به نام خدا
دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح درس ( ) Lesson Plan

نام درس  :اصول اپیدمیولوژی ( بهداشت ) 2

نوع درس  :تئوری

مقطع و رشته تحصیلی فراگیران  :کارشناسی مامایی

تعداد واحد 2 :

مدرس  :احمدرضا درودچی

دروس پیش نیاز یا همزمان  :اصول خدمات بهداشتی جامعه ـ میکروب شناسی نظری ـ انگل شناسی و قارچ شناسی ـ
بارداری و زایمان  ( 1بارداری طبیعی )
نیمسال تحصیلی  :اول  98ـ  97تاریخ شروع کالس 97/7/4 :

تاریخ پایان کالس 97/10/12 :

مشخصه درس 551 :

روز و ساعت برگزاری  :چهار شنبه 10:45ـ9:15

مشخصه درس 552 :

روز و ساعت برگزاری  :سه شنبه  12:30ـ 11

مسؤول درس  :احمدرضا درودچی

مکان برگزاری  :کالس 4
مکان برگزاری  :کالس 4

روز و ساعت حضور مسؤول درس  :سه شنبه صبح تا پنجشنبه ظهر

تاریخ امتحان پایان ترم :

شرح درس  :دانشجودر این درس با تعریف اپیدمیولوژی  ،اصطالحات رایج در آن  ،انواع روشهای مطالعه
اپیدمیولوژیکی  ،علل و عوامل مؤثر در ایجاد و انتشار یک مشکل یا بیماری و اپیدمیولوژی انواع بیماریهای کودکان و
بزرگساالن آشنا می شود

شماره جلسه 1 :
عنوان جلسه  :مفهوم اپیدمیولوژی
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به کلیات اپیدمیولوژی ( تعشیف ـ تاسیخچَ ـ داهٌَ فعالیت ـ اُذاف )
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ اپیدمیولوژی را تعریف نماید
2ـ تاریخچه اپیدمیولوژی را شرح دهد
3ـ دامنه فعالیت اپیدمیولوژی را توضیح دهد
4ـ اهداف اپیدمیولوژی را برشمارد
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 2 :
عنوان جلسه  :سالمت و بیماری
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به ( سالمت ـ بیماری ـ سطوح پیشگیری )

اهداف رفتاری  :داًطجْ تایذ تتْاًذ :
1ـ سالمت را از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت تعریف نماید
2ـ مراحل سیر طبیعی بیماری را نام ببرند و شرح دهد
3ـ سطوح پیشگیری را نام ببرند و هر کدام را توضیح دهد
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :واژه های متداول در اپیدمیولوژی
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به واژه های متداول در اپیدمیولوژی
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
 1ـ واژه های متداول در اپیدمیولوژی را به فارسی ترجمه نماید
2ـ واژه های متداول در اپیدمیولوژی را تعریف نماید
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه
شماره جلسه 5 :
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به اپیدمی ـ شدت بیماریها ـ عوامل
اپیدمیولوژیک
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ ّیژگیِای اپیذهی سا ًام تثشد ّ ضشح دٍ د
2ـ تغییسات دس ضذت تیواسیِا سا تْضیخ دٍ د
3ـ عْاهل هیضتاى سا ًام تثشد ّ ساتطَ ُش کذام سا تا تیواسی ضشح دٍ د
4ـ عْاهل هذیط سا ًام تثشد ّ ساتطَ ُش کذام سا تا تیواسی ضشح دُذ
5ـ هذلِای اپیذهیْلْژیک سا ًام تثشد ّ ُش کذام سا تْضیخ دُذ

شماره جلسه  3 :و 4

:اپیدمی ـ تغییرات شدت بیماریها ـ عوامل میزبان و محیط ـ مدلهای اپیدمیولوژیک
میزبان و محیط ـ مدلهای

روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه  6 :و 7

عنوان جلسه  :شاخصهای بهداشتی
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به شاخصهای بهداشتی
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ شاخصهای بهداشتی را تعریف نماید
2ـ میزان  ،نسبت و تناسب را توضیح دهد
3ـ میزان خام و اختصاصی را شرح دهد
4ـ فرمول میزانهای ( تولد خام ـ باروری عمومی ـ باروری نکاحی ـ باروری اختصاصی سنی ـ باروری کلی ـ تجدید
نسل ـ مرگ و میر خام ـ مرگ و میر نوزادان ـ مرگ و میر شیرخواران ـ مرگ جنین ـ مرگ و میر حول زایمان ـ مرگ
و میر زنان باردار ـ مرگ و میر اختصاصی سنی  ،جنسی  ،عللی ـ بروز ـ شیوع ) و نسبت ( مرگ جنین ـ مرگ و م یر
بیماری ـ مرگ و میر نسبی بیماری ) را بنویسد و شرح دهد
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی

