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 رح درس:ش

محوري و براساس یادگیري فعال برنامه  ریزي شده است. به نحوي که به دانشجویان فرصت داده می شوود  -ارائه این درس به صورت دانشجو 

ر حو  دتا با اصول و مبانی اپیدمیولوژي آشنا شده ، مفاهیم بیماري و سالمت و الگوهاي اپیدمیولوژیکی را شناخته و توانایی بکوارگیري آناوا را 

مشکالت باداشتی کسب نماید. شناسایی روش هاي اپیدمیولوژیک، درك شاخص هاي باداشت جامعه و آگاهی از منابع اطالعاتی در باداشوت 

 جامعه از دیگر مواردي است که دانشجویان را در جات کنترل و پیشگیري از بیماري ها توانمند می سازد.   

 :اهداف

 برنامه.باشد آشنا اپیدمیولوژي معل کاربردهاي و ممفاهی با دانشجو رود می انتظار درس پایان در :کلي هدف

 با بمناس مداخالت بتواند.و بشناسد را هایشان چالش و بداند را کشور سطح در زمینه این در شده اجرا هاي

 .کند ارائه جامعه اجتماعی و فرهنگی شرایط

 :مطالب رئوس

 اپیدمیولوژي وکاربردهاي آن-

 ولوژي به بیمار وجامعهنگاه اپیدمی

 نحوه برخورد با اپیدمی بیماریاامطالعات اپیدمیولوژیک

 یکژمدل هاي اپیدمیولو

(The epidemiologic triad the web of causation, Dever, s epidemiologic model) 

 ومدل هاي انتقال جامعه(Markov Chain Model) کاربرد مدل زنجیره مارکوف

 قبتااي باداشتی اپیدمیولوژي در مرا

 رویکرد اپیدمیولوژي در ارزیابی برنامه هاي غربالگري 

 اندازه گیري وبرایندهاي مراقبتااي باداشتی

 تجارب وراهبردهاي ایران وجاان در پیشگیري از مصدومیت هاوبالیا

 اصول مدیریت حوادث جمعی بزرگ

 اصول اخالقی وحرفه ایدر اپیدمیولوژي

 
 

 روش تدريس 

ورت بحث و گفتگو تشکی  می گردد. مباحث جلسات از قب  مشخص شده و دانشجویان در اداره کالس مشوارکت فعوال دارنود. کالس ها به ص

هدایت مباحث درسی با اساتید خواهد بود. در تمامی جلسات دانشجویان موظف به مطالعوه، شورکت فعوال در مباحوث درسوی و نقود مقوا ت 

 مرتبط خواهند بود. 

 



 

          دانشجووظائف و تکالیف 

 تایه و ارائه چکیده مقا ت در جلسات از پیش تعیین شده  -1

تایه و تنظیم یک کتابنامه و مقاله نامه از کتب و مقا ت روز آمد در مورد بیماري ها و مباحث اپیدمیولوژي با ذکر آدرس سوایت و  -2

 ر ارائه و تحوی  مطالب الزامی است. یا کتابخانه اي که در ان مقاله قاب  دست یابی است. / رعایت زمان بندي د

انجام یک مطالعه اپیدمیولوژیک و یا بکارگیري الگوهاي اپیدمیولوژي براي ح  مشکالت رایج باداشوتی و گوزارش  آن بوه صوورت  -3

 .خالصه آن به دانشجویان ارائه سمینار در کالس مطرح شده و 

 ارزشيابي:

 دانشووووجویان بووووا رعایووووت اصوووو  دانشووووجو محوووووري از طریوووور ارائووووه تکووووالیف بووووه شوووورح زیوووور مووووورد ارزشوووویابی قوووورار 

 می گیرند.

 

 امتیاز                    ارزشیابی:

 15تایه و تنظیم چکیده ها                                                                               

 5ابنامه و مقاله نامه                                                             تایه و تنظیم یک کت

                                                                 35                                                                    کیولوژیدمیمطالعه اپ کی انجام 

 10ث هاي گروهی و حضور فعال                                                        شرکت در بح

 35آزمون ناایی                                                                                            

                                                                                          100                                                                                                    جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مدرس ن دروس.يعناو خيتار فيرد

1 22/6/95  
 تعطی  رسمی

عید سعید قربان   

 الس آشنایی با درس اپیدمیولوژي و روش اداره ک
 نیا یخانم فراها ن

2 92/6/95  
 "            " و کاربردهاي آن ولوژيیدمیاپ

3 5/7/95  
 "            " جامعه در بیماري و بیمار به اپیدمیولوژي نگاه

4 12/7/95  
 "            " ها بیماري اپیدمی با برخورد نحوه

5 19/7/95  
 "            " اپیدمیولوژیک مطالعات

6 

26/7/95  یکژمدل هاي اپیدمیولو 

(The epidemiologic triad the web of causation, Dever, s 

epidemiologic model) 

ومدل هواي انتقوال (Markov Chain Model) کاربرد مدل زنجیره مارکوف

 جامعه

"            " 

7 3/8/95  
 "            " باداشتی هاي مراقبت در اپیدمیولوژي

8 10/8/95  
 "            " غربالگري هاي برنامه ارزیابی در اپیدمیولوژیک ویکردر

9 17/8/95  
 "            "              باداشتی هاي مراقبت ارزیابی در اپیدمیولوژي کاربرد

10 
24/8/95  

 "            " /1/9باداشتی هاي مراقبت برآیندهاي و گیري اندازه

11 1/9/95  
 "            " بالیا و ها مصدومیت از پیشگیري در جاان و ایران راهبردهاي و تجارب

12 8/9/95  
 تعطی  رسمی

 رحلت حضرت رسول
 "            " بزرگ جمعی حوادث مدیریت اصول

13 15/9/95  
 "            " اپیدمیولوژي در اي حرفه و اخالقی اصول



 

 فرم راهنماي انجام تحقیر اپیدمیولوژي

 سالمت جامعه رشناسی ارشدپرستاريدانشجویان کا

 نمره عناوین درس ردیف

1 
 تعریف مشک  و طرح سوال پژوهشی

 
5 

2 
 طراحی مطالعه اپیدمیولوزیک مناسب

 
5 

 مشخص کردن متغیرهاي اصلی در تحقیر مورد نظر 3
3 

 

 مشخص کردن محیط پژوهش مناسب براي انجام تحقیر و د ی  انتخاب آن 4
2 

 

 ح نتایج تحقیر براساس اصول اپیدمیولوژي توصیفی و تحلیلیتوضیح و تشری 5
10 

 

6 
ذکر نظریات و پیشناادات محقر در چارچوب الگوهاي اپیدمیولوژیک جات برطرف کردن 

 مشک  مورد نظر

10 

 

 جمع 7
35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ارزشيابي مشارکت در مباحث درسي 

 جلسات

 

 نام دانشجو

1 2 3 

 

4 

 

5 

 

6 7 8 9 10 
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12 

 

13 

 

14 

 

 جمع

1-                

2-                

3-                

4-                

5-                 

6-                

7 -                

8-                

9-                

10-                

  

 

 

 

 

 



 



 


