
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:       گروه آموزشی: پرستاری                                                          : پرستاریدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    0311-0011 سال تحصیلی:

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با  نام درس )واحد(:
 بیماری های شایع در ایران

 01-01 ساعت:دوشنبه                          روز:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  0 تعداد واحد:

 ) به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرسین مجازی - دقیقه 33 مدت کالس:

 33/01/0311 بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 تاریخچه و مفاهیم اپیدمیولوژی: عنوان درس

تاریخچه اپیدمیولوژی و مفاهیم مهم اپیدمیولوژی هدف از ارائه این درس انتقال اطالعات الزم در مورد :  هدف کلی درس

 است.

 اهداف اختصاصی:
 دانشجو بتواند:

 را شرح دهد تاریخچه اپیدمیولوژی 
 را تعریف کند اپیدمیولوژی واژه 
 را بیان نماید مفاهیم مرتبط با علم اپیدمیولوژی 

 ترکیبی       /        *مجازی     حضوری         /    روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، نرم افزار تولید محتوا امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو       *فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 پایان ترم تستیامتحان  عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

، ینینائ ییدکتر کوروش هالکو ان،یصباغ نیدکتر حس، مترجم: سیگوردلئون  ، تالیفیولوژیدمیاپکتاب  -
 آخرین انتشار

 یشجاع نیحس یبرگردان فارس . پارک، ک. پارک؛یا یمولفان ج ی/اجتماع و یریشگیپ یدرسنامه پزشک -
 ، آخرین انتشاریملک افضل نینظر حس بای تهران

رین ، آخیناصر ومرثیک ،یافضلملک نی؛ ترجمه حس. باناکی. مازنر، آنتس تی/ جودیولوژیدمیاصول اپکتاب  -
 انتشار

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 دقیقه      :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دومجلسه 
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:       گروه آموزشی: پرستاری                                                          : پرستاریدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    0311-0011 سال تحصیلی:

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با  نام درس )واحد(:
 بیماری های شایع در ایران

 01-01 ساعت:دوشنبه                          روز:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  0 تعداد واحد:

 ترتیب حروف الفبا(: حامد دالم) به مدرسین مجازی - دقیقه 33 مدت کالس:

 33/01/0311 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

تغییرات شدت بیماری ها،  – مفهوم سالمت و بیماری، سیر طبیعی بیماری ها، پیشگیری و سطوح آن: عنوان درس
 زنجیره عفونت و منابع عفونت

سیر :  هدف کلی درس سالمت و بیماری،  شجویان با مفاهیم  شنایی دان شگیریآ یره ، زنجطبیعی بیماری ها و مفهوم پی

 عفونت

 اهداف اختصاصی:
 دانشجو بتواند:

 را تعریف کند مفهوم سالمتی 
 را بیان نماید ابعاد مختلف سالمتی 
 را شرح دهد مفهوم بیماری 
 را ذکر کند طبقه بندی بیماری ها 
 را شرح دهد سیر طبیعی بیماری 
 را بیان کند مفهوم پیشگیری 

  را ذکر کند پیشگیریانواع سطوح 

 عفونت و انواع آن را تعریف کند 

 ترکیبی       /   مجازی  *      حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، نرم افزار تولید محتوا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   *       /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 پایان ترم تستیامتحان عنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :

، ینینائ ییدکتر کوروش هالکو ان،یصباغ نیدکتر حس، مترجم: سیگوردلئون  ، تالیفیولوژیدمیاپکتاب  -
 آخرین انتشار

 یشجاع نیحس یبرگردان فارس . پارک، ک. پارک؛یا یمولفان ج ی/اجتماع و یریشگیپ یدرسنامه پزشک -
 ، آخرین انتشاریملک افضل نینظر حس بای تهران

رین ، آخیناصر ومرثیک ،یافضلملک نی؛ ترجمه حس. باناکی. مازنر، آنتس تی/ جودیولوژیدمیاصول اپکتاب  -
 انتشار



 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 سومجلسه 
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:       گروه آموزشی: پرستاری                                                          : پرستاریدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    0311-0011 سال تحصیلی:

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با  نام درس )واحد(:
 بیماری های شایع در ایران

 01-01 ساعت:دوشنبه                          روز:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  0 واحد: تعداد

 ) به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرسین مجازی - دقیقه 33 مدت کالس:

 33/01/0311 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مدل های اپیدمیولوژیک و انواع اپیدمی ها: عنوان درس

 اپیدمی هاآشنایی دانشجویان با انواع مدل های اپیدمیولوژیک و انواع :  هدف کلی درس

 اهداف اختصاصی:
 دانشجو بنواند:

 را شرح دهد مدل اپیدمیولوژیک 

 را بیان کند انواع مدل های اپیدمیولوژیک 

 را تعریف کند اپیدمی 

 انواع اپیدمی ها را ذکر کند 

 ترکیبی       /   مجازی  *      حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، نرم افزار تولید محتوا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   *       /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 پایان ترم تستیامتحان عنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :

، ینینائ ییدکتر کوروش هالکو ان،یصباغ نیدکتر حس، مترجم: سیگوردلئون  ، تالیفیولوژیدمیاپکتاب  -
 آخرین انتشار

 یشجاع نیحس یبرگردان فارس . پارک، ک. پارک؛یا یمولفان ج ی/اجتماع و یریشگیپ یدرسنامه پزشک -
 ، آخرین انتشاریملک افضل نینظر حس بای تهران

رین ، آخیناصر ومرثیک ،یافضلملک نی؛ ترجمه حس. باناکی. مازنر، آنتس تی/ جودیولوژیدمیاصول اپکتاب  -
 انتشار

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  دقیقه مدت زمان جمع بندی و نتیجه گیری    : 

 

 هارمچجلسه 
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:       گروه آموزشی: پرستاری                                                          : پرستاریدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    0311-0011 سال تحصیلی:

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با  نام درس )واحد(:
 بیماری های شایع در ایران

 01-01 ساعت:دوشنبه                          روز:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  0 تعداد واحد:

 ) به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرسین مجازی - دقیقه 33 مدت کالس:

 33/01/0311 بازنگری:تاريخ تدوين / 
 

 (0) روش های مطالعات اپیدمیولوژی: عنوان درس

 آشنایی دانشجویان با انواع مطالعات اپیدمیولوژیک:  هدف کلی درس

 اهداف اختصاصی:
 دانشجو بتواند:

 را تعریف کند مطالعات توصیفی 
 را ذکر کند مطالعات تحلیلی 
 را بیان کند مطالعات اولیه 

 ترکیبی       /   مجازی  *      حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، نرم افزار تولید محتوا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   *       /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 پایان ترم تستیامتحان عنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :

، ینینائ ییدکتر کوروش هالکو ان،یصباغ نیدکتر حس، مترجم: سیگوردلئون  ، تالیفیولوژیدمیاپکتاب  -
 آخرین انتشار

 یشجاع نیحس یبرگردان فارس . پارک، ک. پارک؛یا یمولفان ج ی/اجتماع و یریشگیپ یدرسنامه پزشک -
 ، آخرین انتشاریملک افضل نینظر حس بای تهران

رین ، آخیناصر ومرثیک ،یافضلملک نی؛ ترجمه حس. باناکی. مازنر، آنتس تی/ جودیولوژیدمیاصول اپکتاب  -
 انتشار

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقهمدت زمان :    

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 

 پنجمجلسه 
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:       گروه آموزشی: پرستاری                                                          : پرستاریدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    0311-0011 سال تحصیلی:

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با  نام درس )واحد(:
 بیماری های شایع در ایران

 01-01 ساعت:دوشنبه                          روز:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  0 تعداد واحد:

 ترتیب حروف الفبا(: حامد دالم) به مدرسین مجازی - دقیقه 33 مدت کالس:

 33/01/0311 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 (3) روش های مطالعات اپیدمیولوژی: عنوان درس

 آشنایی دانشجویان با انواع مطالعات اپیدمیولوژیک:  هدف کلی درس

 اهداف اختصاصی:
 دانشجو بتواند:

 را ذکرکند مطالعات ثانویه 
 را توضیح دهد مطالعات مشاهده ای 
 را شرح دهد مطالعات مداخله ای 

 ترکیبی       /   مجازی  *      حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، نرم افزار تولید محتوا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   *       /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 پایان ترم تستیامتحان عنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :

، ینینائ ییدکتر کوروش هالکو ان،یصباغ نیدکتر حس، مترجم: سیگوردلئون  ، تالیفیولوژیدمیاپکتاب  -
 آخرین انتشار

 یشجاع نیحس یبرگردان فارس . پارک، ک. پارک؛یا یمولفان ج ی/اجتماع و یریشگیپ یدرسنامه پزشک -
 ، آخرین انتشاریملک افضل نینظر حس بای تهران

رین ، آخیناصر ومرثیک ،یافضلملک نی؛ ترجمه حس. باناکی. مازنر، آنتس تی/ جودیولوژیدمیاصول اپکتاب  -
 انتشار

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 



 

 

 ششمجلسه 
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:       گروه آموزشی: پرستاری                                                          : پرستاریدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    0311-0011 سال تحصیلی:

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با  نام درس )واحد(:
 بیماری های شایع در ایران

 01-01 ساعت:دوشنبه                          روز:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  0 واحد: تعداد

 ) به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرسین مجازی - دقیقه 33 مدت کالس:

 33/01/0311 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 جنبه های اپیدمیولوژیک بیماری های عفونی و غیر عفونی شایع: عنوان درس

 های شایع عفونی و غیرعفونیآشنایی دانشجویان با اپیدمیولوژی بیماری :  هدف کلی درس

 اهداف اختصاصی:
 دانشجو بتواند:

 را شرح دهد اپیدمیولوژی بیماری سل 
 را بیان کند اپیدمیولوژی بیماری بروسلوز 
 را توضیح دهد اپیدمیولوژی بیماری ماالریا 
 بیان کند اپیدمیولوژی بیماری های جنسی 
 را ذکر کند اپیدمیولوژی سرطان ها 
  را بیان کند عروقی –اپیدمیولوژی بیماری قلبی 
 را شرح دهد اپیدمیولوژی بیماری تب روماتیسمی 
 را توضیح دهد اپیدمیولوژی بیماری هپاتیت 

 ترکیبی       /   مجازی  *      حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، نرم افزار تولید محتوا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   *       /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 پایان ترم تستیامتحان عنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :

، ینینائ ییدکتر کوروش هالکو ان،یصباغ نیدکتر حس، مترجم: سیگوردلئون  ، تالیفیولوژیدمیاپکتاب  -
 آخرین انتشار

 یشجاع نیحس یبرگردان فارس . پارک، ک. پارک؛یا یمولفان ج ی/اجتماع و یریشگیپ یدرسنامه پزشک -
 ، آخرین انتشاریملک افضل نینظر حس بای تهران

رین ، آخیناصر ومرثیک ،یافضلملک نی؛ ترجمه حس. باناکی. مازنر، آنتس تی/ جودیولوژیدمیاصول اپکتاب  -
 انتشار

 مدت زمان:      دقیقه های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 

 هفتمجلسه 
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:       گروه آموزشی: پرستاری                                                          : پرستاریدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    0311-0011 سال تحصیلی:

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با  نام درس )واحد(:
 بیماری های شایع در ایران

 01-01 ساعت:دوشنبه                          روز:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  0 تعداد واحد:

 ) به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرسین مجازی - دقیقه 33 مدت کالس:

 33/01/0311 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

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

آشنننایی دانشننجویان با انواع شنناخص ها و میزان های بهداشننتی و کاربرد آن در اپیدمیولوژی، منابع :  هدف کلی درس

 اطالعاتی در بهداشت اجتماعی

 اهداف اختصاصی:
 دانشجو بتواند:

 را بیان کند انواع شاخص های بهداشتی 

 را شرح دهد میزان، نسبت و تناسب 
 را بیان کند انواع منابع اطالعاتی در بهداشت اجتماعی 

 ترکیبی       /   مجازی  *      حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، نرم افزار تولید محتوا امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو فعالیت آموزشی :   تکلیف   *      

 پایان ترم تستیامتحان عنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :

، ینینائ ییدکتر کوروش هالکو ان،یصباغ نیدکتر حس، مترجم: سیگوردلئون  ، تالیفیولوژیدمیاپکتاب  -
 آخرین انتشار

 یشجاع نیحس یبرگردان فارس پارک، ک. پارک؛. یا یمولفان ج ی/اجتماع و یریشگیپ یدرسنامه پزشک -
 ، آخرین انتشاریملک افضل نینظر حس بای تهران

رین ، آخیناصر ومرثیک ،یافضلملک نی؛ ترجمه حس. باناکی. مازنر، آنتس تی/ جودیولوژیدمیاصول اپکتاب  -
 انتشار

 زمان:      دقیقهمدت  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 



 

 

 هشتمجلسه 
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:       گروه آموزشی: پرستاری                                                          : پرستاریدانشکده

 نیمسال دومتاريخ ارائه درس:    0311-0011 سال تحصیلی:

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با  نام درس )واحد(:
 بیماری های شایع در ایران

 01-01 ساعت:دوشنبه                          روز:

  تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  0 تعداد واحد:

 ) به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالممدرسین مجازی - دقیقه 33 مدت کالس:

 33/01/0311 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اپیدمیولوژی بهداشت، حرکات جمعیت و شاخص های جمعیتیغربالگری و جنبه های : عنوان درس

 آشنایی دانشجویان با مفاهیم غربالگری و شاخص های جمعیتی:  هدف کلی درس

 اهداف اختصاصی:
 دانشجو بتواند:

 را تعریف کند مفهوم غربالگری 

 را بیان نماید مفهوم حساسیت و ویژگی 

 را ذکر کند مفهوم ارزش اخباری 

  را بیان نماید پایاییمفهوم روایی و 
 را ذکر کند انواع شاخص های جمعیتی 

 ترکیبی       /   مجازی  *      حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، نرم افزار تولید محتوا امکانات آموزشی : 

 گفتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف   *       /          پروژه        /        تاالر 

 پایان ترم تستیامتحان عنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :

، ینینائ ییدکتر کوروش هالکو ان،یصباغ نیدکتر حس، مترجم: سیگوردلئون  ، تالیفیولوژیدمیاپکتاب  -
 آخرین انتشار

 یشجاع نیحس یبرگردان فارس . پارک، ک. پارک؛یا یمولفان ج ی/اجتماع و یریشگیپ یدرسنامه پزشک -
 ، آخرین انتشاریملک افضل نینظر حس بای تهران

رین ، آخیناصر ومرثیک ،یافضلملک نی؛ ترجمه حس. باناکی. مازنر، آنتس تی/ جودیولوژیدمیاصول اپکتاب  -
 انتشار

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 