شماره جلسه 8 :
عنوان جلسه  :منابع اطالعاتی در بهداشت اجتماعی
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به منابع اطالعاتی در بهداشت اجتماعی
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ هٌاتع اطالعاتی دس تِذاضت اجتواعی سا ًام تثشد
2ـ سشضواسی سا تعشیف ّ اًْاع آى سا تْضیخ دُذ
3ـ آهاس دیاتی سا ضشح دُذ
4ـ ثثت هْاسد تیواسی  ،گضاسضات غیثت  ،آهاس پضضکی ًیشُّای هسلخ ّ هشاکض تأهیي اجتواع سا ضشح دُذ
5ـ هفِْم اتصال هذاسک سا تْضیخ دُذ
6ـ تاصتیٌی تِذاضتی سا تعشیف ًوایذ ّ اًْاع آى سا ضشح دُذ
7ـ سّضِای ًوًَْ گیشی اص جوعیت سا تْضیخ دُذ
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 9 :
عنوان جلسه  :انواع مطالعات اپیدمیولوژیک
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به انواع مطالعات اپیدمیولوژی ـ ویژگیهای شخص در رابطه با بروز
بیماریها
اهداف رفتاری  :دانشجوباید بتواند :
1ـ اًْاع هطالعات اپیذهیْلْژی سا ًام تثشد
2ـ هطالعات هطاُذٍ ای سا تعشیف ّ اًْاع آى سا ًام تثشد
3ـ هطالعات تجشتی سا تعشیف ّ اًْاع آى سا ًام تثشد
4ـ هطالعات تْصیفی سا تعشیف ًوایذ ّ هْاسد تشسسی آى سا ًام تثشد
5ـ ّیژگیِای ضخص ( سي ـ جٌس ـ ًژاد ـ ضغل ـ طثقَ اجتواعی ـ تأُل ـ هزٍ ب ـ سي اصدّاج ـ سفتاس ) سا دس ساتطَ تا
تشّص تیواسی ُا ضشح دُذ
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 10 :
عنوان جلسه  :ویژگیهای مکان و زمان در اپیدمیولوژی ـ ارتباط و علیت
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به ویژگیهای مکان و زمان و رابطه آن به شناخت بیمارها ـ مفهوم
ارتباط و علیت ـ انواع رابطه در اپیدمیولوژی
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ ّیژگیِای هکاى ( هشصُای طثیعی ـ هشصُای سیاسی ) ّ ساتطَ آى سا تا ضٌاخت تیواسی ُا ضشح دُذ
2ـ ( ًْساًات کْتاٍ هذت ـ ًْساًات دّسٍ ای ـ ًْساًات تلٌذ هذت ) سا ضشح دُذ
3ـ استثاط ّ علیت سا تعشیف ًواىد
4ـ اًْاع ساتطَ ( ساختگی ـ غیش هستقین ـ علیتی ) سا ضشح دُذ
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی

عنوان جلسه  :مطالعات تحلیلی و تجربی در اپیدمیولوژی

شماره جلسه 11 :

هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به مطالعات گذشته نگر و آینده نگرـ خطر نسبی ـ خطر قابل انتساب
مطالعات تجربی ـ درصد اثر مداخله ـ تورش ـ معیارهای آزمایش در تحقیقات ( اعتبار ـ اعتماد )
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ هطالعات تذلیلی سا تعشیف ًّوایذ ّ اًْاع آى سا ًام تثشد
2ـ هطالعات گزضتَ ًگش سا ضشح دُذ ّ هضایا ّ هعایة آى سا ىام تثشد
3ـ هطالعات آیٌذٍ ًگش سا ضشح دُذ ّ هضایا ّ هعایة آى سا ضشح دُذ
4ـ خطش ًسثی سا تعشیف ّ فشهْل آى سا تٌْیسذ
5ـ خطش قاتل اًتساب سا تعشیف ّ فشهْل آى سا تٌْیسذ
6ـ هطالعات تجشتی سا تعشیف ّ اًْاع آى سا ًام تثشد
7ـ دسصذ اثش هذاخلَ سا تعشیف فشهْل آى سا تٌْیسذ
8ـ تْسش سا تعشیف ّ اًْاع آى سا تْضیخ دُذ
9ـ هعیاسُای آصهایص دس تذقیقات سا ًام تثشد
10ـ اعتواد سا تعشیف ّ فشهْل ضاخصِای آى سا تٌْیسذ ( خام ـ استذکام )
11ـ اعتثاس سا تعشیف ّ فشهْل ضاخصِای آى سا تٌْیسذ ( دساسیت ـ ّیژگی ـ اسصش اخثاسی هثثت ـ اسصش اخثاسی هٌفی
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 12 :
عنوان جلسه  :غربالگری
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به مراحل بررسی یک اپیدمی ـ غربالگری ـ شرایط شروع یک برنامه
غربالگری ـ اهداف و موارد استفاده غربالگری ـ مثبت و منفی کاذب
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ هشادل تشسسی یک اپیذهی سا ًام تثشد ّ تْضیخ دُذ
2ـ غشتالگشی سا تعشیف ّ اًْاع آى سا ًام تثشد
3ـ ضشایط ضشّع یک تشًاهَ غشتالگشی سا ًام تثشد ّ ضشح دُذ
4ـ اُذاف غشتالگشی سا تْضیخ دُذ
5ـ هْاسد استفادٍ غشتالگشی سا ضشح دُذ
6ـ هثثت ّ هٌفی کارب سا تعشیف ًوایذ
7ـ ضْاتط اسصضیاتی غشتالگشی سا ضشح دُذ ( اعتواد ـ اعتثاس ـ تاصدٍ )
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 13 :
عنوان جلسه  :بیماریهای عفونی
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به عفونت ـ مراحل عفونت ـ زنجیره عفونت ـ روشهای کنترل
بیماریهای عفونی
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ عفًْت سا تعشیف ًوایذ
2ـ هشادل عفًْت سا ًام تثشد ّ ُش کذام سا ضشح دُذ
3ـ صًجیشٍ عفًْت سا تعشیف ّ اجشاء آى سا ًام تثشد
 4ـ عاهل عفًْت ـ هخضى تیواسی ـ ساٍ خشّج ـ ساٍ اًتقال ـ ساٍ ّسّد ـ دساسیت هیضتاى سا دس ایجاد تیواسی عفًْی ضشح
دُذ
5ـ سّضِای کٌتشل تیواسیِای عفًْی سا ًام تثشد ّ ُش کذام سا تْضیخ دُذ
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ

حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 14 :
عنوان جلسه  :اپیدمیولوژی بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به اپیدمیولوژی بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ اپیدمیولوژی بیماریهای دیفتری  ،کزاز و سیاه سرفه را شرح دهد
 2ـ اپیدمیولوژی سرخک  ،اورویون و سرخجه را توضیح دهد
 3ـ اپیدمیولوژی سل  ،فلج اطفال و هپاتیت ب را توضیح دهد
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 15 :
عنوان جلسه  :اپیدمیولوژی بیماریهای اسهالی  ،تنفسی  ،گوش و حلق و بینی  ،آنمی  ،سرطانها
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به اپیدمیولوژی بیماریهای اسهالی  ،تنفسی  ،گوش و حلق و بینی ،
آنمی  ،سرطانها
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ اپیدمیولوژی بیماریهای اسهالی را شرح دهد
2ـ اپیدمیولوژی بیماریهای تنفسی را توضیح دهد
3ـ اپیدمیولوژی بیماریهای گوش و حلق و بینی را شرح دهد
4ـ اپیدمیولوژی آنمی را توضیح دهد
5ـ اپیدمیولوژی سرطانها را شرح دهد
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
 ،دیابت  ،فشارخون  ،پوکی استخوان  ،یائسگی

عنوان جلسه :اپیدمیولوژی رماتیسم و بیماری قلبی
شماره جلسه 16 :
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به اپیدمیولوژی آنمی  ،سرطانها  ،رماتیسم و بیماری قلبی
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
 1ـ اپیدمیولوژی رماتیسم و بیماری قلبی را توضیح دهد
2ـ اپیدمیولوژی دیابت را شرح دهد
3ـ اپیدمیولوژی فشارخون را توضیح دهد
4ـ اپیدمیولوژی پوکی استخوان را توضیح دهد
5ـ اپیدمیولوژی یائسگی را شرح دهد
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
وسایل کمک آموزشی  :لپ تاپ ـ ویدئو پروژکتور

