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



 

 

 :توصیف کلی درس 

گیرشناسی و كاربرد آن در تیزیه و تحلیل مشکلات بهداشتی جامعه این درس به منظور آشننا كردن دانشنیویان پرسنتاری با اصنول همه

مفاهیمی چون سننلامت و بیماری، پیشننگیری و سننطوح آن، رربالگری، ت ییرات شنندت بیماری و مراحل سننیر شننود. بدین منظور ارائه می

گیرد. های بهداشنننتی و انواع مطالعات اپیدمیولوژیک مورد بحر ررار میها و شننناخ های اپیدمیولوژیک، برخورد با بیماریبیماری، مدل

ان و های مشترک بین انسهای ریر واگیر و بیماریهای عفونی شایع، بیماریماریسنس  بر اساس این مفاهیم به بررسی اپیدمیولوژیک بی

 شود.حیوان پرداخته می

  (:Competency) توانمندی اهداف کلی/ محورهای

امعه و جها در یماریب انتشارگی ونگو چ یادیعلل ا ی،رگیشیپ یو پزشک یولوژیدمیدر مورد اصول اپ لازمعات اانتقال اطل ،درس نیهدف از ا

 باشد.یكشور م عیشا یهایماریب یرشناسیگدر مورد همه یارائه اطلاعات اختصاص

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 در پایان این درس انتظار می رود  دانشجو:

 دهند. حیآن را توض خچهیو تار كرده فیرا تعر یولوژیدمیاپ -1

 را از هم افتراق دهند. یولوژیدمیمرتبط با اپ میمفاه -0

 دهند. حیو سطوح آن را توض یرگیشیپ ،هایماریب یعیطب ریس ی،ماریمت و باسل میمفاه -5

 دهند. حیتظاهرات عفونت را توض راتییعفونت و ت  رهیزنی ی،ماریشدت ب راتییت  -1

 كنند. لیرا تحل هایماریاز ب یرگیشیها در كنترل و پو كاربرد آن کیولوژیدمیاپ یهامدل -0

 دهند. حیرا توضا در اپیدمیولوژی هو كاربرد آن یبهداشت یهازانیها و مشاخ  -6

 را شرح دهند. یدر بهداشت اجتماع یعاتامنابع اطل -7

 را نقد كنند. یتیجمع یهاو شاخ  تیحركات جمع ،بهداشت یولوژیدمیاپ یهاجنبه -1

 كنند. لیرا تحلها از آن کیو موارد كاربرد هر یولوژیدمیمطالعات اپ یهاروش -9

 كنند. انیمردم را ب سلامتها و حفظ یماریو نقش آن در كشف ب یرگرربال -12

 را شرح دهند. یماریانتقال ب یهاها و جنبهیدمیانواع اپ -11

 دهند. حیرا توض (ایرامال ،بروسلوز ،سل) عیشا یعفون یهایماریب کیولوژیدمیاپ یجنبه ها -10

 دهند. شرح را (تیهسات ی،سمیتب رمات ی،عرور یرلب ،هاسرطان) مزمن ریواگ ریر یهایماریب کیولوژیدمیاپ یهاجنبه -15

 كنند. لیرا تحل یمنتقله از راه جنس یهایماریب کیولوژیدمیاپ یهاجنبه -11

 حوادث و سوانح را از هم افتراق دهند. کیولوژیدمیاپ یهاجنبه -10

 را شرح (وزیشمانیلی، هار ،بروسولوز ،وگو كن مهیتب كر) وانیانسان و ح کمشتر یهایماریب کیولوژیدمیاپ یهاجنبه -16

 دهند.

 

 

 



 

 

 :1رویکرد آموزشی

0میازی                                      حضوری                                   5تركیبی 

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

 رویکرد میازی

 وارونه كلاس 

  یادگیری مبتنی بر بازی دیییتال 

  یادگیری مبتنی بر محتوای الکترونیکی تعاملی 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله(PBL) 

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

 ویکرد حضوریر

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

  های كوچک  بحر در گروه 

 یادگیری مبتنی بر تیم (TBL) 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL) 

  یادگیری مبتنی بر سناریو 

   تدری  توسط همتایان)استفاده از دانشیویان در تدری(  

 یادگیری مبتنی بر بازی 

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

 رویکرد تركیبی

 .رود های زیرمیموعه رویکردهای آموزشی میازی و حضوری، به كار میاز روشتركیبی 

  .................... لطفا نام ببرید

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

  های شایع در ایراناصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری سدرارائه تقویم جدول 

