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 توصیف کلی درس 

با گذراندن این درس فراگیران ضمنن دتمایابب با ادیدویوژو ب بادا م وادر ک دودو ک نانوادو ک اژهویاب بینارب یاب ونونب وااراااب 

 ژازم را در زوینا اصول بیناریابب  نایکب، وشاکرو اب بیناران با صورت ولنب ک ونلب دسب نوایند ننود.



 

 

 

  (:Competency) توانمندی اهداف کلی/ محورهای

 تسلط و مهارت در تشخیص عوامل موثر براپیدمیولوژی خانواده 

 تسلط و مهارت بر الگوهای اپیدمیولوژیک بیماری های عفوني 

 تسلط و مهارت در مسائل اپیدمیولوژیک بهداشت مادر و کودک 

  قاء ارزشیابي ارتتسلط و مهارت در شناسایي معیارها، نتلیج و پویایي مستئل بهداشتي و توان برنامه ریزی، اجرا و

 بهداشتي و برنامه ها و راهکارهای پیشگیری از بیماری ها

 کسب مهارت لازم در اجرای طرق و روش های پیشگیری و اصول بیماریابي )بیماری های ژنتیکي( در جامعه 

 مشاوره ژنتیکي و آموزش به والدین در مورد حاملگي های بعدی و احتمال خطر داشتن یک فرزند معلول 

 د عملي و علمي آثار و علائم بالیني و آزمایشگاهي در زمینه ژنتیکي در رابطه با ارائه خدمات بالیني مامایيکاربر 

 

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 :پس از پایان این درس انتظار میرود که فراگیر

 اپیدمیولوژی را تعریف نماید .1

 اپیدمیولوژیک را دسته بندی و مقایسه کند.انواع مطالعات  .2

  سیر طبیعي بیماریها را بیان كندرا تعریف نموده و مفهوم سالمت و بیماري  .3

  شرح دهد.سطوح پیشگیري اولیه ، ثانویه، و ثالثیه را  .4
 .گیري را شرح دهده و اقدامات الزم در همرا تعریف نموده انواع همه گیري  .5

  .نماید را تعریف میزان شیوع و بروز .6

 جنبه های ابتال )شدت، مدت، فراوانی و میزان کشندگی( را تعریف نماید. .7

 مفهوم غربالگري و انواع آن را بیان نماید .8

  .برنامه غربالگري را بیان كند اصول .9

 حساسیت، ویژگی، و ارزش اخباری را تعریف و مقایسه نماید. .11

 .حساسیت و ویژگي ابزار غربالگري را تعیین كند .11

 در مامایی را با ذکر مثال توضیح دهد.غربلگری  .12

 اندازه گیری های وضعیت بهداشتی را شرح دهد. .13

 توضیح دهدرزیابی عینی و ذهنی وضعیت بهداشتی را نحوه ا .14

 شرح دهد.را  یبهداشت در پژوهش هایتجزیه و تحلیل آماری روش های  .15

 .مهندسي ژنتیك را شرح دهد .16

  ثال بیان نماید.با ذکر م كاربردهاي مختلف مهندسي ژنتیك را .17

 و اهمیت آن را در جامعه بیان نماید.مشاوره ژنتیک اصول  .18

 روش هاي تشخیص ژنتیك ملكولي به تفكیك براي هر بیماري ارثي خاص را توضیح دهد .19

 نحوه انجام مشاوره ژنتیك اختصاصي ویژه بیماري هاي ژنتیكي شایع را شرح دهد .21

 .شایع مامایي را توضیح دهدنحوه به كارگیري ژنتیك سرطان در سرطان هاي  .21

 .كاربردهاي فارماكوژنتیك را شرح دهدوده و فارماكوژنتیك را تعریف نم .22

 نماید. كاربردهاي ژنتیك جمعیت را بیاناده و مفهوم ژنتیك جمعیت را شرح د .23



 

 

 .به كارگیري ژنتیك جمعیت در علم مامایي را توضیح دهد نحوه .24

 

 :1رویکرد آموزشی

2مجازی                                                                                     حضوری1ترکیبي 

  :یادگیری با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده-های یاددهی روش

 رویکرد مجازی

 وارونه کلاس 

  یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

 کي تعاملي یادگیری مبتني بر محتوای الکترونی 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله(PBL) 

 ..........................سایر موارد     نام ببرید 

 ویکرد حضوریر

 و ...( رسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهي )پ سخنراني تعاملي 

  های کوچک  بحث در گروه 

 یادگیری مبتني بر تیم (TBL) 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله (PBL) 

  یادگیری مبتني بر سناریو 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

 یادگیری مبتني بر بازی 

 .....................................سایر موارد      نام ببرید 

 

