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 پرستاری و مامایی زنجان دانشکده

 ماماییگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 : پرستاری و مامایی زنجان  دانشکده صول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهاا عنوان واحد درسی:

 مامایی رشته تحصیلی: تئورینوع واحد درسی: 

 کارشناسی  مطقع تحصیلی: کارورزی: کارآموزی: عملی: 1 نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: عملی: 11 نظری:        تعداد ساعت

(، 1اصول خدمات بهداشتی جامعه)بهداشت پیشنیاز:    کد درس:

میکروب شناسی نظری، انگل شناسی و قارچ شناسی، 

 1بارداری و زایمان 
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 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 ماماییرشته تحصیلی:  پروین محبینام و نام خانوادگی: 

 رتبه علمی: مربی هیئت علمی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد 

 p.mohebbi11@gmail.com پست الکترونیک: 38142242993 شماره تماس:

 دانشکده پرستاری و مامایی   محل کار:

 پروین محبیی مدرس)مدرسان(:  نام و نام خانوادگ

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: تاریخ تدوین طرح درس: نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  11/11/81 ترکیبی مجازی حضوری
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    33/33/1381  

 اهداف آموزشی

  هدف کلی:

 هدف کلی تئوری
 

 یدمیولوژی و پزشکی پیشگیریآشنا شدن دانشجویان با اصطالحات رایج در اپ (1

 آشنا شدن دانشجویان با علل ایجاد و چگونگی انتشار بیماریها در جامعه (2

 سب اطالعات اختصاصی راجع به اپیدمیولوژی بعضی از بیماریهای شایع کشورک (3
 

 نظری:اهداف اختصاصي   

 دانشجو قادر باشد:

 دهد شرح را  سالم کودک یافته ادغام مراقبتهای .1

 دهد شرح را  کودکان ناخوشیهای یافته دغاما مراقبتهای .2

 دهد شرح را اسهالی بیماریهای پاتولوژی اپیدمیولوژیکی، اهمیت، تعریف، .3

 .دهد تشخیص را آن درجات و کند تعریف را دهیدراتاسیون انواع .4

 .دهد توضیح را زمینه این در بهداشت آموزش و کنترل و پیشگیری دهیدراتاسیون، درمان و دهیدراتاسیون از پیشگیری به توجه با اسهال درمان .5

 دهد شرح را تنفسی بیماریهای پاتولوژی اپیدمیولوژیکی، اهمیت، تعریف، .6

 دهد شرح را بینی و حلق و گوش عفونتهای پاتولوژی اپیدمیولوژیکی، اهمیت، تعریف، .7

 .دهد شرح را تکامل و رشد اختالالت پاتولوژی اپیدمیولوژیکی، اهمیت، تعریف، .8

 دهد شرح را  بهداشت آموزش کنترل و پیشگیری تغذیه، ، درمان انواع، -آنمی پاتولوژی اپیدمیولوژیکی، ت،اهمی تعریف، .9

 بداند پرخطر رفتارهای و مقاربتی بیماریهای هپاتیت، ایدز، ماالریا، مالت، تب سل، نظیر مهم بیماریهای برخی درباره کلیاتی .11

 استخوان، پوکی فشارخون، دیابت، قلبی، بیماریهای و روماتیسم سرطانها،) مربوطه خطر ملعوا و  غیرواگیر بیماریهای کنترل و اپیدمیولوژی .11

 .دهد شرح را یائسگی و حوادث عضالنی، و اسکلتی اختالالت

 .بداند. . . ( و جذام هاری،) ایران در خاص بیماریهای از بعضی درباره کلیاتی .12
  

 :)انتظار می رود فراگیر)ان( قادر باشند:در پایان برنامه آموزشی،  اهداف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطه شناختی 

 دهد شرح را  سالم کودک یافته ادغام مراقبتهای 

 دهد شرح را  کودکان ناخوشیهای یافته ادغام مراقبتهای 

 ،دهد شرح را اسهالی بیماریهای پاتولوژی اپیدمیولوژیکی، اهمیت، تعریف 

 دهد تشخیص را آن درجات و کند تعریف را دهیدراتاسیون انواع. 
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 را زمینهه  این در بهداشت آموزش و کنترل و پیشگیری دهیدراتاسیون، درمان و دهیدراتاسیون از پیشگیری به توجه با اسهال درمان 

 .دهد توضیح

 ،دهد شرح را تنفسی بیماریهای پاتولوژی اپیدمیولوژیکی، اهمیت، تعریف 

 ،دهد شرح را بینی و حلق و گوش عفونتهای پاتولوژی اپیدمیولوژیکی، اهمیت، تعریف 

 ،دهد شرح را تکامل و رشد اختالالت پاتولوژی اپیدمیولوژیکی، اهمیت، تعریف. 

 ،دهد شرح را  بهداشت آموزش کنترل و پیشگیری تغذیه، ، درمان انواع، -آنمی پاتولوژی اپیدمیولوژیکی، اهمیت، تعریف 

 بداند پرخطر رفتارهای و مقاربتی بیماریهای هپاتیت، ایدز، ریا،ماال مالت، تب سل، نظیر مهم بیماریهای برخی درباره کلیاتی 

 پهوکی  فشارخون، دیابت، قلبی، بیماریهای و روماتیسم سرطانها،) مربوطه خطر عوامل و  غیرواگیر بیماریهای کنترل و اپیدمیولوژی 

 .دهد شرح را یائسگی و حوادث عضالنی، و اسکلتی اختالالت استخوان،

 بداند. . . ( و جذام هاری،) ایران در خاص بیماریهای از یبعض درباره کلیاتی. 

 :حیطه عاطفی 

  با طرح سؤال در مباحث کالسی شرکت کند. مربوط در حین آموزش مباحث 

 

 :حیطه روانی حرکتی 

 . 

