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 هدف کلی درس :

 
 :اهداف کلی 

  و پزشكی پيشگيري اپيدميولوژي اصولبا آشنایی فراگيران 

 ی انتشار بيماریها در جامعهعلل ایجاد و چگونگ با آشنایی

 بيماریهاي شایع کشورکسب اطالعات اختصاصی راجع به اپيدميولوژي  

انواع مطالعات اپیدمیولوژی و روشها و کاربرد هر کدام  شنایی با مفاهیم اپیدمیولوژی،  این درس دانشجویان ضمن آ در شرح درس: 

 .دنرا می آموز ماریهای شایع در کودکان و بزرگساالنو همچنین علل، چگونگی انتشار و اپیدمیولوژی بیازآنها

 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 

 آشنایی دانشجویان با کلیات اپیدمیولوژی، پیشگیری از دیدگاه اپیدمیولوژی و مفاهیم و مدلهای اپیدمیولوژی-1

 یماریلهای علیتی بیماری و عوامل موثر در ایجاد بآشنایی دانشجویان با مد-2

 آشنایی  با توزیع بیماری، انواع منحنی های اپیدمیولوژی و مراقبت از بیماریها-3

 طبقه بندی انواع مطالعات و آشنایی با مطالعه اکولوژیکآشنایی با  -4

 ( و مطالعه مقطعیcase report- case seriesمطالعات توصیفی)آشنایی  با   -5

 وهورتبا مطالعات تحلیلی و مطالعه ک آشنایی -6

 کنترل-با مطالعه کیس آشنایی-7

 تجربی و تحلیل دوباره داده ها و مرور ساختار یافتهایی با اپیدمیولوژی آشن -8

 و استفاده از آمار در اپیدمیولوژی آشنایی با اپیدمی ها و چگونگی بررسی آنها -9

 آشنایی فراگیران با تعریف واهداف غربالگری -11

 دمیولوژی بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن و آشنایی بابرنامه واکسیناسیون ایرانآشنایی فراگیران با اپی -11

 کلیاتی از مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم آشنایی با-12

 آشنایی با کلیاتی از مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های کودکان-13

 کنترل بیماریهای شایع کودکان اپیدمیولوژی وآشنایی با -14

 نایی بااپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای مهم بزرگساالنآش -15

 آشنایی با اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای غیر واگیر -16

 آشنایی با کلیاتی درباره بعضی بیماریهای خاص در ایران -17

 



 

 
 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 جلسه اول

 وژی، پیشگیری از دیدگاه اپیدمیولوژی و مفاهیم و مدلهای اپیدمیولوژیآشنایی دانشجویان با کلیات اپیدمیولهدف کلی : 

 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 تعریف اپیدمیولوژی را بداند 1-1

 کاربردهای اپیدمیولوژی را توضیح بدهد 2-1

 سیر طبیعی بیماریها را توضیح دهد 3-1

 سطوح پیشگیری را بیان کند 4-1

 پاندمی( را بداند. -اپیدمی-بومی -گیرتعاریف )تک  5-1

 جلسه دوم

 آشنایی دانشجویان با مدلهای علیتی بیماری و عوامل موثر در ایجاد بیماری: هدف کلی

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو  قادر باشد :

 مثلث اپیدمیولوژیک، مدل چرخ و شبکه علیت را توضیح دهد.مدلهای تک علیتی،   1-2

 ا میزبان وعوامل مرتبط با محیط را توضیح بدهد.عوامل مرتبط ب 2-2

 ناقل و میزبان را توضیح دهد. -منبع -مخزن 3-2

 سهم یا تناسب و میزان را توضیح دهد. -نسبت 4-2

 شخص  زمان( را توضیح دهد -نقطه ای(  و بروز )تجمعی -شیوع) دوره ای 5-2

 رابطه میزان شیوع با میزان بروز را توضیح دهد. 6-2

 

 سوم جلسه

 آشنایی  با توزیع بیماری، انواع منحنی های اپیدمیولوژی و مراقبت از بیماریها هدف کلی:

 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 پیشرونده و آرام را توضیح دهد. -اپیدمی های تک منبعی 1-3

 ایمنی گروهی را تعریف کند. 2-3

 اهداف مراقبت از بیماریها  را بیان کند. 3-3

 بیماری های مشمول گزارش را بشناسد و بیان کند. 4-3

 منابع گردآوری داده های مراقبت را بیان کند. 5-3

 استفاده از اطالعات نظا مراقبت در شناسایی اپیدمی ها را شرح دهد. 6-3

 جلسه چهارم

 آشنایی با طبقه بندی انواع مطالعات و آشنایی با مطالعه اکولوژیکهدف کلی : 

