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 مقدمه:

این درس به منظور آشنا کردن دانشجوی پرستاری با اصول همه گیرشناسی و کاربرد آن در تجزیه و تحلیل 

بدین منظور مفاهیمی چون سالمت و بیماری، پیشگیری و سطوح آن، مشکالت بهداشتی جامعه می باشد. 

غربالگری، تغییرات شدت بیماری و مراحل سیر بیماری، مدل های اپیدمیولوژیک برخورد با بیماری ها و 

شاخص های بهداشتی، مروری بر انواع مطالعات اپیدمیولوژیک مورد بحث قرار می گیرند. سپس بر اساس این 

رسی اپیدمیولوژیک بیماری های عفونی شایع و بیماری های مشترک بین انسان و حیوان پرداخته مفاهیم به بر

 می شود.
 

 

 

                        پرستاریگروه آموزشی:          پرستاری حضرت زینب )س(                         دانشکده :

 کارشناسی پرستاری مقطع و رشته تحصیلی:  

در  عیشا یها یماریو مبارزه با ب یولوژیدمیاصول اپ  : نام درس

 رانیا

  1تعداد واحد: 

 نظری :نوع واحد

 11الی  11 –دوشنبه ها روز و ساعت برگزاری کالس:   - پیش نیاز:

 دانشکده پرستاری مکان برگزاری:

 

 حامد دالم: مسئول برنامه

 حامد دالم به ترتیب حروف الفبا(:)مدرس 

 حامد دالم: تهیه و تنظیم

 11/11/1931تاریخ تدوین/بازنگری: 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 :این درس شامل موارد زیر می باشد عناوین کلی

 تاریخچه و مفاهیم اپیدمیولوژی 

  تغییرات شدت بیماری ها، زنجیره  –مفهوم سالمت و بیماری، سیر طبیعی بیماری ها، پیشگیری و سطوح آن

 عفونت و منابع عفونت

 مدل های اپیدمیولوژیک و انواع اپیدمی ها 

 مطالعات اولیه( روش های مطالعات اپیدمیولوژی( 

 مطالعات ثانویه( روش های مطالعات اپیدمیولوژی( 

 جنبه های اپیدمیولوژیک بیماری های عفونی و غیر عفونی شایع 

  بهداشتی و کاربرد آن در اپیدمیولوژی، منابع اطالعاتی در بهداشت اجتماعیشاخص ها و میزان های 

 غربالگری و جنبه های اپیدمیولوژی بهداشت، حرکات جمعیت و شاخص های جمعیتی 

 هدف کلی 

 آشنایی با تاریخچه و مفاهیم اپیدمیولوژی

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 کند اپیدمیولوژی را تعریف 

 تاریخچه اپیدمیولوژی را شرح دهد 

 اساس و اهداف اپیدمیولوژی را بیان نماید 

 

 هدف کلی 

تغییرات شدت بیماری ها، زنجیره  –آشنایی با مفهوم سالمت و بیماری، سیر طبیعی بیماری ها، پیشگیری و سطوح آن 

 عفونت و منابع عفونت

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 تعریف سالمتی را شرح نماید 

 مفهوم بیماری و انواع مختلف آن را بیان نماید 

 مفهوم پیشگیری و سطوح مختلف آن را شرح دهد 

 هدف کلی 

 آشنایی با مدل های اپیدمیولوژیک و انواع اپیدمی ها



  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  را بیان نمایدمدل های اپیدمیولوژیک و کاربردهای آن 

 انواع اپیدمی ها را شرح دهد 

 هدف کلی 

 آشنایی با روش های مطالعات اپیدمیولوژی

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 مطالعات توصیفی و تحلیلی را شرح دهد 

 انواع مطالعات توصیفی و تحلیلی را بیان نماید 

  را ذکر نمایدای و کاربردهای آن انواع مطالعات مشاهده ای و مداخله 

 هدف کلی 

 آشنایی با جنبه های اپیدمیولوژیک بیماری های عفونی و غیر عفونی شایع

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 بیماری عفونی و غیر عفونی را شرح دهد 

