. -
 اهداف اپیدمیولوژی را نام ببرند. -
 تفاوت اپیدمیولوژی و پزشکی بالینی را بیان کنند. -
 اصطالحات رایج در اپیدمیولوژی را بیان کنند. -

 ی:حیطه عاطف
در هنگام ندریس به درس توجه داشته باشندو با  -

 دقت گوش دهند.
در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشند  -

 و اظهار نظر کنند
 

شناختی 

و 

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه و پخش 

کلیپ و پرسش 

 پاسخ

 کتاب ، مقاله 

 فیلم آموزشی
 دقیقه 90

مرور مطالب 

جهت کوییز جلسه 

 آینده
 آغازین

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاشجویان( مرحلهتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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2  
چگوووووونتگا ات  ووووووا  

 بیماری)ات شار(

 از دانشجویان گرامی انتظار می رود:
 انواع روش و انتقال بیماری را بیان کند. -
 پدیده کوه یخ رو توضیح دهد. -
 ایمنی گروهی را بیان کند. -
 انواع طیف بیماری رو بیان کند. -
 مدل های اپیدمیولوژی -

 حیطه عاطفی:
اشته باشندو با در هنگام ندریس به درس توجه د -

 دقت گوش دهند.
در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشند  -

 و اظهار نظر کنند

شناختی 

و 

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه و پخش 

کلیپ و پرسش 

 پاسخ

 کتاب ، مقاله 

 فیلم آموزشی
 دقیقه 90

مرور مطالب 

جهت کوییز جلسه 

 آینده

-تکوینی

 تشخیصی

3  

 اتدازه گیری وقنع بیماری ها
)بروز و شینع( و بررسا سیر 

طبیعووا بیموواری و اتووناع   
 پیشگیری

 از دانشجویان گرامی انتظار می رود:
 سیر طبیعی بیماری را تعریف کند. -
 انواع سطوح پیشگیری را با مثال توضیح دهد. -
شاخص های اندازه گیری و سنجش  ابتال به  -

 بیماری ها را بداند.
 تعریف شیوع و بروز را بداند. -
 انواع بروز را تعریف کند. -
 میزان های میرایی و کشندگی را توضیح دهد. -
 عوامل موثر بر کاهش و افزایش شیوع را بیان کند. -
 رابطه بروز و شیوع را بیان کند. -

 حیطه عاطفی:
در هنگام ندریس به درس توجه داشته باشندو با  -

 دقت گوش دهند.
ه باشند در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشت -

 و اظهار نظر کنند

شناختی 

و 

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه و پخش 

کلیپ و پرسش 

 پاسخ

 کتاب ، مقاله 

 فیلم آموزشی
 دقیقه 90

مرور مطالب 

جهت کوییز جلسه 

 آینده

-تکوینی

 تشخیصی

4  
تعریف و ت سیم بندی میزان 

 ها تسبت ها تناسب ها

 از دانشجویان گرامی انتظار می رود:
 ب و نسبت را با مثال توضیح دهد.میزان، تناس -

شناختی 

و 

سخنرانی، 

حثه و پخش مبا

 کتاب ، مقاله 

 فیلم آموزشی
 دقیقه 90

مرور مطالب 

جهت کوییز جلسه 

-تکوینی

 تشخیصی
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مفهوم میزان های خام، اختصاصی، و تطبیق شده  -
 را بداندو توضیح دهد.

 حیطه عاطفی:
در هنگام ندریس به درس توجه داشته باشندو با  -

 دقت گوش دهند.
در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشند  -

 و اظهار نظر کنند 

کلیپ و پرسش  عاطفی

 پاسخ

 آینده

5  
ارزشوویابا و برتامووه هووای   

 غربالگری 

 از دانشجویان گرامی انتظار می رود:
 تعریف و اهداف غربالگری را توضیح دهد. -
 اجزاو غربالگری را بداند. -
ون های غربالگری با تست های مقایسه آزم -

 تشخیصی را بیان کند.
رابطه و تعاریف حساسیت و ویژگی در یک آزمون  -

 غربالگری را توضیح دهد.
 انواع تست های غربالگری را توضیح دهد. -
 آزمایش های متوالی و همزمان را توضیح دهد. -
 ارزش اخباری را تعریف کند. -

