
  

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

) Course Plan )فرم طرح دوره  
 

، میکرب  شاایر ،   1بهداشت تئوری        شماره درس:           دروس پیش نیاز:     2تعداد و نوع واحد:        2بهداشت نام درس:  

کارشاای              دانشکده:  پبیرتاری و مامرای                -رشته و مقطع تحصیل :   مامای                1انگل شاای ، بارداری و زایمان 

تربم تحصریل :  دوم              فبوغ السادات مبتضروی                   گبوه آموزش :  مامای            نام مدرس:                11داد جلسات:   تع

                                                                                            11/3/59تاریخ پایان تبم:           11/11/59تاریخ شبوع تبم:              59-59یال تحصیل :    

 :)در این رایتا اپیدمیولوژی علم شااخت همه گیبی ها و قوانین حاکم بب آنها و نهایتا تولید دانش ایت.   مقدمه )شبح درس

میتواند  واع مطالعات اپیدمیولوژیکآشاای  با مفاهیم رایج در اپیدمیولوژی، شااخت روشهای انتقال بیماریها و آشاای  با ان

 راهگشا باشد. 

 : ژیپیدمیولوا لصوا با مامای  شاای رکا ننشجویادا شاائ آ   هدف کل  

  :)اهداف اختصاص  درس )به تعداد یبفصلها و جلسات هدف نوشته شود 

 بتواناد:  دوره یانرود پس از پا  از دانشجویان انتظار م          

  کاد ئهارا ژیمیولوپیدا از جامع تعبیف . 

 نماید نبیا را تحلیل  و توصیف  ژیپیدمیولوا ممفهو آن و یهادببرکا و ژیپیدمیولوا افهدا . 

 نماید فهبیت را آن لصوا و اعنوا ی،پیشگب ری،بیما لنتقاا یههارا . 

 نماید یباد طبقه ده،بب منا را یکژپیدمیولوا تمطالعا اعنوا . 

 هدد توضیح را مقطع  وتحلیل   و  توصیف تمطالعا دببرکا و تخصوصیا . 

 دهد توضیح و کارآزمای  بالیا  را ه وهمگب تمطالعا ،شاهد-ردمو تمطالعا ییژگیهاو   . 

 کاد نبیارا ریبیما تبب شد موثب ملاعو و هدد حشب را ریبیما تشد ممفهو . 

 هدد حشب را عفونت لنتقاا هنجیبز  اءجزا . 

 هدد حگیب شبوا قابل ریمابی ژیپیدمیولوا در را زنمخا و ماابع . 

 کاد نبیا را ریبیما لنتقاا غیبمستقیم و مستقیم یههارا . 

 هدد حشب را ریبیما دیجاا تا عفونت دیجاا مبحله از نشد عفون  یادآفب . 

 هدد حشب ژیپیدمیولودرا را آن اءجزا و مثلث لمد . 

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

 دهد توضیح را نهاآ دببرکا و هدد حشب ژیپیدمیولودر ا را خ و عاکبوتچب ،چادعلیت  لمد . 

 دشو شااآ ژیپیدمیولودرا  یهمیه ،نسبت ان،میز مبامفهو . 

 هد.د توضیح را نهاآ محایبه روش و هدد حشب را متولد خا ومیب و  گمب یشاخصها 

 هد.د توضیح ندابتو را زاداننو میب و گمبو  لیبیکساز نکادمیبکوو  گمب ینهاامیز  

 نماید فهبیت را پیدم ا یک لکاتب و ی ربب حلامب و کاد تعبیف را پیدم ا  . 

 دشو شااآ یگیب همه ماحا  و  ه،ندوپیشب پیدم ك، امشتب مابع با پیدم ا یها ییژگیهاو با . 

 هدد وضیحت لمثا کبذ با را یغببالگب نموآز یک مهم ییژگیهاو ده،نمو تعبیف را یغببالگب . 



 هدد توضیح را آن ههادد تشکیل اءجزا داده، حشب را یغببالگب نموآز یک رعتباا  . 

 نماید تفسیب را نتایج و دهنمو محایبه یغببالگب یها نموآز در را ماف  و مثبت ریخباا ارزش  . 

 ندابد را نهاآ دببرکا و محایبه هنحو و یهاربیما ینهاامیز و شاخصها  . 

 ندابد را انحیو و ننساا شایع ییهارابیم ژیپیدمیولوا  . 

 ند.ابد را قلب  ییهاربیما و یبطانها ادث،حو هیژو به گیبواغیب ییهاربیما ژیپیدمیولوا 

 ند.ابد را انیبا و نجها دریا(رماال ز،یدا ،مالت تب ،گیب )یلوا شایع ییهاربیما ژیپیدمیولوا 

 

 :)ایتباتژی آموزش )روشهای تدریس 

 کارگاه آموزش □    بحث در گبوههای کوچک    □                 گبوه بحث□            کافبانس □          یخابان  □* 

  Round □           PBL □               □ Case Report             Morning Report □               □ غیبه 

  : وایت ببد، ماژیک، ایالید            ,…ویایل کمک آموزش  

 شبکت در بحث، آماده کبدن کافبانس مبتبط با موضوع درس……… یف و تکالیف دانشجو:وظا 

 :نحوه ارزشیاب  دانشجو 

  □تکویا                    *□مباحل ارزشیاب :                     مبحله ای  

 .........................درصد از نمبه نهای %9حضور و غیا ................

 .......درصد از نمبه نهای   %11  و انجام تکالیف........فعالیت کالی

 امتحان میان تبم.....................................درصد از نمبه نهای 

 ..............درصد از نمبه نهای %19امتحان پایان تبم.......................

  جور کبدن  □            صحیح و غلط □چاد گزیاه ای             □   تشبیح         □شفاه           □نوع امتحان میان تبم:    

   جور کبدن  □صحیح و غلط             □چاد گزیاه ای             *تشبیح            *     شفاه      □نوع امتحان پایان تبم:   

 ماابع : 

 بهداشت عموم . دکتب حسین حاتم .
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