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 پشستاسی کاسشٌاسیرشتٍ ي مقطغ تحصيلي:  اصَل اپیذهیَلَطی وبم ي شمبرٌ درس:

 داًشکذُ پشستاسی شْشکشد محل برگساري:  10-12شٌثِ ّا ساػت  :ريز ي سبػت برگساري

  ٍاحذ ًظشی 1 تؼداد ي وًع ياحد ) وظري / ػملي ( :

 ًذاسد دريس پيش ويبز:

  09132802962تلفه ي ريزَبي تمبس:               دکتش هحوَد هثاششی مسئًل درس:وبم 

 داًشگاُ ػلَم پضشکی شْشکشد آدرس: داًشکذُ تْذاشت آدرس دفتر:

اًتقال اطالػات الصم دس هَس اصَل اپیذهیَلَطی ٍ پضشکی پیشگیشی ،ػلل ایجاد ٍ چگًَگی اًتشاس تیواسی ّا دس جاهؼِ ٍاسئِ : َدف كلي درس 

 ػات اختصاصی دس هَسد ّوِ گیشی شٌاسی تیواسیْای شایغ کشَس اطال

 اَداف اختصبصي درس :

 آشٌا شذى داًشجَیاى تا اصَل اپیذهیَلَطی ٍکاستشد آًْا دستجضیِ ٍ تحلیل هشکالت تْذاشتی جاهؼِ        

 آشٌا شذى داًشجَیاى تا شاخص ّای تْذاشتی 

 هطالؼات اپیذهیَلَطیک آشٌا شذى داًشجَیاى تا  طشاحی اًَاع 

 آشٌا شذى داًشجَیاى تا اپیذهیَلَطی تشخی تیواسیْای شایغ دس ایشاى

 * مىببغ اصلي درس  ) بر اسبس سرفصل(

1- Farmer, R., and Miller, D., Lecture notes on epidemiology and community Medicine. Oxford: 

Blackwell. 
2- Stanhope, M., and Lancaster, J., Community and Public Health Nursing. St, Louis: Mosby 

3-Logan, B.B., and Daw Kins,C.E. Family Center Nursing in the Community. 

 کتاب جاهغ تْذاشت ػوَهی ، گشٍُ ًَیسٌذگاى  ، جلذ دٍم  ،   فصل ّای ّشتن ٍ ًْن -4

ب ( پایاى دٍسُ  ًوشُ 5الف ( دس طَل دٍسُ:  هشاسکت ٍ اسایِ دس کالس  تاسم * وحًٌ ارزشيببي داوشجً ي ببرم مربًط بٍ َر ارزشيببي :

 ًوشُ 15آصهَى ًْایی :  تاسم 

تشاتش  4/ 17اص  ًوشُ کن هی شَد.  تیش5/0ّش غیثت  سيبست مسئًل ديرٌ در مًرد برخًرد بب غيبت ي تبخير داوشجً در كالس درس :

 هقشسات آهَصشی ػول هی گشدد
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 مدرس ػىًان سبػت تبريخ

آمبدگي الزم داوشجًيبن قبل 

 ار شريع كالس

1 96/11/21 12-10 

 -تؼاسیف،اّذاف،کاستشدّاٍداهٌِ اپیذهیَلَطی ،هفاّین 

 اپیذهیَلَطی تیواسی....
 

 حضَس، آهادگی رٌّی دکتش هثاششی

2 96/11/28 12-10 

 -طثقِ تٌذی ػَاهل تیواسیضا)فیضیکی، شیویایی ٍتیَلَطیکی 

 اپیذهیَلَطی تیواسی....
 

 حضَس، آهادگی رٌّی ٍ اسائِ توشیي دکتش هثاششی

3 96/12/5 12-10 
ٍهذل ّای تیواسیضایی ًٍقش ػَاهل هختلف دس ایجاد تیواسی 

 ّا)ػول ، هیضتاى ٍ هحیط
 حضَس، آهادگی رٌّی ٍ اسائِ توشیي دکتش هثاششی

4 96/12/12 12-10 

پیشگیشی ٍ هشاحل هختلف آى، شاخص ّا ٍ هیضاى ّای 

اپیذهیَلَطی  -تْذاشتی  ٍ کاستشد آى ّا دس اپیذهیَلَطی

 تیواسی....
 

 حضَس، آهادگی رٌّی ٍ اسائِ توشیي دکتش هثاششی

5 96/12/19 12-10 

اًَاع هطالؼات اپیذهیَلَطیک هطالؼات تَصیفی  کلیات ٍ 

 اپیذهیَلَطی تیواسی.... -هطالؼات هطالؼِ ّوگشٍّی ، 
 

 حضَس، آهادگی رٌّی ٍ اسائِ توشیي دکتش هثاششی

6 96/12/26 12-10 
 -تجشتی هطالؼات هقطؼی، ،هطالؼات شاّذی –هطالؼات هَسد 

 ....تیواسی اپیذهیَلَطی
 حضَس، آهادگی رٌّی ٍ اسائِ توشیي دکتش هثاششی

7 97/11/18 12-10 
 اپیذهیَلَطی تیواسی.... -غشتالگشی

 
  

 حضَس، آهادگی رٌّی ٍ اسائِ توشیي دکتش هثاششی اًَاع ٍ شیَُ تشسسی اپیذهی ّا ٍ کاستشد آهاس دس اپیذهیَلَطی 12-10 25/1/97 8

 * تاسیخ اهتحاى پایاى تشم :                                                                                      -* تاسیخ اهتحاى هیاى تشم :    

شذُ ) کاس ػولی ( ّستٌذ.الصم است کلیِ تکالیف تِ ایویل دس ّشجلسِ داًشجَیاى هلضم تِ اسائِ توشیي یا تکلیف تؼییي  * سایش تزکشّای هْن تشای داًشجَیاى :

تشای کالس ّایی کِ تا تؼطیالت تشخَسد داسد کالس جثشاًی . yahoo.com121mobasheri@ایٌجاًة اسسال شَدٍتوشیي ّاتِ شکل دستی گشفتِ ًوی شَد.  

 تشگضاس هی گشدد.
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