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 دانشگاه علوم پزشكي زنجان

 ه پرستاری و مامایی زنجان دانشكد

 جامع طرح دوره

و مبااارزه بااا  اپیاادمیوژو ی اصااو   :نااام در 
 بیماری های  شایع ایران 

 

 واحد 1میزان واحد:   نوع در : تئوري 

 

 جلسه 9عداد جلسات تئوری:ت
 

 پرستاری کارشناسی  نام رشته تحصیلي:  
 تعداد دانشجویان:

 -درو  پیشنیاز:  اطفا  و سالمت جامعهپرستاری گروه  آموزشي: 

 97-98سا  تحصیلي   دوم   نیمسا    او   
 

 11/11/97:شروع كال تاریخ 
 

 14/2/98:    پایان كال تاریخ 
 

 دانشکده پرستار و ماماییمح  برگزاري كال :
 

 طبق جدو  امتحاناتتاریخ و ساعت امتحان:
دانشکده  امتحان:مح  برگزاري 

 پرستاری و مامایی
 

 کترمعصومه نمدیان : دمدر 
 :m.namadian@zums.c.irEmail:       نحوه ی تما  با مدرسین

 
 

 واحد نظری: -اژف

 شرح در :

درگیر  با مسائل بهداشتی و درمانی یا فعالیت های  دانش اپیدمیولوژی پایه و اساس پزشک اجتماعی به شمار می رود و همه افراد

اطالعات پایه ای برای بررسی، تشخیص مشکل، اولویت بندی  اپیدمیولوژیمی باشند.  پژوهشی ، نیازمند آشنایی با مبانی اپیدمیولوژی

در برنامه ریزی مراقبتی و ارزشیابی اثربخشی مراقبت فراهم می کند. بررسی نیازهای بهداشتی بر اساساندازهگیری های کمی و کیفی  

تجربی(  اپیدمیولوژیتدابیر درمانی )تحلیلی( و ارزشیابی  اپیدمیولوژیتوصیفی(، آگاهی از عوامل موثر بر سالمتی ) اپیدمیولوژی)

برای متخصصین بهداشتی درمانی در همه سطوح جهت برنامه ریزی وفراهم کردن مراقبت صحیح ضرورت دارد. با کاربرد 

 پرستاران میتوانند نقش مهمی در پیشگیری و کنترل  بیماری ها، آسیب ها و مشکالت اجتماعی دارا باشند.اپیدمیولوژی
 

 هدف کلی 

دانشجویان انتظار میرود ضمن آشنایی با مفاهیم و اصطالحات رایج اپیدمیولوژی و پزشکی پیشگیری شناخت بهتری از علل از 

ایجاد بیماری ها و چگونگی انتشار آنها در جامعه کسب کرده و در نهایت با توجه به اپیدمیولوژی بیماری های عفونی و مزمن شایع در 

 رای پیشگیری، کنترل و مبارزه با این بیماری ها به کارگیرند.های مناسب را ب حل هکشور ، را
 

  نظریاهداف اختصاصي: 

 از دانشجویان انتظار میرود در پایان این درس قادر باشند:

 را به طور کامل شرح دهند. اپیدمیولوژیمفاهیم و تعاریف مرتبط به  -1

 برخورد با بیماری های با یکدیگر مقایسه کنند.( و پزشکی بالینی را در اپیدمیولوژینگرش پزشکی پیشگیری و ) -2

 ک را در بروز بیماری ها، مورد بحث قرار دهند.اپیدمیولوژیانواع مدل های  -3

 طبقه بندی عوامل بیماریزایی را در بیماری های مختلف به کارگیرد. -4

 انواع اپیدمی ها جنبه های انتقال آن را بیان کنند. -5

 بررسی وضعیت سالمت جامعه استفاده کنند.از انواع میزان ها و نسبت ها جهت  -6

 وضعیت بهداشتی جوامع را )مثال( با استفاده از میزان های ابتال) بروز و شیوع( با یکدیگر مقایسه کنند. -7

