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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 طرح درس ترمی

 

واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 
 پیوسته مامايیکارشناسی نا تحصیلی: یرشتهو مقطع مامايی             آموزشی: گروه        پرستاری و مامايی خرم آباد دانشکده:

 - نیاز: پیش  نظری د:نوع واح 2         تعداد واحد: ها بیماری با مبارزه و اپیدمیولوژی اصول نام درس:

 ییدانشکده پرستاری و ماما مکان برگزاری:  8-10 :ساعت  یکشنبه:روز    زمان برگزاری کالس: 

 دکتر سوری نژاد -دکتر حسنی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دکتر سوری نژاد مسئول درس:   20 تعداد دانشجويان:

  شرح دوره:

 مسائل تحلیل و تجزیه در آن کاربرد و اهداف،  )شناسی گیر همه( اپیدمیولوژی اصول با دانشجویان طول این دوره در

 ،آن سطوح و پیشگیری ،وبیماری سالمت چون مفاهیمی منظور بدین. شد خواهند آشنا جامعه درمانی بهداشتی

زرگساالن اپیدمیولوژی انواع بیماری های کودکان و ب و اپیدمیولوژیکی مطالعات انواع ،بیماری طبیعی سیر غربالگری،

 .گیرند می قرار بحث مورد
 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 پیدمیولوژی و پزشکی پیشگیریآشنایی دانشجویان با اصطالحات رایج در ا

 آشنایی دانشجویان با علل ایجاد و چگونگی انتشار بیماری ها در جامعه

 آشنایی دانشجویان با منابع اطالعاتی در مورد همه گیری ها
 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 

 :اين دوره پايان در رود می انتظار از دانشجو

 نمایند ارائه را اپیدمیولوژی از دقیقی و صحیح تعریف. 

 دهند توضیح را اپیدمیولوژی تحول سیر. 

 نماید تعریف را اپیدمیولوژی در متداول اصطالحات. 

 دهند. حیتوض را کیولوژیدمیو انواع مطالعات اپ اتیکل 

 دهند توضیح را ها بیماری غربالگری. 

 ن را بیان کند.سواک بوسیله قابل پیشگیری بیماری و کنترل اپیدمیولوژی 

 دهد حیکودک سالم را توض افتهیادغام  یمراقبتها 

 کودکان را شرح دهد. یها یناخوش افتهیادغام  یمراقبتها 

 شرح دهدکودکان را مهم  یهایماریو کنترل ب یولوژیدمیاپ 

 بیان کندمهم بزرگساالن را  یهایماریب یولوژیدمیاپ. 

  های تدريس:شیوه
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 ☒ پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده                ☒ سخنرانی

 (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله             ☒بحث گروهی

 :سایر موارد

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 حضور بموقع در کالس

 حضور فعال در کالس

 های گروهی انجام تکالیف محوله و مشارکت فعال در بحث

 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

  ☒کامپیوتر                ☒پروژکتور ویدئو               ☒ وایت برد

 :  ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره 1: آزمون پایان ترم       نمره 5 :آزمون میان ترم    

 نمره 3 درس:  شرکت فعال در کالسحضور بموقع و         نمره 2 :انجام تکالیف    

 :ببرید( ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

 غلط -صحیح                جور کردنی         ☒ایچندگزینه           پاسخ کوتاه     تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 یولوژیدمیاپ منابع معتبر و به روز. 1

 دانشگاهی، نشر مرکز تهران: ششم، چاپ ناصری. کیومرث. افضلی ملک حسین ترجمه: اپیدمیولوژی، اصول مازنر. .جودیث سن .2

 چاپ نیآخر

آخرین . گپ انتشارات :تهران ششم، ویرایش اول، چاپ. صباغیان حسین ،هوالکوئی کوروش :ترجمه ،اپیدمیولوژی .لئون گوردیس .3

 چاپ

 اداره کودکان ،خانواده دفتر سالمت، معاونت سالمت، وزارت بهداشت ،( پزشک ریغ ژهیکودک سالم) و افتهیمراقبت ادغام  .4

 چاپ نی. آخر ی.ا ی( پارک ، ج1-4)ج یاجتماع یریشگیپ و یدرسنامه پزشک .5

اداره  ،خانواده دفتر سالمت، معاونت سالمت، وزارت بهداشت(، پزشکان ریغ ژهیو اطفال ) یهایناخوش افتهیادغام  یمراقبتها .6

کودکان
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 ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی

 نام استاد عنوان مبحث تاريخ جلسه

1 
طبقه -مربوطه واژه های تعریف علم اپیدمیولوژی و 23/11/1401

 عوامل بیماریزا بندی
 دکتر حسنی

 دکتر حسنی راحل آنپیشگیری و م 30/11/1401 2

 دکتر حسنی کلیات و انواع مطالعات اپیدمیولوژیک 7/12/1401 3

 دکتر حسنی غربالگری-آنها بررسی ها و چگونگی اپیدمی 14/12/1401 4

5 
 قابل پیشگیری بیماری و کنترل اپیدمیولوژی 21/12/1401

 نواکس بوسیله
 دکتر حسنی

6 
 قابل پیشگیری بیماری و کنترل اپیدمیولوژی 20/1/1402

 ن )ادامه(واکس بوسیله
 دکتر حسنی

 دکتر حسنی کودک سالم یافته ادغام های مراقبت 27/1/1402 7

8 
)با در نظر )تعطیلی رسمی( 3/2/1402

 گرفتن جبرانی(
 دکتر حسنی کودکان های ناخوشی یافته ادغام مراقبتهای

9 
 کودکان  های بیماری و کنترل یدمیولوژیاپ 10/2/1402

 ل(هااس )
 دکتر سوری نژاد

10 
 کودکان ) های بیماری و کنترل یدمیولوژیاپ 17/2/1402

 بینی( گوش وحلق و عفونتهای تنفسی، بیماریهای
 دکتر سوری نژاد

11 
 کودکان ) های بیماری و کنترل یدمیولوژیاپ 24/2/1402

 (آنمی ،اختالالت رشد و تکامل
 دکتر سوری نژاد

12 
تب  ،مهم بزرگساالن ) سل یماریهاییدمیولوژی باپ 31/2/1402

 (مالت ، ماالریا
 دکتر سوری نژاد

13 
 ،مهم بزرگساالن ) ایدز یدمیولوژی بیماریهایاپ 7/3/1402

 (پرخطر رفتارهای ،مقاربتی بیماریهای ،هپاتیت
 دکتر سوری نژاد

14 

)با در نظر  )تعطیلی رسمی(14/3/1402

 گرفتن جبرانی(

مل عوا های غیر واگیر وبیماری اپیدمیولوژی و کنترل

 یبیماریهای قلب ،سرطانها، روماتیسمخطر مربوطه )

 و ...(

 دکتر سوری نژاد

15 

مل عوا بیماریهای غیر واگیر و اپیدمیولوژی و کنترل 21/3/1402

 ،پوکی استخوان ،دیابت، فشارخونخطر مربوطه )

 اسکلتی .....( اختالالت

 دکتر سوری نژاد

16 
در ایران  خاص های اره بیماریبکلیاتی در 28/3/1402

 و ...( )هاری،جذام
 دکتر سوری نژاد

 


