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   (Course Plan)طرح دوره    

 

 مشخصات کلی:

 سالمت جامعه و سالمندی : گروه آموزشی : پرستاری و مامایی  نام دانشکده

 کارشناسی ارشد : رشته تحصیلی اپیدمیولوژی پیشرفته : نام درس

 

 مشخصات درس:

 1.5)واحد  2عداد واحد: ت اپیدمیولوژی پیشرفته  نام درس:

واحد   5واحد نظری ، ./

 ی( عمل

 ندارد  پیش نیاز:

 8-10شنبه ها ساعت   1400-1399تحصیلی: سال  اول زمان برگزاری :     نیمسال  

 دکتر فاطمه پاشایی ثابت   نام مدرس یا مدرسین:

 دکتر فاطمه پاشایی ثابت نام مدرس مسوول درس : 

 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی:

 Pashaii1392@gmail.com 
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 اهداف درس :

 هدف کلی :  

در پایان درس انتظار می رود دانشجو با مفاهیم و کاربردهای علم اپیدمیولوژی آشنا باشد . برنامه های اجرررا شررده در 

ت مناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی الاین زمینه در سطح کشور را بداند و چالش هایشان را بشناسد و بتواند مداخ

 جامعه ارائه کند.

 : 1اهداف اختصاصی 

 اپیدمیولوژی وکاربردهای آن را توضیح دهد. −

 نگاه اپیدمیولوژی به بیمار وجامعه را بشناسد.  −

 نحوه برخورد با اپیدمی بیماریاا مطالعات اپیدمیولوژیک را از هم افتراق دهد. −

 مدل های اپیدمیولوژیک را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. −

 سه قرار دهد.اپیدمیولوژی در مراقبتهای بهداشتی را مورد مقای −

 رویکرد اپیدمیولوژی در ارزیابی برنامه های غربالگری را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. −

 اندازه گیری و برایندهای مراقبتهای بهداشتی را توضیح دهد. −

 تجارب و راهبردهای ایران وجهان در پیشگیری از مصدومیت ها و بالیا را توضیح دهد. −

 را مورد مقایسه قرار دهد.اصول مدیریت حوادث جمعی بزرگ  −

 اصول اخالقی و حرفه ای در اپیدمیولوژی را توضیح دهد. −

 وظایف/ تکالیف  دانشجویان : 

 آمادگی قبلی طبق طرح درس در کالس حضور داشته باشند. −

 س شرکت فعال به صورت بحث گروهی و گفتگو در ارتباط با مباحث کالس داشته باشند.الدر مباحث ک −

 ای بهداشتی و آخرین شواهد موجود به غنی شدن مطالب کالس کمک کنند.با ارائه تازه ه −

 تکالیف خود را به موقع ارائه دهند. −

 

 
 منظور از اهداف اختصاصی ، همان اهداف اصلی می باشد که به اجزاری کوچکتر تقسیم شده است . 1
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 ارزشیابی دانشجو :  

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی 

سی شامل ارزیابی  الحضور فعال و مشارکت در مباحث ک

 تکوینی 
10 

 15 ارائه آخرین شواهد در مورد اپیدمیولوژی یک بیماری شایع 

ارزیابی یک مورد مراقبت بهداشتی در عرصه خدمات و  

 ارائه گزارش به صورت نوشتاری )کار عملی(
25 

 50 امتحان کتبی پایان ترم

 

 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه :
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 جدول زمان بندی دروس :

شماره  

 جلسه 

روش   ان مطلب عنو ساعت تاریخ 

 تدریس 

 نام مدرس 

 دکتر پاشایی  تعریف و نگاه اپیدمیولوژیک  10-8  1جلسه 

 دکتر پاشایی  سالمت و پیشگیری  10-8  2 جلسه

 دکتر پاشایی  مفاهیم اپیدمیولوژی  10-8  3جلسه 

 دکتر پاشایی  غربالگری  10-8  4جلسه 

 پاشاییدکتر   تعیین کننده های سالمت و بیماری  10-8  5جلسه 

 دکتر پاشایی  مدلهای اپیدمیولوژیک  10-8  6جلسه 

استفاده از اپیدمیولوژی به منظور ارزیابی خدمات   10-8  7جلسه 

 سالمتی

خانم دکتر  

 پاشایی

 دکتر پاشایی  نظارت اپیدمیولوژیک و داده های جاری  10-8  8جلسه 

 دکتر پاشایی  مطالعات اپیدمیولوژی  10-8  9جلسه 
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 دکتر پاشایی  مطالعات اپیدمیولوژی  10-8  10جلسه 

 دکتر پاشایی  حوادث جمعی   -پیشگیری از حوادث و بالیا 10-8  11جلسه 

 دکتر پاشایی  اصول اخالقی و حرفه ای در اپیدمیولوژی  10-8  12جلسه 

د که در می باش آنالینحداقل یک سوم کالسها به شکل آمورش  روش تدریس شامل حضوری یا مجازی می باشد.

هماهنگ شده،  دانشجویان محترم می تواننررد برره رفررع اشررکال نیررز بضردازنررد. حضررور دانشررجویان در   آنالینجلسات  

 کالس ها ضروری می باشد.  آنالینجلسان 

 اهداف بینابینی : همان رئوس مطالب می باشد.  •

 حرکتی ( می باشد. – اهداف ویژه : بیان اهداف بر اساس سه حیطه آموزشی )  شناختی ، عاطفی و روان •

سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، گروه کوچک، آزمایشی و غیره  مجازی، روش تدریس : شامل انواع روش ها مانند  •

 می باشد. 

، پاورپوینت با صدا ، پاورپوینت بی صدا  pdf  ،wordرسانه آموزشی : در مورد جلسات مجازی شامل : فایل  •

 و سایر موارد می باشد. ، فیلم آموزشی ، محتوای تعاملی ، پادکست


