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 ثغوِ تؼبلي

 

 

 

 داًؾكذُ پزعتبري ٍ هبهبيي

 داًؾگبُ ػلَم پشؽكي ٍ خذهبت ثْذاؽتي درهبًي ايزاى

 يپزعتبر يهقطغ : کبرؽٌبع

 يعبلوٌذ يَلَصيذهياپ يکبرآهَسًبم درط:  

 ( Course Planطزح دٍرُ)

 89-89ًيوغبل اٍل  عبل تحقيلي 

  يذُ ثبعتبًيدکتز فزتذٍيي ٍ ثبسًگزي: 

 7989هبُ  هْزتبريخ ثبسًگزي: 

 يعبلوٌذ يَلَصِيذهياپ يکبراهَسػٌَاى دٍرُ: 

 يثْذاؽت جبهؼِ ٍ عبلوٌذگزٍُ آهَسؽي: پزعتبري 

 يعبلوٌذ يارؽذ پزعتبر هقطغ تحقيلي: کبرؽٌبعي

         يٍاحذ کبراهَس  7تؼذاد ٍاحذ: 

 ّفتِ دٍم تزم  9در  71تب  9عبػت ّب دٍؽٌجِ   : ػولي ٍاحذ   سهبى ثزگشاري

                    يذُ ثبعتبًيدکتز فز:  اعتبدًبم 

 

   :          هقذهِ

 ياًذاسُ هرا جبهؼِ  يٍ اجتوبػ يعالهت فزد ، اعت ثْذاؽت ٍ يپشؽك ِيپب ػلَم اس يا¬ؽبخِکِ  Epidemiology يَلَصيذهياپ

 ٍ راُ يدرهبً يهزاقجتْبٍ ثِ ، ًوَدُ ييعبرا ؽٌب غ آًْب ٍ ػَاهل هَثز ثز آًْبيل دادُ ّب در عطح جبهؼِ ، تَسيٍ تحل يٍ ثب گزدآٍر زديگ

 يذهَلَصياپهزثَط ثِ  ياًجبم کبرّبضزٍرت  .پزداسديدر عطَح هختلف ه يثْذاؽت يخذهبت ٍاحذ ّب يبثيارس  ٍ يؾٌْبديپ يحل ّب 

 يٍ الگَ يذ ثِ سًذگياه ز دريي، تغ يز ّزم عٌييتَلذ ٍ هزگ در جبهؼِ ٍ تغ يعالهت جبهؼِ در الگَ يز ػوذُ در الگَييتغ در خقَؿ

هثل ٍثب ٍ  يػفًَ يّب يربويغ اس ثيؽب يّب يوبريز در ثييتغالجتِ ٍاضح اعت .  افزاد جبهؼِ هٌجولِ عبلوٌذاىغ در يؽب يّب يوبريث

 يوبريث يتيک ٍ هذل ػليَلَصيذ هياپ يغ ٍ الگَيتفبٍت تَسش يٍ ًک ي، عزطبى ٍ اختالالت هتبثَل يػزٍق يقلج يّب يوبريعل ثِ عوت ث



 

 

ٍ حل آًبى فزاّن  يثزرع يرا ثزا يذيجذ يچبلؼ ّب ٍدر عالهت جبهؼِ ، تحزک  يٍ رٍاً ي، ؽغل يطيًقؼ ػَاهل هح ،ذ يجذ يّب

 عبسد. يه يضزٍرٍ ػلل هَثز ثز آى را  عبلوٌذاىق در عالهت يتَجِ ٍ تحق ِ اعت ٍعبخت

 ّذف کلي:  

ٍ  يوبريثٍ  يعالهت يل دادُ ّبيتحلک پزٍصُ يٍ اًجبم  يک عبلوٌذيَلَصيذهياپثب هفبّين  يعبلوٌذ يبى ارؽذ پزعتبرآؽٌبيي داًؾجَي

 يزين گيِ هغئَالى در تقوتَاًذ ث يه ل دادُ ّبيي راعتب تحليادر  اعت.در عبلوٌذاى  يعالهتارتقبء  يؼ ثزًبهِ ّبيٍ پب يبثيارسؽش يً

