
 پودماني ارتباطات بهداشتي و ارتقاء سالمت  MPHسرفصل دروس دوره تخصصي 

  اپيدميولوژي تغذيهنام درس: 

  :ندارد  پيشنياز

  2: تعداد واحد

 تئوري :  نوع واحد

 پيش نياز : ندارد 

آنها آشنا شدد  و للدو و لوامدو    در اين درس دانشجويان با اصول، مفاهيم و اهميت بهداشت مواد غذايی و چگونگی نگهداري سالم مقدمه: 

 مسموميت هاي غذايی و ميکروارگانيسم هاي به وجود آورند  آنها، مقررات و ارزيابی و لمليات بازرسی مواد غذايی در اماکن تهيه  و توزيع

 را فرا خواهند گرفت.

د غذايی، انواع مسدموميت هداي غدذايی،    هدف کلی اين درس، فراگيري و کسب دانش الزم از مسائو پايه و اساسی بهداشت مواهدف كلي: 

 بازرسی مواد غذايی و را  هاي کنترل و پيشگيري از بروز بيماري هاي منتقله از مواد غذايی است.

 اهداف ویژه 

 موارد زير را تعريف کند:  دانشجو پس از گذراندن اين درس بايد بتواند

 کليات، اصول، مفاهيم و تعريف بهداشت مواد غذايی .1

 نگهداري سالم و بهداشتی مواد غذايیاصول  .2

 روش هاي سنتی نگهداري مواد غذايی  .3

 مواد افزودنی و قوانين مربوط به آن .4

 انواع ميکروارگانيسم هاي مهم در بهداشت مواد غذايی .5

 انواع مسموميت هاي مختلف غذايی .6

 تقلب هاي غذايی .7

 چگونگی نمونه برداري از مواد غذايی مشکوک به فساد و تقلب .8

 پاستوريزاسيون و استريليزاسيون شير و لبنيات .9

 بيماري هاي منتقله از شير و لبنيات .11

 بيماري هاي منتقله از گوشت    .11

 آشنايی با نحو  کشتار و رلايت اصول بهداشتی در کشتارگا  ها .12

 روش هاي بازرسی بهداشتی گوشت .13

 بهداشت اماکن غذاخوري .14

 بهداشت کارگران در صنايع غذايی .15

 هاي مسئول و مجاز در مراقبت و نظارت بر بهداشت مواد غذايی سازمان .16

 نابع اصلي درس:م

 رکنی، نوردهر. اصول بهداشت مواد غذايی. انتشارات دانشگا  تهران.  -1

 اميدوار، نسرين. تغذيه و بهداشت مواد غذايی. شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسی ايران.  -2

 ذايی. انتشارات نوربخشفرج زاد ، داوود. بهداشت مواد غ -3

 



 پودماني ارتباطات بهداشتي و ارتقاء سالمت  MPHسرفصل دروس دوره تخصصي 

 ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت نام درس: 

 :ندارد  پيشنياز

  2: تعداد واحد

 نظري :  نوع واحد

 پيش نياز : ندارد

 

 سالمتهدف کلي درس: آشنایي فراگيران با اصول، مفاهيم و راهبردهاي ارتباطي در حوزه 

 

 درس: در پایان دوره آموزشي فراگيران باید بتوانند: سرفصل٭

 ارتباط را تعریف نموده و اهميت آن را تعریف نمایند. -1

 مفهوم ارتباط بهداشتي را تبيين نمایند. -2

 انواع ارتباطات انساني را نام ببرند و توضيح دهند. -3

 نقش ارتباط بهداشتي در سالمت جامعه را توضيح دهند. -4

 ارتباط را شرح دهند. فرآیند -5

 اجزاي تشکيل دهنده فرآیند ارتباط را نام برده و توضيح دهند. -6

 انتظارات و قابليت هاي ارتباط بهداشتي را بيان نمایند. -7

 نحوه جلب توجه افراد به پيام هاي بهداشتي را بيان نمایند. -8

 مراحل ترغيب افراد به رعایت توصيه هاي بهداشتي را بيان نمایند. -9

 ل موثر در موفقيت ارتباط بهداشتي را بيان نمایند.عوام-11

 لزوم کاربرد ارتباط در حوزه پزشکي و سالمت را تبيين نمایند.-11

 اصول ارتباط موثر در حوزه پزشکي و سالمت را بيان نمایند.-12

 موانع ارتباط موثر در حوزه پزشکي و سالمت را ذکر نمایند.-13

 ارتباط بهداشتي را توضيح دهند.کاربرد فن مشاوره در برقراري -14

 نحوه برقراري یک ارتباط بهداشتي درماني را توضيح دهند. -15

 نحوه تعامل با مددجویان حساس و عاطفي را شرح دهند.-16

 عوامل تعيين کننده ارتباط موثر را بيان نمایند. -17

 ویژگي هاي یک ارتباط بهداشتي موثر را شرح دهند.-18

 اط بهداشتي را ذکر نمایند.مراحل مدل ارتب -19

 کانالهاي ارتباط بين فردي را بيان نمایند.-21



 کانالهاي ارتباط جمعي را بيان نمایند.-21

 نقش رسانه هاي جمعي در برقراري ارتباط را تبيين نمایند. -22

 مزایا و معایب هریک از رسانه هاي جمعي در انتقال پيام هاي بهداشتي را شرح دهند. -23
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 پودماني ارتباطات بهداشتي و ارتقاء سالمت  MPHسرفصل دروس دوره تخصصي 

  اصول اپيدميولوژي و روش تحقيقنام درس: 

 :ندارد  پيشنياز

  3: تعداد واحد

  نظري : نوع واحد

 اصول و كليات روش تحقيقو : آشنايي با كليات اپيدميولوژي  هدف كلي

 

 شرح درس :   

شناخت عوامل مؤثر و زمينه ساز بيماري ها و راههاي پيشگيري ، مبارزه ، كنترل ، حذف و ريشه كني آنها بدون آگاهي از  

 امكان پذير نيست .اپيدميولوژي مباني ، اصول و كليات 

ص و نسبت ها و ابتال ، مباني بيماريزايي ، مفاهيم شاخاپيدميولوژي  –دانشجويان با مطالعه اين درس با اهداف و كاربرد هاي 

 و روشهاي كشف بيماري در جامعه آشنا خواهد شد .اپيدميولوژييك و مرگ و مير ، ميزانهاي باروري و انواع مطالعات 

فراگيران در اين واحد درسي عالوه بر آشنايي با اصول و فرايند پژوهش و كاربرد آن در طراحي پروژه هاي پژوهشي، با چگونگي 

 ري داده ها و انتشار نتايج تحقيقات و  به كارگيري آن در حيطه هاي مختلف مامايي آشنا مي شوند.تجزيه و تحليل آما

 

 

 : هدف كلي از ارائه اين دوره آشنايي دانشجويان و افزايش آگاهي آنان نسبت به مفاهيم ذيل است : اهداف كلي

 طبيعي بيماريهاتعريف اپيدميولوژي و انواع اپيدميولوژي و اهداف اپيدميولوژي و سير  -

 واژه هاي متداول در اپيدميولوژي -

 عوامل محيط( –عوامل ميزبان  –مباني بيماري زايي ) عوامل بيماريزا  -

 پيشگيري و مراحل آن -

اميد به زندگي و شاخص هاي     -مرگ نوزادان  –مرگ اطفال  –شاخص هاي مرگ ) مرگ خام  -ميزان ابتالء و مرگ  -

 ابتالء (

 آمار مربوط به مراكز درماني  –آمار حياتي  -اپيدميولوژي ) سرشماريمنابع اطالعاتي در  -

 بازبيني هاي بهداشتي ( –آمار مربوط به بيمه ها  –و بهداشتي  -

 روشهاي كشف بيماري در جامعه ) غربالگري( -

 آينده نگر( –گذشته نگر  –روشهاي مطالعه در اپيدميولوژي ) مقطعي  -

 انواع اپيدمي و مراحل بررسي آن -

آشنايي دانشجويان با روش هاي متداول تحقيق در علوم پزشكي و نحوه استفاده از نتايج پژوهش انجام شده به منظوور آمواده    -

 سازي  جهت همكاري در فعاليت هاي پژوهشي.

 روش علمي پژوهش و مراحل آن را تعريف كنند.  -



 ند. موضوع پژوهش شامل اولويت ها ي يك موضوع و نحوه انتخاب آن را بيان كن -

 اهداف ،فرضيه و سئوال هاي پژوهش را شرح دهند.  -

 متغيرهاي پژوهش را بيان نمايند.  -

 انواع پژوهش را توضيح دهند.  -

 جامعه ، نمونه و محيط پژوهش را تعريف كنند.  -

 اصول اخالقي در پژوهش را بيان كنند. -

 روشهاي جمع آوري داده ها را شرح دهند.  -

 به كار گيري نتايج تحقيقات در عمل را بيان كنند.   -

  شرح دهند. انتشار نتايج تحقيقات را -

   

 اهداف اختصاصي : 

 كاربرد علم اپيدميولوژي و شاخه هاي علم اپيدميولوژي را بيان نمايد .حيطه شناختي )دانش( اپيدميولوژي را تعريف كند و -

اسپوراديك آشنا شود و شرح دهد. حيطه  –پاندميك  –اپيدميك  –با واژه هاي متداول در اپيدميولوژي شامل مفاهيم اندميك  -

 شناختي )درک و فهم(

را بشناسد و  تحصيالت فاكتور هاي خانواده و ..... –درآمد  -شغل -وضعيت تاهل -جنس –فاكتور هاي ميزبان شامل سن - -

 شرح دهد. حيطه شناختي )درک و فهم(

 هدف از انجام اپيدميولوژي توصيفي بر مبناي شخص را تشريح نمايد .  -

 فاكتور مكان و زمان در اپيدميولوژي توصيفي و هدف از آن را بيان كند و مثال بزند. حيطه شناختي )درک و فهم( -

ربرد آنهارا در كنترل و پيشگيري بيماريها تشريح نمايد ودر يك مثال عملي يك را بيان كند و بتواند كاژانواع مدلهاي اكولو -