نحوه ارزشیابی دانشجو :

حضور در تمام جلسات درس

 2نمره

تکالیف دانشجویی

 2نمره

آزمون پایان ترم

 16نمره

تکالیف دانشجویی  :هر دانشجو یک بیماری مربوط به جلسات  14تا  16را انتخاب می نماید و پس از تأیید بیماری از
طرف استاد  ،باید درباره آن بیماری از طریق مطالعه کتب موجود در کتابخانه دانشگاه  ،تحقیق نماید و نتیجه تحقیق
کتابخانه ای را در کالس در حضور دانشجویان به زبان ساده در  15دقیقه بیان نماید
نوع سؤاالت امتحانی  :چهارگزینه ای
وظایف دانشجو  :حضور مستمر تواًم با توجه در کالس ـ حضور در کالس  ،قبل از استاد ـ عدم استفاده از تلفن همراه
در کالس ـ شرکت در آزمون پایان ترم در موعد مقرر ـ رعایت شئونات اخالقی و احترام به استاد ـ عدم خروج از کالس
درحین درس ـ انجام تکالیف دانشجویی ـ عدم استفاده از مواد خوراکی در حین تدریس ـ صحبت نکردن با همکالسیها
حین درس
منابع :
1ـ هثاًی ّ سّضِای اپیذهیْلْژی ـ هذوذ دسیي تاقیاًی هقذم ـ اًتطاسات آثاس سثذاى 1392 ،
2ـ اپیذهیْلْژی تشای پشستاسـ هیوٌت دسیٌی ـ اًتطاسات اًذیطَ سفیع ـ 1389
3ـ ضایعتشیي تیواسیِای ّاگیش ّ غیشّاگیشـ قاسن عاتذی ـ اًتطاسات سواط ـ 1386
4ـ اپیذهیْلْژی ّ کٌتشل تیواسیِای ضایع دس ایشاى ـ هذسي جاًقشتاًی ـ اًتطاسات خسشّی ـ 1389
5ـ اپیذهیْلْژی تیواسیِای ضایع دس ایشاى ـ پشّیي یاّسی ـ اًتطاسات گپ ـ 1392

به نام خدا
دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح دوره ( ) Course Plan
_____________________________________________________________________
نام درس  :اصول اپیدمیولوژی ( بهداشت  ) 2نوع درس  :تئوری
مقطع و رشته تحصیلی فراگیران  :کارشناسی مامایی

تعداد واحد 2 :

مدرس  :احمدرضا درودچی

دروس پیش نیاز یا همزمان  :اصول خدمات بهداشتی جامعه ـ میکروب شناسی نظری ـ انگل شناسی و قارچ شناسی ـ
بارداری و زایمان  ( 1بارداری طبیعی )
نیمسال تحصیلی  :اول  98ـ  97تاریخ شروع کالس 97/7/4 :

تاریخ پایان کالس 97/10/12 :

مشخصه درس 551 :

روز و ساعت برگزاری  :چهار شنبه 10:45ـ9:15

مشخصه درس 552 :

روز و ساعت برگزاری  :سه شنبه  12:30ـ 11

مسؤول درس  :احمدرضا درودچی

مکان برگزاری  :کالس 4
مکان برگزاری  :کالس 4

روز و ساعت حضور مسؤول درس  :سه شنبه صبح تا پنجشنبه ظهر

تاریخ امتحان پایان ترم :

شرح درس  :دانشجودر این درس با تعریف اپیدمیولوژی  ،اصطالحات رایج در آن  ،انواع روشهای مطالعه
اپیدمیولوژیکی  ،علل و عوامل مؤثر در ایجاد و انتشار یک مشکل یا بیماری و اپیدمیولوژی انواع بیماریهای کودکان و
بزرگساالن آشنا می شود
اهداف کلی  :شناخت اپیدمیولوژی  ،سالمت و بیماری  ،واژه های متداول در اپیدمیولوژی  ،شاخصهای بهداشتی  ،منابع
قابل پیشگیری با واکسن  ،بیماریهای
اطالعات در بهداشت  ،انواع مطالعات اپیدمیولوژی  ،غربالگری  ،بیماریهای
اسهالی  ،تنفسی و گوش و حلق و بینی  ،آنمی  ،سرطانها  ،رماتیسم و بیماری قلبی ،دیابت  ،فشارخون  ،پوکی استخوان
 ،یائسگی
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
 1ـ اپیدمیولوژی  ،سالمت و بیماری را تعریف نماید
 2ـ واژه های متداول در اپیدمیولوژی را به فارسی ترجمه و توضیح دهد
 3ـ شاخصهای بهداشتی را نام ببرد و فرمول آنها را بنویسد
4ـ منابع اطالعات در بهداشت را نام ببرد و توضیح دهد
 5ـ انواع مطالعات اپیدمیولوژی را نام ببر و بطور کامل شرح دهد

