باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پسشکی
طرح درس بهداشت )(Course Plan
ًام درس :کلیات ٍ اصَل اپیذهیَلَصی

کذ درسّ 61:زدٍ گزایص

تؼذاد ٍاحذٍ2:احذ ًظزی

هقغغ:کارداًی

سهاى ارائِ درس:

سهاى اهتحاى:

پیص ًیاسً:ذارد
هذرس :خاًن دکتز عْواسثی
هدف کلی:
آضٌایی داًطجَیاى تا کلیات اپیذهیَلَصی ٍ ّوچٌیي آضٌایی تا هٌاتغ اعالػاتی در اپیذهیَلَصی ٍ رٍش ّای هغالؼات اپیذهیَلَصی
اهداف ویژه عینی:
داًطجَ پس اس پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:
تاریخچِ ،سیز تؼاریف ،اًَاع ،اّذاف ٍ کارتزد ّای اپیذهیَلَصی را تذاًذ.
ٍاصُ ّای هتذاٍل در اپیذهیَلَصی را تطٌاسذ.
هثاًی تیواری سایی(ػَاهل تیواری سا ،هیشتاى ٍ هحیظ) را تا ارائِ هثال تَضیح دّذ.
هذل ّای هختلف اپیذهیَلَصیک تزای تَجیِ تیواری ّای قاتل اًتقال ٍ غیزقاتل اًتقال را تذاًذ.
هفَْم گذار اپیذهیَلَصیک ،سیز عثیؼی تیواری ّا ٍ سغَح پیطگیزی را تلذ تاضذ.
هفَْم  ٍ Ratio, Rateکارتزد آًْا در اپیذهیَلَصی را تذاًذ.
هیشاًْای اتتال ،هزگ ٍ تارٍری را تذاًذ.
هٌاتغ اعالػاتی در اپیذهیَلَصی (سزضواری ،آهار حیاتی ،آهار هزتَط تِ هزاکش تْذاضتی درهاًی ،تیوِ ّاٍ تاستیٌی ّای تْذاضتی) را
تطٌاسذ.
رٍضْای کطف تیواری در جاهؼِ(غزتالگزی) را تذاًذ.
اًَاع هغالؼات اپیذهیَلَصیک(تَصیفی -تحلیلی) ٍ ًحَُ گشارش دّی را تذاًذ.
تکالیف و وظایف دانشجویان:
حضَر فؼال ٍ هطارکت فؼال در کالسضزکت در تحج ٍ پزسص ٍ پاسخروش تدریس:
سخٌزاًی ّوزاُ تا تحج گزٍّی ٍ پزسص ٍ پاسخ ٍ ارائِ اسالیذ
الگوی تدریس:
پیص ساسهاى دٌّذُ – تفكز استقزایی  -توزیي
وسایل آموزشی:
کاهپیَتز ،دیتا پزٍصکتَرٍ ،ایت تزد
نحوه ارزشیابی:

روش ارزشیابی

نمره

حضور وغیاب

1

تاریخ

ساعت

محل برگساری آزمون

فعالیت های کالسی 1
آزمون تراکمی

11

مقررات:

تؼذاد دفؼات غیثت هَجِ در کالس  2جلسِ ،در صَرت غیثت هَجِ تیص اس سقف تؼییي ضذُ هٌجز تِ حذف
درس ٍ غیثت غیز هَجِ هٌجز تِ کسة ًوزُ خَاّذ ضذ.
منابع:
 .6کتاب جاهغ تْذاضت ػوَهی ،تالیف اساتیذ داًطگاُ ّای ػلَم پشضكی کطَر ،جلذ دٍم ،فصل ّطتن ،اًتطارات ارجوٌذ ،سال
6131
 .2اپیذهیَ لَصی گَردیس،تزجوِ دکتز حسیي صثاغیاى ،دکتز کَرٍش ّالکَیی ،اًتطارات گپ.
 .1اصَل اپیذهیَلَصی هاسًز ،تزجوِ دکتز حسیي هلک افضلی ،دکتز کیَهزث ًاصزی ،هزکش ًطز داًطگاّی.

