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 بسمه تعالي

 دانشگاه علوم پزشكي ايران دانشكده بهداشت

 (MPHعالي بهداشت عمومي )دوره 

  اپیدمیولوژی باليابرنامه درس 
اين درس اجباری را در دوره  گرايش مديريت باليا عالی بهداشت عمومیدانشجويان دوره مخاطبین: 

  .پیشگیری و کنترل باليا آشنا شوندبا کاربرد روش های اپیدمیولوژی در تحصیلی خود می گذرانند تا 

  2تعداد واحد:  

 ، عبدالحلیم رجبی، رضوان رجب زادهدکتر سید عباس متولیانمدرس: 

 هدف كلي:

افزايش آگاهی در مورد تعاريف واژه ها و انواع باليا، وضعیت کنونی و روند مرگ و باربیماری ناشی از باليا 

نیازسنجی سالمت سريع در باليا و طراحی و پیاده سازی نظام در جهان و ايران، نحوه طراحی و اجرای 

  . مراقبت بیماريهای واگیر در باليا

 :تصاصيخاهداف ا

 :انتظار می رود در پايان دوره فراگیران قادر باشند

 .تعريف باليا و طبقه بندی انواع آن را توضیح دهند (1

 .ايران را توضیح دهندمیزان مرگ و بار بیماری ناشی از باليای طبیعی در جهان و  (2

 .باليای دست ساز و تکنولوژيک و بار بیماری ناشی از آنها در جهان و ايران را شرح دهند (3

( در شرايط رخداد باليا را Rapid Needs Assessmentسالمت سريع ) نیازسنجیيک مطالعه  (4

 . نمايند و اجرا طراحی

وده و با نحوه به اشتراک گذاری يافته نتايج مطالعه نیازسنجی سالمت سريع را تجزيه و تحلیل نم (5

 ها با ساير ذينفعان و تفسیر کاربردی نتايج مطالعه آشنايی داشته باشند. 

 . يک نظام مراقبت بیماری واگیر در شرايط باليا طراحی و اجرا نمايند (6

 مهمترين بیماری های واگیردار در شرايط باليا و نحوه کنترل آنها را شرح دهد.  (7

 . غیان بیماری ها در شرايط باليا را توضیح دهدنحوه بررسی ط (8

  .نحوه برخورد با بیماری های نوپديد و بازپديد به عنوان تهديد سالمت عمومی جهانی را شرح دهد (9
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 روش های اپیدمیولوژیدرس جدول زمان بندی جلسات 

 

 ارائه کننده موضوع جلسه

 دکتر رجبی تعاريف و طبقه بندی باليا 1

 دکتر رجبی اپیدمیولوژی باليای طبیعی 2

 دکتر رجب زاده باليای انسان ساخته يا تکنولوژيکاپیدمیولوژی  3

 دکتر رجب زاده عوارض تغییرات اقلیمی بر سالمت 4

 دکتر رجبی اثرات باليا بر سالمت 5

 دکتر متولیان نقش اپیدمیولوژی باليا در آمادگی و پاسخ 6

 دکتر رجب زاده ارزيابی سالمت سريعطراحی و اجرای مطالعه  7

 دکتر رجب زاده RNAکارگروهی  8

 دکتر رجبی نظام مراقبت در باليا 9

 دکتر رجبی کارگروهی نظام مراقبت در باليا 11

 دکتر بیطرف بررسی طغیان در باليا 11

 دکتر بیطرف کارگروهی بررسی طغیان در باليا 12

 دکتر رجب زاده شرايط بالياکنترل بیماری های واگیردار در  13

 دکتر رجبی بیماری های نوپديد و بازپديد  14

  1ارائه کار گروهی  15

  2ارائه کار گروهی  16

 

 شیوه تدريس: سخنرانی، حل مسئله، بحث گروهی

 ارزيابی:

 % 21ور منظم و به موقع حض -

 %21گروهی  کارارائه  -

 % 61امتحان:  -
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