 آنها را شرح دهد . حيطه شناختي )درک و فهم(

 بروز و شيوع را بيان كند و كاربرد بروز و شيوع را در بهداشت بيان كند. حيطه شناختي )دانش( -

 را بشناسد و كاربرد آن را بيان كند. حيطه شناختي )دانش( كاربرد ميزان هاي خام و اختصاصي را بيان كند و اميد به زندگي -

 انواع سرشماري و ثبت آمارحياتي را بشناسد و كاربرد آن بيان كند . حيطه شناختي )دانش( -

 ثالثيه( را تعريف كند ودر مثال عملي بشناسد. حيطه شناختي )دانش( –ثانويه  –اوليه  –انواع پيشگيري ها) ابتدايي  -

 جنيني و....( را بشناسد و در يك مثال عملي آنها را بدست آورد. حيطه شناختي )درک و فهم( -ميرايي نسبت -كودكان -

بازبيني هاي بهداشتي( را  –آمار مربوط به بيمه ها  –بهداشتي  -منابع اطالعاتي در مورد ابتالء بيماريها شامل مراكز درماني و  -

 بشناسد. حيطه شناختي )دانش(

 بيان كند و مفاهيم اوليه در آن تشريح نمايد . حيطه شناختي )درک و فهم( تعريف غربالگري را -

 حساسيت ، ويژگي ، ارزش اخباري مثبت و منفي و دقت را بيان نمايد و محاسبه كند. حيطه شناختي )كاربرد( -

 مورد شاهدي و همگروهي آشنا شود. حيطه شناختي )دانش( –با انواع مطالعات مشاهده اي شامل مقطعي  -

معايب و مزاياي انواع مطالعات مشاهده اي فوق و شاخص هاي قابل اندازه گيري را تشريح كند. حيطه شناختي )درک و  -

 فهم(



 راههاي انتقال بيماري را بيان كند و با يك مثال تشريح نماييد . -

 ناختي )دانش(انواع اپيدمي ها ) تك منبعي و پيشرونده ( و  راههاي برخورد با اپيدمي را بيان كند. حيطه ش -

 

 از دانشجو انتظار مي رود در پايان اين دوره:عالوه بر اين، 

 روش علمي پژوهش را توضيح دهد. (1

 درماني را توضيح دهد.-اهميت پژوهش در سيستم بهداشتي  (2

 انواع روش هاي تحقيق كمي را توضيح دهد.  (3

 مسائل حيطه هاي تخصصي و حرفه اي را تعيين نمايد. (4

 روش هاي دستيابي به اطالعات الزم را توضيح دهد.  (5

 انواع متغيرها را شرح دهد.  (6

 با توجه به نوع پژوهش اهداف، فرضيه ها و سئواالت پژوهش را تدوين نمايد.  (7

 روش ها و ابزار جمع آوري اطالعات را توضيح دهد.  (8

 جامعه، نمونه و محيط پژوهش را توضيح دهد.  (9

 ح دهد. روش هاي نمونه گيري را شر (11

 مقياس هاي اندازه گيري را شرح دهد.  (11

 روش هاي آمار توصيفي را شرح دهد. (12

 روش هاي آمار استنباطي را شرح دهد. (13

 تجزيه و تحليل آماري داده ها را در انواع پژوهش هاي كمي تعيين نمايد.  (14

 برخي تجزيه و تحليل آماري داده ها را انجام دهد.  SPSSبا استفاده از نرم افزار  (15

 ائل اخالقي در انجام طرح هاي تحقيقاتي را بيان نمايد. مس (16

 (چگونگي ارائه نتايج و يافته هاي تحقيقي را شرح دهد. 17   
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 ريزي بهداشتنام درس: اصول مديريت و برنامه

 :ندارد  پيشنياز

    2: تعداد واحد

 نظري :  نوع واحد

 پيش نياز : ندارد 

 

ايفاي نقش مديريت و رهبري در سيستم در اين درس با آموزش اصول و فرآيند اصول مديريت مامايي دانشجو براي هدف كلي: 

هاي بهداشتي و درماني آماده مي شود و با استفاده از مراحل مختلف تصميم گيري در جهت رفع مشكالت موجود در مامايي 

 فعاليت مي  نمايد .

نظام سالمت  همچنين، اين درس متضمن ماهيت ،اصول ومراحل مختلف فرآيند برنامه ريزي بطورکلي وبرنامه ريزي بهداشت در

خواهد بود.همچنين چگونگي ارتقاء سطح شناخت وتوان تحليل برنامه هاي بهداشتي  وکسب آمادگي براي مشارکت در برنامه 

 بهره دهي را ارتقاء خواهد داد.  –هاي بهداشتي وارزشيابي آنها وتحليل هزينه 

 

 

 هدف کلي :

 آموزش بهداشت و ارتقاي سالمتآشنايي با اصول و چگونه فرايند مديريت و کسب مهارت الزم و کاربرد اين اصول در  

آشنايي دانشجويان با اصول  برنامه ريزي و مديريت مراقبتهاي بهداشتي درماني و نحوه برنامه ريزي در سيستم هاي بهداشتي 

 درماني و شبكه هاي بهداشتي درماني

 

  

 

 

 داف ويژه : در پايان ترم از دانشجو انتظار مي رود اه

 مديريت را تعريف کند.-1

 شرايط مدير را از نظر علمي نام ببرد. -2

 سطوح مختلف مديريت و تشكيالت بهداشتي را نام برده و وظايف هر يك را شرح دهد . - 3

 مديريت را تعريف نموده و اهميت آن را در ارائه خدمات بيان نمايد .-4

 نظريه هاي مديريت را شرح دهد . -5

 اصول و مراحل تصميم گيري را در سطوح مديريت توصيف کند .-6

 بودجه بندي را شرح دهد . -7



 رهبري را تعريف کند . -8

 رهبري را با مديريت مقايسه کند. -9

 خصوصيات يك رهبر را فهرست نمايد .  -11

 پرسنل تشريح کند .رويكردهاي رهبري را جهت ارتقاء روحيه  -11

 اختيار و مسئوليت را تشريح کند .  -12

 مزايا و موانع تعويض اختيار را شرح دهد .  -13

 سبك هاي رهبري را نام برده و با هم مقايسه کند .  -14

 انواع سازمانهاي مراقبت بهداشتي درماني را نام ببرد.  -15

 ست نمايد .خصوصيات هر کدام از تقسيمات بيمارستاني را فهر -16

 منابع کسب قدرت رهبر را تشريح کند .  -17

 ديدگاههاي جديد رهبري را شرح دهد .  -18

 آشنايي دانشجويان با ماهيت ،اصول و مراحل مختلف فرآيند برنامه ريزي وبرنامه ريزي بهداشت در نظام سالمت  -19

 ارتقاء ميزان شناخت وتوان تحليل برنامه هاي بهداشتي  -21

بهره دهي  –آمادگي الزم براي مشارکت در تدوين برنامه هاي بهداشتي در سطح اول ونيز ارزشيابي وتحليل هزينه  کسب -21

 وهزينه اثربخشي برنامه هاي بهداشتي

 

 

 

 

 

 

 منابع : 

 1381استونر جيمز. مديريت. ترجمه علي پارساييان، انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي،  .1

 1384مديريت: از تئوري تا عمل،  ايران نژاد پاريزي. سازمان و .2

 1385آصف زاده سعيد، رضاپور عزيز. مديريت بهداشت و درمان. انتشارات دانشگاه علوم پزشكي قزوين،  .3

 انتشارات گويش  1383رضايي، علي محمد اصول مديريت خدمات پرستاري چاپ اول  .4

 



 پودماني ارتباطات بهداشتي و ارتقاء سالمت  MPHسرفصل دروس دوره تخصصي 

 اقتصاد بهداشت نام درس: 

 :ندارد  پيشنياز

    2: تعداد واحد

 نظري :  نوع واحد

 پيش نياز : ندارد 

آشنایی با اصول و تحلیل هاي اقتصادي براي مدیریت کارآمد مؤسسات سالمت اهمیت بسیاري دارد. دانشجویان مدیرت خدمات بهداشتی و هدف كلي: 

( و نیز درمانی در سرفصل دروس اقتصاد خرد و کالن دوره کارشناسی، با اصول تحلیل اقتصادي در سطوح خرد )بنگاه و خانوار( و کالن )صنعت و جامعه

اعی ها، فرمول ها و ابزارهاي تصمیم گیري اقتصادي آشنا شده اند. هرچند بسیاري از اصول اقتصادي به همان شکلی که در بخش هاي تجاري و انتف تکنیک

رگیري امورد استفاده قرار می گیرند قابل به کارگیري در بخش سالمت نیز هستند اما شناخت تفاوت هاي بخش سالمت با سایر بخش هاي اقتصادي به بک

و  درست این اصول و ابزارها در این بخش کمک می نماید. همچنین، ممکن است در مواردي برخی اصول اقتصاد تجاري در بخش سالمت نیازمند تعدیل

 اصالح باشند. لذا، دانشجویان مدیریت سالمت باید مدیریت بهینه مؤسسات سالمت با اصول اقتصاد در حوزه سالمت نیز آشنا باشند.   

