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تعداد ٍاحدٍ 1 :احذ ًظزی
فلسفِ تدریس:
تَجِ بِ اصَل ّوِگیز ؽٌاعی اس پایِّای اصلی تَعؼِ بْذاؽت در ّز جاهؼِ اعتّ .وچٌیي سیزبٌای بزًاهِریشیّای بْذاؽتی ٍ حفظ
عالهت جاهؼِ ،خاًَادُ ٍ فزد بغتگی بِ ػولکزد صحیح ّوِ گیزؽٌاعی دارد .با تَجِ بِ تَصیِ عاسهاى جْاًی بْذاؽت در هَرد
دعتیابی بِ عالهت ٍ اعتفادُ اس خذهات بْذاؽتی بزای ّوِ ٍ تاکیذ آى بِ اعتفادُ اس رٍػّای ّوِگیزؽٌاعی بزای ًیل بِ اّذاف،
آهَسػ ایي درط بِ داًؾجَیاى پزعتاری کِ بِ ػٌاٍیي هختلف با فزد ،خاًَادُ ٍ اجتواع ّغتٌذ حائش اّویت بغیار اعت .سیزا کِ با ػلن
ٍ تجزبِ بْتز هیتَاًٌذ هؾکالت بْذاؽتی ،هیشاى ٍ ًَع ّوِگیزی آىّا ( چِ در هحیظ بیوارعتاى ٍ چِ خارج اس آى) را بزرعی ٍ تجشیِ
ٍ تحلیل کزدُ ٍ با اعتفادُ اس رٍػّای ّوِگیزؽٌاعی جْي کٌتزل ٍ غزبالگزی بیواریّا ٍ ٍخاهت ًاؽی اس آىّا ّوگام با عایز
اػضاء گزٍُ بْذاؽت ٍ درهاى اقذام ٍ ّوکاری السم را اًجام دٌّذ.
ّذف کلی:
ّذف کلی اس تذریظ ایي درط ؽٌاخت کاهل داًؾجَیاى پزعتاری اس ػولکزد ٍ تاثیز ّوِگیزؽٌاعی در پیؾبزد ٍ حفظ عالهت فزدف
خاًَادُ ٍ جاهؼِ ٍ حل هؾکالت بْذاؽتی با اصَل صحیح هیباؽذ.
اّذاف ٍیضُ:
در عی آهَسػ ایي درط ٍ پایاى تذریظ آى اًتظار هی رٍد داًؾجَیاى بتَاًٌذ:
 .1هفاّین اپیذهیَلَصی ،اّذاف آى ،عالهت ٍ بیواری را اس دیذگاُ ّوِگیزؽٌاعی تؼزیف کٌٌذ.
 .2کاربزد ّوِگیزؽٌاعی ،کلیات ،اصغالحات هتذاٍل در اپیذهیلَصی را ؽزح دٌّذ.
 .3ػَاهل هَثز در بزٍس بیواریّا ٍ بَمؽٌاختی را تَضیح دٌّذ.
 .4ؽاخصّای هْن بْذاؽتی ٍ هٌابغ هَرد اعتفادُ بزای کغب آگاّی اپیذهیَلَصی را ؽزح دٌّذ.
 .5اًَاع هغالؼات اپیذهیَلَصی را ؽزح دٌّذ.
 .6اپیذهیَلَصی بیواریّای هشهي را ؽزح ٍ رٍػّای هٌاعب هغالؼِ ایي بیواریّا را ؽزح دّذ.
ّ .7وِگیزؽٌاعی ٍ کٌتزل بیواریّای ػفًَی را ؽزح دٌّذ.
 .8اصَل غزبالگزی در کٌتزل ٍ پیؾگیزی بیواریّای ٍاگیزدار را تَضیح دٌّذ.
 .9اپیذهیَلَصی بیواریّای ػفًَی ؽایغ در ایزاى را ؽزح دٌّذ.
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 .11اپیذهیَلَصی بیواریّای هشهي ؽایغ در ایزاى را ؽزح دٌّذ.
 .11اپیذهیَلَصی حَادث ٍ عَاًح را تَضیح دٌّذ.
ردیف

1

هَضَع
هقذهِای بزاپیذهیَلَصی ،تؼزیف اپیذهیَلَصی ٍ کاربزد آى ،هٌابغ اعالػاتی در بْذاؽت اجتواػی