 حیطه عاطفی:
درس توجه داشته باشندو با در هنگام ندریس به  -

 دقت گوش دهند.
در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشند  -

 و اظهار نظر کنند

شناختی 

و 

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه و پخش 

کلیپ و پرسش 

 پاسخ

 کتاب ، مقاله 

 فیلم آموزشی
 دقیقه 90

مرور مطالب 

جهت کوییز جلسه 

 آینده

-تکوینی

 تشخیصی

 مطالعات اپیدمینلنژی  6

 از دانشجویان گرامی انتظار می رود:
 مفهوم اپیدمیولوژی تحلیلی را توضیح دهد. -
 کاربرد آن را بیان کند. -
 مطالعات مشاهده ای و مداخله ای را توضیح دهد. -
 انواع مطالعات اپیدمیولوژی را نام ببرد. -
 مطالعات توصیفی را نام ببرد. -

شناختی 

و 

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه و پخش 

کلیپ و پرسش 

 پاسخ

 کتاب ، مقاله 

 فیلم آموزشی
 دقیقه 90

مرور مطالب 

کوییز جلسه  جهت

 آینده

-تکوینی

 تشخیصی
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 ولوژی را تعریف کند.مطالعه مقطعی و اک -
 حیطه عاطفی:

در هنگام ندریس به درس توجه داشته باشندو با  -
 دقت گوش دهند.

در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشند  -
 و اظهار نظر کنند.

 مطالعات اپیدمینلنژی  7

 از دانشجویان گرامی انتظار می رود:
 را توضیح دهد. case-contlolمطالعه  -
 نحوه انتخاب شاهد و مورد ها را بیان کند. -
- maching  .را توضیح دهد 
مطالعه مورد شاهدی النه گزیده شده را توضیح  -

 دهد.
 ت را تعریف کند.مطالعه کوهور -
 انواع مطالعه کوهورت را توضیح دهد. -
تفاوت مطالعه کوهورت را با مورد شاهدی بیان  -

 کند
 حیطه عاطفی:

در هنگام ندریس به درس توجه داشته باشندو با  -
 دقت گوش دهند.

در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشند  -
 و اظهار نظر کنند.

شناختی 

و 

 عاطفی

 سخنرانی،

مباحثه و پخش 

کلیپ و پرسش 

 پاسخ

 کتاب ، مقاله 

 فیلم آموزشی
 دقیقه 90

مرور مطالب 

جهت کوییز جلسه 

 آینده

-تکوینی

 تشخیصی

 مطالعات اپیدمینلنژی  8

 از دانشجویان گرامی انتظار می رود:
 انواع کارآزمایی را نام برده. -
 مراحل انجام این مطالعه را شرح دهد. -
 ف کند و هدف از ان را بیان کند.کور کردن را تعری -

 حیطه عاطفی:
در هنگام ندریس به درس توجه داشته باشندو با  -

 دقت گوش دهند.

شناختی 

و 

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه و پخش 

کلیپ و پرسش 

 پاسخ

 کتاب ، مقاله 

 فیلم آموزشی
 دقیقه 90

ر مطالب مرو

جهت کوییز جلسه 

 آینده

-تکوینی

 تشخیصی
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در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشند  -
 و اظهار نظر کنند.

9  
محاسووبه اتووناع دطوور  ر   

 محاسبات اپیدمینلنژیک

 از دانشجویان گرامی انتظار می رود:
 خطر نسبی را تعریف کند. -
 خطر نسبی را تفسیر کند. -
 نسبت شانس را تعریف و تفسیر کند. -
 خطر قابل انتساب را تعریف و تفسیر کند. -

 :حیطه عاطفی
در هنگام ندریس به درس توجه داشته باشندو با  -

 دقت گوش دهند.
در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشند  -

 و اظهار نظر کند.

شناختی 

و 

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه و پخش 

کلیپ و پرسش 

 پاسخ

 کتاب ، مقاله 

 فیلم آموزشی
 دقیقه 90

مرور مطالب 

جهت کوییز جلسه 

 آینده

-تکوینی

 تشخیصی

10  
جمع بندی کلا مطالب و رفع 

 مشکل

دانشجو بتواند مطالب ارائه شده در طول ترم را 
 توضیح دهد.

 هدف از ارائه این هدف درسی را درک کرده باشد.

شناختی 

و 

 عاطفی

 دقیقه 90  حل مسئله
حل مسائل داده 

 شده
 آزمون پایانی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80استفاده از کوئیز و  % کل نمره با20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی
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