 را بیان نماید شایع جنبه های اپیدمیولوژیک بیماری های عفونی 

 هدف کلی 

 آشنایی با شاخص ها و میزان های بهداشتی و کاربرد آن در اپیدمیولوژی، منابع اطالعاتی در بهداشت اجتماعی

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انواع شاخص های بهداشتی را ذکر نماید 

 میزان، نسبت و تناسب را شرح دهد 

 منابع اطالعاتی در بهداشت را ذکر نماید 

 هدف کلی 

 آشنایی با غربالگری و جنبه های اپیدمیولوژی بهداشت، حرکات جمعیت و شاخص های جمعیتی

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 غربالگری را تعریف نماید 

 حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی را تعریف نماید 



 شاخص های جمعیتی را ذکر نماید 

 

 روش آموزش 

 سخنرانی با استفاده از پاورپوئینت و وایت برد 

 حل مساله و تمرین 

 پرسش و پاسخ 

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی بخش 

 وایت برد و ماژیککامپیوتر، ویدوئو پروژکتور ،اسالید ، 

   آموزش دهنده 

 حامد دالممربوطه:   استاد 

 

 منابع اصلی درسی: 

  آخرین انتشارینینائ ییدکتر کوروش هالکو ان،یصباغ نیدکتر حس، مترجم: سیگوردلئون  ، تالیفیولوژیدمیاپکتاب ، 

 نظر  بای تهران یشجاع نیحس یبرگردان فارس . پارک، ک. پارک؛یا یمولفان ج ی/اجتماع و یریشگیپ یدرسنامه پزشک

 ، آخرین انتشاریملک افضل نیحس

  آخرین انتشاریناصر ومرثیک ،یافضلملک نیترجمه حس؛ . باناکی. مازنر، آنتس تی/ جودیولوژیدمیاصول اپکتاب ، 

  آخرین انتشاردکتر پروین یاوری –جلد بیماری های واگیر  –اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران کتاب ، 

  آخرین دکتر پروین یاوری –جلد بیماری های غیرواگیر  –اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران کتاب ،

 انتشار

  آخرین انتشاردکتر پروین یاوری –جلد سرطان ها  –اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران کتاب ، 

  ارزشیابی 

 نحوه ارزشیابی         

 پرسش و پاسخ کالسی 

 امتحان پایان ترم 

  نحوه محاسبه نمره کل 

  :نمره 2پرسش و پاسخ کالسی 

  :نمره 81امتحان کتبی پایان ترم 

 مقررات 

 81: حداقل نمره قبولی  

 جلسه 8دفعات مجاز غیبت در کالس:  تعداد     



 

 رانیدر ا عیشا یها یماریو مبارزه با ب یولوژیدمیاصول اپ درس زمانبندی جدول

 تاریخ ارائه
ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امکانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابی

81/88/8931 81 - 81 
تاریخچه و مفاهیم 

 اپیدمیولوژی
 سخنرانی دالمحامد 

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

28/88/8931 81 - 81 

مفهوم سالمت و 

بیماری و سیر 

 طبیعی بیماری ها

 سخنرانی حامد دالم

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

21/88/8931 81 - 81 

مدل های 

اپیدمیولوژیک و 

 انواع اپیدمی ها

 سخنرانی حامد دالم

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

10/82/8931 81 - 81 
روش های مطالعات 

 (8) اپیدمیولوژی
 حامد دالم

، حل سخنرانی

 مساله و تمرین

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

82/82/8931 81 - 81 
روش های مطالعات 

 (2) اپیدمیولوژی
 حامد دالم

، حل سخنرانی

 مساله و تمرین

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

83/82/8931 81 - 81 

جنبه های 

اپیدمیولوژیک 

 بیماری ها

و  حامد دالم

 دانشجو

 –سخنرانی 

 ارائه دانشجو

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

81/18/8933 81 - 81 
شاخص ها و میزان 

 بهداشتیهای 
 حامد دالم

، حل سخنرانی

 مساله و تمرین

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

20/18/8933 81 - 81 

غربالگری و جنبه 

های اپیدمیولوژی 

 بهداشت

 حامد دالم
، حل سخنرانی

 مساله و تمرین

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

 امتحان پایان ترم 10 - 19 11/10/1933

 