 داف كلي:اه

 درک تفاوت هاي بخش سالمت با سایر بخش ها  .1

 درک مسائل اقتصاد سالمت .2

 درک چگونگی به کارگیري ابزارهاي اقتصادي در حوزه سالمت  .3

 افزایش قدرت تحلیل اقتصادي و بهره برداري از ارتباط بین متغیرها در مدیریت مؤسسات سالمت .4

 اهداف ويژه يا عيني:

 باید قادر باشند:در پایان ترم فراگیران 

 تفاوت هاي بخش سالمت با سایر بخش هاي اقتصاد را توضیح دهند.  (1

 اقتصاد سالمت را تعریف و حوزه فعالیت آن را مشخص نمایند. (2

 تئوري مصرف )چگونگی رفتار مصرف کنندگان مراقبت هاي سالمت و توابع مصرف( را توضیح دهند. (3

 اقبت هاي سالمت( را توضیح دهند.تئوري تولید )چگونگی رفتار تولیدکنندگان مر (4

 علل نارسائی بازار مراقبت هاي سالمت و چگونگی مداخله تولید براي حل این مسأله را توضیح دهند. (5

 روش هاي هزینه یابی، تأمین و تخصیص منابع و مکانیسم هاي پرداخت به ارائه دهندگان را توضیح دهند. (6

 روش هاي سنجیدن آن را توضیح دهند. کارآئی در مراقبت هاي سالمت را تعریف کرده و (7

 مسائل مربوط به عرضه و تقاضاي بیمه سالمت را توضیح دهند. (8

  

 منابع:

نت توسعه ( گتزن اي.  اقتصاد سالمت )اصول و جریان منابع(. ترجمه دکتر محمود نکوئی، دکترمحمدرضا  امیراسماعیلی و دکتر محمدامین بهرامی. معاو1

 .1387بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران: مدیریت و منابع وزارت 

 .1331( عبادي فردآذر فربد، رضاپور عزیر. اقتصاد مراقبت سالمت. عبادي فر، تهران: 2

و ( ویتر س، ان سور ت، جووت م، تامپسن ر. اقتصاد بهداشت براي کشورهاي در حال توسعه. ترجمه دکتر ابوالقاسم پوررضا. مؤسسه عالی آموزش 3

 .1383تهران: پژوهش، 

 .1331( آصف زاده سعید. مبانی اقتصاد بهداشت و درمان، چاپ چهارم. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین: 4

 .1388، تهران: ( واندرلینگ د. درسنامه اقتصاد سالمت. ترجمه دکتر شهرام توفیقی و علی اصغی دلیري کیا. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج(5

 

 



 پودماني ارتباطات بهداشتي و ارتقاء سالمت  MPHسرفصل دروس دوره تخصصي 
    آمار حیاتی یکنام درس: 

 :ندارد  پيشنياز

   2: تعداد واحد

  نظري  : نوع واحد

 پيش نياز : ندارد 

  

 

 شرح درس:
 تحقیقاتی استفاده کند دانشجو در پایان دوره قادر باشد از روشهاي آماري مناسب جهت تحلیل اطالعات در یک پروژه

 

 هدف كلي : 

 دانشجویان پس از طی دوره :

 د.جامعه و نمونه، مفهوم و اهمیت نمونه تصادفی، روشهاي نمونه برداري مبتنی بر احتمال )ساده، طبقه اي، خوشه اي و سیستماتیک( رادرک کنن -

 توزیع نمونه اي میانگین ونسبت )قضیه حد مرکزي( را توصیف کنند. -

 حدود اعتماد در برآورد میانگین ونسبت را بدانند. -

و نسبت را گین، تساوي دآزمون فرضیه شامل: اشتباه نوع اول و دوم، تساوي میانگین جامعه با یک عدد ثابت، تساوي نسبت یک جامعه با یک عدد ثابت، تساوي دو میان -
 بتوانند توضیح دهند.

 ا شرح دهند.ارتباط بین آزمون فرضیه و حدود اعتماد ر -

 استفاده از توزیع کاي دو در آزمون استقالل، همگنی و نیکویی برازش را بدانند. -

 در روشهاي آمار توصیفی و تحلیلی آشنا شوند.SPSSبا استفاده از نرم افزار  -

 

 اهداف اختصاصي درس:٭

 

 اشنایی دانشجویان با مفاهیم آماري زیر:

 انواع نمودارها بندي آنفهوم آمار ،توزیع مشاهدات و گروه م

 

 ( گذاري کد) میانگین-1       

 میانه-2       

 سوم و اول چارک-3       

 (مد) نما-4       

 شاخص هاي پراگندگی



 تغییرات دامنه- 1       

 (  ) میانگین از انحراف مطلق قدر– 2       

 واریانس-3       

 معیار از انحراف-4       

 تغییرات ضریب-5        

 نسبی خطی انحراف-6       

 نسبی چارکی انحراف-7       

 احتمال

 احتمال تعریف-1       

 جمع احتمال-2       

 ضرب احتمال-3       

 اي جمله دو توزیع-4       

 پواسن توزیع-5       

 توزیع دو جمله اي منفی-6       

 هندسی توزیع-7       

 هندسی فوق توزیع -8       

 توزیع احتمال

 تصادفی کمیت-1       

 ریاضی امید-2       

 واریانس-3       

 نرمال توزیع معرفی-4       

 نرمال منحنی زیر سطح محاسبه-5       

 برآورد

 ساده گیري نمونه-1          

 مرکزي حد قضیه و میانگین اي نقطه برآورد-2       

 میانگین براي اي فاصله برآورد-3       

 نسبت برآورد-4       

 نسبت و میانگین اي فاصله برآورد براي الزم نمونه تعداد-5       

 آزمون فرضیه

 روش آزمون و آماري هاي فرضیه-1       

 باشد معلوم  وقتی جامعه یک میانگین اختالف آزمون-2       

 دامنه دو آزمون-3       

 آزمون فرضیه

 جامعه در صفت نسبت اختالف آزمون-1          

 الزم نمونه تعداد-2       

 جامعه دو واریانس بودن مساوي آزمون-3       

 باشد معلوم آزمون اختالف میانگین دو جامعه وقتی-4       

 الزم نمونه تعداد -5       



 آزمون فرضیه

 نباشد معلوم واریانس وقتی جامعه دو میانگین اختالف آزمون-1       

 باشد زوجی مشاهدات وقتی جامعه دو میانگین اختالف آزمون -2       

 جامعه دو در نسبت اختالف آزمون-3       

 از استفاده با نمونه تطابق آزمون-4       

 همبستگی بین صفات

 متغییر چند یا دو بین همبستگی تعریف-1      

 پیرسن همبستگی ضریب-2       

 همبستگی ضریب اعتماد حدود-3       

 رگرسیون خط معادله-4       

 اسپیرمن  اي رتبه ضریب-5       

 استقالل متغیر ها

 مربع– کی بر مبتنی استقالل آزمون-1       

 مربع– کی ردیف بر مبتنی آزمون-2       

 نمونه گیري

 ساده تصادفی گیري نمونه-1       

 الهیري گیري نمونه-2       

 سیستماتیک گیري نمونه -3       

 اي خوشه گیري نمونه-4       

 نمونه گیري صید و باز صید-5       

 
 
 
 

در صورتی که مطالعه همه کتاب  -)عنوان کتاب ، نام نویسنده ، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظر در این درس منابع اصلی درس٭
 یا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروري نباشد(  

 منابع:

 روشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتی،نوسنده :دکتر کاظم محمد ،دکتر حسین ملک افضلی-1

 آمار و کاربرد آن در مدیریت ،نویسنده :دکتر عادل آذر ،دکتر منصور مومنی-2

 ـ اصول روش هاي آمار زیستی : ترجمه دکتر آیت اللهی 3

  

  



 پودماني ارتباطات بهداشتي و ارتقاء سالمت  MPHسرفصل دروس دوره تخصصي 
    2آمار حیاتی نام درس: 

 :ندارد  پيشنياز

   2: تعداد واحد

  نظري  : نوع واحد

 پيش نياز : ندارد 

  

 

 شرح درس:
بوده و علم آمار از ابزارهاي مهم هر تحقیق میباشد فراگیري با توجه به اينكه يكی از اهداف مهم دورههاي تحصیالت تكمیلی، تربیت نیروي انسانی محقق 

 وشهاي آماريروشهاي كاربردي آماري براي اين گونه دوره ها ضروري است. در كنار اين اين درس آشنايی با حداقل يك نرم افزار آماري براي بهكارگیري ر
 .رايانه تمرين نموده و داده ها را تجزيه و تحلیل خواهند نمود فراگیران در قسمت عملی، مطالب آموخته را با استفاده از . الزم است

 

 هدف كلي : 

 دانشجويان پس از طی دوره :

ر طراحی و فراگیر در پايان دوره دانش، نگرش و مهارت الزم براي استفاده از روشهاي آما ري در مطالعات در حیطه سالمت را كسب كرده و نقش رهبري د
 .ايفا كنداجراي پروژه هاي سالمتی 

 

 

 اهداف اختصاصي درس:٭

  .روشهاي مختلف جمعآوري اطالعات )آمار رسمی( در نظام خدمات بهداشتی درمانی را بشناسد .1

  .قادر به تطبیق و استانداردسازي میزانهاي بهداشتی باشد. .2

  .قادر به محاسبه و تفسیر برآورد فاصلهاي براي خطر درمطالعات مورد شاهدي و كوهورت باشد. .3

  .هنزل باشد - نحوه برخورد با متغیرهاي مداخلهگر در تحلیل دادهها را بداند و قادر به بهكارگیري آزمون منتل. .4

  .باشد ROC قادر به ارزيابی آزمونهاي تشخیصی و غربالگري و رسم وتحلیل منحنی. .5

  .قادر به تهیه مقدمات و محاسبه اندازه نمونه در مطالعات تحلیلی باشد. .6

ا ر نیاز به آنالیز واريانس يك طرفه و دوطرفه دارد را تشخیص داده و با استفاده از يك نرم افزار آماري اين آزمون را انجام داده و نتايجحاالتی كه . .7

  .تفسیر كند

جام ين آزمون را انحاالتی كه نیاز به تحلیل رگرسیون خطی ساده و رگرسیون چندگانه دارد را تشخیص داده و با استفاده از يك نرم افزار آماري ا. .8
  .داده و نتايج را تفسیر كند

 نتايج را تفسیر حاالتی كه نیاز به انجام آزمونهاي ناپارامتري دارد را تشخیص داده و با استفاده از يك نرم افزار آماري اين آزمونها را انجام داده و. .9
  .كند

  .اشدقادر به تشكیل جدول داده هاي بقاء و تجزيه و تحلیل و تفسیر آن ب. .11

  .نگرش الزم براي ارجاع مواردي كه نیاز به مشاوره آمار دارد را پیدا كرده باشد. .11
 
 

در صورتی كه مطالعه همه كتاب  -)عنوان كتاب ، نام نويسنده ، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس منابع اصلی درس٭
 ضروري نباشد(   يا همه مجلدات آن به عنوان منبع



  منابع:

 

1. Fundamentals of Statistics in Health Administration, R.W. Broyles 2006, Jones and Bart 

let Publishers.  