 چگونگی بررسی اپیدمی ها راتوضیح دهند. -8

 منابع اطالعات در بهداشت اجتماعی را توضیح دهند. -9

 بیماری را تفضیل شرح دهند.اجزاء زنجیره عفونت و نقش آن در ایجاد  -11

 انواع اقدامات اختصاصی کنترل و مبارزه با بیماری های واگیر را به تفضیل شرح دهند. -11

 ک را با یکدیگر مقایسه نمایند.انواع مطالعات اپیدمیولوژی -12

 آزمون های غربالگری را مورد ارزشیابی قرار دهند. -13

 های جمعیتی را بیان کنند. جنبه های اپیدمیولوژیک بهداشت، حرکات جمعیت، و شاخص -14
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 را بیان کنند. ز(اپیدمیولوژی بیماری های عفونی شایع کشور )سل، ماالریا، بروسلو -15

 را بیان کنند.منتقله از راه جنسی )ایدز، هپاتیت(  اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های  -16

عروقی، تب -،بیماری های قلبیاپیدمیولوژی و کنترل بیماری های غیر واگیر مزمن مهم را دربزرگساالن )سرطان ها -17

 ( را بیان کنند. و..  روماتیسمی، فشار خون

 را بیان کنند.انسان و حیوان )تب کریمه و کنگو،هاری ، لیشمانیوز(   اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های  -18

 جنبه های اپیدمیولوژیک حوادث و سوانح را بیان کنند.  -19

 

  نظری: شیوه تدری 

 بحث گروهی، ارائه کنفرانس و پروژه  توسط دانشجویان سخنرانی، پرسش و پاسخ، -

 

  یآموزش کمک وسائ 

 ، وایت بورد، فیلم آموزشیpower point)ویدئو پروژکتور) 

 

 دانشجو فیوظا: 

 شرکت فعال در بحث های گروهی کالس -1

 شرکت مرتب و منظم در کالس -2

 انجام تکالیف هفتگی و شرکت در کوییزها -3

 گروهی درخصوص اپیدمیولوژی  بیماری های مزمن و واگیر شایع در زمان تعیین شده. تحقیقاتی تهیه پروژه -4

 الزم به ذکر است که :

 ارائه کلیه تکالیف آموزشی جهت موفقییت در درس الزامی است. -1

 از نمره امتحان پایان ترم است. %51احتساب نمره تکالیف منوط به کسب حداقل   -2
 

  واحد نظری ارزشیابینحوه 

 %81      امتحان پایان ترم -1

 %5    انجام تکالیف و کوییز کالسی  -2

 %11    تهیهو ارائه پروژه اپیدمیولوژی -3

     %5 شرکت فعال در بحث های گروهیدر کالسوحضور به موقع -4
 

 منابع: 
 

 . 1831آقامالیی. ت. اصول و کلیات خدمات بهداشتی. تهران: اندیشه رفیع،  -1

 1386. تهران: نشر تیمور زاده، WHOاحمدی، ک. اپیدمیولوژی و آمار حیاتی  -2

، بیگل هل و همکاران. تهرن: نشر طبیب، 2222آذرمینا. پ، رونیاسی زاده. ف، شهراز. س.در ترجمه ی اپیدمیولوژی پایه  -8

1831 

، بیگل هل و همکاران. تهران: نشر پروانه  اپیدمیولوژی و آمار حیاتی ایزدی.م و متولیان. .ع. در ترجمه ی نکات برتر در -4

 1832دانش، 

 1831ایوبی. ع و همکاران. مرور جامع اپیدمیولوژی. تهران: نشر جامعه نگر،  -5

 1835باقیانی مقدم. ح، احرام پوش. ح. اصول و کلیات خدمات بهداشتی. تهران: آثار سبحان، . -1

 1832وژی. تهران: انتشارات چراغ دانش، باقیانی مقدم. ح و همکاران. مبانی و روش های اپیدمیول -7

