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مشخصات درس
عنوان درس:اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها(بهداشت)0
کارآموزی- :

تعداد واحد0 :واحد

نظری0:واحد

عملی- :

کارورزی-:

دروس پیش نیاز :بهداشت  ،1میکرب شناسی نظری ،انگل شناسی و قارچ شناسی ،بارداری 1

نیمسال :اول

سال تحصیلی69-69:

مشخصات دانشجویان
رشته تحصیلی :مامایی

مقطع :کارشناسی

تعداد دانشجویان02 :

در صورتیکه بیش از یک مدرس درس فوق را تدریس مینمایند لطفاً تعداد واحد یا مجموع ساعاتی را که جنابعالی تدریس میفرمایید ،قید نمایید.
تعداد واحد مدرس دوم-:
نام و نام خانوادگی - :
شرح واحد درسی :با گذراندن این درس دانشجویان با مفاهیم اپیدمیولوژی ،اپیدمیولوژی بیماریهای مختلف واگیر دار و غیر واگیردار آشنا
خواهد شد.
هدف كلی درس:


آشنا شدن دانشجویان با اصطالحات رایج در اپیدمیولوژی و پزشکی پیشگیری



آشنا شدن دانشجویان با علل ایجاد بیماریها و نحوه انتشار بیماریها در جامعه



کسب اطالعات اختصاصی راجع به اپیدمیولوژی بعضی از بیماریهای شایع کشور

اهداف جزیی درس:
در پایان دوره از دانشجو انتظار میرود که:


تعریف اپیدمیولوژی ،مدلهای مختلف اپیدمیولوژی برخورد اکولوژیک با بیماریها را توضیح دهد.



واژههای متداول در اپیدمیولوژی را بداند.



طبقهبندی عوامل بیماریزا را توضیح دهد.
1



نقش عوامل مختلف در ایجاد بیماریها را شرح دهد.



پیشگیری و مراحل آن را بداند.



کلیات و انواع مطالعات اپیدمیولوژیک را توضیح دهد.



چگونگی بررسی اپیدمیها را توضیح دهد.



مراقبتهای ادغام یافته کودکان و بیماریهای آنها را توضیح دهد.



اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی را تقسیمبندی کند.



تعریف و اهمیت پاتولوژی اختالالت رشد و تکامل ،انواع درمان ،تغذیه و پیشگیری و کنترل و آموزشهای مربوط را بداند.



کلیاتی درباره برخی بیماریهای مهم نظیر سل،تب مالت ،و.....را توضیح دهد.



اپیدمیولوژی بیماریهای غیر واگیردار را بداند.

روش تدریس :پرسش و پاسخ -سخنرانی
وسایل کمک آموزشی :تخته وایت بورد و ویدئو پروژکتور
برنامه زمانبندی درس
جلسه
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نحوه ارزشیابی دانشجویان:
پایان ترم%92 :
تکالیف کالسی%12 :
آزمون دورهای یا پرسش و پاسخ%02 :
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