2. Essential Medical Statistics B. Kirk wood, J.A.C. Stern, 2nd edition Blackwell Science 

2003.  

3. Medical Statistics, A commonsense Approach M.J. Campbell D. Machine 3rd Edition 

John Willey 1999.  

 روشهاي آماري و شاخصهاي بهداشتی، دكتر كاظم محمد، دكتر حسین ملكافضلی .4



 پودماني ارتباطات بهداشتي و ارتقاء سالمت  MPHسرفصل دروس دوره تخصصي 

 آموزش بهداشت و ارتقاي سالمتنام درس: 

 :ندارد  پيشنياز

  2: تعداد واحد

  نظري :  نوع واحد

 پيش نياز : ندارد

 

و مفاهيم اصلي آشنایي دانشجویان با تاریخچه ي آموزش بهداشت ، اهداف آموزش سالمت و تعاریف شاخص مقدمه: 

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

 

 سرفصل درس:

 * اهداف ،اصول و دامنه ي کاربرد آموزش بهداشت را بيان نماید.

 *ارتقاء سالمت و مفاهيم مرتبط با آن را تعریف نماید.

 * تفاوت واژه هاي آموزش سالمت و  ارتقاء سالمت را با ذکر مثال توضيح دهد.

 آموزش سالمت در آینده ي شغلي خود توجه نشان دهد.* نسبت به جایگاه 

 نقش آموزش سالمت را در سطوح مختلف پيشگيري تشریح نماید.

 مراحل برنامه ریزي آموزش بهداشت را تشریح نماید

 انواع نیازسنجی هاي آموزشی را نام ببرد. 

 در هر کدام از مراحل آموزشی، نیازسنجی مناسب را به کار گیرد.

 یادگیري را تشریح نماید.تئوري هاي 

 تئور یهاي تغییر رفتار را با ذکر مثال توضیح دهد.

 تاثیر آموزش بهداشت بر تغییر رفتار را تحلیل نماید.

 انواع روش هاي آموزش بهداشت را توضیح دهد.

 روش هاي آموزشی را، متناسب با ویژگی هاي گروه هدف به کار بندد.

 ببرد.انواع رسانه هاي آموزشی را نام 

 مزایا و محدودیت هاي ره کدام از رسانه هاي آموزشی را به تفکیک توضیح دهد.

  کاربرد رسانه ها در آموزش بهداشت را تحلیل نماید

 ارتباطات را تعریف نماید.

 انواع ارتباطات را طبقه بندي نماید 

 اجزاي تشکیل دهنده ي یک ارتباط را نام ببرد.

 تشکیل دهنده ي ارتباط را بیان کند.ویژگی هاي هر یک از اجزاء 



 انواع مدل هاي ارتباطی را تشریح نماید

 مهارت هاي ارتباطی آموزش دهنده بهداشت را توضیح دهد.

 بتواند در موقعیت هاي فرضی ایجاد شده توسط استاد، یک ارتباط موثر با مخاطب برقرار نماید.

 ر ، در یک آموزش فرضی استفاده نمایداز تمامی تکنیک هاي تدریس شده ي برقراي ارتباط موث

 نقش ارتباطات جمعی در آموزش بهداشت را تحلیل نماید

 مشاوره را تعریف نماید.

 اهداف و اصول مشاوره را بیان نماید.

 در یک موقعیت فرضی به عنوان مشاور، مهارت هاي یک مشاوره آموزش سالمت را به کار ببندد

 یماري ها را توضیح دهد.نقش آموزش بهداشت در پیشگیري از ب

 ارزشیابی برنامه هاي آموزش بهداشت را توضیح دهد.

 یک برنامه ي آموزشی را ارزیابی نموده و به صورت گزارش ارائه نماید.

آشنایی با اصول کلی ارتباط مفاهیمی از قبیل: هماهنگی بین بخشی، توسعه ي فرهنگ جامعه را با آموزش سالمت توضیح دهد.

 ارتقاي سالمت و رفتار هاي مرتبط  با سالمتی آموزش سالمت،

 و به کار گیري مدل اعتقاد بهداشتی )استفاده ازپروژه ها ، پایان نامه ها و  مقاالت مرتبط( HBM)آشنایی با مدل اعتقاد بهداشتی

 مه ها و  مقاالت مرتبط(آشنایی با  مدل پرسید و پروسید و به کارگیري مدل پرسید و پروسید )استفاده از پروژه  ها ، پایان نا

 )استفاده از پروژه  ها ، پایان نامه ها و  مقاالت مرتبط(TTMو به کارگیري مدل  TTMآشنایی  با مدل 
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، واحد درسی نظري است که براي دانشجویان رشته بهداشت عمومی در مقطع "اکولوژي انسانی و بهداشت بين الملل "مقدمه: 

کارشناسی بهداشت عمومی در نظر گرفته شده و هدف آن بر اساس سرفصل، آشنا نمودن دانشجویان با مفاهيم اکولوژي، 

 ستم ها و تحول آن هاست. اکوسيستم و اجزاي تشکيل دهنده آن، کارکرد اکوسي

با توجه به تاثير ویژه اي که انسان ها بر روي اکوسيستم هاي طبيعی داشته و این تاثير در عصر حاضر، شتاب فزاینده اي به 

خود گرفته است، پرداختن به مفاهيم اساسی اکولوژي انسانی، سيستم هاي اجتماعی و رابطه متقابل آن با توسعه پایدار، بخش 

یگري است که براي این واحددرسی در نظر گرفته شده است. بهداشت بين الملل نيز حوزه مطالعه اي است که در این اساسی د

درس، عالوه بر دو بخش فوق، سعی دارد تا ضرورت تالش هاي بين المللی را در راستاي سالمت انسان ها در عصر حاضر به 

ت هاي مهم ترین سازمان هاي بين المللی در این راستا آشنا کند. بنابراین و دانشجویان نشان داده و آن ها را با برخی از فعالي

در نهایت، یکی از اهداف اصلی این درس آن خواهد بود که دانشجویان با استفاده از اصول و قوانين اکولوژي و آشنایی با 

طراف خود موثر واقع شده و در نهایت برخی پدیده هاي اکولوژیک بين المللی، بتوانند در ارتقاء وضعيت  اکوسيستم هاي ا

 نگاهی وسيع تر به حوزه سالمت انسانی داشته باشند. 

 

 اهداف ویژه:

 دانشجویان انتظار می رود در پایان دوره بتوانند: از 

 اکولوژي را تعریف کنند.   -

 انواع تقسيمات اکولوژي را نام ببرند. -

 ضرورت ایجاد رشته اکولوژي را تشریح کنند. -

 مشترک بررسی هاي اکولوژیک را نام ببرند.وجوه  -

 وجوه مشترک بررسی هاي اکولوژیک را توضيح دهند. -

 اکوسيستم را تعریف کنند. -

 انواع اکوسيستم را نام ببرند. -

 وجوه اشتراک اکوسيستم ها را توضيح دهند. -

 اجزاي اکوسيستم را نام ببرند. -

 اجزاي اکوسيستم را توضيح دهند. -



 فرایند توليد را نام ببرند.انواع مکانيزم هاي  -

 انواع مکانيزم هاي فرایند توليد را تشریح کنند. -

 انواع مکانيزم هاي فرایند مصرف را نام ببرند. -

 انواع مکانيزم هاي فرایند وصرف را توضيح دهند. -

 اجزاي زیست سپهر را فهرست نمایند. -

 قوانين ماده و انرژي را با ذکر کثال توضيح دهند. -

 ژیک قوانين ماده و انرژي را توضيح دهند.پيامدهاي اکولو -

 جریان انرژي در اکوسيستم را تشرح کنند. -

 تراز تروفيک را تعریف کنند. -

 ترازهاي تروفيک را نام ببرند. -

 زنجيره غذایی را دقيقا توضيح دهند. -

 انواع توالی را نام ببرند. -

 انواع توالی را تشریح کنند. -

 کليماکس ا توضيح دهند. -

 را تعریف کنند. اکولوژي انسانی -

 اجزاء سيستم هاي اجتماعی را توضيح دهند. -

 تعامل سيستم اجتماعی و اکوسيستمرا با ذکر مثال تشریح کنند. -

 توسعه پایدار را با توجه به ابعاد اکولوژیک آن تعریف کنند. -

 مولفه هاي شدت تقاضا بر اکوسيستم ها را فهرست نمایند. -

 را توضيح دهند.با ذکر مثال انواع سيستم هاي بازخور  -

 انواع بازخور را در سيستم هاي اجتماعی تشریح کنند. -

 مراحل مختلف تحوالت جمعيتی را با توجه به تحوالت اکولوژیک  تشریح کنند. -

 بهداشت جهانی را  تعریف کنند. -

 ضرورت حوزه بهداشت جهانی را تشریح کنند.  -

 با تاریخچه بهداشت بين الملل آشنا شوند. -

 بين المللی عمده وموثر و فعاليت هاي آنان آشنا شوند.با سازمان هاي  -

 با سازمان هاي مهم و موثر داخلی که در رساتاي محيط زیست فعاليت می کنند آشنا شود. -

 مسائل اکولوژیک در محيط اطراف خود را شناسایی کنند. -

 براي ارتقاء وضعيت اکولوژیک در محيط اطراف خود، پيشنهادات عملی ارائه دهند. -

 ليستی از اقدامات انجام شده خود را در راستاي بهبود وضعيت اکولوژیک در محيط اطراف خود نام ببرند. -
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اهداف مشترک گروهی و آشنایی هدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با عوامل مؤثر در تشکیل، حفظ و پویایی فعالیت گروه در جهت دستیابی به 

مهارت  دانشجویان با تئوریها و نحوه سنجش گروه براي اطمینان از موفقیت گروهی و اتخاذ تصمیمات در جهت همبستگی و تولیدات گروه و نیز افزایش

