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                                 سالمت جامعه گروه آموزشی:                                                        پرستاری و مامایی    دانشکده:

 98-99 دومنیمسال : تحصیلی نیمسال و سال                                   پرستاریکارشناسی   تحصیلی: یرشتهو مقطع 

      یک          تعداد واحد:              اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران :م واحد درسینا

  یش نیاز:پ           نظری د:نوع واح

 دانشکده پرستاری و مامایی مکان برگزاری:                          2-4 :ساعت چهارشنبه  :روز زمان برگزاری كالس:

 دکتر حیدری )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید  دکتر حیدری مسئول درس: نفر 03 :د دانشجویانتعدا

 23-22ها  چهارشنبه ساعات مشاوره با دانشجو:

چون نقش کارکنان بهداشتی در ارائه خدمات پیشگیری و حفظ سطح بهداشت جامعه روبه افزایش می  شرح دوره:

بررسی اپیدمیولوژی بیماریهای حاد و مزمن، روش های تحلیل شهای مناسب باشد، مطلوب است که این افراد با رو

جمعیت شناسی و مبانی نظری غربالگری آشنا باشند. اپیدمیولوژی و آمار زیستی، همانند فیزیولوژی و آسیب 

ره شناسی، از مبانی اصلی پزشکی بالینی و پزشکی اجتماعی به حساب می آیند، زیرا طرز تفکر مخصوصی را دربا

 سالمتی و بیماری ارائه می دهند.

 هدف كلی: 

مبانی اپیدمیولوژی و پزشکی پیشگیری، علل ایجاد و چگونگی انتشار بیماریها در جامعهه و ارائهه آشنائی دانشجو با 

 اطالعات اختصاصی در مورد همه گیرشناسی بیماریهای شایع کشور است. 

 :بینابینیاهداف 

قادر خواهند بود:پس از اتمام برنامه دانشجویان   

.و تاریخچه آن را بیان کنند را به خوبی توضیح دهند اپیدمیولوژیمفاهیم  -2    

.مفاهیم مرتبط با اپیدمیولوژی را به خوبی از هم افتراق دهند -2  

  .سالمت و بیماری، سیر طبیعی بیماریها، پیشگیری و سطوح آن را توضیح دهندمفاهیم  -0 

 نجیره عفونت و تغییرات تظاهرات عفونت را توضیح دهند.تغییرات شدت بیماری، ز -4

 . مدلهای اپیدمیولوژیک و کاربرد آنها در کنترل و پیشگیری از بیماریها را تحلیل کنند -5

 .شاخص ها و میزان های بهداشتی و کاربرد آنها را توضیح دهند -6

 . منابع اطالعاتی در بهداشت اجتماعی را شرح دهند.7
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 اپیدمیولوژی بهداشت، حرکات جمعیت و شاخص های جمعیتی را نقد کنند.. جنبه های 8

 . روش های مطالعات اپیدمیولوژی و موارد کاربرد هر یک از آنها را تحلیل کنند.9

 . غربالگری و نقش آنها در کشف بیماریها و حفظ سالمت مردم را بیان کنند.23

 را شرح دهند.. انواع اپیدمیولوزی و جنبه های انتقال بیماری 22

 . جنبه های اپیدمیولوژیک بیماریهای عفونی شایع)سل، بروسلوز، ماالریا( را توضیح دهند.22

. جنبه های اپیدمیولوژیک بیماریهای غیرواگیر مزمن)سرطان ها، قلبی عروقی، تب روماتیسمی و هپاتیت( را 20

 شرح دهند.

 نس را تحلیل کنند.. جنبه های اپیدمیولوژیک بیماریهای منتقله از راه ج24

 . جنبه های اپیدمیولوژیک حوادث و سوانح را از هم افتراق دهند.25

بروسلوز، هاری و لیشمانیوز( را . جنبه های اپیدمیولوزیک بیماریهای مشترک انسان و حیوان)تب کریمه کنگو، 26

 شرح دهند.

 های تدریس:شیوه

 ■پرسش و پاسخ                         ■   سخنرانی برنامه ریزی شده        ■سخنرانی

 ■بحث گروهی

  وظایف و تکالیف دانشجو:

در کالس درس   رعایت اصول اخالقی و حضور مرتب و منظم  

 برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو برابر مقرارت آموزشی دانشکده 

 خاموش کردن موبایل در کالس درس 

در زمان مقرر شده  ارائه تکالیف  

ورد تدریس قبل از برگزاری کالسآشنایی با موضوع م  

 مشارکت در بحث های گروهی

 انتخاب و ارائه مقاله ایی مناسب مرتبط با موضوعات درسی

 ارائه بخش های از مطالب درسی در کالس 

 وسایل کمک آموزشی:  

