
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان

 دانشکده پرستاری و مامایی

پیدمیولوژیطرح درس ا  

42-43نیمسال اول                   کارشناسی ارشد پرستاری                                                               

دانشجویان:ترم اول کارشناسی ارشد پرستاری سالمت جامعه                    :متقی                                                 استاد  

014 نشکده پرستاری مامایی    کالسمکان : دا                                                                  01-01زمان کالس:   

باشد و با فراگیری آن دانشجو توانایی پیشگیری و کنترل شرح درس: این درس به عنوان درس پایه جهت دروس بهداشت جامعه می 

 عوامل مخاطره آمیز را در مشکالت سالمتی جامعه بدست می اورد.

 هدف کلی:

هدف از ارائه این درس این است که فراگیران شناخت کافی و درک مناسبی از عوامل موثر بر سالمت و بیماری در جامعه بدست 

ت اپیدمیولوژی آشنا شوند.آورده و با مفاهیم و مطالعا  

 شیوه تدریس و اداره کالس:

خواهد شد.جلسات به صورت بحث، کنفرانس دانشجویی، سخنرانی، روش حل مسئله و ارائه نتایج تحقیق اداره   

 تکالیف دانشجویان:

مشارکت در هر جلسه کالس با مطالعه در مورد موضوعات هر جلسه از آخرین منابع معتبر-0  

فرانس در رابطه با یکی از موضوعات تعیین شده به انتخاب دانشجوانجام یک کن-1  

انجام بررسی اپیدمیولوژی در رابطه با یکی از بیماریهای مزمن  و یا عفونی در جهان و ایران و ارائه نتیجه آن در کالس-2  

انجام یک کار تحقیقاتی با روشهای مطالعه بیان شده و ارائه نتیجه آن در کالس-3  

مطالعات در ارتباط نوع مطالعات تدریس شدهبررسی -4  

 ارزشیابی:

نمره 01کنفرانس                                                                

نمره 11تحقیقات و ارائه نتایج                                                  

نمره 51                  امتحانات                                              

نمره 01نمره(                                    0مشارکت فعال)هر جلسه   

نمره 4معتبر بودن منابع -کاربردی بودن محتوا-به روز بودن محتواارزشیابی کنفرانس:  

نمره 4پاسخ دهی به سواالت -خالقیت در تهیه مطالب آموزشی -نحوه ارائه  

 منابع:



0232( تهران .انتشارات ارجمند.2-1-0همکاران. کتاب بهداشت عمومی)جلد  حاتمی و-0  

0232جی ای پارک.درسنامه پزشکی پیشگیری اجتماعی.انتشارات ارجمند.-1  

0235گوردیس مالئون.اپیدمیولوژی.تهران.انتشارات ارجمند.-2  

3-Stanhope & Lancaster”Community health nursing” mosby,saint-louis,Philadelphia,1113. 

 جدول زمانبندی

جلسه                                                            موضوع                                                                       

0                                                    ژیکی به بیماری و سالمت و بیان طرح درس و وظایف دانشجونگرش اپیدمیولو  

1                                                                                                  انواع پیشگیری-مفاهیم مهم اپیدمیولوژی  

2                                                                                                    مدل اپیدمیولوژیکی-سالمتی و بیماری  

3                                                                                                                                   غربالگری  

  4                                                                                                         ش های بررسی اپیدمیولوژیکیرو

5                                                                                                         ش های بررسی اپیدمیولوژیکیرو  

7                                                                                                         روش های بررسی اپیدمیولوژیکی  

شاخص های بهداشت جامعه و ارتباط آن با تصمیم گیری برای ارتقای سالمت-طبقه بندی اپیدمیولوژیکی بیماریها  

3                                                                                                 منابع اطالعاتی در بهداشت جامعه-جامعه  

4                                              جنبه های اپیدمیولوژی بیماریهای مزمن-رابطه رشد جمعیت و بهداشت و عوامل موثر  

01                                                       ژیکی بیماریهای عفونی                                       جنبه های اپیدمیولو  

00                                                                                            بیوتروریسم-مفاهیم بیماریهای بازپدید و نوپدید  

01                                                  سوانح و حوادثمسائل بهداشتی در -پایش و ارزشیابی برنامه ایمن سازی در ایران  

02یج بررسی اپیدمیولوژیکی دانشجویان                                                                                         گزارش نتا  

03                                                                          یج بررسی اپیدمیولوژیکی دانشجویان                گزارش نتا  

  04      گزارش نتایج بررسی اپیدمیولوژیکی دانشجویان                                                                                    

05                                                                                      گزارش نتایج بررسی اپیدمیولوژیکی دانشجویان     

بررسی های خود را قبل از ارائه به  01دانشجویان موظفند حداقل یک هفته قبل از ارائه کنفرانس مطالب را ایمیل کنند. و در جلسه 

 اینجانب ایمیل نمایند.

 Minoo423@yahoo.com    آدرس ایمیل      

  


