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 در برنامه آموزشی  عملی به تفکیک تعداد واحدهای مصوب -: نظری، عملی و یا نظرینوع واحد1



 

 

 :توصیف کلی درس 

، و مهارت كاربرد آن برای تحقیقات اپیدمیولوژیک روش ها واین درس منجر به كسب دانش و آگاهی دانشجو در زمینه انواع 

 خواهد شد.  جامعهحل مشکلات سلامت 

  (:Competency) توانمندی اهداف کلی/ محورهای

برنامه ای متناسب با شرایط  و توانایی ارائه هچالش های مربوط شناسایی با مفاهیم و كاربردهای علم اپیدمیولوژی و آشنایی

  فرهنگی و اجتماعی جامعه

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 پایان این درس انتظار می رود  دانشجو:در 

 نماید تعریفرا  اپیدمیولوژیمفاهیم و كلیات و كاربردهای  .1
   را توصیف نماید. بیمار و بیماری در جامعه اپیدمیولوژی  با دیدگاه  .2
  را تشخیص دهدپرستاری سلامت جامعه مطالعات در مناسب مدل های اپیدمیولوژیک  .3
 نام برده و تعریف نمایدرا های اپیدمیولوژیک شاخص .4
 نحوه برخورد با اپیدمی بیماری های مزمن غیر مزمن را بیان نماید  .5
 شرح دهدرویکرد اپیدمیولوژی در ارزیابی برنامه های غربالگری و بیماریابی را   .6
 كاربرد اپیدمیولوژی در پایش برنامه های جاری و ارزشیابی پیامدهای مراقبت های بهداشتی را بیان نماید  .7
 ذكر نمایداندازه گیری پیامدهای مراقبت های بهداشتی را  نحوه  .8
 را بیان نماید كاربرد انواع مطالعات اپیدمیولوژیک در پرستاری سلامت جامعه  .9
 را بیان نماید  استفاده از داده های موجود اعتبار داده ها طولش مزایا و معایب .11

 ساعت(: 62کار عملی)

  ی به صورت محدود و با استفاده از داده های موجود و ارائه در كلاسژولویماپیدطراحی و اجرای یک مطالعه جدید 
 

 :کار عملیمحل  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

  مراكز پزشکی آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی 

   پایگاههای علمی اینترنتی 

 

 :1رویکرد آموزشی

                                                           
1. Educational Approach 



 

 

1مجازی                                      حضوری                                             2تركیبی 

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

 رویکرد مجازی

 وارونه كلاس 

  یادگیری مبتنی بر بازی دیجیتال 

  یادگیری مبتنی بر محتوای الکترونیکی تعاملی 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله(PBL) 

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

 ویکرد حضوریر

 و ...( رسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهی )پ سخنرانی تعاملی 

  های كوچک  بحث در گروه 

 یادگیری مبتنی بر تیم (TBL) 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL) 

  یادگیری مبتنی بر سناریو 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

 یادگیری مبتنی بر بازی 

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

 رویکرد تركیبی

 .رود آموزشی مجازی و حضوری، به كار میهای زیرمجموعه رویکردهای تركیبی از روش

  .................... لطفا نام ببرید

 

 اپیدمیولوژی پیشرفته سدرارائه تقویم جدول 

 هفته اول( 12) 10-12شنبه ها سه  : روز و ساعت كلاس

استاد  فرآیند یاد دهی/ یادگیری عنوان مطالب تاریخ جلسه

 مربوط/دانشجو

مشاركت در بحث/ سمینار/  اپیدمیولوژیمفاهیم و كلیات و كاربردهای طرح درس، 29-6-1101 1

 بیب كارت

 دكتر حسینی

مشاركت در بحث/ سمینار/  عه  در جام و سلامت نگاه اپیدمیولوژی به بیمار و بیماری 5-7-1101 6

 بیب كارت

 دكتر حسینی

                                                           
1 . Virtual Approach 

2 . Blended Approach 



 