 رویکرد ترکیبی

 .رود های زیرمجموعه رویکردهای آموزشي مجازی و حضوری، به کار ميترکیبي از روش

  .................... لطفا نام ببرید

 

 جامعه و س اپیدمیولوژی خانوادهدرارائه تقویم جدول 

 11-11روز و ساعت کلاس: دوشنبه ها ساعت 

                                                           
1. Educational Approach 
2 . Virtual Approach 
3 . Blended Approach 



 

 

 عنوان مبحث جلسه

 فعالیت یادگیری/ تکالیف

نام مدرس/  تاریخ ارائه یادگیری-روش یاددهي

 مدرسان

جلسه معارفه و تعیین اهداف  1

آن به درس و ارائه 

دانشجویان، آشنایي با جمعیت 

شناسي ، جامعه ، تاریخچه 

،نظریه های جمعیتي و ارتباط 

 با خانواده

رسش و پاسخ، کوئیز، بحث )پ سخنراني تعاملي

 و ...( گروهي 

 

 دکتر امیني 0/7/1001

مفهوم سلامت و بیماری، سیر  2

طبیعي بیماریها و سطوح 

 اپیشگیری از بیماریه

 

 

رسش و پاسخ، کوئیز، بحث )پ تعامليسخنراني 

 و ...( گروهي 

 

 دکتر امیني 11/7/1001

انواع خانواده و نقش آن در  1

 بیماریها

 

 

رسش و پاسخ، کوئیز، بحث )پ سخنراني تعاملي

 و ...( گروهي 

 

 دکتر امیني 16/7/1001

شاخص ها و میزان ها  0

 بهداشتي

 

رسش و پاسخ، کوئیز، بحث )پ سخنراني تعاملي

 و ...( گروهي 

 

 دکتر امیني 25/7/1001

 انواع مطالعات اپیدمیولوژیک 5

 

رسش و پاسخ، کوئیز، بحث )پ سخنراني تعاملي

 و ...( گروهي 

 

 دکتر امیني 2/6/1001

 روشهای غربالگری بیماریها 8

 

رسش و پاسخ، کوئیز، بحث )پ سخنراني تعاملي

 و ...( گروهي 

 

 دکتر امیني 9/6/1001

اندازه گیری های وضعیت  7

 بهداشتي

 

رسش و پاسخ، کوئیز، بحث )پ سخنراني تعاملي

 و ...( گروهي 

 

 دکتر طالبي 18/6/1001

مهندسي ژنتیک و کاربردهای  6

 آن

 ژني

 

رسش و پاسخ، کوئیز، بحث )پ سخنراني تعاملي

 و ...( گروهي 

 

 دکتر طالبي 21/6/1001

متدهای ژنتیک مولکولي در  9

 بیماریهای تک 

رسش و پاسخ، کوئیز، بحث )پ سخنراني تعاملي

 و ...( گروهي 

 دکتر طالبي 10/6/1001



 

 

  

 اصول مشاوره ژنتیک  10

 

رسش و پاسخ، کوئیز، بحث )پ سخنراني تعاملي

 و ...( گروهي 

 

 دکتر طالبي 7/9/1001

 فارماکوژنتیک  11

 

رسش و پاسخ، کوئیز، بحث )پ سخنراني تعاملي

 و ...( گروهي 

 

 دکتر طالبي 10/9/1001

رسش و پاسخ، کوئیز، بحث )پ سخنراني تعاملي ژنتیک جمعیت 12

 و ...( گروهي 

 

 دکتر طالبي 21/9/1001

 

 

 :وظایف و انتظارات از دانشجو

 س درسلاحضور منظم در ک 

 مقرر انجام تکالیف در موعد 

  مطالعه منابع معرفي شده 

  بحثهای کلاسيمشارکت فعال در 

 

 :روش ارزیابی دانشجو

 ذکر نوع ارزیابي : 

 1ارزیابي تکویني )سازنده( -

  2)پایاني( رزیابي تراکميا -

 و سهم نمره اساتید دوره سهم ارزشیابی هر نوع/ روش در نمره نهایی 

 درصد نمره تکلیف

 %10 انجام تکالیف

 %20 شركت فعال در كلاس

 %20 آزمون های کلاسي

 %10 آزمون پایان ترم

 

                                                           
1 . Formative Evaluation 

2 . Summative Evaluation 



 

 

 

 

 

  :منابع

مباحث مربوطه در دانشگاههای بزرگ دنیا مانند جان هاپکینز ، فایلهای مربوطه در سایت صندوق جمعیت و 

  UNFPAتوسعه 

 

 جمعیت شناسی ، تالیف دکتر محمودی   چاپی 

 
 

 وزارت بهداشتپایان نامه ها و سایتهای معتبر مانند بوکلت های –. مکقالات اینترنتی 

 

 

 

 

 

 


