
  

 سبزوار پزشکیعلوم توسعه آموزش  و مرکز  مطالعات یکمیته تخصصی برنامه ریزی درس

) Course Plan )فرم طرح دوره  
 

 کارشناسی   -رشته و مقطع تحصیلی:   مامایی تئوری          2تعداد و نوع واحد:        2بهداشت نام درس:  

دانشکده:  پرستاری و ماماایی                                     1، میکرب شناسی، انگل شناسی، بارداری و زایمان 1بهداشت دروس پیش نیاز:    

 فروغ السادات مرتضوی                  نام مدرس:                             گروه آموزشی:  مامایی                                                   11تعداد جلسات:   

 /01/0پایان تارم:   تاریخ                   1/12/1411تاریخ شروع ترم:             1411-1412دوم            سال تحصیلی:     ترم تحصیلی: 

1412                                                                                          

 :)در این راستا اپیدمیولوژی علم شناخت همه گیری ها و قوانین حاکم بر آنها و نهایتا تولید دانش است.   مقدمه )شرح درس

میتواند  ولوژی، شناخت روشهای انتقال بیماریها و آشنایی با انواع مطالعات اپیدمیولوژیکآشنایی با مفاهیم رایج در اپیدمی

 راهگشا باشد. 

 :ژیپیدمیولوا لصوا با مامایی شناسیرکا ننشجویادا شنائیآ   هدف کلی  

  :)اهداف اختصاصی درس )به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود 

 بتوانند:  دوره یانرود پس از پا یاز دانشجویان انتظار م          

 کند ئهارا ژیپیدمیولوا از جامع تعریفی . 

 نماید نبیا را تحلیلی و توصیفی ژیپیدمیولوا ممفهو آن و یهادبررکا و ژیپیدمیولوا افهدا . 

  علم اپیدمیولوژی بیان کند.شکل گیری تاریخچه مختصری از 

 ام ببرد.مهمترین تالشهای تاریخی در توسعه اپیدمیولوژی را ن 

 .سه مورد از مطالعات مهم انجمن اپیدمیولوژی لندن را نام ببرد 

 فاکتورهای علیت را لیست کند 

  امل موثر بر رابطه علّت و معلولی را با ذکر مثال لیست کند.وع 

 لیست کند. اصول کخ در تعیین علّیت بیماری های عفونی 

 مثال لیست کند. مدل های اکولوژیک در ارتباط با علّت بیماری را با ذکر 

 .نقش ژنتیک و محیط و طیف تاثیرات آنها را در بیماریهای مختلف مقایسه کند 

 نماید فهرست را آن لصوا و اعنوا ی،پیشگر ری،بیما لنتقاا یههارا . 

 نماید یبند طبقه ده،بر منا را یکژپیدمیولوا تمطالعا اعنوا . 

 هدد توضیح را مقطعی وتحلیلی  و توصیفی تمطالعا دبررکا و تخصوصیا . 

 دهد توضیح و کارآزمایی بالینی را هیوهمگر تمطالعا ،شاهد-ردمو تمطالعا ییژگیهاو   . 

 کند نبیارا ریبیما تبر شد موثر ملاعو و هدد حشر را ریبیما تشد ممفهو . 

 هدد حشر را عفونت لنتقاا هنجیرز  اءجزا . 

 هدد حگیر شروا قابل ریبیما ژیپیدمیولوا در را زنمخا و منابع . 

 کند نبیا را ریبیما لنتقاا غیرمستقیم و مستقیم یههارا . 

 هدد حشر ژیپیدمیولودرا را آن اءجزا و مثلث لمد . 



 هدد توضیح را ژیپیدمیولودر ا ایزربیما عامل اعنوا ،محیط ن،میزبا . 

 دهد توضیحبا ذکر مثال  را نهاآ دبررکا و هدد حشر ژیپیدمیولودر ا را خ و عنکبوتچرمثلث،  ،چندعلیتی لمد . 

 دشو شناآ ژیپیدمیولودرا  سهمیه ،نسبت ان،میز مبامفهو . 

 هد.د توضیح را نهاآ محاسبه روش و هدد حشر را متولد خا ومیر و  گمر یشاخصها 

 هد.د توضیح ندابتو را زاداننو میر و گمرو  نکادمیرکوو  گمر ینهاامیز  

 نماید فهرست را پیدمیا یک لکنتر و سیربر حلامر و کند تعریف را پیدمیا  . 

 دشو شناآ یگیر همه منحنی و  ه،ندوپیشر پیدمیك، امشتر منبع با پیدمیا یها ییژگیهاو با . 

 هدد توضیح لمثا کرذ با را یغربالگر نموآز یک مهم ییژگیهاو ده،نمو تعریف را یغربالگر . 

 هدد توضیح را آن ههندد تشکیل اءجزا داده، حشر را یغربالگر نموآز یک رعتباا  . 

 نماید تفسیر را نتایج و دهنمو محاسبه یغربالگر یها نموآز در را منفی و مثبت ریخباا ارزش  . 

 ندابد را نهاآ دبررکا و محاسبه هنحو و یهاربیما ینهاامیز و شاخصها  . 

 ند.ابد را فشارخون و نسرطا ،دیابت هیژو به گیرواغیر ییهاربیما ژیپیدمیولوا 

 هیژو به گیروا ییهاریماب ژیپیدمیولوا  COVID-19ند.ابد را 

 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 

 کارگاه آموزشی□    بحث در گروههای کوچک    □                یگروه بحث□            کنفرانس □          سخنرانی □* 

  Round □           PBL □               * Case Report             Morning Report □               □ غیره 

  :اسالید       …وسایل کمک آموزشی 

     

 :مرتبط با موضوع درس تکالیفآماده کردن  ……… وظایف و تکالیف دانشجو 

 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو 

  □تکوینی                   *□مراحل ارزشیابی:                     مرحله ای  

 .........................درصد از نمره نهایی%11....حضور و غیاب............

 .......درصد از نمره نهایی  %11یت کالسی و انجام تکالیف........فعال

 ...............درصد از نمره نهایی%01امتحان میان ترم......................

 مره نهایی..............درصد از ن%01امتحان پایان ترم.......................

  جور کردنی □            صحیح و غلط □چند گزینه ای             □تشریحی           □شفاهی          □نوع امتحان میان ترم:    

 جور کردنی □صحیح و غلط             □چند گزینه ای             *تشریحی           *     شفاهی     □نوع امتحان پایان ترم:   

 

 :  بعمنا

 بهداشت عمومی. دکتر حسین حاتمی

 