 در استفاده از قابلیتها و پویایی گروهی

 سرفصل درس:٭

 گروه را توضیح دهد. پویایی گروه را تعریف کرده، انواع و مراحل تشکیل -1

 .کند فهرست و براساس کتاب پویایی گروه دانفورث شناسایی را گروه در همبستگی و انسجام بر مؤثر عوامل -2

 تئوریهاي پویایی گروه را نام برده، مزایا و محدودیت هر یک از آنها را شرح دهد. -3

 تئوریهاي مربوط به کنش و واکنش گروه را توضیح دهد. -4

 همنوایی گروه را شرح دهد.همبستگی و  -5

 نظریه میدان روانی گروه را توضیح دهد. -6

 .نماید تشریح گروه رفتارهاي تحلیل در را آن کاربرد و تعریف را جوهري ي پنجره -7

 عوامل مؤثر بر رهبري و فرآیند گروه را نام ببرد. -8

 .کند تعریف را گروهی ي مذاکره و بحث روش -9

 فرآیند گروه را توضیح دهد.نقش اعضاي گروه و تأثیر هر کدام بر  -11

 وظایف اعضاي گروه را نام ببرد. -11

 شرح مذاکره و بحث جلسات رفتارها در این مدیریت براي مناسب تدابیر مورد در و ببرید نام ها گروه در را نامطلوب( رفتارهاي) هاي چهره -12

 .دهد

 دهد. توضیح را گروهی ي مشاوره تشکیل ي گانه ده هاي گام -13

 دهد. شرح را بر اساس کتاب دکتر ثریا آن بروز هاي زمینه و فکري گروه مفهوم -14
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سردرگمي و استعمال غلط مي شود لذا تعریف دقيق از آنجا که اصطالح تکنولوژی آموزشي در اغلب مواقع باعث مقدمه: 

 این واژه و مفاهيم وابسته ضروری به نظر مي رسد..

 

 سرفصل دروس:

 .تکنولوژی آموزشي را تعریف کند 

 مفاهيم واجزا تشکيل دهنده تکنولوژی آموزشي را توضيح دهد 

 مفاهيم آموزش، یادگيری و ارتباط را تعریف کند 

  آموزشي در جهان را شرح دهد.دوره های تحول تکنولوژی 

 .دوره های تحول تکنولوژی آموزشي در ایران را شرح دهد 

 .ساختارهای اصلي هریک از نظریه ها را تعریف کند 

 .تفاوت ها و شباهت های نظریه های یادگيری را بيان کند 

 موقعيت های خاص ارائه  مثالي برای کاربرد هریک از نظریه های یادگيری در تغيير نگرش و رفتار یادگيرندگان در

 دهد.

 .نقش آموزشگر سالمت در فرایند یادگيری را بيان کند 

 .سه جزء مربوط به عوامل تعيين کننده یادگيری را نام ببرد 

 .مراحل ارزیابي نيازهای یادگيری را شرح دهد 

 .روش های قابل استفاده جهت ارزیابي نيازهای فراگير را توضيح دهد 

  یادگيری را شرح دهد.منظور از سبک های 

 .الگوی آموزشي را تعریف کند 

 .انواع الگوهای آموزشي را نام ببرد 

 .تفاوتها و شباهتهای انواع الگوها را بيان کند 

 .نياز را تعریف کند 

 .نحوه سنجش نيازها را بداند 



 .ضرورت سنجش نيازها در آموزش را بيان کند 

 .تحليل موضوع را تعریف کند 

  را نام ببرد.انواع تحليل موضوع 

 .ارکان تجزیه و تحليل موضوعات عملي را بداند 

 .دیدگاههای موجود در مورد تجزیه و تحليل موضوعات نظری را بداند 

 .شکل مدل ارتباطي را که طرح منظم آموزشي بر اسا آن است بتواند رسم کند 

 .موارد استفاده از طراحي منظم آموزشي را فهرست کند 

  آموزشي را به طور کتبي فهرست کند.اجزاء یک طرح منظم 

 .انواع اهداف آموزشي را ليست کند 

 .تفاوت بين اهداف کلي و اختصاصي را بيان کند 

 .دیدگاههای مختلف درمورد کاربرد اهداف رفتاری در آموزش را تعيين کند 

 .خطاهای متداول در نگارش اهداف رفتاری را تشخيص دهد 

 

  .حيطه های سه گانه یادگيری را از هم متمایز کند 

 .روش های آموزشي مناسب برای تدریس در حيطه های شناختي، عاطفي و رواني حرکتي را توضيح دهد 

 .طرح درس مناسبي بنویسد که انسجام دروني بين اجزای آن وجود داشته باشد ارائه دهد 

 .روشهای عمده آموزش گروهي را بر شمارد 

 ش ویدیویي را توضيح دهد.روش نمای 

 .روش فعاليت های عملي را شرح دهد 

 .انواع وسایل آموزشي را نام برده  و مقایسه کند 

 .سه رویکرد مختلف یادگيری انفرادی را باهم مقایسه کند 

 .استفاده از کتب درسي را بررسي انتقادی نماید 

 .بسته های یادگيری باز را تشریح کند 

 داری را توضيح دهد.مواد خودآموز دیداری شني 

 .مواد خود آموز مبتني بر رایانه را شرح دهد 

 .وسایل کمک آموزشي نورتاب ساکن را نام ببرد 

 .وسایل کمک آموزشي نورتاب غيرساکن را نام ببرد 

 .دالیل و ضرورت کاربرد وسایل کمک آموزشي نورتاب را توضيح دهد 

 .اصول انتخاب رسانه های آموزشي نورتاب را شرح دهد 

 سایل کمک آموزشي غيرنورتاب ساکن را نام ببرد.و 



 .کاربرد هریک از وسایل کمک آموزشي غير نورتاب را شرح دهد 

 .دالیل و ضرورت کاربرد وسایل کمک آموزشي غيرنورتاب را توضيح دهد 

 .اصول انتخاب رسانه های آموزشي غير نورتاب در آموزش را شرح دهد 

 کند. انواع الگوهای طراحي آموزشي را ليست 

 .الگوهای طراحي آموزشي را توضيح دهد 

 .کاربرد هریک از الگوهای طراحي آموزشي را توضيح دهد 

 .قادر باشد از الگوهای طراحي آموزشي را در آموزش بکارگيرد 

 .ارزشيابي آموزشي را تعریف کند 

 .انواع ارزشيابي را نام ببرد 

 .ضرورت انجام ارزشيابي را شرح دهد 

  ارزشيابي را توضيح دهد.الگوی عمومي 

 

 

 منابع:

 مباني تکنولوژی آموزشي هاشم فردانش

 تکنولوژی آموزشي در حوزه سالمت محسن صفاری

 مقدمات تکنولوژی آموزشي خدیجه علي آبادی

 مقدمات تکنولوژی آموزشي محمد احدیان

 

 



 پودماني ارتباطات بهداشتي و ارتقاء سالمت  MPHسرفصل دروس دوره تخصصي 

 هاي تغيير رفتار              ها و مدلتئورينام درس: 

 :ندارد  پيشنياز

  2: تعداد واحد

 نظري :  نوع واحد

 پيش نياز : ندارد

 

 مقدمه:

هاي باالبردن کیفیت مراقبت و نحوه مدیریت جنبه نقش متخصصان آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در بهبود وضعیت سالمت،

یابد. بنابراین نیاز است که این متخصصین مهارتهایی را براي بهبود رفتار بهداشتی رفتاري به بیماریهاي مزمن روزبروز افزایش می

لگوها و نظریه هاي مهم آموزش ریزي براي مداخالت بهداشتی بیاموزند. در این درس فراگیران با انواع اافراد و سیستم و برنامه 

 گیرند.بهداشت و ارتقاء سالمت و اهمیت آن آشنا شده و مهارت بکارگیري آن را فرامی

 

 هدف کلي: 

 اهداف کلی از ارائه این درس عبارتند از:

ارزشریابی  آشنایی فراگیر با انواع نظریه هاي مفید در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت و کاربرد آنها در طراحی، اجررا و   -1

 مداخالت آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

 ایجاد نگرش مثبت در فراگیران نسبت به لزوم و فواید کاربرد نظریه در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت -2

ایجاد مهارت الزم براي انتخاب و کاربرد علمی نظریه در مراحر  مختلرب برنامره ریرزي، اجررا و ارزشریابی مرداخالت         -3

 تقاء سالمتآموزش بهداشت و ار

 

 دانشجویان پس از گذراندن این واحد باید: :سرفصل درس

 با نظریه هاي تغییر در جامعه و اقدام جمعی براي سالمت آشنا شوند. -1

 و بازاریابی اجتماعی آشنا شوند. (Community mobilization)با نظریه بسیج اجتماعی  -2

 نظریه انتشار نوآوري را بدانند. -3

 الگوهاي تغییر سازمانی آشنا شوند.با نظریه ها و  -4

 الگوهاي فعالیت بین بخشی را بدانند. -5

 با الگوهاي سودمند در سیاستگذاري سالمت محور آشنا شوند. -6

 چهارچوب زیست محیطی وضع قوانین عمومی سالم را بدانند. -7

 شاخص سیاستگذاري هاي ارتقاء دهنده سالمت را بدانند. -8

 بدانند.تفکر سیستمی و نظریه سیستم ها را  -9



 نظریه علم پیچیدگی را بدانند. -11

 با نظریه سیستم هاي پیچیده تطابقی آشنا شوند.  -11

 

 

 

 

 منابع:

1- Harrey Skinner. Promoting Health though Organizational Change. Latest Edition 
2- J. Thomas Butler. Principles of Health Education and Health Promotion. Latest Edition 
3- Bandura A. Self-Efficacy in Changing Societies. Latest Edition. 
4- Ewles L.& Simnett I., Promoting Health : A Practical Guide. Latest Edition. 

