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  (Course Plan)طرح دوره    

 

 کلی: مشخصات

 : بهداشت جامعه و سالمندیگروه آموزشی : پرستاری و مامایی نام دانشکده

 بیماریهای با مبارزه و اپیدمیولوژی اصول: نام درس

 ایران در شایع

 کارشناسی پرستاری: رشته تحصیلی

 

 مشخصات درس:

 بیماریهای با مبارزه و اپیدمیولوژی اصول نام درس:

 ایران در شایع

 ندارد پیش نیاز: نظری واحد 1عداد واحد: ت

 11-8ساعت یکشنبه   1011-1911تحصیلی: سال دوم زمان برگزاری :     نیمسال 

 دکتر فاطمه پاشایی ثابت   نام مدرس یا مدرسین :

 دکتر فاطمه پاشایی ثابتنام مدرس مسوول درس : 

 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی:
 Pashaii1392@gmail.com 
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 اهداف درس :

 هدف کلی : 

 یچرونر و ایجاد علل پیشووریری  پزشووکی و اپیدمیولوژی اصووول مورد در الزم عاتالاط انتقال درس این از هدف

 .اشدب می کشور شایع های بیماری گیرشناسی همه مورد در اختصاصی عاتالاط ارائه و جامعه در ها انتشار بیماری

 : 1اهداف اختصاصی

 .دهند توضیح را آن تاریخچه و کرده تعریف را اپیدمیولوژی .1

 .دهند افتراق هم از را اپیدمیولوژی با مرتبط مفاهیم .2

 .دهند توضیح را آن سطوح و پیشریری ها  بیماری طبیعی سیر بیماری  و سالمت مفاهیم .9

 .دهند توضیح را عفونت تظاهرات تغییرات و عفونت زنجیره بیماری  شدت تغییرات .0

 .کنند تحلیل را بیماریها از پیشریری و کنترل در آنها کاربرد و اپیدمیولوژیک مدلهای .5

 .دهند توضیح را آنها کاربرد و بهداشتی های میزان و ها شاخص .6

 .دهند شرح را اجتماعی بهداشت در عاتیالاط منابع .7

 .کنند نقد را جمعیتی های شاخص و جمعیت حرکات بهداشت  اپیدمیولوژی های جنبه .8

 .کنند تحلیل را آنها از هریک کاربرد موارد و اپیدمیولوژی مطالعات های روش .1

 .کنند بیان را مردم متالس حفظ و ها بیماری کشف در آن نقش و غربالرری .11

 .دهند شرح را بیماری انتقال های جنبه و ها اپیدمی انواع .11

 .دهند توضیح را ریا(الما بروسلوز  )سل  شایع عفونی های بیماری اپیدمیولوژیک های جنبه .12

را  اتیت(هپ رماتیسمی  تب عروقی  ها قلبی )سرطان مزمن غیرواگیر های بیماری اپیدمیولوژیک های جنبه .19

 .دهند شرح

 .کنند تحلیل را جنسی راه از منتقله بیماریهای اپیدمیولوژیک های جنبه .10

 .دهند افتراق هم از را سوانح و حوادث اپیدمیولوژیک های جنبه .15

  هاری بروسووولوز  کنرو  و کریمه )تب حیوان و انسوووان مشوووتر  بیماریهای اپیدمیولوژیک های جنبه .16

 .دهند شرح لیشمانیوز( را

                                                           

 منظور از اهداف اختصاصی   همان اهداف اصلی می باشد که به اجزاری کوچکتر تقسیم شده است .1 
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 وظایف/ تکالیف  دانشجویان :

 درس کالس در فعال و موقع به حضور 

 کالسی مباحث در شرکت و قبلی مطالعه 

 

 ارزشیابی دانشجو : 

 درصد از نمره کل مبنای ارزشیابی

 5 سیالک مباحث در مشارکت و فعال حضور

 2 لوژیاپیدمیو با مقاالت معتبر  مرتبط  شواهد از آخرین ارائه

 10 امتحان پایان ترم

 21 جمع کل 

 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه :

 الکوییه کوروش دکتر و صباغیان حسین دکتر: تنظیم و ترجمه. گوردیس لئون تالیف اپیدمیولوژی .

 گپ انتشارات

 ررن جامعه انتشارات. اسکندری منیژه و خراسانی پروانه تالیف: بهداشتی علوم در جامع اپیدمیولوژی 

 بیشتر طالعهم جهت معرفی منابع و ها ریفرنس صانعی( سیدحسن دکتر ترجمه) هول بیرل: مبنا اپیدمیولوژی 

 دانشجویان: 

  آخرین ری بش انتشارات تهران  ٔەپرستاران برای بیماریها با مبارزه و اپیدمیولوژی اصول. محمد میر حسینی 

 .شود موجود مطالعه چاپ

 انتشارات گیالن . تهرانی شجاعی حسین: ترجمه. اجتماعی – پزشکی درسنامه. پار    و پار  جی 

 .آخرین چاپ گیالن 

  ودموج چاپ آخرین میرشیدا  انتشارات تهران . حیاتی آمار و اپیدمیولوژی. همکاران و محمدرضا مجلسی. 