ثِ  رٍد¬ياًتظبر هذ. يعبلوٌذاى کوک ًوبارتقبء عالهت  يثزاي رٍػ ّب ياًتخبة ثْتز ٍ يٌِ اثز ثخؾيثز ؽَاّذ ٍ تَجِ ثِ ّش يهجتٌ

عبلوٌذاى ٍ عالهت  يوبريٌِ ثيدر سه يبعت گذاريٍ ع يزيگ نيتقو يهزاکش افل درن يٌذُ قبدر ثبؽيدر آ يػٌَاى پزعتبر عبلوٌذ

 .نيل ثبؽيدخ

  .ًظبم عالهت را تؼزيف کٌذرا در هَرد هغبلِ هزثَط ثِ اثشارّبي اًذاسُ گيزي  ٍ يهٌبثغ اطالػبتبى يرٍد داًؾجَ يلذا اًتظبر ه

 هؾخـ عبسد. )ًغجت،تٌبعت،هيشاى ..( راز يًظاثشارّبي اًذاسُ گيزي  ٍتَفيف در هطبلؼِ حبضز را  يرٍيكزد اپيذهيَلَصيك

ؽبخـ ّبي  ى ثقب،هيشا هيشاى اختقبفي هزگ ثز حغت عي ٍ جٌظ، ،زيٍ ه : هيشاى خبم هزگز ي)ًظ يكؽبخـ ّبي هْن اپيذهيَلَسي

 کٌذ يبثي( را ارسيوبريث يٍ فزاٍاً ؽيَعب ياثتال 

هذل هثلث اعتفبدُ اس ثب ٍ در فَرت اهكبى ُ ًبم ثزدهَرد ًظز را اًَاع هذل ّبي اکَلَصيک در ارتجبط ثب ػليت ثيوبري اس  يكي يزيثكبرگ

ّوچَى ػَاهل داخلي )ش يٍ ًػبهل ثيوبري سا،هحيط ٍ هيشثبى( ذ ثز ي)ثب تبک را تَجيِ کٌذخبؿ ػلت ثيوبري ، اپيذهيَلَصيک

چبلؾْب ٍ ٍ در خبتوِ  اجتوبػي ٍ..( هَثز را تَضيح دّذ فيشيكي، هحيط سيغتي،ّوچَى ) ػَاهل خبرجي ٍ عي،جٌظ،ًضاد ٍ قَهيت ٍ..(

 ٍح دّذيرا تَض يوبريت ثيزيهذ

 :تکالیف دانشجویان و ارزشیابی

 %04                                              عبلوٌذيثيوبريْبي دٍرُ اپيذهيَلَصيكي در خقَؿ ِ هقبلٍ ًقذ يک   ارائِ -7

 % 04آى )ثطَر اًفزادي يب گزٍّي(  گشارػ ٍ ارائِ عبلوٌذي ؽبيغ ثيوبري يکهَرد در  اپيذهيَلَصيک هطبلؼِ يک  اًجبم -1

 سالمندی پرستاری ارشد کارشناسی اپیدمیولوژیک دانشجویان مطالعه انجام راهنمای فرم

 پضٍّؾي       عَال طزح ٍ هؾكل تؼزيف 

 هٌبعت اپيذهيَلَسيک هطبلؼِ طزاحي ًَع  

 ًظز هَرد تحقيق در افلي هتغيزّبي کزدى هؾخـ 

 هتغيز ّبي افلي آى اًتخبة داليل ٍ تحقيق اًجبم ثزاي هٌبعت پضٍّؼ هحيط کزدى هؾخـ 

 تحليلي ٍ تَفيفي اپيذهيَلَصيک افَل ثزاعبط تحقيق ًتبيج تؾزيح ٍ تَضيح 

 ًظز هَرد هؾكل ًوَدى اپيذهيَلَصيک ٍ ثزطزف الگَّبي چبرچَة پيؾٌْبدات در ٍ ًظزيبت ارائِ