6ـ غربالگری را تعریف نماید و انواع آن را شرح دهد
7ـ اپیدمیولوژی بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن را توضیح دهد
7ـ اپیدمیولوژی بیماریهای اسهالی  ،تنفسی و گوش و حلق و بینی را شرح دهد
8ـ اپیدمیولوژی آنمی  ،سرطانها  ،رماتیسم و بیماری قلبی را توضیح دهد
9ـ اپیدمیولوژی دیابت  ،فشارخون  ،پوکی استخوان  ،یائسگی را شرح دهد
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
وسایل کمک آموزشی  :لپ تاپ ـ ویدئو پروژکتور
نحوه ارزشیابی دانشجو : :

حضور در تمام جلسات درس

 2نمره

تکالیف دانشجویی

 2نمره

آزمون پایان ترم

 16نمره

تکالیف دانشجویی  :هر دانشجو یک بیماری مربوط به جلسات  14تا  16را انتخاب می نماید و پس از تأیید بیماری از
طرف استاد  ،درباره آن بیماری از طریق مطالعه کتب موجود در کتابخانه دانشگاه  ،تحقیق نماید و نتیجه تحقیق کتابخانه
ای را در کالس در حضور دانشجویان به زبان ساده در مدت  15دقیقه بیان نماید

نوع سؤاالت امتحانی  :چهارگزینه ای

وظایف دانشجو  :حضور مستمر تواًم با توجه در کالس ـ حضور در کالس  ،قبل از استاد ـ عدم استفاده از تلفن همراه
در کالس ـ شرکت در آزمون پایان ترم در موعد مقرر ـ رعایت شئونات اخالقی و احترام به استاد ـ عدم خروج از کالس
درحین درس ـ انجام تکالیف دانشجویی ـ عدم استفاده از مواد خوراکی در حین تدریس ـ صحبت نکردن با همکالسیها
حین درس

منابع :
1ـ هثاًی ّ سّضِای اپیذهیْلْژی ـ هذوذ دسیي تاقیاًی هقذم ـ اًتطاسات آثاس سثذاى 1392 ،
2ـ اپیذهیْلْژی تشای پشستاسـ هیوٌت دسیٌی ـ اًتطاسات اًذیطَ سفیع ـ 1389
3ـ ضایعتشیي تیواسیِای ّاگیش ّ غیشّاگیشـ قاسن عاتذی ـ اًتطاسات سواط ـ 1386
4ـ اپیذهیْلْژی ّ کٌتشل تیواسیِای ضایع دس ایشاى ـ هذسي جاًقشتاًی ـ اًتطاسات خسشّی ـ 1389
5ـ اپیذهیْلْژی تیواسیِای ضایع دس ایشاى ـ پشّیي یاّسی ـ اًتطاسات گپ ـ 1392

تقویم درس :
جلسه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

عنوان
اپیدمیولوژی
سالمت و بیماری
واژه های متداول در اپیدمیولوژی
واژه های متداول در اپیدمیولوژی
اپیدمی ـ تغییرات شدت بیماریها ـ عوامل میزبان و محیط ـ مدلهای اپیدمیولوژیک
شاخصهای بهداشتی
شاخصهای بهداشتی
منابع اطالعاتی در بهداشت اجتماعی
انواع مطالعات اپیدمیولوژیک
ویژگیهای مکان و زمان در اپیدمیولوژی ـ ارتباط و علیت
مطالعات تحلیلی و تجربی در اپیدمیولوژی
غربالگری
بیماریهای عفونی
اپیدمیولوژی بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
اپیدمیولوژی بیماریهای اسهالی  ،تنفسی و گوش و حلق و بینی آنمی  ،سرطانها
اپیدمیولوژی رماتیسم و بیماری قلبی ،دیابت  ،فشارخون  ،پوکی استخوان  ،یائسگی

مدرس
احمدرضا درودچی
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗

