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 آموخت فکرتبه نبم آن که جبن را 
 

 انشگبه علوم پسشکی و خدمبت بهداشتی درمبنی اصفهبند

 دانشکده پرستبری و مبمبیی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بب تًجٍ بٍ ایىکٍ اپیذمیًلًشی خبوًادٌ ي جبمعٍ در بُذاشت ببريری از اَمیت بٍ سسایی برخًردار  :شرح درس

است ي در سالمت کًدکبن ، مبدران ي خبوًادٌ وقش ببرزی ایفبء می کىذ. ایه درس بٍ داوشجًیبن کمک می 
مشبيرٌ ي مراقبتُبی خًد در  مسبئل بُذاشتی ي بیمبری َبی شوتیکی بٍ مذدجًیبن ومبیذ تب درارائٍ آمًزشُب ، 

 اثربخش عمل ومبیىذ

 

 اَداف کلی:

آشىبیی بب مسبئل اپیذمیًلًشی اجتمبعی ي بُذاشتی ) بُذاشت مبدر ، کًدک  ي خبوًادٌ( ي راَکبرَبی پیشگیری از 
 بیمبری َب 

 ت شوتیکآشىبیی بب بیمبری َب ی شوتیکی ي سیر تحًال

 آشىبیی بب  اَمیت ي اصًل مشبيرٌ شوتیک در جبمعٍ

 

 اَداف رفتاری:

 % داوشجًیبن کالس قبدر ببشىذ: 09 در پبیبن ديرٌ
 مُمتریه بیمبری َبی شوتیکی قببل تشخیص را شرح دَىذ.

 شرح دَىذ.را  مبحث ازدياج َبی فبمیلی را تًضیح دَىذ ي تشخیص قبل از تًلذ اختالالت ي بیمبری َبی مبدرزادی
 مببوی شوتیک مُىذسی ي ،فبرمًکًشوتیک را بیبن کىىذ. 

 ......گروه آموزشی 

 Course Syllabusشنبسنبمه درس 

 518526  شمبره درس:     ( اپیدمیولوژی خانواده و جامعه 3بهداشت باروری )عنوان  درس: 

                         واحد 2      عملی-نظری : واحدنوع و تعداد 

 ندارد  :پیش نیبز دروس

 1401-1402اول نیمسبل تحصیلی:       کارشناسی ارشد مامایی 3ترم    فراگیران )رشته، مقطع، ترم(:

  پرستاری و ماماییدانشکده  :کالس مکبن                                   10-12چهار شنبه ساعت  :کالس زمبن

  بعدظهر با وقت قبلی 4-5شنبه  زمبن حضور در دفتر کبر:                       دکتر میترا صوابی :مسئول درس

 37927571:  شمبره تمبس 

  m_savabi@nm.mui.ac.ir : Email                                 
 دکتر  دکتر صوابی، جانی قرباناساتید گروه ژنتیک، دکتر  اسبتید درس:
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 کبربردَبی عملی شوتیک مذرن در پسشکی ي مبمبیی  را شرح دَىذ. 

 اوذازٌ گیری ي ارزیببی عیىی ي رَىی يضعیت بُذاشتی  را  تًضیح دَىذ.

 شوتیک جمعیت ي  اخالق در مببحث شوتیک را شرح دَذ.

 اپیذمیًلًشی  را در مًارد اوتقبل بیمبری َب ي پیشگیری تًضیح دَىذ. 

 الگًی اپیذمیًلًشیک بیمبری َبی عفًوی را بیبن کىىذ.

 کبربرد اپیذمیًلًشی در ارزشیببی ي سیبستگساری بروبمٍ َبی سالمت را شرح دَىذ.

 سالمت عمًمی را در ارتببط بب اپیذمیًلًشی شرح دَىذ.

 ي زیست محیطی را در تًلیذ بیمبری َب تًضیح دَىذ.وقش عًامل شوتیکی 

 

 وحًٌ ارزشيابی داوشجً ي بارم مربًط بٍ َر ارزشيابی:

 02ومرٌ از  فعاليت ردیف

 1 فعال در جلسات ي مشارکت حضًر  1

ي  ارائٍ گسارش از جلسات مشايرٌ شوتيک  0

 کارگاٌ با تایيد اساتيد 

5 

 SYSTEMATIC REVIEWارایٍ یک مقالٍ  3

 مقالٍ  5در کالس با حداقل بررسی 

5 

 1 َای حيه ديرٌ تکاليف ي آزمًن 4

 8 آزمًن پایان ترم 5
 

 اصلی ي محتًاَای ضريری یادگيری: مىابع

 اپیذمیًلًشی ، لئًن گًردیس، آخریه چبپ
 شوتیک در عملیبت ببلیىی ، لی جىکیىس 

 شوتیک در پسشکی ، تبمپسًن، آخریه چبپ
 

 :یبدگیری بهتر برای مفید و محتواهبی منببع

 اصًل شوتیک پسشکی در ازدياج  ،دکتر علی اکبر سريری
 بُذاشت ي مذیریت خبوًادٌ، زَرا بُىًدی

 
 پبیگبههبی اینترنتی قببل استفبده برای درس:

 آخریه مقبالت متب آوبلیس ي مريری در سبیت َبی معتبر دویب بر اسبس وظر اسبتیذ مربًطٍ
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 زمان بىذی کالسجذيل 

 (اپیدمیولوژی خانواده و جامعه 3بهداشت باروری )عىًان درس: 

 1401-1402نیمسال اول  سال:  ویمسال تحصیلی ي                               518526  درس:شمارٌ   

                        گرایش بهداشت باروری -کارشناسی ارشد مامایی   رشتٍ تحصیلی:

                       10-12چهار شنبه  زمان: کارشناسی ارشد مامایی فراگیران:    

 ، دکتر آزاده، دکتر صوابیجانی قرباناساتید گروه ژنتیک، دکتر: اساتیذ درس

 

 جديل زمان بىدی ارائٍ بروامٍ درس
 مدرس فعاليت یادگيری وًع جلسٍ عىًان جلسٍ ساعت  /تاریخ ردیف

1 
32/6/1041 

 

شرح مُمتریه بیماری َای شوتیکی قابل 

 تشخیص 

 ☒ حضًری

 ☐آوالیه 

 ☐آفالیه 

مشارکت فعال ي اوجام 

 تکالیف

 گريٌ شوتیک

0 
24/6/1041 

 

ازدياج َای فامیلی، تشخیص قبل از تًلذ 

   اختالالت ي بیماری َای مادرزادی

 ☒ حضًری

 ☐آوالیه 

 ☐آفالیه 

مشارکت فعال ي اوجام 

 تکالیف

 گريٌ شوتیک

3 

6/7/1041 

 ☒ حضًری مباوی شوتیک مُىذسی،فارمًکًشوتیک

 ☐آوالیه 

 ☐آفالیه 

مشارکت فعال ي اوجام 

 تکالیف

 گريٌ شوتیک

4 
12/7/1041

*
 

 

کاربردَای عملی شوتیک مذرن در پسشکی ي 

 مامایی

 ☒ حضًری

 ☐آوالیه 

 ☐آفالیه 

مشارکت فعال ي اوجام 

 تکالیف

 گريٌ شوتیک

5 

34/7/1041 
مشايرٌ شوتیک ي اصًل ي اَمیت آن در 

 جامعٍ

 ☒ حضًری

 ☐آوالیه 

 ☐آفالیه 

مشارکت فعال ي اوجام 

 تکالیف

 دکتر صًابی 

6 
37/7/1041 

 

اَمیت ي اصًل غربالگری در بیماری َای 

  شوتیک

 ☒ حضًری

 ☐آوالیه 

 ☐آفالیه 

مشارکت فعال ي اوجام 

 تکالیف

 دکتر صًابی

7 

0/8/1041 

 ☒ حضًری شوتیک جمعیت، اخالق ي شوتیک

 ☐آوالیه 

 ☐آفالیه 

مشارکت فعال ي اوجام 

 تکالیف

 دکتر صًابی

8 

11/8/1041 

اوذازٌ گیری ي ارزیابی عیىی ي رَىی يضعیت 

بُذاشتی، تجسیٍ ي تحلیل آماری تحقیقات 

 در زمیىٍ اثر مسائل خاوًادٌ بر بُذاشت 

 ☒ حضًری

 ☐آوالیه 

 ☐آفالیه 

مشارکت فعال ي اوجام 

 تکالیف

 دکتر صًابی

9 

18/8/1041 
اپیذمیًلًشی، پیشگیری، اوتقال بیماری َا، 

 سالمت عمًمی

 ☒ حضًری

 ☐آوالیه 

 ☐آفالیه 

مشارکت فعال ي اوجام 

 تکالیف

 دکتر صًابی

12 

32/8/1041 

وقش عًامل شوتیکی ي زیست محیطی در 

 تًلیذ بیماری َا

 ☒ حضًری

 ☐آوالیه 

 ☐آفالیه 

مشارکت فعال ي اوجام 

 تکالیف

 دکتر صًابی



 4 

11 

3/9/1041 

 ☒ حضًری الگًی اپیذمیًلًشیک بیماری َای عفًوی

 ☐آوالیه 

 ☐آفالیه 

مشارکت فعال ي اوجام 

 تکالیف

 دکتر جاوی قربان

10 

9/9/1041 

کاربرد اپیذمیًلًشی در ارزشیابی ي 

 سالمتسیاستگساری بروامٍ َای 

 ☒ حضًری

 ☐آوالیه 

 ☐آفالیه 

مشارکت فعال ي اوجام 

 تکالیف

 دکتر جاوی قربان

با َماَىگی  13

 استاد مربًطٍ

 در آرر ماٌ

 ☐ حضًری کارگاٌ مشايرٌ شوتیک

 ☒آوالیه 

 ☐آفالیه 

مشارکت فعال ي اوجام 

 تکالیف

 دکتر آزادٌ

 

 در جلسات مشايرٌ شوتیک اوجام می شًدالزم بٍ رکر است کٍ قسمت عملی درس بصًرت شرکت 

 بر اساس تقویم آموزشتاريخ امتحان پايان ترم: 

 


