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  ماماییگروه آموزشی:                                                              پرستاری و مامایی خرم آباد         دانشکده:

 96-97:دوم نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی                           مامایی  حصیلی:ت یرشته               ناپیوسته   :کارشناسیمقطع

  2  تعداد واحد:                         ( 1اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها ) بهداشت : م واحد درسینا

  --------زمان : یا همیش نیازپ    : نظریدنوع واح   

-دانشکده پرستاری و مامایی مکان برگزاری:   8-10 :ساعت شنبه       :سهزمان برگزاری کالس: روز

 8کالس 

 دکتر چنگایی  -جنانیدکتر : اساتید   دکتر جنانی مسئول درس: 18 دانشجویان: تعداد

  10-12شنبه : دوو  10-12یکشنبه  ساعات مشاوره با دانشجو:

انواع روشهای مطالعه  –اصطالحات رایج در آن –در طول این دوره دانشجو با تعریف اپیدمیولوژی  شرح دوره:

بیماریهای کودکان و   یا مشکل و اپیدمیولوژی انواع  در ایجاد و انتشار یک بیماری علل و عوامل موثر -اپیدمیولوژیکی

  بزرگساالن آشنا می شود. 

 

 -انواع روشهای مطالعه اپیدمیولوژیکی –اصطالحات رایج در آن –اپیدمیولوژی  تعریفآشنا شدن دانشجو با هدف کلی: 

 پیدمیولوژی انواع بیماریهای کودکان و بزرگساالن و ا علل و عوامل موثر در ایجاد و انتشار یک بیماری
 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
 پس از اتمام برنامه دانشجو قادر خواهد بود :

 را بیان كند. تعریف اپیدمیولوؤی -1
 شرح دهند. نقش عوامل مختلف در ایجاد بیماریها را -2
 را توضیح دهند. امل بیماریزاطبقه بندی عو -3
 را بیان كنند. پیشگیری و مراحل مختلف آن -4
 را توضیح دهند. کلیات و انواع مطالعات اپیدمیولوژیک  -5
  را بیان كنند. غربالگری -6
 اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای کودکان را بداند . -7
 اپیدمیولوژی بیماریهای مهم بزرگساالن را شرح دهد.  -8
 

 

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 

 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:
 .حضور بموقع در کالس1

 ر فعال وبانشاط درکالس .حضو2
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 موبایل خودنمودن خاموش  .3
 .در جلسات بعدی باآمادگی در کالس شرکت نماید.4
.از شلوغی وهمهمه درکالس بپرهیزد5  
. مشارکت فعاالنه در انجام امور محوله و انجام تکالیف 6  
 

 وسایل کمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 50آزمون پایان ترم   نمره درصد 40آزمون میان ترم 

 نمره درصد 5شرکت فعال در کالس    نمره درصد 5انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی           ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 اپیدمیولوژی  منابع معتبر و به روز  .1

 .اصول اپیدمیولوژی مازنر و جودیت سن آخرین چاپ2

 خرین چاپاپیدمیولوژی گوردیس آ.3

 ) ویژه غیر پزشک ( . مراقبت ادغام یافته کودک سالم 4

 ( پارک ، جی .ای . آخرین چاپ  1-4درسنامه پزشکی  وپیشگیری اجتماعی )ج. 5

. مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال ) ویژه غیر پزشکان .وزارت بهداشت .معاونت سالمت .دفتر سالمت 6

 خانواده اداره کودکان  
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 واژه های  علم اپیدمیولوژی  و تعریف 17/11/1396 1

 مربوطه 

 دکتر جنانی 

پیشگیری و  -طبقه بندی عوامل بیماریزا    24/11 2

 مراحل آن 

 دکتر جنانی

 دکتر جنانی لوژیک کلیات و انواع مطالعات اپیدمیو 1/12 3

 دکتر جنانی کلیات و انواع مطالعات اپیدمیولوژیک 8/12 4

 دکتر جنانی اپیدمی ها و چگونگی بررسی آنها 15/12 5

 دکتر جنانی غربالگری 22/12 6

اپیدمیولوژی و کنترل بیماری قابل پیشگیری  14/1/97 7

 بوسیله واکسن

 دکتر جنانی

بیماری قابل پیشگیری اپیدمیولوژی و کنترل  21/1/1 8

 )ادامه (بوسیله واکسن

 دکتر جنانی

 چنگاییدکتر  مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم 28/1 9

اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای کودکان )  4/2 10

 اسهال ( 
 چنگاییدکتر 

اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای کودکان )  11/2 11

و بیماریهای تنفسی ، عفونتهای گوش وحلق 

 بینی  (

 چنگاییدکتر 

اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای کودکان )  18/2 12

 اختالالت رشد و تکامل ، آنمی   (
 چنگاییدکتر 

اپیدمیولوژی بیماریهای مهم بزرگساالن ) سل ،  25/2 13

 تب مالت ، ماالریا و......( 
 چنگاییدکتر 

اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای غیر واگیر و  1/3 14

عوامل خطر مربوطه ) سرطانها ، روماتیسم ، 

 بیماریهای قلبی (

 چنگاییدکتر 

اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای غیر واگیر و  8/3 15

عوامل خطر مربوطه ) دیابت ، فشارخون ، پوکی 

 استخوان اختالالت اسکلتی .....(  (

 چنگاییدکتر 

 هاریدر ایران )  خاص کلیاتی در باره بیماریهای 15/3 16

 جبرانی –تعطیلی و.....(  جذام ، 
 چنگاییدکتر 

 