 

كاربرد مدل های اپیدمیولوژیک در پرستاری سلامت  12-7-1101 3

 جامعه 

مشاركت در بحث/ سمینار/ 

 بیب كارت

 دكتر حسینی

رویکرد اپیدمیولوژی در ارزیابی برنامه های غربالگری و  19-7-1101 4

 بیماریابی 

مشاركت در بحث/ سمینار/ 

 بیب كارت

 دكتر حسینی

كاربرد اپیدمیولوژی در پایش برنامه های جاری و  26-7-1101 5

 ارزشیابی پیامدهای مراقبت های بهداشتی 

مشاركت در بحث/ سمینار/ 

 بیب كارت

 دكتر حسینی

مشاركت در بحث/ سمینار/  انواع سطوح پیشگیری در اپیدمیولوژی 5-1-1101 2

 بیب كارت

 دكتر حسینی

مشاركت در بحث/ سمینار/  های اپیدمیولوژیک تحلیل شاخص 10-1-1101 7

 بیب كارت

 دكتر حسینی

مشاركت در بحث/ سمینار/  نحوه برخورد با اپیدمی بیماری های مزمن غیر مزمن  17-1-1101 8

 بیب كارت

 دكتر حسینی

كاربرد انواع مطالعات اپیدمیولوژیک در پرستاری سلامت  21-1-1101 9

 جامعه

مشاركت در بحث/ سمینار/ 

 بیب كارت

 حسینیدكتر 

مشاركت در بحث/ سمینار/  اندازه گیری پیامدهای مراقبت های بهداشتی   1-9-1101 11

 بیب كارت

 دكتر حسینی

مشاركت در بحث/ سمینار/  استفاده از داده های موجود اعتبار داده ها  1-9-1101 11

 بیب كارت

 دكتر حسینی

سمینار/ مشاركت در بحث/  جمع بندی و سایر مطالب  15-9-1101 16

 بیب كارت

 دكتر حسینی

 

 

 

 :وظایف و انتظارات از دانشجو

مقرر، مطالعه منابع  س درس، انجام تکالیف در موعدلادر طول دوره نظیر حضور منظم در كو انتظارات  دانشجووظایف عمومی 

 1سلاهای ك معرفی شده و مشاركت فعال در برنامه

 حضور منظم و به موقع در كلاس درس 
  منظم در بحث های كلاسیمشاركت 

  ارائه یک جلسه از مباحث كلاسی به انتخاب دانشجو 
 بیب كارت متناسب با عناوین درس 5ارائه 

                                                           

 .های آموزشی اعم از حضوری و مجازی، لحاظ گردند همه انواع دوره توانند در وظایف عمومی می1 



 

 

 :روش ارزیابی دانشجو

 ( 61 : )از نمره کلتئوری نحوه ارزشیابی و درصد نمره

    آزمون میان ترم ندارد

   1ارزیابی تکوینی )سازنده(

  نمره( 1.5كدام نمره )هر 5/1ارائه بیب كارت    

  نمره 2شركت فعال در كلاس 
  نمره 5/5ارائه یک جلسه از مباحث درسی 

  6)پایانی( رزیابی تراکمیا

 سئوالات تشریحی، چند گزینه ای و كوتاه پاسخ(نمره1 ترم آزمون پایان ( 

 کاراموزی: نحوه ارزشیابی

 ( ارزیابی كارپوشهPortfolioارائه كتبی و شفاهی طرح های اجرا :) شده بر اساس مدل های مورد نظر 

  :منابع

 .باشد های مرتبط می سایت ها و نشانی وب های تخصصی، مقاله های درسی، نشریه منابع شامل كتاب

 

_____________________ 
 

1-Performance Based Assessment  
2. Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 

3. Work place Based Assessment 

4. Multi Source Feedback (MSF) 

5. Portfolio 

6. Logbook 

                                                           
1 . Formative Evaluation 

2 . Summative Evaluation 


