به نام آنکه جان را فکرت آموخت

دانشگاه علوم پسشکي لرستان
مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکي
واحد برنامهریسی درسي و آموزشي
طرح دوره )(Course Plan

دانشکذه:

پرستاری و مامایی خرم آباد

مقطع:کارشناسی

گروه آموزشی:مامایی

رشتهی تحصیلی :مامایی

نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی:دوم 95-96

ًبم ٍاحذ درعی :اصول اپیذمیولوژی و مبارزه با بیماریها ( بهذاشت ) 2
ًَع ٍاحدً :ظزی
ًظزی -اًگل ؽٌبعی ٍ قبرچ ؽٌبعی
سهبى ثزگشاری كالط :رٍس:ؽٌجِ

تؼذاد ٍاحذ2 :

حیؼ ًیبس یب ّوشهبى  :اصَل خذهبت ثْذاؽتی جبهؼِ – هیکزة ؽٌبعی
هکبى ثزگشاری :داًؾکذُ پزعتبری ٍ هبهبیی-كالط 6

عبػت8-10 :

هغئَل درط :دكتز جٌبًی اعبتیذ
تؼذاد داًؾجَیبى20 :
عبػبت هؾبٍرُ ثب داًؾجَ :یکؾٌجِ  ٍ 8-10ؽٌجِ 12-14:

 :دكتز جٌبًی

شرح دوره :در عَل ایي دٍرُ داًؾجَ ثب تؼزیف اپیذهیَلَصی –اصغالحبت رایج در آى – اًَاع رٍؽْبی هغبلؼِ
اپیذهیَلَصیکی -ػلل ٍ ػَاهل هَثز در ایجبد ٍ اًتؾبر یک ثیوبری یب هؾکل ٍ اپیذهیَلَصی اًَاع ثیوبریْبی كَدكبى ٍ
ثشرگغبالى آؽٌب هی ؽَد.
ّذف كلی :آؽٌب ؽذى داًؾجَ ثب اپیذهیَلَصی –اصغالحبت رایج در آى – اًَاع رٍؽْبی هغبلؼِ اپیذهیَلَصیکی -ػلل ٍ ػَاهل
هَثز در ایجبد ٍ اًتؾبر یک ثیوبری

اهذاف بینابینی(:اهذاف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسیذ)
پظ اس اتوبم ثزًبهِ داًؾجَ قبدر خَاّذ ثَد :
 -1تؼزیف اپیذهیَلَؤی را ثیبى كٌذ.
ً -2قؼ ػَاهل هختلف در ایجبد ثیوبریْب را ؽزح دٌّذ.
 -3عجقِ ثٌذی ػَاهل ثیوبریشا را تَضیح دٌّذ.
 -4پیؾگیزی ٍ هزاحل هختلف آى را ثیبى كٌٌذ.
 -5كلیبت ٍ اًَاع هغبلؼبت اپیذهیَلَصیک را تَضیح دٌّذ.
 -6غزثبلگزی را ثیبى كٌٌذ.
 -7اپیذهیَلَصی ٍ كٌتزل ثیوبریْبی كَدكبى را ثذاًذ .
 -8اپیذهیَلَصی ثیوبریْبی هْن ثشرگغبالى را ؽزح دّذ.

شیوههای تذریس:


 پزعؼ ٍ پبعخ
یبدگیزی هجتٌی ثز تین()TBL
)PBL

عخٌزاًی عخٌزاًی ثزًبهِ ریشی ؽذُ
ثحث گزٍّی یبدگیزی هجتٌی ثز حل هغئلِ(
عبیز هَارد (لغفبً ًبم ثجزیذ) -----------------
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وظایف و تکالیف دانشجو( :لطفا شرح دهیذ)
.1حضَر ثوَقغ در كالط
.2حضَر فؼبل ٍثبًؾبط دركالط
 .3خبهَػ ًوَدى هَثبیل خَد
.4در جلغبت ثؼذی ثبآهبدگی در كالط ؽزكت ًوبیذ.
.5اس ؽلَغی ٍّوْوِ دركالط ثپزّیشد
 .6هؾبركت فؼبالًِ در اًجبم اهَر هحَلِ ٍ اًجبم تکبلیف
وسایل کمک آموزشی:
 پزٍصكتَر اعالیذ
ٍایت ثزد تختِ ٍ گچ
عبیز هَارد (لغفبً ًبم ثجزیذ) --------------



