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سالمت جامعه و سالمندی  گروه آموزشی:                                      پرستاری و مامايی دانشکده:    

 سالمندیپرستاری  ارشد  کارشناسی  تحصیلی: یرشتهو  مقطع    

 عملی  5/0نظری، 5/1 د: نوع واح 2 تعداد واحد:         کاربرد اپیدمیولوژی در پرستاری سالمندی  نام درس:

 نداردیش نیاز:پ    

 ، عملی حضوری   BBBمجازی، فضای  مکان برگزاری:    17-15  :ساعت    : شنبهزمان برگزاری کالس: روز

   دکتر راضیه السادات حسینیمسئول درس:                                    6تعداد دانشجویان:

  شرح دوره:

سازد که دانش و روش های اپیدمیولوژی را برای شناسایی و اولویت بندی مشکالت  این درس دانشجویان را قادر می  

، با طراحی مطالعات متناسب با استفاده  را سالمت سالمندان به کار گیرند و همچنین عوامل خطر مرتبط با مشکالت

از نتایج مطالعات صورت گرفته، شناسایی نموده و برنامه های پیشگیری را در سه سطح پیشگیری طراحی و پیشنهاد  

 نمایند.  

 هدف کلی: 

آشنننایی با دانش و روش های اپیدیمیولوژی و وگونگی کاربرد آن در پرسننتاری سننالمندی هدف از این درس انتقال  

 رای حل مشکالت سالمت جمعیت رو به افزایش سالمندان کشور است.ب

 :بینابینیاهداف 

 با گذار جمعیتی و تغییر شکل مشکالت سالمندی آشنا شود .1

 جنبه های اپیدمیولوژی بهداشت حرکات جمعیت و شاخص های جمعیتی را نقد کنند .2

 بشناسد و افتراق دهد مفاهیم مرتبط با اپیدمیولوژی را  .3

 خیصی و غربالگری را بشناسد و توضیح دهد شآزمون های ت  .4

در رابطه با مفاهیم اندازه گیری ابتال و میرایی به ویژه در دوران سالمندی توضیح داده و آن را تحلیل   .5

 نماید. 

 مرتبط با آن  را توضیح دهد سیر طبیعی بیماری های شایع دوران سالمندی و مفاهیم   .6

را تحلیل در دوران سالمندی  از بیماریها    گیریمدلهای اپیدمیولوژیک و کاربرد آنها در کنترل و پیش .7

 د کن

 روش های مطالعات اپیدمیولوژی و موارد کاربرد هریک از آنها را تحلیل کنند  .8

 در رابطه با مطالعات اپیدمیولوژیکی توصیفی و تحلیلی توضیح دهد  .9

 شیابی و نقد مطالعات اپیدمیولوژیکی مرتبط با سالمندی را انجام دهد ارز .10

کشور امریکا، کانادا، انگلیس، آلمان، وین، ژاپن را با ایران   گذار جمعیت و اپیدمیولوژی سالمندی در .11

 ) سمینار کالسی( مقایسه کند

 
 در رابطه با قسمت عملی درس: 

 سالمندی را نقد نماید مطالعات اپیدمیولوژیکی مرتبط با   .1

) معرفی یکی از بیماری های شننایع در دوران سننالمندی با  30  مرتبط با بخش عملی درس  سننمینار ارائه   .2

 تاکید بر جنبه ها و مفاهیم اپیدمیولوژی(
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 های تدريس:شیوه

 *پرسش و پاسخ  *سخنرانی برنامه ریزی شده   *سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLمسئله)یادگیری مبتنی بر حل   *بحث گروهی

 -----------------  )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 

 وظايف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید( 

 مشارکت منظم در بحث های کالسی •

 ارائه حداقل وهار مقاله جدید مرتبط با عناوین طرح درس به صورت بیب کارت )شفاهی و کتبی(  •

) معرفی یکی از بیمناری هنای شنننایع در دوران سنننالمنندی بنا تناکیند بر جنبنه هنا و مفناهیم   سنننمیننارارائنه  •

 اپیدمیولوژی )عملی(

 ارائه در کالس  و مرتبط با اپیدمیولوژی در سالمندی  مقاله  نقد  دو موردارائه  •

 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

. قسمت عملی درس در طی یک برقرار می باشد  BBB: جلسات به شکل مجازی در فضای  لطفاً نام ببرید()  سایر موارد

 روز با هماهنگی به صورت پرزنت دانشجویان در دانشکده انجام خواهد گرفت.

 

 )از نمره کل(  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

    آزمون میان ترم ندارد •

   آزمون پایان ترم ندارد •

    درصد نمره  20انجام تکالیف   •

 درصد نمره 10شرکت فعال در کالس   •

) معرفی یکی از بیماری های شننایع در دوران سننالمندی با  30ارائه سننمینار مرتبط با بخش عملی درس  •

 تاکید بر جنبه ها و مفاهیم اپیدمیولوژی(

 درصد 20ش گزار و ارائه و تهیه  مقاله اپیدمیولوزیکی در سالمندی  مورد نقد دوارائه  •

کشور امریکا، کانادا، انگلیس، آلمان، وین، ژاپن را با ایران مقایسه   گذار جمعیت و اپیدمیولوژی سالمندی در •

 درصد  20) سمینار کالسی( کند

 

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح              جور کردنی           ایوندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

 -----------  )لطفا نام ببرید( سایر موارد
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 :: )لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه

 
 

 

 

 

 جدول هفتگی  کلیات    ارائه ی درس 

 استاد مربوط عنوان مطالب تاريخ جلسه

گذار ،مفاهیم مرتبط با اپیدمیولوژیآشنایی با طرح درس،  24-7-1400 1

 جمعیتی و تغییر شکل مشکالت سالمندی

 حسینیدکتر  

جنبه های اپیدمیولوژی بهداشت حرکات جمعیت و شاخص های   1-8-1400 2

 در سالمندیجمعیتی 

 دکتر حسینی

 حسینیدکتر   مفاهیم اندازه گیری ابتال و میرایی به ویژه در دوران سالمندی   8-8-1400 3

سیر طبیعی بیماری های شایع دوران سالمندی و مفاهیم مرتبط   15-8-1400 4

 را توضیح دهد  با آن 

 حسینیدکتر  

مردم را    سالمتی و نقش آن در کشف بیماری ها و حفظ  گرغربال 22-8-1400 5

 بیان کنند  

 دکتر حسینی

پیش 29-8-1400 6 و  کنترل  در  آنها  کاربرد  و  اپیدمیولوژیک  از   گیریمدلهای 

 در سالمندی   بیماریها را 

 دکتر حسینی

روش های مطالعات اپیدمیولوژی و موارد کاربرد هریک از آنها را   6-9-1400 7

 در سالمندی  

 حسینیدکتر  

 دکتر حسینی مطالعات اپیدمیولوژیکی توصیفی  13-9-1400 .8

 دکتر حسینی مطالعات اپیدمیولوژیکی تحلیلی 20-9-1400 9
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 دکتر حسینی ارزشیابی و نقد مطالعات اپیدمیولوژیکی مرتبط با سالمندی   27-9-1400 10

 دکتر حسینی ارائه دانشجویان  4-10-1400 11

12 11-10 -

1400 
 دکتر حسینی ارائه دانشجویان 

عصر متعاقبا طبق هماهنگی با   4صبح لغایت  8تاریخ جلسه عملی دانشجویان به مدت هشت ساعت از ساعت 

 دانشجویان اعالم خواهد شد 


