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              پرستاریگروه آموزشی:                   پرستاری و مامایی خرم آباد کده:دانش

               چهارم پرستاریترم  تحصیلی: یرشتهو مقطع 

 1931-1931اول  نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی     

            اصول اپیدمیولوژی ومبارزه با بیماریهای واگیر وغیرواگیر : نام واحد درسی

زمان برگزاري       ندارد  یش نیاز:پ  نظرید:نوع واح  1        تعداد واحد:

          2کالس  مکان برگزاری:   4-2 :ساعت                شنبه  سه:كالس: روز

 نفر  93 تعداد دانشجویان:

 آزاد ساعات مشاوره با دانشجو: فریده ملکشاهیمسئول درس: 

 رح دهید()لطفا ش شرح دوره:

این درس به منظور آشنا کردن دانشجویپرستاری با اصول همه گیر شناسی و 

کاربد آن در تجزیه و تحلیل مشکالت بهداشتی جامعه می باشد. بدین منظور 

مفاهیمی چون سالمت و بیماری، پیشگیری و سطوح آن ، غربالگری، تغییرات شدت 

ژی ، سنجش تندرستی وبیماری ، اپیدمیولو بیماری و مراحل سیر بیماری، مدل های

انواع مطالعات اپیدمیولوژیک ؛ زنجیره علل بیماری ها ؛ اپیدمیولوژی و 

پیشگیری، اپیدمیولوژی بیماری های واگیر دار، اپیدمیولوژی مراقبت های 

بهداشتی درمانی و سیاست بهداشتی ، برنامه ریزی و ارزیابی مراقبت های 

 پرداخته می شود. بهداشتی 

انتقال اطالعات الزم در مورد هدف کلی این درس )لطفا شرح دهید( لی: هدف ک

اصول اپیدمیولوژی و پزشکی پیشگیری، علل ایجاد و چگونگی انتشار بیماریها 

در جامعه و ارائه اطالعات اختصاصی در مورد همه گیر شناسی بیماریهای شایع 

 .کشور می باشد
 (ه ها و سطوح مختلف بنویسیداهداف را با توجه به حیط)بینابینی:اهداف 

  رابیان نماید  )تاریخچه ، مفاهیم ، نقش ..........( كلیات اپیدمیولوژی
 را لیست نموده و توضیح دهد  و ارتقاء  عوامل موثر بر بهداشت و سالمت جامعه

 انواع مطالعات اپیدمیولوژیک را لیست و با هم مقایسه نماید 
 ماعی لیست و کاربرد هر کدام را توضیح دهدمنابع اطالعاتی را در بهداشت اجت

را شناسایي و نقش آنها را در سالمت جامعه بیان نماید مدلهای اپیدمیولوژیک 

. 
مفاهیم و كاربرد ،انواع ایمن سازي موثر  در سالمت مردم  را توضیح و انواع 

 آنها را با هم مقایسه نماید

 مردم را بیان نماید غربالگري و نقش آن در کشف بیماریها و حفظ سالمت

جنبه های اپیدمیولوژیک بیماری منتقله از طریق جنسی را شناسایی و راهای 

 کنترل و پیشگیری را بیان نماید

جنبه های اپیدمیولوژیک بیماری غیر واگیر را شناسایی و راهای کنترل و 

 پیشگیری را بیان نماید

رل و پیشگیری را بیان جنبه های اپیدمیولوژیک سوانح را شناسایی و راهای کنت

 نماید

 

 های تدریس:شیوه

 *پرسش و پاسخ   *سخنرانی برنامه ریزی شده   *سخنرانی

یااادگیری مبتناای   (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  *بحث گروهی

 (TBLبر تیم)

 ----------------- )لطفًا نام ببرید( سایر موارد

 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

یه تکالیف در موعد مقرر تعیین شده بایستی ارائه شود در غیر اینصورت مشمول کل

یقه میباشد، حضور دانشجو  و رعایت قوانین دق 131کسر نمره خواهد شد. مدت کالس 
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آموزشی الزامی است. از ورود و خروج قبل ار موعد خودداری شود. استفاده از 

همراه به هر صورت خالف قوانین آموزشی و مشمول کسر نمره خواهد شد. غیبت مجاز از 

 جلسه و بیشتر از آن منوط به شورای آموزشی است.  9کالس 

 

 :  وسایل کمک آموزشی

سااایر   *پروژکتور اسالید  خته و گچت  *وایت برد

 فیلمهای آموزشی  موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

  نمره  9انجام تکالیف *  نمره 91آزمون پایان ترم

 نمره 9شرکت فعال در کالس * 

 

 نوع آزمون

 -صحیح جور کردنی          *ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

  غلط

 
  )لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه 

Farmer,R& Miller ,D. Lecture notes on Epidemiology and Community Medicine.(Lasted) Oxford: 

Blackwell 

-Stanhope M . Lancaster J . Community public health nursing. Seventh Edition  . Mosby co2010. 

،ترجمه حسین  4و1پارک ،ک و پارک جی.درسنامه پزشکی و پیشگیری اجتماعی .جلد 

 1931شجاعی تهرانی 

گوردیس ،لئون.اپیدمیولوژی .حسین صباغیان و کوروش هالکویی نائینی انتشارات 

     1931گپ 

انتشارات حسین و همکاران. کلیات جامعه بهداشت عمومی.ج دوم و شوم. حاتمی 

  1932د ارجمن

مازنر وبان.اصول اپیدمیولوژی .ملک افضلی و ناصری .تهران مرکز نشر 

 1934دانشگاهی 

 

 

نیمسال   اپیدمیولوژی و بیماریهای واگیر درس  یجدول هفتگی کلیات  ارائه

 . دکتر فریده ملکشاهی1931اول 

استاد  عنوان مطالب تاریخ جلسه

 مربوط

1 

29/6/31 

بیان  معارفه ؛ بیان اهدف درس ، 

و برنامه درسي و نحوه ارزشیابي 

و  معرفي رفرنسهاي درس و تعریف

مفاهیم سالمت و بیماری ،تعریف و 

اپیدمیولوژي ،سیر طبیعی  تاریخچه 

 بیماریها ،سطوح پیشگیری   

دکتر 

 ملکشاهی

2 39/6/31 مدلهای اپیدمیولوژیک) چند علیتی  

،عامل ،میزبان ،محیط( و کاربرد 

پیشگیری از آن ها در کنترل و 

 بیماریها

دکتر 

 ملکشاهی

دکتر  منابع اطالعاتي دربهداشت اجتماعي 6/7/31 3

 ملکشاهی
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جنبه های اپیدمیولوژیک بهداشت  19/7/31 4

 حرکات جمعیت و شاخص های جمعیتی،

و  شاخص ها ومیزان هاي بهدلشتي

 کاربرد آن در اپیدمیولوژی

دکتر 

 ملکشاهی

های انتقال  انواع اپیدمی و جنبه 23/7/31 5

  بیماری

دکتر 

 ملکشاهی

دکتر  انواع مطالعات دراپیدمیولوژي 27/7/31 6

 ملکشاهی

غربالگري و نقش آن در کشف  4/3/31 7

 بیماریها و حفظ سالمت مردم

دکتر 

 ملکشاهی
جنبه های اپیدمیولوژیک بیماریهای  11/3/31 8

مشترک انسان و حیوان) سل 

ث ،بروسلوز، هاری ،ماالریا ، خواد

 و سوانح

دکتر 

 ملکشاهی