2

هفاّین ٍ هذلّای بیواری در اپیذهیَلَصی ،عالهت ،بیواری ٍ پیؾگیزی اس دیذگاُ اپیذهیَلَصی

3

اصَل غزبالگزی ٍ ضَابظ هزبَط بِ آى

4

اًَاع هغالؼات اپیذهیَلَصی ،هغالؼات هؾاّذُای ،هغالؼات تحلیلی ،هغالؼات تجزبی

5

اپیذهیَلَصی بیواریّای ػفًَی ،اهتحاى هیاى تزم

6

اپیذهیَلَصی بیواریّای ػفًَی(علّ ،پاتیت ،ایذس ،هاالریا)

7
8

اپیذهیَلَصی بیواریّای هؾتزک اًغاى ٍ حیَاى( تب کزیوِ ،کٌگَ ،بزٍعلَس ،لیؾواًیَس) اپیذهیَلَصی بیواریّای هٌتقلِ اس
راُ جٌغی
اپیذهیَلَصی بیواریّای هشهي( بیواریّای قلب ٍ ػزٍق ،فؾارخَى عزعاى ،دیابت) اپیذهیَلَصی ٍ پیؾگیزی اس عَاًح ٍ
تصادفات

رٍػ تذریظ:
عخٌزاًی ٍ پزعؼ ٍ پاعخ ٍ اعتفادُ اس ابشار کوک آهَسؽی در اهز تذریظ ٍ حل هغائل ّوِگیز ؽٌاعی .در ضرٍع ّر جلسِ
از هطالب جلسات قبل سَال خَاّد ضد.
ٍظایف داًؾجَ:
 .1حضَر فؼال ٍ هٌظن در جلغات کالط
 .2ؽزکت در اهتحاى هیاىتزم
 .3اًجام تکالیف هحَلِ
ضَابط ارزضیابی داًطجَ:

 -1پرسص ٍ پاسخ در ّر جلسِ :

ً 2ورُ

 -2حضَر فعال در کالس ٍ عدم غیبت:

ً 1ورُ

 -3اهتحاى هیاىترم

ً 5ورُ

 -4آزهَى پایاى ترم :

ً 12ورُ
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هٌابغ
* .1حسیٌی ،هیرهحود .اصَل اپیدهیَلَژی ٍ هبارزُ با بیواریّا برای پرستاراىٍ .یرایص دٍم .تْراى :بطری1335. ،
 .2جیای پارک ،ک .پارک .درعٌاهِ پشؽکی پیؾگیزی ٍ اجتواػی( جلذ اٍل ٍ چْارم)ٍ .یزایؼ ّفذّن ،تزجوِ حغیي ؽجاػی تْزاًی.
تْزاى :عواط1383. ،
 .3ر .بَتیٌا ،ر بیگل َّل ،ت کجل اعتزٍم .هباًی اپیذهیَلَصی ،تزجوِ رضا چیتعاس ،اهیذ ؽزیفیَّ ،هي بخؾی ،هحوذرضا رعتوی .تْزاى:
راعتاى.1385 ،
 .4اصَل اپیذهیَلَصی بالیٌی ،تزجوِ دکتز هحغي جاًقزباًی ٍ ّوکاراى .عال1383
 .5اصَل اپیذهیَلَصی ٍ هبارسُ با بیواریْا ،تالیف سّزا تذکزی .عال 1383
 .6بْذاؽت ٍ اپیذهیَلَصی ،تالیف دکتز ٍالیتی .عال 1382
 .7اپیذهیَلَصی ٍکٌتزل بیواریْای ؽایغ در ایزاى ،تالیف دکتز فزیذٍى ػشیشی ٍ ّوکاراى .عال 1384
 .8بیواریْای هشهي ٍ غیز ٍاگیز در ایزاى ،دکتز ؽجاػی تْزاًی .عال1384
 .9درعٌاهِ عب پیؾگیزی ٍ پشؽکی اجتواػی ،دکتز خغزٍ ٍفایی .عال1385
 .11باقیاًی هقدم ،هحود حسیي .احرام پَش ،هحودحسي .هجوَعِ سَاالت هباًی ٍ رٍضْای اپیدهیَلَژی.تْراى:
سبحاى1333،
 .11گٌجی ،فزٍساى .حغي پَر دّکزدی .اپیذهیَلَصی بزای پشؽکاى ،پزعتاراى ٍ پیزاپشؽکاى .ؽْزکزد :آصف1384،
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