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                                 سالمت جامعه گروه آموزشی:                                                        پرستاری و مامایی    دانشکده:

 97-98 اولنیمسال : تحصیلی نیمسال و سال                سالمندی پرستاریارشد کارشناسی   تحصیلی: یرشتهو مقطع 

و یک واحد کارآموزی نظرییک  د:نوع واح     ود   تعداد واحد:      در سالمندیاپیدمیولوژی  :درسی نام واحد

  یش نیاز:پ           

 دانشکده پرستاری و مامایی مکان برگزاری:                            8-12 :ساعت  شنبه 2 :روز زمان برگزاری كالس:

 دکتر حیدری )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید  دکتر حیدری مسئول درس: نفر 7 :تعداد دانشجویان

 10-12شنبه ها  یکساعات مشاوره با دانشجو:

ده است. به شمحوری و بر اساس یادگیری فعال برنامه ریزی -ارائه این درس به صورت دانشجو شرح دوره:

کاربرد آن در پرستاری سالمندی  به دنشجویان فرصت داده می شود تا با اصول و مبانی اپیدمیولوژی ونحوی که 

اندازه گیری  ؛سالمت، بیماری و سطوح پیشگیری؛ هرم جمعیتی و نسبت سربارآشنا شوند. مفاهیم رشد جمعیت، 

بیماریهای شایع دوره سالمندی در این درس به بحث و  ؛انواع مطالعات اپیدمیولوژیک ؛سالمت و بیماریهای 

 بررسی گذاشته می شود.

 هدف كلی: 

با اصول و مباانی اپیادمیولوژی و بکاارگیری آن در حاک مشاکالت جمعیات       مبانی اپیدمیولوژی ائی دانشجو با آشن

   سالمند کشور.

 :بینابینیاهداف 

 پس از اتمام برنامه دانشجویان قادر خواهند بود:

 اهد شد.آشنا خوهرم جمعیتی و نسبت سرباری؛ سالمت، بیماری و سطوح پیشگیری با مفاهیم رشدجمعیت،  -1  

با اندازه گیریهای سالمت و بیماری آشنا شده و آنها را به کار خواهند بست. -2  

  د شناخت.نمفاهیم و مدل های اپیدمیولوژیک را خواه -3 

 د داشت.نتوانایی طراحی و اجرای انواع مطالعات اپیدمیولوژی را خواه -4

  د شد.نهبا اپیدمیولوژی بیماریهای شایع دوران سالمندی آشنا خوا -5

 د شناخت.نجنبه های اپیدمیولوژیک وضعیت ارائه خدمات بهداشتی ویژه سالمندان را خواه -6

 د شناخت.نکاربرد آمار حیاتی در اپیدمیولوژی را خواه. 7
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 های تدریس:شیوه

 اداره در دانشتجویان و شده مشخص قبک از جلسات مباحث .گردد می تشکیک گفتگو و بحث صورت به ها کالس

 باه  موظا   دانشجویان جلسات تمامی در .بود خواهد اساتید با درسی مباحث هدایت .دارند فعال مشارکت سالک

 .بود خواهند مرتبط مقاالت نقد و درسی مباحث در فعال شترکت ،مطالعه

 وظائف وتکالیف دانشجو

 مربوط به هر جلسه، بر اساس برنامه های از قبک تعیین شدهتهیه و ارائه تکالی   -1

 بررسی اپیدمیولوزیک یک بیماری شایع دوران سالمندی و گزارش آن. -2

انجام یک مطالعه اپیدمیولوژیک میدانی در یک جمعیت سالمند یاا نموناه معارف از آن و ارائاه گازارش آن باه        -3

 صورت سمینار در کالس

 ارزشیابی:

 مورد ارزشیابی قرار می گیرند.ر از طریق ارائه تکالیف به شرح زیدانشجویان با رعایت اصول دانشجومحوری 