   

 

 



 پودماني ارتباطات بهداشتي و ارتقاء سالمت  MPHسرفصل دروس دوره تخصصي 

 روان شناسي رفتار سالم نام درس: 

 :ندارد  پيشنياز

  2: تعداد واحد

  نظري :  نوع واحد

 پيش نياز : ندارد 

 

: آشنا ساختن دانشجويان با اصول و مباني تغيير رفتار با استفاده از مكاتب مختلف روانشناسي و شناخت رفتار سالم در هدف كلي

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 

: با توجه به اينكه هدف عمده آموزش ، تغيير رفتار مي باشد و از طرفي روانـشناسي بـه عنـوان مهمتـرين علـم در  شرح درس

رفتار محسوب مي شود .لذا آشنايي با مباحث روانشناسي عام ، روانشناسي اجتماعي و روانشناسي يـادگيري و تغييـر رفتـار  تغيير

 . از مباني آموزش بهداشت محسوب مي شود

 

 سرفصل دروس:

 تعريف رفتار، تعريف تغيير رفتار و ريشه هاي تاريخي آن  .1

 انشناسي رفتار تعريف، اصول و مباني رو .2

 تعريف ، اصول و فرايند تغيير و تئوريهاي مربوطه .3

 تعريف و انواع يادگيري و عوامل موثر در يادگيري .4

 اصول و مباني روانشناسي يادگيري .5

 نظريه هاي يادگيري در تغيير رفتار .6

 انگيزش و يادگيري و نظريه هاي انگيزش در تغيير رفتار .7

 آموزش بهداشت و ارتقاي سالمتاصول و مباني نظري آگاهي نگرش و تغيير رفتار در  .8

 روشهاي تغيير رفتار .9

 روانشناسي تغيير رفتار در كودكان و نوجوانان و جوانان .11

 روانشناسي تغيير رفتار در ميان ساالن و افراد مسن .11

 رويكرد هاي نو در تغيير رفتار .12

 فرايند تغيير رفتار در قالب الگوهاي مختلف آموزش و تغيير رفتار .13

 

 منابع: 
1. Atkinson RL .Introduction to psychology.  

2. Ogden J .Health Psychology, A textbook, Third Edition,2004  

  شريعتمداري ع .روانشناسي تربيتي  .3



  1383سيف ع.روانشناسي پرورشي .تهران : انتشارات آگاه ، .4

 1384سارافينو ا. ترجمه ابهري و همكران.روانشناسي سالمت. .تهران : انتشارات رشد، .5

  1385يلتن برگر ر.ترجمه فتحي آشتياني ع و عظيمي آشتياني ه.شيوه هاي تغيير رفتار.تهران: انتشارات سمت ،م .6

 1387رفتاري.تهران انتشارات فرا انگيزش، -اميدوار ا. روشهاي تغيير رفتار رفتار درماني و شناختي .7
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 هاي آماري در علوم بهداشتي نام درس: روش

 :ندارد  پيشنياز

  3: تعداد واحد

  نظري :  نوع واحد

 پيش نياز : ندارد 

 

 و كاربرد آنها در علوم بهداشتي و تجزیه و تحلیل داده هاي بهداشتي  آماري مفاهیم با پزشکي دانشجویان آشنایي:  هدف كلي

 هاي پژوهش آخرین از استفاده براي آنها كردن توانمند در اساسي گام تحقیق روش و آماري مفاهیم با پزشکي دانشجویان آشنایي 

 .باشد مي بهداشتي و مختلف پزشکي فیلدهاي در پژوهش انجام همچنین و پزشکي

 گسترش براي را زمینه پزشکان بین درEvidence – Based Medicine (EBM) شواهد بر مبتني پزشکي فزایندي رشد

 و پزشکي آمار درس قالب در تا است برآن اجتماعي پزشکي گروه .است كرده هموار پزشکي شده چاپ مقاالت نقادانه ارزیابي

 .نماید مي ارایه پزشکي دانشجویان براي نیز را  EBM مباحث تحقیق روش

 
 

 :یابند دست زیر كلي اهداف به پزشکي دانشجویان كالس این اتمام از بعد كه رود مي انتظار

 .نماید اجرا درستي به را پژوهشي طرح یک تهیه مختلف مراحل .1

 .نماید تهیه را ها داده آوري جمع فرم یا پرسشنامه یک .2

 .نمایند تعیین را پژوهش یک انجام براي الزم نمونه حجم و گیري نمونه روش .3

 برند بکار پژوهش هاي پروژه گزارش در را توصیفي آمار مختلف هاي روش .4

 .برند بکار پژوهش هاي پروژه گزارش در را تحلیلي آمار مختلف هاي روش .5

 جستجو نمایند. خود پژوهشي سئوال به پاسخ در را پزشکي ، مقاالتEBM هاي روش از استفاده با .6

 نمایند. نقد را پزشکي مقاالت بتوانند EBM در نقادانه ارزیابي هاي روش از استفاده با .7

 

 دوره آموزشي اهداف

 مفاهیم اولیه آمار را شرح دهد (1

 .مفاهیم سرشماري، نمونه گیري و انواع نمونه گیري را با بیان یک مثال بطور كامل شرح دهد (2

 جامعه، نمونه و محیط پژوهش را توضیح دهد.  (3

 روش هاي نمونه گیري را شرح دهد.  (4

 مقیاس هاي اندازه گیري را شرح دهد.  (5

 روش هاي آمار توصیفي را شرح دهد. (6

 روش هاي آمار استنباطي را شرح دهد. (7



 تجزیه و تحلیل آماري داده ها را در انواع پژوهش هاي كمي تعیین نماید.  (8

 اده ها را انجام دهد. برخي تجزیه و تحلیل آماري د SPSSبا استفاده از نرم افزار  (9

 مسائل اخالقي در انجام طرح هاي تحقیقاتي را بیان نماید.  (11

 (چگونگي ارائه نتایج و یافته هاي تحقیقي را شرح دهد. 11   

 

 
 

 :باشد قادر باید دوره پایان در دانشجو: ها داده آوري جمع فرم یا پرسشنامه یک تهیه  (2

 .نماید طراحي را پرسشنامه ساخت براي بسته و باز سئواالت انواع .1

 .نماید گیري اندازه را پرسشنامه پایایي .2

 .نماید گیري اندازه را پرسشنامه روایي .3

 .نماید طراحي پژوهش اختصاصي اهداف براساس را ها داده آوري جمع به مربوط لیست چک .4

 

 :باشد قادر باید دوره انتهاي در دانشجو: دانشجو پژوهش پروژه یک انجام براي الزم نمونه حجم و گیري نمونه روش تعیین  (3

 .نماید انتخاب را نمونه حجم مناسب فرمول پژوهشي طرح یک متغیرهاي و مطالعه نوع به توجه با .1

 .باشد نمونه حجم تعیین افزارهاي نرم از استفاده به قادر .2

 .دهد توضیح را ساده تصادفي گیري نمونه روش .3

 .دهد توضیح را سیستماتیک گیري نمونه روش .4

 .دهد توضیح را اي خوشه گیري نمونه روش .5

 .دهد توضیح را غیرتصادفي گیري نمونه روش .6

 .نماید انتخاب را مناسب گیري نمونه روش مطالعه نوع و طرح بودجه به توجه با .7
 

 :باشد قادر باید دوره پایان در دانشجو: تحقیقاتي پروژه گزارش در توصیفي آمار مختلف هاي روش بکارگیري( 4

 .دهد توضیح را مركزي تمایل هاي شاخص .1

 .دهد توضیح را پراكندگي هاي شاخص .2

 .دهد توضیح را ها آن كاربرد و آماري نمودارهاي انواع .3

 .دهد توضیح را ها آن كاربرد و آماري هاي جدول انواع .4

 .نماید محاسبه را مركزي تمایل و پراكندگي ها شاخص آمار افزارهاي نرم از استفاده با .5
 

 :باشد قادر باید دوره پایان در دانشجو: تحقیقاتي پروژه گزارش در تحلیلي آمار مختلف هاي روش بکارگیري (5

 .دهد توضیح را فرضیه آزمون مختلف اجزاي .1

 .دهید توضیح را دوم و اول نوع خطاي .2

  .دهد توضیح را زوجي و دانشجویي t آماري آزمون مفهوم و  tتوزیع  .3



 دهد. توضیح را Chi square آزمون مفهوم و chi square توزیع .4

 .دهد توضیح را احتماالت به مربوط مفاهیم و اي دوجمله توزیع .5

 .دهد توضیح را رگرسیون و همبستگي مفهوم  .6

 دهد. توضیح را F آماري آزمون مفهوم وF توزیع .7

 .دهد را توضیح odds ratio  ،Relate risk ،hazard ratio میانگین،  نسبت، براي را اطمینان حدود مفهوم .8

 دهد انجام را آماري آزمونهاي آماري افزارهاي نرم از استفاده با .9

 .نماید محاسبه را اطمینان حدود آماري افزارهاي نرم از استفاده با .11

 

 

 قادر باید دانشجو دوره پایان در: پژوهشي سئوال به پاسخ در پزشکي مقاالت جستجوي براي EBM هاي روش از استفاده (6

  :باشد

 دهد توضیح را  Gray litertene مفهوم .1

2. Publication Bias دهد توضیح را 

 نماید. طراحي PICO قالب در را پژوهشي سئوال یک اجزاي .3

 .نماید جستجو مدالین از را خود پژوهشي سئوال با مرتبط پزشکي مقاالت .4

 .نماید جستجو كاكرین از را خود پژوهشي سئوال با مرتبط پزشکي مقاالت .5

 

  :باشد قادر باید دانشجو دوره پایان در: پزشکي مقاالت نقادانه ارزیابي براي EBM روشهاي از استفاده   (7

 .دهد قرار نقادانه ارزیابي مورد را تسخیصي ها تست مقاالت نوع از مقاله یک .1

 .دهد قرار نقادانه ارزیابي مورد را بالیني هاي كارآزمایي مقاالت نوع از مقاله یک .2

 .دهد قرار نقادانه ارزیابي مورد را آگهي پیش مقاالت نوع از مقاله یک .3

 .دهد قرار نقادانه ارزیابي مورد را شاهدي – مورد مقاالت نوع از مقاله یک .4

 .دهد قرار نقادانه ارزیابي مورد را همگروهي مقاالت نوع از مقاله یک .5

 

 منابع درس:

  1391دانیل، اصول و روش هاي آمار زیستي، ترجمه: دكتر سید محمد تقي آیت اللهي.  (1

 . 1395 .محمد، كاظم، ملک افضلي حسین. روش هاي آماري و شاخص بهداشتي، تهران (2

ملک افضلي حسین، مجدزاده سید رضا، فتوحي اكبر، توكلي سامان. روش شناسي پژوهش هاي كاربردي در علوم  (3

 انتشارات دانشگاه علوم پزشکي تهران.پزشکي. تهران. 

