
 باسمه  تعالی

 طرح درس

مسئول درس: متقی                                 مدرس: متقی                                            

 4939-4931نیم سال:  اول          سال تحصیلی:

                           صبح            8-41رشته و مقطع:کارشناسی پرستاری                              زمان کالس: 

 86188شماره درس:

 -پیش نیاز:                                2تعداد واحد:   

E-mail:m.motaghi342@gmail.com 

هدف از ارائه این درس انتقال اطالعات الزم در مورد اصول اپیدمیولوژی و علل ایجاد و  هدف کلی:

 همه گیر شناسی بیماری های شایع کشور می باشدچگونگی انتشار بیماری ها در جامعه و 

 هذرس عٌاٍیي هباحج درسی تاریخ ردیف

 تاریخچِ علن اپیذهیَلَشی 23/6/93 1
 

 هتقی

 هتقی هفاّین اپیذهیَلَشی 30/6/93 2

 هتقی هفاّین سالهت ٍ بیواری 6/7/93 3

 هتقی سیر طبیعی بیواری ّا 12/7/93 4

 هتقی هفَْم پیطگیری ٍ سطَح آى 20/7/93 5

 هتقی هذل ّای اپیذهیَلَشی در اپیذهیَلَشی 27/7/93 6

 هتقی ضاخص ّای بْذاضتی 4/8/93 7

 هتقی کاربرد ضاخصْا ٍ هیساى ّای بْذاضتی در اپیذهیَلَشی 11/8/93 8

 هتقی هٌابع اطالعات بْذاضتی در اپیذهیَلَشی 18/8/93 9

 هتقی رٍش ّای بررسی اپیذهیَلَشی تَصیفی 25/8/93 10

 هتقی رٍش ّای بررسی اپیذهیَلَشی تجربی 2/9/93 11

 هتقی غربالگری ٍ ًقص آى رادر کطف بیواری ّا ٍ حفظ سالهت هردم 9/9/93 12

 جٌبِ ّای اپیذهیَلَشی بیواری ّا عفًَی ضایع )سل ، برٍسلَز ،ّپاتیت ( 16/9/93 13
 

 هتقی

 هتقی جٌبِ ّای اپیذهیَلَشی بیواری ّای هٌتقلِ از راُ جٌسی را بیاى ًوایٌذ. 23/9/93 14

 (جٌبِ ّای اپیذهیَلَشی بیواری ّای غیر ٍاگیر هسهي )سرطاى ،قلبی عرٍقی 29/9/93 15
 

 هتقی

 اپیذهیَلَشی سَاًح ٍ حَادث 7/10/93 16
 

 هتقی

 هتقی جوع بٌذی هطالب 8/9/93 17

 

 



 

 کنفرانس ارائه– پبسخ و پرسش–روش تذریس :سخنرانی 

 

 مبژیک -تبثلو- اسالیذ –کتبة -دیتب وسبیل کمک آموزشی :

 

فعبلیت هب و تکبلیف دانشجویبن :ارائه کنفرانس در مورد مطبلت درسی،مطبلعه در مورد مطبلت درسی و شرکت 

 فعبالنه در ثحث کالسی 

 

 در فعبل شرکت – نمره 2 کنفرانس ارائه – نمره 23 ترم پبیبن امتحبن–نمره  6نحوه ارزشیبثی :امتحبن میبن ترم 

 نمره 2 کالسی ثحث

 

 منبثع :

جی ای پبرک .درسنبمه پیشگیری اجتمبعی ،اصول و روشهبی اپیذمیولوژی ،جمعییت شنبسی و آمبرهبی ثهذاشتی 

 .24841.ترجمه شجبعی تهرانی ،تهران ،انتشبرات ارجمنذ،

 

 

 . 2486نیبن ،تهران،انتشبرات ارجمنذ،گوردیس مبلئون .اپیذمیولوژی.ترجمه سالمتی و سجحب

 .2485خراسبنی ،پروانه و اسکنذری ،منیژه.اپیذمیولوژی جبمع در علوم ثهذاشتی.اصفهبن ،انتشبرات کنکبش ،

 

Stanhope and Lancaster .community health nursing .mosby,saint-louis hiladelphia,3115. 

 
 

 

 


