
 باسمه تعالی

 2بهداشت  طرح درس

  11053 شماره درس: 31-39شنبه، ساعت  زمان کالس: کارشناسی مامایی رشته و مقطع:

   3بهداشت  پیش نیاز: 5 تعداد واحد:

n.talaei@khuisf.ac.ir mail:-E 

آشنا شدن دانشجویان با اصول و مبانی اپیدمیولوژی و شناخت علل ایجاد و چگونگی انتشار برخی از بیماری ها در  هدف کلی:

 جامعه

 

 مدرس عناوین مباحث درسی تاریخ ردیف

 طالیی اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها –مقدمه  55/6/39 3

 طالیی اصطالحات و مفاهیم اپیدمیولوژی 53/6/39 5

 طالیی مبانی بیماریزایی عوامل بیماری زا 1/7/39 9

 طالیی پیشگیری وسطوح آن 35/7/39 9

 طالیی کلیات انواع مطالعات اپیدمیولوژیک 33/7/39 1

 طالیی بررسی اپیدمی ها و استفاده از آمار در اپیدمیولوژی  56/7/39 6

 طالیی غربالگری 9/1/39 7

 طالیی اپیدمیولوژی بیماری های قابل پیشگیری توسط واکسن 9/1/39 1

 طالیی اپیدمیولوژی بیماری های اسهالی در کودکان  30/1/39 3

 طالیی کودکان اپیدمیولوژی بیماری ها و عفونت های تنفسی در 37/1/39 30

 طالیی اپیدمیولوژی عفونت های گوش و حلق وبینی در کودکان 59/1/39 33

 طالیی اپیدمیولوژی اختالالت رشد و تکامل 3/3/39 35

 طالیی اپیدمیولوژی انواع کم خونی 1/3/39 39

 طالیی کلیات بیماری های سل، تب مالت و ماالریا  31/3/39 39

 طالیی های پوکی استخوان، فشار خون و بیماری های مقاربتیکلیات بیماری  53/3/39 31

 طالیی کلیات بیماری های هاری و جذام در کشور 6/30/39 36

 

سال تحصیلی:  نیم سال: اول   مدرس: نسیم طالیی گماری  مسئول درس: گروه مامایی 

mailto:n.talaei@khuisf.ac.ir


 وظایف دانشجویان:

 حضور مرتب و به موقع در کالس درس 

 پاسخگویی به سواالت مطرح شده و حضور فعال در کالس درس 

 شرکت در امتحان پایان ترم 

 

 نحوه ارزشیابی: 

 امتحان کتبی پایان ترم 

 

 منابع: 

 .اپیدمیولوژی، تالیف لئون گوردیس، ویرایش چهارم، انتشارات گپ 

 .درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی، تالیف پارک و پارک، انتشارات سماط 

 .کتاب جامع بهداشت عمومی، تالیف حسین حاتمی، چاپ دوم 

 (. جزوه مراقبت ادغام یافته کودک سالم )ویژه غیر پزشک 

 .جزوه مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال 

 

 

 

 

 

 