 حیدري شیوا،سالمي صدیقه و همکاران.تحقیق درپرستاري وپیراپزشکي.تهران.انتشارات نظام پرستاري (4

باربارا هازاردمونرو.روش هاي اماري در پژوهش مراقبت هاي بهداشتي .ترجمه :انوشیروان كاظم نژاد ومحمد رضا  (5

 . رحیدري.تهران انتشارات نشر جامعه نگ
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 کاربردهای اپیدمیولوژی بالینینام درس: 

 :ندارد  پيشنياز

   2: تعداد واحد

  نظری  : نوع واحد

 پيش نياز : ندارد 

  

 

 شرح درس:

 و موقع به تشخیص گرو در عفونی های بیماری گیريهای همه هاو طغیان موقع به کنترل در موفقیت که جا آن از
 بالینی، اپیدمیولوژی اصول و مبانی با آشنايی و مولكولی و سرمی اپیدمیولوژی طرفی از و است ها آن صحیح ساماندهی
 :باشد قادر بايد دوره اين گذراندن از پس فراگیر باشند، می ها بررسی اينگونه ابزارهای

 

 هدف كلي : 

 دانشجويان پس از طی دوره :

 دهد ارائه و طراحی را مفروض همهگیری يك گزارش و بررسی نحوة و تحقیقاتی طرح
 .برساند انجام به کرده ريزی برنامه را مفروض همه گیری يك کنترل

 

 اهداف اختصاصي درس:٭

 الزم رسانی اطالع و پژوهشی نی، درما تشخیصی، های مهارت و تجهیزات مهیاسازی اطالعات، آوری جمع نحوة  1
 ببرد نام آنان احتمالی همكاری نوع ذکر با را ذيربط های سازمان و دهد شرح را گیری همه کنترل منظور به

 دهد شرح موجود منابع مقايسة و بهرهگیری با را همهگیری وقوع تأيید  2
 سرولوژی، میكروبیولوژی، امكانات ی، بالین تجربیات از گیری بهره با را بیماری تشخیص اثبات نحوة  3

 دهد شرح تصويربرداری و بیوتكنولوژی
 نمايد ارائه مناسب نمودارهای و جداول قالب در را بهدستآمده اطالعات  4
 ماهیت بودن القايی يا بودن طبیعی و بیماری بروز های زمینه انتقال، های راه مخزن، منبع، مورد در فرضیاتی  5

 کند ارائه همهگیری
 کند محاسبه را بیماری حملة میزان فرضیات، از استفاده با  6
 دهد شرح را فرضیات اصالح و بازنگری نحوة کرد، اثبات را ارائهشده فرضیات نمیتوان که مواردی در  7
 دهد شرح را همهگیری کنترل نحوة  8
 دهد شرح را جامعه در وحشت و رعب همهگیریِ کنترل و پیشگیری راههای  9

 شناسی روش مطالعه، مورد جامعة دموگرافیك و منطقه جغرافیايی وضعیت بر تأکید با را گیری همه گزارش  10
 دهد ارائه بیماری با مبارزه تدابیر و دادهها تجزيهوتحلیل تحقیق،



 مفروض گیری همه گزارش و کنترل بررسی، نحوه طرح ارزيابی لیست چك تهیه  11
 دهد توضیح مثال ذکر با را (سرمی اپیدمیولوژی) سرواپیدمیولوژی ای عرصه و بالینی کاربردهای  12
 کند بیان را مولكولی اپیدمیولوژی ای عرصه و بالینی کاربردهای  13
 باشد تشخیصی های آزمون ويژگی و حساسیت بررسی به قادر  14

 
 

در صورتی که مطالعه همه کتاب  -)عنوان کتاب ، نام نويسنده ، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس منابع اصلی درس٭
 يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد(  

  منابع:
 در بحران .مديريت  و درمان بهداشت، كنگره سومين جامع مقاالت كتاب ها، گيري همه گزارش و كنترل بررسي، نحوه : حسين حاتمي،

 1385 سال ايران، اسالمي جمهوري احمر هالل جمعيت پزشكي، جامعه بسيج غيرمترقبه، حوادث
 . اپیدمیولوژی بالینی وکنترل بیماری های مرتبط بابیوتروريسم حاتمی حسین.

 اپیدمیولوژی بیماريها میلر دی ال.
 ه با بیماريهامبارزصول اپیدمیولوژی ومیرمحمد حسین. ا

  
 

 



 پودماني ارتباطات بهداشتي و ارتقاء سالمت  MPHسرفصل دروس دوره تخصصي 

  كارآموزي نام درس: 

 :ندارد  پيشنياز

  2: تعداد واحد

   عملي :  نوع واحد

 پيش نياز : ندارد 

از آنجـا كـه دانشجویان  آموزش هاي در عرصه ) كارآموزي(، زیربناي تأمین نیروي انساني كارآمـد در نظـام سـالمت كشـور اسـت.مقدمه: 

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در مقطع كارشناسي ارشد، به عنوان مسئول بخش آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در سطوح مختلف 

ردم شبکه هاي بهداشتي و درماني در آینده خواهند بود؛ توجه به آموزش آنان در مراكـز خـدمات بهداشتي درماني كه به صورت مستقیم با م

در ارتباط هستند امري ضروري است. براي رسیدن به این هدف بکارگیري اصول صحیح و مناسبشیوه هاي آموزش سالمت مي تواند در 

بهبود و ارتقاء كمي و كیفي آموزش بهداشت نقش به سزائي داشته باشد.با توجه به اینکه دانش و مهارت حرفه اي یک مسئله جدي و حیاتي 

ن كارشناسي ارشـد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت مي باشد؛ بنابراین برنامه آموزشي این رشته باید به گونه اي طراحي در آموزش دانشجویا

 .شود كه عـالوه بـر رشد و توسعه فکري دانشجویان، زمینه براي كسب تبحر و مهارت هاي علمي و حرفه اي نیز امکان پذیر و مساعد گردد

هاي تسهیل كننده یادگیري در محیط واقعي دانست كـه هـدف از ان ایجـاد تغییـرات قابـل اندازه گیري در  كارآموزي را مي توان فعالیت

دانشجو براي انجام فعالیت هاي حرفه اي است. چنان كه این آموزش، شرائط یـادگیري را بطـور مناسـب فراهم نیاورد، امکان پرورش مهارت 

رواني و  -فرصتي را براي دانشجویانفرآهم مي آورد تا دانش نظري را به مهارت هاي ذهنيهاي عملي وجودنخواهد داشت. كارآموزي 

 .حركتي مورد نیاز تبدیل كند

 رتقاء توانمندي دانشجویان كارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت از طریق اجراي واحد كارآموزيا هدف كلي:

 اهداف اختصاصي:

  مراكز بهداشتي درماني ارتقاء توانمندي نیاز سنجي در 

  ارتقاء توانمندي اجراي فرآیندهاي آموزش بهداشت در مراكز بهداشتي درماني 

  ارتقاء توانمندي مستند سازي اطالعات جمع آوري شده 

  ارتقاء توانمندي مهارت هاي ارتباطي دانشجویان 

  ارتقاء توانمندي خود یادگیري دانشجویان 

  ارتقاء توانمندي حل مساله دانشجویان 

 ارتقاء توانمندي رفتار حرفه اي دانشجویان 

 سرفصل درس: 

 آشنایي با نحوه ارائه خدمات در مراكز بهداشتي درماني 

  آشنایي با ساختار و وظایف سیستم ارائه خدمات بهداشتي درماني در ایران 

  كارشناسان، مربیان و بهورزانآشنایي با نحوه ارائه خدمات فعالیتهاي حرفه اي 

 همکاري در برنامه ریزي و اجراي برنامه هي آموزش و ارتقاي سالمت توسط كارشناسان 

 تببین نقش آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت در واحدهاي مختلف مراكز 

  تهیه یک پروژه عملي بر اساس برنامه آموزش بهداشت و مشکالت اجتماعي 

 منابع:

 مطابق نظر استاد 



 پودماني ارتباطات بهداشتي و ارتقاء سالمت  MPHسرفصل دروس دوره تخصصي 

 ها نام درس: كاربرد كامپيوتر در تجزيه وتحليل داده

 :ندارد  پيشنياز

   1: تعداد واحد

   عملي  5/0نظري و  5/0:  نوع واحد

 پيش نياز : ندارد 

 

 در تجزيه و تحليل داده هاي بهداشتيو نرم افزارهاي اماري كاربرد كامپيوتر  هدف كلي : آشنايي با

 

 اهداف اختصاصي درس:٭

 آشنايي با محيط نرم افزار .1

 ورود اطالعات و نحوه ذخيره سازي و بازيابي آنها .2

 مديريت داده ها .3

 بدست آوردن آماره هاي توصيفي .4

 ايجاد نمودار و ويرايش آن .5

 آزمون مقايسه ميانگين با يک مقدار ثابت، ساختن فاصله اطمينان و آزمون فرض جهت ميانگين دو جامعه  .6

 آزمون جهت مقايسه ميانگين چند جامعه .7

 بررسي ارتباط ميان دو متغير كمي .8

 بررسي اثر دو يا چند متغير بر روي يک متغير .9

 بررسي ارتباط ميان دو متغير كيفي .10

 ري و استقالل داده هاآزمون تطابق با توزيع نظ .11

 ويتني و ويلکاكسون -آزمون ناپارامتري من .12

 آزمون كروسيکال واليس و فريدمن .13

      

 

در  -)عنوان كتاب ، نام نويسنده ، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس منابع اصلي درس٭

 صورتي كه مطالعه همه كتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروري نباشد(  

1- SPSS 211396، ، ترجمه اكبر فتوحي و فريبا اصغري، انتشارات كانون نشر علوم . 