  ■پروژکتور اسالید                                  ■تخته و وایت برد
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 )از نمره کل( :هدرصد نمرنحوه ارزشیابی و 

 محاسبه نمره شیوه ارزشیابی واحد نظری

 %11 حضور فعال در کالس

 %21 فعالیت های گروهی و انفرادی در کالس

 %01 امتحان پایان ترم

 %111 جمع نمره

 

 نوع آزمون

                     ■ جور کردنی                       ■  ایچندگزینه                        ■ پاسخ کوتاه                      ■ تشریحی

  

 : منابع پیشنهادی برای مطالعه

 )دانشجویان موظف به استفاده از آخرین چاپ منابع می باشند(

 منابع فارسی

 انتشارات .هالکویی کوروش دکتر و صباغیان حسین دکتر :تنظیم و ترجمه .گوردیس لئون تالیف اپیدمیولوژی .2

 گپ

آخرین  .کرمان، چاپ و صحافی: فرهنگ .محسن جانقربانی :ترجمه .درآمدی بر اپیدمیولوژی .دیتمارنز، جو. 2

 .چاپ

  آخرین گیالن، انتشارات گیالن، .تهرانی شجاعی اجتماعی. ترجمه حسین پزشکی پارک،ک. درسنامه و پارک،جی. 0

 .چاپ

 چاپ آخرین بشری، انتشارات تهران، پرستاران برای بیماریها با مبارزه و اپیدمیولوژی اصول .محمد میر حسینی،. 4

 .شود مطالعه موجود

5 . بیشتر مطالعه جهت معرفی منابع و ها ریفرنس( صانعی سیدحسن دکتر ترجمه)هول بیگلمبنا:  اپیدمیولوژی 

 :دانشجویان

6 .،موجود اپچ آخرین میرشیدا، انتشارات تهران،. حیاتی آمار و اپیدمیولوژی. همکاران و محمدرضا مجلسی. 

7 . نگر جامعه انتشارات .اسکندری منیژه و خراسانی پروانه تالیف :بهداشتی علوم در جامع اپیدمیولوژی 

8 .معاونت انتشارات تهران،.زیانپور مطهره و جانقربانی محسن:ترجمه .اپیدمیولوژی مبانی .همکاران و هول بیگل 

 .درمان و بهداشت وزارت پژوهشی

9 .چاپ آخرین نور، پیام انتشارات .تهران .ایران در شایع بیماریهایی اپیدمیولوژی .عزیزی،فریدون. 

23 .،چاپ آخرین تیمورزاده نشر تهران، .حیاتی آمار و اپیدمیولوژی و بهداشت .کامران احمدی. 

22 .،رینآخ کنکاش، انتشارات اصفهان، جانقربانی، محسن ترجمه .پزشکی اپیدمیولوژی .همکاران و اس ریموند 

 .چاپ

22 .،چاپ آخرین .واقفی انتشارات مشهد، .اپیدمیولوژی اصول و کلیات .محسن سیدنوزادی. 



 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستانم پزشکي دانشگاه علو

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 4 

 تحقیقات مراکز و تخصصی های سایت و مجالت مجموعه .20
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 اپیدمیولوژی با مرتبط مفاهیم تاریخچه، و اپیدمیولوژی تعریف
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 تغییهرات و عفونت زنجیره بیماری، شدت تغییرات ها، بیماری طبیعی سیر بیماری، و سالمت مفاهیم

 اپیدمیولوژیک مدلهایو  آن سطوح و پیشگیری عفونت تظاهرات
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اپیهدمیولوژی  ههای جنبهه اجتمهاعی، بهداشهت در اطالعاتی منابع بهداشتی، های میزان و ها شاخص

 جمعیتی های شاخص و جمعیت حرکات بهداشت،
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 مردم سالمت حفظ و ها بیماری کشف در آن نقش و غربالگری

" 

24/7/
98 

4 
نبه

ش
 

رم
چها

 

  آنها، از هریک کاربرد موارد و اپیدمیولوژی مطالعات های روش
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  آنها، از هریک کاربرد موارد و اپیدمیولوژی مطالعات های روش
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 شایع عفونی های بیماری اپیدمیولوژیک های جنبه بیماری، انتقال های جنبه و ها اپیدمی انواع

 جنسی راه از تقلهمن بیماریهای ،)ماالریا بروسلوز، سل،(
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 و انسان مشترک بیماریهای سوانح، و حوادث مزمن، غیرواگیر های بیماری اپیدمیولوژیک های جنبه

 )لیشمانیوز هاری، بروسلوز، کنگو، و کریمه تب( حیوان
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