نحوه ارزشیابی و درصذ نمره( :از نمره کل)
آسهَى پبیبى تزم  50درصذ ًوزُ
ؽزكت فؼبل در كالط 5درصذ ًوزُ

آسهَى هیبى تزم  40درصذ ًوزُ
اًجبم تکبلیف  5درصذ ًوزُ
عبیز هَارد (لغفبً ًبم ثجزیذ) ----------
نوع آزمون
چٌذگشیٌْبی
تؾزیحی پبعخ كَتبُ
عبیز هَارد (لغفب ًبم ثجزیذ) -----------

جَر كزدًی

 صحیح -غلظ



منابع پیشنهادی برای مطالعه( :لطفا نام ببریذ):
 .1هٌبثغ هؼتجز ٍ ثِ رٍس اپیذهیَلَصی
.2اصَل اپیذهیَلَصی هبسًز ٍ جَدیت عي آخزیي چبح
.3اپیذهیَلَصی گَردیظ آخزیي چبح
 .4هزاقجت ادغبم یبفتِ كَدک عبلن ( ٍیضُ غیز پشؽک )
 .5درعٌبهِ پشؽکی ٍپیؾگیزی اجتوبػی (ج ) 1-4پبرک  ،جی .ای  .آخزیي چبح
 .6هزاقجتْبی ادغبم یبفتِ ًبخَؽیْبی اعفبل ( ٍیضُ غیز پشؽکبى ٍ.سارت ثْذاؽت .هؼبًٍت عالهت .دفتز عالهت
خبًَادُ ادارُ كَدكبى
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جذول هفتگی کلیات ارائهی درس
جلسه

تاریخ

عنوان مطالب

استاد مربوط

1

1395/11/9

ػلن اپیذهیَلَصی ٍ تؼبریف هزثَعِ

دكتز جٌبًی

2

11/16

پیؾگیزی ٍ هزاحل آى

دكتز جٌبًی

3

11/23

كلیبت ٍ اًَاع هغبلؼبت اپیذهیَلَصیک

دكتز جٌبًی

4

11/30

كلیبت ٍ اًَاع هغبلؼبت اپیذهیَلَصیک

دكتز جٌبًی

5

12/7

اپیذهی ّب ٍ چگًَگی ثزرعی آًْب

دكتز جٌبًی

6

12/14

غزثبلگزی

دكتز جٌبًی

7

12/21

اپیذهیَلَصی ٍ كٌتزل ثیوبری قبثل پیؾگیزی
ثَعیلِ ٍاكغي

دكتز جٌبًی

8

1396/1/19

اپیذهیَلَصی ٍ كٌتزل ثیوبری قبثل پیؾگیزی
ثَعیلِ ٍاكغي(اداهِ )

دكتز جٌبًی

9

1/26

هزاقجتْبی ادغبم یبفتِ كَدک عبلن

دكتز جٌبًی

10

2/2

اپیذهیَلَصی ٍ كٌتزل ثیوبریْبی كَدكبى (
اعْبل )

دكتز جٌبًی

11

2/9

اپیذهیَلَصی ٍ كٌتزل ثیوبریْبی كَدكبى (
ثیوبریْبی تٌفغی  ،ػفًَتْبی گَػ ٍحلق ٍ
ثیٌی )

دكتز جٌبًی

12

2/16

اپیذهیَلَصی ٍ كٌتزل ثیوبریْبی كَدكبى (
اختالالت رؽذ ٍ تکبهل  ،آًوی )

دكتز جٌبًی

13

2/23

اپیذهیَلَصی ثیوبریْبی هْن ثشرگغبالى ( عل ،
تت هبلت  ،هبالریب ٍ)......

دكتز جٌبًی

14

2/30

اپیذهیَلَصی ٍ كٌتزل ثیوبریْبی غیز ٍاگیز ٍ
ػَاهل خغز هزثَعِ ( عزعبًْب  ،رٍهبتیغن ،
ثیوبریْبی قلجی )

دكتز جٌبًی

15

3/6

اپیذهیَلَصی ٍ كٌتزل ثیوبریْبی غیز ٍاگیز ٍ
ػَاهل خغز هزثَعِ ( دیبثت  ،فؾبرخَى  ،پَكی
اعتخَاى اختالالت اعکلتی ) ).....

دكتز جٌبًی

16

3/13

كلیبتی در ثبرُ ثیوبریْبی خبؿ در ایزاى ( ّبری
 ،جذام ٍ).....

دكتز جٌبًی
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