 ترم( دومهفته  1) 10-15 یکشنبه ها  : روز و ساعت كلاس

استاد  روش یاد دهی/یادگیری مطالب عنوان تاریخ جلسه

 مربوط/دانشجو

1 00-1-1121 
 یولوژیدمیاپ و كاربرد خچهیتار ،فیتعر

/ كوچک یبحر در گروهها

 سخنرانی/ ارائه مقاله

 دكتر حسینی

2 09-1-1121 
 یرربالگرو  یریشگیپ ی،ماریب ،سلامت

/ كوچک یبحر در گروهها

 سخنرانی/ ارائه مقاله

 دكتر حسینی

3 6-9-1121 
 یولوژیدمیاپمفاهیم و اصطلاحات 

/ كوچک یبحر در گروهها

 سخنرانی/ ارائه مقاله

 دكتر حسینی

ها و شاخ  ی،ولوژیدمیاپمنابع اطلاعات در  15-9-1121 4

 اپیدمیولوژیک یهااندازه گیری

/ كوچک یبحر در گروهها

 سخنرانی/ ارائه مقاله

 دكتر حسینی

ها در و كاربرد آن کیولوژیدمیاپ یهامدل 02-9-1121 5

 هایماریو كنترل ب یریشگیپ

/ كوچک یبحر در گروهها

 سخنرانی/ ارائه مقاله

 دكتر حسینی

و مباحر  یکولوژیدمیمطالعات اپ یهاروش 07-9-1121 6

 آماری

/ كوچک یبحر در گروهها

 سخنرانی/ ارائه مقاله

 دكتر حسینی

7 1-12-1121 
 شایع واگیر هایی و كنترل بیماریولوژیدمیاپ

/ كوچک یبحر در گروهها

 سخنرانی/ ارائه مقاله

 دكتر حسینی

ریر  عیشا یهایماریو كنترل ب یولوژیدمیاپ 11-12-1121 8

 ریواگ

/ كوچک یبحر در گروهها

 سخنرانی/ ارائه مقاله

 دكتر حسینی

 

 :وظایف و انتظارات از دانشجو

مقرر، مطالعه منابع  س درس، انیام تکالیف در موعدلاحضور منظم در كدر طول دوره نظیر و انتظارات  دانشیووظایف عمومی 

 سلاهای ك معرفی شده و مشاركت فعال در برنامه

 های حضوری و میازیحضور منظم و به مورع در كلاس 

 مشاركت و تعامل در مباحر كلاسی 

  قهیدر 12مرتبط با موضوعات درس حداكثر در منتشر شده مقاله شفاهی یک ارائه 

 

 ( 22 : )از نمره کلتئوری وه ارزشیابی و درصد نمرهنح

    آزمون میان ترم ندارد



 

 

   1ارزیابی تکوینی )سازنده(

  نمره 0منتشر شده مقاله شفاهی یک ارائه   

  نمره 1شركت فعال در كلاس 

  2)پایانی( رزیابی تراکمیا

 سئوالات تشریحی، چند گزینه ای و كوتاه پاسخ(نمره17 ترم آزمون پایان ( 

  :منابع

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

1- Lecture notes on epidemiology and community medicine 
2- Stanhope, M. and J. Lancaster (2015). Public Health Nursing: 

Population-Centered Health Care in the Community, Elsevier Health 

Sciences. 

 ارجمند. انتشاراتی. تهران، دكتر محمود خدادادگ ،یسلامت مانیترجمه: دكتر پ ی.ولوژیدمیاپ(.  0219) لئون ، یگورد -5

 .رگجامعه نتهران،  ی.جامع در علوم بهداشت یولوژیدمیاپ(. 1122) ژهیمن ی،اسکندر و پروانه ی،خراسان -1

 .تحفه ی،بشر. تهران، پرستاران یبرا هایماریو مبارزه با ب یولوژیدمیاصول اپ(. 1597) رمحمدیم ی،نیحس -0

 . تهران، انتشارات خسروی.رانیدر ا عیشا یهایماریو كنترل ب یولوژیدمیاپ(. 1596و همکاران ) نیحس ی،حاتم -6

 

 :انیدانشجو شتریجهت مطالعه ب یمنابع معرف
 

ی. تهران،  نینائ ییترجمه: دكتر كوروش هلاكوی، اجتماع یو پزشک یریشگیپ ینامه پزشکدرس(. 1122پارک، ک. ) .1

 گپ. انتشارات

 .فرهنگ فردای. تهران، اتیو آمار ح یولوژیدمیاپ نیدلایگا(. 1596احمدی، كامران ) .0

 معتبر یو خارج یمتون و مقالات داخل تمامی

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 . Formative Evaluation 

2 . Summative Evaluation 