 روش های تدریس:

                                                                                                                                                                                   ایفای نقش                                                                                                                                                         بحث گروهی                                                                                     پرسش و پاسخ                                                                                               سخنرانی
                                  Bedside teaching                                     شبیه سازی شده             بیمار                                                                         کارگاه آموزشی                                                                                                                 نمایش عملی

               ، پر کردن پرسشنامهپخش کلیپ مربوطهسایر) بنویسید(:     

 مواد و وسایل آموزشی:

 (پروژکتور ویدئو) پاورپوینت ، برد وایت

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 شرکت فعال در کالس 
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 تکلیف دانشجو 

 زشی و سیاست های مدرسضوابط آمو

 تعیین آموزشی تکالیف مناسب و موقع به انجام آموزشی، مباحث در پویا و فعال شرکت ،در کالس کامل و موقع به حضوراحترام به استاد؛ انتظارات: 

 تدریس کیفیت ارتقاء جهت پیشنهاد و انتقاد ارائۀ شده،

 (نیاز صورت در) کالس از خروج و ورود: مجازها

 آموزش حین در آشامیدن و خوردن از اجتناب موبایل و با صحبت عدم موبایل، نمودن سایلنت :محدودیتها

 (:/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه

 

 فهرست منابع درسی:

 مراقبت ادغام یافته کودک سالم )ویژه غیرپزشک( (1

 مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال )ویژه غیرپزشک( (2

 ( پارک.جی.ای4-1نامه پزشکی و پیشگیری و اجتماعی )جلد درس (3

 اپیدمیولوژیروز  و به منابع معتبر گرید (4

 
 

 

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ

کوته 

 پاسخ
 چند گزینه ای
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 نمره(:  02بارم بندی نمره ) از 

 می باشد(. 02، برابر 02قبولی از ) نمره    

 1حضور و غیاب کالسی: 

درصد در صورت عدم 

غیبت به نمره دانشجو اضافه 

 خواهد شد.

 درصد 1انجام تکالیف عملی و پروژه:  درصد1 :مشارکت کالسی

 درصد 13امتحان پایان ترم:  درصد 43 امتحان میان ترم: -کوئیز:

 سایر موارد:

 

 امه:جدول زمانی ارائه برن

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 
 عنوان جلسه  مکان ارائه

مدرس 

 )مدرسان( 

 محبی   سالم کودک یافته ادغام مراقبتهای •  11-11 11/11/79 حضوری 1

 محبی   کودکان ناخوشیهای یافته ادغام مراقبتهای  11-11 27/11/79 حضوری 2

 پاتولوژی اپیدمیولوژیکی، اهمیت، تعریف،   16-18 1/12/79 حضوری 3

 ،اسهالی بیماریهای

 به توجه با اسهال درمان، آن درجات دهیدراتاسیون انواع

 و پیشگیری دهیدراتاسیون، درمان و دهیدراتاسیون از پیشگیری

 زمینه این در بهداشت آموزش و کنترل

 

 محبی

 لوژیپاتو اپیدمیولوژیکی، اهمیت، تعریف،   11-11 13/12/79 حضوری 4

 بینی و حلق و گوش عفونتهایو  تنفسی بیماریهای

 محبی

 پاتولوژی اپیدمیولوژیکی، اهمیت، تعریف،   11-11 22/12/79 حضوری 1

 ، درمان انواع، -آنمی و تکامل و رشد اختالالت

   بهداشت آموزش کنترل و پیشگیری تغذیه،

 محبی

 مالت، تب سل، نظیر مهم بیماریهای برخی درباره کلیاتی  11-11 17/1/71 حضوری 1

 رفتارهای و مقاربتی بیماریهای هپاتیت، ایدز، ماالریا،

 پرخطر

 محبی
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 خطر عوامل و  غیرواگیر بیماریهای کنترل و اپیدمیولوژی  11-11 21/1/71 حضوری 9

 دیابت، قلبی، بیماریهای و روماتیسم سرطانها،) مربوطه

 و اسکلتی اختالالت استخوان، پوکی فشارخون،

  یائسگی و حوادث النی،عض

 محبی

 ایران در خاص بیماریهای از بعضی درباره کلیاتی   16-18 7/2/71 حضوری 1

 . . . ( و جذام هاری،)

 

 محبی

 
اپیدمیولوژی، برخورد اکولوژیک با بیماریها و واژه   11-11 11/11/79 حضوری

 های متداول در اپیدمیولوژی

 دکتر خرقانی

 
نحوه طبقه بندی عوامل بیماریزا، نقش عوامل   11-11 27/11/79 حضوری

 مختلف در ایجاد بیماریها 

 دکتر خرقانی

 

 پیشگیری و مراحل مختلف آن  11-11 1/12/79 حضوری

 اپیدمی ها و چگونگی بررسی آنها 

 دکتر خرقانی

 
 دکتر خرقانی انواع مطالعات اپیدمیولوژیک  11-11 13/12/79 حضوری

 
 دکتر خرقانی کاربرد آمار در اپیدمیولوژی   11-11 22/12/79 حضوری

 
 دکتر خرقانی غربالگری  11-11 17/1/71 حضوری

 
کنترل بیماری های قابل پیشگیری با واکسن و مکانیسم   11-11  حضوری

 ایمنی آنها

 دکتر خرقانی

 

ادامه کنترل بیماری های قابل پیشگیری با   11-11  حضوری

 واکسن و مکانیسم ایمنی آنها

 کتر خرقانید

زمان امتحان توافقی با نظر دانشجویان تعیین تاریخ امتحان میان ترم:   

  خواهد شد.

 1389//تاریخ امتحان پایان ترم:            

 