 

4 
 

 رمانک پزشکی علوم انتشارات کرمان . جانقربانی محسن: ترجمه. اپیدمیولوژی بر درآمدی. مارنز جودیت .

 .چاپ آخرین

 ات انتشار تهران .زیانپور مطهره و جانقربانی محسن:ترجمه. اپیدمیولوژی مبانی. همکاران و هول بیرل

 .درمان و بهداشت پژوهشی وزارت معاونت

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

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

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

 .چاپ آخرین

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

 تحقیقات مراکز و تخصصی های سایت و مجالت مجموعه 

 Maurer, Francee A. & Smith Claudia M. Community Health Nursing Theory 

and Practice: W.B.Saunders Company. 2008 

 Lancaster & Stanhope. Community Health Nursing: Mosby year book; Last 

Ed .American Journal of Epidemiology 

 Stanhope M, Lancaster J. Community and Public Health Nursing, Louis, 

Mosby. Last ed. 
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 جدول زمان بندی دروس :

 نام مدرس روش تدریس عنوان مطلب ساعت تاریخ شماره جلسه

 بووا مرتبط مفوواهیم توواریخچووه  و اپویوودمویوولوژی توعوریوف 8-11 1400/1/29 1جلسه 

 سطوح و پیشوریری ها  بیماری طبیعی سویر  اپیدمیولوژی

 بیماری شدت آن تغییرات

 سخنرانی 

 پاسخ  و پرسش

   پاورپوینت

 شده صداگذاری

 صدا بی یا

 دکتر پاشایی

8-11 1400/2/5 2جلسه   عفونت  مدلهای تظاهرات تغییرات و عفونت زنجیره   

 از ریپیشووری و کنترل در آنها کاربرد و اپیدمیولوژیک

 بیماریها

 سخنرانی 

 پاسخ  و پرسش

   پاورپوینت

 شده صداگذاری

 صدا بی یا

 دکتر پاشایی

8-11 1400/2/12 9جلسه   در اطالعاتی منابع بهداشووتی  های میزان و ها شوواخص 

 اجتماعی بهداشت

 سخنرانی 

 پاسخ  و پرسش

   پاورپوینت

 شده صداگذاری

 صدا بی یا

 دکتر پاشایی

8-11 1400/2/19 0جلسه   و جمعیت حرکات اپیدمیولوژی بهداشووت  های جنبه   

 جمعیتی های شاخص

 سخنرانی 

 پاسخ  و پرسش

   پاورپوینت

 شده صداگذاری

 صدا بی یا

 دکتر پاشایی

8-11 1400/2/26 5جلسه   هریک کاربرد موارد و اپیدمیولوژی مطالعات های روش 

 و بیماری ها کشووف در آن نقش و غربالرری آنها  از

 مردم سالمت حفظ

 سخنرانی 

 پاسخ  و پرسش

   پاورپوینت

 شده صداگذاری

 صدا بی یا

 دکتر پاشایی

8-11 1400/3/2 6جلسه   سخنرانی  بیماری  انتقال های جنبه و ها اپیدمی انواع 

 پاسخ  و پرسش
 دکتر پاشایی
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   پاورپوینت

 شده صداگذاری

 صدا بی یا

8-11 1400/3/9 7جلسه   )سل  شایع عفونی های بیماری اپیدمیولوژیک های جنبه 

 جنسی راه از منتقله بیماریهای ماالریا(  بروسلوز 

 سخنرانی 

 پاسخ  و پرسش

   پاورپوینت

 شده صداگذاری

 صدا بی یا

 دکتر پاشایی

8-11 1400/3/23 8جلسه   من مز غیرواگیر های بیماری اپیدمیولوژیک های جنبه 

 و انسان مشتر  بیماریهای سوانح  و حوادث

 نیوز(لیشما هاری  بروسلوز  کنرو  و کریمه )تب حیوان

 سخنرانی 

 پاسخ  و پرسش

   پاورپوینت

 شده صداگذاری

 صدا بی یا

 دکتر پاشایی

 

 نآنالیمی باشد که در جلسات  آنالینحداقل یک سووم کالسها به شکل آمورش  روش تدریس شوامل حضووری یا مجازی می باشود.

ی کالس ها ضروری م آنالینهماهنگ شوده   دانشوجویان محترم می توانند به رفع اشوکال نیز بپردازند. حضوور دانشوجویان در جلسان 

  باشد.

 

 