 محاسبه نمره شیوه ارزشیابی واحد نظری

 %40 حضور فعال در کالس

 %10 فعالیت های گروهی و انفرادی در کالس

 %50 امتحان پایان ترم

 %100 جمع نمره

 

اسات. در  از امتیاز هر فعالیت و اجرای منظم فعالیت ها در زماان تعیاین شاده ضاروری      %50کسب حداقک توجه: 

  نمره کسر خواهد شد. %10صورت عدم ارائه به موقع 

 جدول زمان بندی

 مدرس عناوین درس تاریخ هفته

 دکتر حیدری معرفی درس و شیوه اداره کالس 2/7/97 1

 دکتر حیدری تعریف اپیدمیولوژی ومفاهیم مرتبط 9/7/97 2

 دکتر حیدری ری شاخص های میرایی و ابتالءاندازه گیریهای اساسی در اپیدمیولوژی، اندازه گی 16/7/97 3

 دکتر حیدری سیر طبیعی بیماریها و سطوح پیشگیری 23/7/97 4

 دکتر حیدری الگوهای اپیدمیولوژیک: مثلث اپیدمیولوژی، چرخ، چند علیتی و شبکه علیت 30/7/97 5

 دکتر حیدری اپیدمیولوژی توصیفی 7/8/97 6

 دکتر حیدری نواع مطالعات اپیدمیولوژی: مطالعات مقطعی و موردی شاهدیا 28/8/97 7

 دکتر حیدری انواع مطالعات اپیدمیولوژی: همگروهی وکارآزمایی های بالینی شاهددار 5/9/97 8

 دکتر حیدری انجام مطالعه میدانی و بررسی اپیدمیولوژی یک بیماری شایع دوران سالمندی کارآموزی 9

 دکتر حیدری انجام مطالعه میدانی و بررسی اپیدمیولوژی یک بیماری شایع دوران سالمندی کارآموزی 10

 دکتر حیدری انجام مطالعه میدانی و بررسی اپیدمیولوژی یک بیماری شایع دوران سالمندی کارآموزی 11
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 کتر حیدرید انجام مطالعه میدانی و بررسی اپیدمیولوژی یک بیماری شایع دوران سالمندی کارآموزی 12

 دکتر حیدری آشنایی با تحلیل داده ها و نرم افزارهای مرتبط کارآموزی 13

 دکتر حیدری آشنایی با تحلیل داده ها و نرم افزارهای مرتبط کارآموزی 14

 دکتر حیدری ارائه تکالیف در جمع دانشجویانو نقدو بررسی آنها کارآموزی 15

 دکتر حیدری جویانو نقدو بررسی آنهاارائه تکالیف در جمع دانش کارآموزی 16

 دکتر حیدری جمع بندی و ارزشیابی  17

 

 

 :  منابع پیشنهادی برای مطالعه

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

 منابع فارسی

 انتشارات .ییهالکو کوروش دکتر و صباغیان حسین دکتر :تنظیم و ترجمه .گوردیس لئون تالی  اپیدمیولوژی .1

 گپ

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

 .چاپ

  آخرین گیالن، انتشارات گیالن، .تهرانی شجاعی اجتماعی. ترجمه حسین پزشکی پارك،ك. درسنامه و پارك،جی. 3

 .چاپ

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

 .شود مطالعه موجود

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

 :دانشجویان

6 .،موجود چاپ آخرین میرشیدا، انتشارات ن،تهرا. حیاتی آمار و اپیدمیولوژی. همکاران و محمدرضا مجلسی. 

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

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

 .درمان و بهداشت وزارت پژوهشی

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

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

11 .،آخرین کنکاش، انتشارات اصفهان، ،جانقربانی محسن ترجمه .پزشکی اپیدمیولوژی .همکاران و اس ریموند 

 .چاپ

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

 تحقیقات مراکز و تخصصی های سایت و مجالت مجموعه .13
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