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  مامایی گروه آموزشی:                                                              پرستاری و مامایی خرم آباد         دانشکده:

 400 -401:دوم تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال                           مامایی  حصیلی:ت یرشته                 :کارشناسیمقطع

  2    تعداد واحد:                         (  2اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها ) بهداشت : حد درسینام وا

میکرب شناسی  –یا همزمان : اصول خدمات بهداشتی جامعه یش نیازپ    : نظریدنوع واح    

 انگل شناسی و قارچ شناسی  -نظری

 8كالس -دانشکده پرستاری و مامایی مکان برگزاری:                        10-12 :ساعت شنبه        :زمان برگزاری كالس: روز

 چنگاییدكتر  : اساتید   چنگاییدكتر  مسئول درس: 18 تعداد دانشجویان:

  10-12شنبه :دو ساعات مشاوره با دانشجو:

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

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

  بزرگساالن آشنا می شود. 

 

علل و عوامل  -انواع روشهای مطالعه اپیدمیولوژیکی –اصطالحات رایج در آن –اپیدمیولوژی  آشنا شدن دانشجو با هدف كلی: 

 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. مل بیماریزاطبقه بندی عوا -3

 را بیان كنند. پیشگیری و مراحل مختلف آن -4

 را توضیح دهند. كلیات و انواع مطالعات اپیدمیولوژیک  -5

  را بیان كنند. غربالگری -6

 اپیدمیولوژی و كنترل بیماریهای كودكان را بداند . -7

 اپیدمیولوژی بیماریهای مهم بزرگساالن را شرح دهد.  -8

 

 های تدریس:وهشی

 *پرسش و پاسخ  سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

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

 آموزش مجازی* :)لطفاً نام ببرید( سایر موارد
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 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 حضور بموقع در كالس.1

 نشاط دركالس .حضور فعال وبا2

 . در جلسات بعدی باآمادگی در كالس شركت نماید.3

. مشاركت فعاالنه در انجام امور محوله و انجام تکالیف 4  

 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: وظایف و تکالیف دانشجو

 

 

 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:قوانین و مقررات کالس 

 

 

 

 موزشی:  وسایل آ

وب سدرویس     *سامانه مددیریت یدادگیری          *كامپیوتر              ویدئو پروژكتور     وایت برد 

 *كالس آنالین 

 سایر موارد  )لطفاً نام ببرید(:        *سامانه آزمون مجازی فرادید 
 

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر کدام از فعالیت

 

 

 نمره از بیست فعالیت یفرد

 3 انجام تکالیف در سامانه نوید در زمان مقرر 1

 2 های کالسی در سامانه نویدآزمون 2

 2 های مجازی آنالینحضور در کالس 3

 2 امتحان مستمر 4

 11 امتحان پایان ترم 5

 نوع آزمون
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  غلط -حیحص جور كردنی          ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 اپیدمیولوژی  منابع معتبر و به روز  .1

 آخرین چاپ ،.اصول اپیدمیولوژی مازنر و جودیت سن2

 اپیدمیولوژی گوردیس آخرین چاپ.3

 ) ویژه غیر پزشک ( . مراقبت ادغام یافته كودک 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 كودكان  

 

 

 توضیحات مهم:

 

 ین و یا آنالین برگزار كرد.توان به صورت آفالهرجلسه را می 

 

 ای مربوط به جلسه، به عنوان در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین، بارگذاری محتوای چندرسانه

های جلسات آفالین نیز تواند عالوه بر آن از سایر ماژولگردد و استاد درس میاستاندارد پایه محسوب می

گذاری بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه عالمت توانید نسبت بهاستفاده نماید. بنابراین، می

 اقدام نمایید.

 

انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحاً در ساعاتی كه ترافیک شبکه زیاد است، سعی 

 شود كمتر كالس برگزار شود.
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 بندی ارائه درسجدول زمان

ف
دی

ر
 

 عنوان جلسه تاریخ

های تکمیلی جلسات فعالیت ارائه جلسهشیوه 

 آفالین

ساعت 

 برگزاری 
 مدرس

حضو

 ری

آنالی

 ن

آفالی

 ن

خود 

 آزمون

   گفتگو تکلیف

 دكتر چنگایی 10     *  علم اپیدمیولوژی  و تعاریف مربوطه  16/11/400 1

 دكتر چنگایی 10    *   پیشگیری و مراحل آن  22/11 2

 دكتر چنگایی 10  *  *   عات اپیدمیولوژیک كلیات و انواع مطال 29/11 3

 دكتر چنگایی 10  *  *   كلیات و انواع مطالعات اپیدمیولوژیک 6/12 4

 دكتر چنگایی 10     *  اپیدمی ها و چگونگی بررسی آنها 9/12 5

 دكتر چنگایی 10  *  *   غربالگری 17/12 6

7 
اپیدمیولوژی و كنترل بیماری قابل  20/1/1401

 گیری بوسیله واكسنپیش
 دكتر چنگایی 10 *   *  *

8 
اپیدمیولوژی و كنترل بیماری قابل  /27/1

 پیشگیری بوسیله واكسن)ادامه ( 
 دكتر چنگایی 10    *  *

 دكتر چنگایی 10  *  *  * مراقبتهای ادغام یافته كودک سالم 3/2 9

10 
اپیدمیولوژی و كنترل بیماریهای  10/2

 كودكان ) اسهال ( 
 دكتر چنگایی 10    *  *

11 

اپیدمیولوژی و كنترل بیماریهای  17/2

كودكان ) بیماریهای تنفسی ، عفونتهای 

 گوش وحلق و بینی  (
 دكتر چنگایی 10     * *

12 

اپیدمیولوژی و كنترل بیماریهای  24/2

كودكان ) اختالالت رشد و تکامل ، 

 آنمی   (
 دكتر چنگایی 10 *   *  *

13 
دمیولوژی بیماریهای مهم بزرگساالن اپی 31/2

 ) سل ، تب مالت ، ماالریا و......( 
 دكتر چنگایی 10    *  *

14 

اپیدمیولوژی و كنترل بیماریهای غیر  7/3

واگیر و عوامل خطر مربوطه ) سرطانها ، 

 روماتیسم ، بیماریهای قلبی (
 دكتر چنگایی 10    *  *

15 

های غیر اپیدمیولوژی و كنترل بیماری 14/3

واگیر و عوامل خطر مربوطه ) دیابت ، 

 فشارخون ، پوكی استخوان.....(  (
 دكتر چنگایی 10  *  *  *

16 
كلیاتی در باره بیماریهای خاص در  21/3

 ایران ) هاری ، جذام و.....( 
 دكتر چنگایی 10     * *

 

 


