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                                 سالمت جامعه گروه آموزشی:                                                        پرستاری و مامایی    دانشکده:

 97-98 اولنیمسال : تحصیلی نیمسال و سال                اورژانس 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:                            10-12 :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:

تجزیه و تحلیل و کاربرد آن در سی همه گیری شنابه دنشجویان فرصت داده می شود تا با اصول و مبانی نحوی که 

 آشنا شوند.  مشکالت بهداشتی جامعه در هنگام وقوع فوریتها و حوادث

 هدف كلی: 

چگاونگی علال   هدف از تدریس این واحد، آشنایی دانشجویان با توزیع وضعیت سالمت، بررسی فراوانی، الگوهاا،  

ه است که شامل جمع آوری و تجزیاه و تحلیال داده   انتشار و کنترل بیماریها)به خصوص بیماریهای شایع( در جامع

بیماریها و بهره گیری از این داده ها و انتقال اطالعات الزم به فراگیران به منظور ارزیابی خطار هماه   های مربوط به 

نترل اپیدمی های عفونی پس از حاوادث و اورژاناس مای    گیریهای بعد از حوادث و روش های بررسی احتمال و ک

   باشد.

 :بینابینیاف اهد

 پس از اتمام برنامه دانشجویان قادر خواهند بود:

 لوژی و کاربرد آن را شرح دهند.اپیدمیو -1

 نگاه اپیدمیولوژی به بیمار و بیماری در جامعه را به خوبی شرح دهند. -2

 نحوه برخورد با اپیدمی بیماریها را به خوبی توضیح دهند. -3

 ه خوبی بررسی نمایند.قادر باشند، علل اپیدمی در زمان حوادث را ب -4

 قادر باشند عوامل خطر بیماریهای عفونی پس از حوادث و اورژانس را به خوبی بیان کنند. -5

 باشند، عوامل خطر بیماریهای عفونی پس از حوادث و اورژانس را به خوبی تعیین کنند.قادر  -6

 د.روشهای استقرار سیستم های پایش و مراقبت از بیماریها را به خوبی توصیح دهن -7

 برخی از تجارب و راهبردهای ایران و جهان در پیشگیری از مصدومیتها و بالیا را به خوبی شرح می دهند. -8

 و حرفه ای در اپیدمیولوژی را به خوبی بیان می کنند. اصول اخالقی -9
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 های تدریس:شیوه 

 اداره در جویاندانشت و شده مشخص قبل از جلسات مباحث .گردد می تشکیل گفتگو و بحث صورت به ها کالس

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

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

 وظائف وتکالیف دانشجو

 از قبل تعیین شدهمربوط به هر جلسه، بر اساس برنامه های تهیه و ارائه تکالی   -1

 و گزارش آن. فوریتیک یک ژبررسی اپیدمیولو -2

و ارائاه گازارش آن باه صاورت      ،یا نمونه معارف از آن  فوریت،انجام یک مطالعه اپیدمیولوژیک میدانی در یک  -3

 سمینار در کالس

 ارزشیابی:

 ارزشیابی قرار می گیرند.مورد از طریق ارائه تکالیف به شرح زیر دانشجویان 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

 

 از امتیاز هر فعالیت و اجرای منظم فعالیت ها در زماان تعیاین شاده ضاروری اسات. در      %50کسب حداقل 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 ، نگاه اپیدمیولوژی به بیمار و بیماری در جامعهمفاهیم مرتبط تعریف اپیدمیولوژی و 9/7/97 2

 دکتر حیدری سطوح پیشگیری -اندازه گیریهای اساسی در اپیدمیولوژی، اندازه گیری شاخص های میرایی و ابتالء 16/7/97 3

 دکتر حیدری ها در زمان حوادثعلمی اپیدمی بررسی شیوه های 23/7/97 4

 دکتر حیدری ها در زمان حوادث، الگوهای اپیدمیولوژیکبررسی علل اپیدمی 30/7/97 5

 دکتر حیدری اصول اخالقی و حرفه ای در اپیدمیولوژی  -گیریها پس از بالیایابی خطر همهارز 7/8/97 6

 دکتر حیدری روشهای استقرار تیم های پایش و مراقبت از بیماریها 14/8/97 7

 دکتر حیدری تجارب و راهبردهای ایران و جهان در پیشگیری از مصدومیتها و بالیا  21/8/97 8
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 وظف به استفاده از آخرین چاپ منابع می باشند()دانشجویان م

 منابع فارسی

 انتشارات .هالکویی 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

 .پچا

  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 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 چاپ آخرین میرشیدا، انتشارات تهران،. 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 بیگل 

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

 تحقیقات مراکز و تخصصی های سایت و مجالت مجموعه .13
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