 .1832بحیرایی.ا، میرغفوروند.م. ارتقای سالمت از مفاهیم تا کاربرد. تهران: انتشارات نور دانش،  -3

   1873جانقربانی. م. در ترجمه ی اپیدمیولوژی پزشکی کرینبرگ، ریموند اس.: اصفهان: انتشارات کنکاش،  -3

 1833ر اپیدمیولوژی مازنرکرامر. کرمان: انتشارات خدمات فرهنگی کرمان، جانقربانی. م. در ترجمه ی درآمدی ب -12

 1833حسینی. م. اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها برای پرستاران. تهرن:نشر بشری،  -11

 1832سید نوزادی. م.کلیات و اصول اپیدمیولوژی. مشهد: انتشارات واقفی،  -12

(. رشت: انتشارات دانشگاه 4( . )2(، )1یری و اجتماعی پارک و پارک، جلد )شجاعی.ح. در ترجمه ی درسنامه پزشکی پیشگ -18

 1831علوم پزشکی گیالن، 

 1834شجاعی.ح. خالصه درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی پارک و پارک. رشت: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گیالن،  -14

 1833رشت: انتشارات گپ، صباغیان. ح، هالکویی نائینی. در ترجمه ی اپیدمیولوژی گوردیس.  -15

 .1832عزیزی.ف، حاتمی. ح، جانقربانی. م. اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع در ایران. تهران: انتشارات دیدآور،  -11
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 برنامه زمانبندی جلسات

 

 موضوع روز تاریخ جلسه

1 27/11/97 
 شنبه 

11-8  

اپیدمیولوژی، اهداف تاریخچه و تعاریف  -شرح اهداف درس و تکالیف -معارفه

طبقه بندی و علل  -مقایسه اپیدمیولوژی و پزشکی بالینی -و کاربرد اپیدمیولوژی

 مدل های اکولوژیک -عوامل بیماریزایی )میزبان، عامل، محیط( -متعدد بیماری ها

2 4/12/97 
 شنبه 

11-8 

بررسی همه  -فرم های انتشار بیمار -انواع اپیدمی ها و جنبه های انتقال بیماری

 گیری 

3 11/12/97 
 شنبه 

11-8 

اقدامات اختصاصی کنترل و  -تغییرات شدت بیماری -اجزای زنجیره عفونت

 -واکسیناسیون(-مبارزه با بیماری ها )انواع ایمنی

4 18/12/97 
 شنبه 

11-8 

شاخص ها و میزان های بهداشتی ، میزان ها و نسبت ها ) انواع میزان های 

میزان های ابتال  -مرگ و میر، باروری و حرکات طبیعی شاخص های  جمعیتی ...(

  -)بروز و شیوع(

5 17/1/98 
 شنبه 

11-8 

منابع -جنبه های اپیدمیولوژی بهداشت؛ حرکات جمعیت و شاخص های جمعیتی 

 ک انواع مطالعات اپیدمیولوژی - داشت اجتماعیاطالعاتی در به

6 

24/1/98 

ارائه پروژه 

 های دانشجویان

 شنبه 

11-8 

 غربالگری و نقش ان در کشف بیماری ها و حفظ سالمت مردم

7 
ارائه پروژه 

 های دانشجویان
 هماهنگ

 خواهد شد

اپیدمیولوژی و کنترل  اپیدمیولوژی بیماری های عفونی شایع )سل، ماالریا( و

 انسان و حیوان )تب کریمه و کنگو،هاری، بروسلوز، لیشمانیوز(  بیماری های 

8 
ارائه پروژه 

 های دانشجویان

   هماهنگ
 خواهد شد   

 منتقله از راه جنسی )ایدز، هپاتیت( اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های 

9 
 پروژه ارائه

 انیدانشجو یها

  هماهنگ
 خواهد شد

بیماری های  اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های غیر واگیر مزمن )سرطان ها،

 حوادث و سوانحاپیدمیولوژی  -(تب روماتیسمی،   فشار خون عروقی مانند-قلبی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