2- SPSS 21.0 ،1395، تاليف اكبر گلدسته و همکاران، ناشر شركت آمارپردازان 

 



 پودماني ارتباطات بهداشتي و ارتقاء سالمت  MPHسرفصل دروس دوره تخصصي 

  كليات بهداشت محيطنام درس: 

  :ندارد  پيشنياز

  2: تعداد واحد

 تئوري :  نوع واحد

 پيش نياز : ندارد 

 

هاي بهداشتی بتواند و آموخته مقدمه: آشنایی دانشجو با مسائل بهداشت محيط در جامعه و عوامل موثر بر آن تا با استفاده از دانش

 در جهت تشخيص مشکالت بهداشتی جامعه راهکارهاي ممکن ارائه دهد.

 

  

 اهداف كلی درس: 

 آشنایی دانشجویان با كليات بهداشت محيط، اكوسيستم محيط و بحران محيط زیست (1

 آشنایی دانشجویان با بهداشت آب و فاضالب (2

 زباله و مواد زائدآشنایی دانشجویان با آلودگی هوا، خاک،  (3

 آشنایی دانشجویان با آلودگی صوتی و پرتوها (4

 آشنایی دانشجویان با بهداشت تغذیه و مواد غذایی (5

 هاآشنایی دانشجویان با بهداشت اماكن عمومی،مسکن و محيط بيمارستان (6

 ايآشنایی دانشجویان با پرستاري بهداشت حرفه (7

 و بيولوژیکی موجود در محيط و روشهاي كنترل و مقابله با آنهاي فيزیکی،شيميایی آشنایی دانشجویان با آسيب (8

 آشنایی دانشجویان با بالیاي طبيعی و اقدامات الزم در شرایط ضروري  (9

 

 

 

 

 

 منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:

1. Stanhope, M. Lancaster J. Community & public health nursing. St Louis: 

Mosbey: 2008. 

  

 .1388نگر، تهران، ، نشر جامعه 3، 2، 1اسحاق. درسنامه پرستاري بهداشت جامعه ایلدرآبادي  .2

 .1388نگر، تهران، . نشر جامعه3حسينی وحيده و همکاران. پرستاري بهداشت جامعه .3



 .1385حاتمی حسين و همکاران. كتاب جامع بهداشت عمومی، انتشارات ارجمند، تهران  .4

 .1388نشر اندیشه رفيع،تهران اميربيگی حسن، اصول بهداشت محيط،   .5

 1382ک. پارک، درسنامه طب پيشگيري و پزشکی اجتماعی، ترجمه رفائی شيرپاک خسرو، انتشارات ایليا،  .6

 



 پودماني ارتباطات بهداشتي و ارتقاء سالمت  MPHسرفصل دروس دوره تخصصي 
 مباني و اصول اپيدميولوژي با تاكيد بر اپيدميولوژي بالينينام درس: 

 :ندارد  پيشنياز

   2: تعداد واحد

  نظري  : نوع واحد

 پيش نياز : ندارد 

  

 

 شرح درس:
ابزارهاي مهم بهداشت عمومي و پايه و اساس پزشكي جامعهنگر و طب پيشگيري را تشكيل ميدهد و يكي از از آنجا كه علم و هنر اپيدميولوژي، يكي از 

 هاي نوپديد و بازپديد نيز بهحساب ميآيد گنجاندن اين درس در محتواي درسي كليه دورههاي -پيشنيازهاي آموزشي همهگيري شناسي و كنترل بيماري

MPH و بويژه دورههاي تركيبي MPH  هاي اساسي اين دوره را تشكيل ميدهد و لذا  رشتههاي دكتراي حرفهاي را اجتناب ناپذير نموده و يكي از پايهبا
 انتظار ميرود فراگيرنده در پايان اين دوره، قادر باشد

 

 هدف كلي : 

 دانشجويان پس از طي دوره :

 مثالهاي واضحي توضيح دهداصول پيشگيري را بهمنظور حفظ سالمتي افراد سالم، بيان نموده با 

 راهكارهاي ارتقاي سالمت و شيوههاي مناسب بيماريابي را توصيف كند 

منظور تحقيق در حاالت مختلف سالمت و بيماري، با داليل لزوم و كاربرد هر يك و ذكر  انواع مطالعات اپيدميولوژيك و روشهاي مناسب آماري را به 
 مثالهاي روشن، توصيف كند

 مفاهيم علمي اپيدميولوژي پايه را بهمنظور اهداف پيشگيري و درماني بهكار برد  

 .مفاهيم اپيدميولوژي باليني را درك نموده و به آساني به كار ببرد

 

 اهداف اختصاصي درس:٭

 ت زيربنايي آن را شرح دهدـ اپيدميولوژي را تعريف نموده نقش و اهمي 1
صيف روشن تو ـ انواع مطالعات اپيدميولوژيك )توصيفي، تحليلي، مورد ـ شاهدي، همگروهي، تجربي(، محاسن، معايب و موارد كاربرد هر يك را با ذكر مثال 2 

 كند 

 تلف توصيف كندت توجه به متغيرهاي زمان، مكان، شخص، سن، جنس، شغل، نژاد، وضعيت تأهل، طبقه اجتماعي و . . . را در مطالعات مخـ اهمي 3
 ـ تأثير روند زماني بر سالمت و بيماري را توضيح دهد 4
 ـ همهگيريهاي با منبع مشترك و پيشرونده را با ذكر مثال تعريف كند 5 

 و . . . را شرح دهد) bias) ـ در تجزيهوتحليل دادهها ميزانهاي مواجهه، برآورد خطر مواجهه، سوگرايي 6 
 خطاي سيستماتيك آشنا باشد ـ با مفهوم خطاي تصادفي و 7 
 ـ با خطاهاي متداول در مطالعات اپيدميولوژي آشنا باشد و كنترل آنها را بداند 8 
 ـ براي انواع مطالعات اپيدميولوژيك طرح تحقيقاتي )پروپوزال( تهيه نمايد  9 



 ـ قادر به معرفي كاربردهاي اپيدميولوژي در ارزيابي بيماريها باشد  11
 و اندازهگيري رخداد بيماريها را بداند ـ اندازهها 11

 ـ قادر به ارزيابي و پايايي آزمونهاي غربالگري و تشخيصي باشد 12 
 ـ با مطالعات تحليلي ـ عليت، آشنا باشد 13

 ـ قادر به برآورد و ارزيابي خطر ـ مواجهه يافتگي باشد  14 

 شدآشنا با) Epidemiology Social) ـ با اپيدميولوژي اجتماعي 15
 ـ قادر به استفاده از اپيدميولوژي در خدمات بهداشتي باشد 16 
 ـ با مسائل حرفهاي و اخالقي در اپيدميولوژي آشنا باشد 17 
 ـ بار بيماريها را محاسبه و گزارش نمايد 18 
 ـ برنامه بررسي پيشآگهي بيماريها را طراحي نموده و انجام دهد 19 

 
 

در صورتي كه مطالعه همه كتاب  -)عنوان كتاب ، نام نويسنده ، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس منابع اصلي درس٭
 يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروري نباشد(  

 منابع:
 . اپيدميولوژي باليني وکنترل بيماري هاي مرتبط بابيوتروریسم حاتمي حسين.

 اپيدميولوژي بيماریها ال. ميلر دی

 ه با بيماریهاصول اپيدميولوژي ومبارزميرمحمد حسين. ا

  
 

 



 پودماني ارتباطات بهداشتي و ارتقاء سالمت  MPHسرفصل دروس دوره تخصصي 
 مدیریت سوانح و بالیانام درس: 

 :ندارد  پيشنياز

   2: تعداد واحد

  نظري  : نوع واحد

 پيش نياز : ندارد 

  

 

 شرح درس:
زمین، طوفان، برف سنگین، یخ زدگي، گرماي شدید، خشكسالي، درصد جمعیت كشور ایران در معرض حوادث طبیعي مانند زلزله، سیل، رانش  09ش از بی

ال ترین آمار اكویرزایي و آفات نباتي مي باشند . حوادث انسان ساز مانند آتش سوزیها، حوادث تكنولوژیك، تصادفات جادهاي و حوادث شغلي در سطح كشور ب
ن، به خصوص از نظر نفت و گاز، كشور ما را در معرض مخاطرات نظامي و سیاسي عمر از دست رفته را شامل میشوند. جایگاه جغرافیاي سیاسي كشور ایرا

وده ارشد نظام ب فراواني قرار داده است به طوري كه طراحي پدافند غیرعامل به عنوان یكي از اساسي ترین پروژههاي برنامه چهارم توسعه مورد توجه مدیران
خصوص در زمینههاي تولید علم و تكنولوژي )مثل تاسیس نیروگاههاي هستهاي(، كشور را در معرض  است. همچنین پویایي و توسعه بسیار سریع كشور به

زي پزشكان مندسامخاطرات ناشي از توسعه و تعارضات دشمنان قرار داده است و لذا به منظور پیشگیري و به حداقل رساند ن مخاطرات انساني و اقتصادي، توان
 را ایجاب« مدیریت سوانح و بالیا»خدمات بهداشتي ـ درماني از اهمیت زیادي برخوردار است و ارائه درسي تحت عنوان  و سایر همكاران شاغل در عرصههاي

 مینماید
 هدف كلي : 

 دانشجویان پس از طي دوره :

 آشنایي با مفاهیم كلي مدیریت حوادث وبالیا  .1
 آشنایي با چالشهاي اساسي مدیریت حوادث وسوانح درایران و جهان  .2
 آشنایي با اصول اساسي سیاست گذاري در مدیریت حوادث و بالیا  .3
 آشنایي با اهمیت و نحوه اجراي مدیریت حوادث و بالیا مبتني بر جامعه .4

 

 اهداف اختصاصي درس:٭

 

 اصول و مباني سیاست گذاري در مدیریت حوادث و بالیا  .1
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