 ه:اهداف ویژ



 در پایان دانشجو قادر باشد:

 مطالعه توصیفی را توضیح دهد و انواع آن را بیان کند. 1-4

 کاربرد مطالعات توصیفی و مراحل بررسی در این مطالعات را توضیح دهد. 2-4

 مطالعه تحلیلی را توضیح دهد و مطالعات مشاهده ای و مداخله ای را بیان کند. 3-4

 یف کند و علل استفاده از آن را بداند.مطالعه اکولوژیک را تعر 4-4

 بوم شناختی را بیان کند.سطوح مختلف متغیر در مطالعات  5-4

 را بداند. Globalو   Aggregate- Environmentalتعاریف اندازه های  6-4

 مراحل تجزیه و تحلیل در مطالعات اکولوژیک را توضیح دهد. 7-4

 ا بداند.سطوح استنتاج در مطالعات اکولوژیک ر 7-5

 سوگرایی اکولوژیک را تعریف کند. 7-6

 جلسه پنجم

 ( و مطالعه مقطعیcase report- case seriesمطالعات توصیفی)آشنایی  با هدف کلی : 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .اهداف مطالعات گزارش موردی و موارد را بیان کند 1-5

 ان کند.اهمیت مطالعات گزارش موردی را بی 2-5

 مزایا و معایب مطالعات گزارش موردی و گزارش موارد را بیان کند. 3-5

 تعریف مطالعه مفطعی را بداند. 4-5

 چگونگی انجام مطالعه مقطعی را توضیح دهد. 5-5

 اهمیت مطالعه مقطعی را بیان کند. 6-5

 مزایا و معایب مطالعه مقطعی را بیان کند. 7-5

 ها در مطالعات مقطعی را بداند. شیوه های جمع آوری داده 8-5

 ( را با مثال بیان کند.Sample( و نمونه)Studyجمعیت مورد مطالعه)   -(Targetمفهوم جمعیت هدف ) 9-5

 جلسه ششم

 با مطالعات تحلیلی و مطالعه کوهورت آشنایی هدف کلی:  

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ح دهد.انواع مطالعه کوهورت را توضی 1-6

 مزایای مطالعه کوهورت و کاربرد آن را توضیح دهد 2-6

 معایب مطالعه کوهورت را بیان کند. 3-6

 تورش های مطالعه کوهورت را بشناسد. 4-6

 .نحوه گرفتن گروه کنترل در یک مطالعه کوهورت را توضیح دهد 5-6

 شرایط انچام یک مطالعه کوهورت را بداند. 6-6

 ا ریسک )بروز تجمعی( را شرح دهد.نحوه محاسبه خطر ی 7-6

 نحوه محاسبه خطر نسبی را شرح دهد.  8-6

 نحوه محاسبه خطر قابل انتساب را شرح دهد. 9-6

 کاربرد خطر قابل انتساب و خطر نسبی را توضیح دهد. 11-6



 معایب میزان بروز تجمعی را لیست کند . 11-6

 دهد.زمان را توضیح  -نحوه محاسبه میزان بروز شخص 12-6

 جلسه هفتم

 کنترل-با مطالعه کیس آشنایی هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 شاهدی با کوهورت را توضیح دهد. -تفاوت مطالعه مورد 1-7

 شاهدی را بیان کند. -نحوه انجام یک مطالعه مورد 2-7

 شاهدی را لیست کند. -کاربردهای مطالعه مورد 3-7

 شاهدی بیان کند. -انس و نسبت شانس را در مطالعه موردنحوه محاسبه ش 4-7

 را بداند و با مثال آنها را محاسبه نماید. RRو  ORتفاوت  5-7

 همسان سازی را توضیح دهد و انواع آن را بیان کند. 6-7

 شاهدی را توضیح دهد. -مزایا و معایب مطالعه مورد 7-7

 د.شاهدی را توضیح ده -تورش های مطالعه مورد 8-7

 جلسه هشتم

 ایی با اپیدمیولوژی تجربی و تحلیل دوباره داده ها و مرور ساختار یافتهآشنهدف کلی : 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 انواع مطالعات تجربی را بیان کند. 1-8

 کاربردهای مطالعات تجربی را بیان کند. 2-8

 آزمایی میدانی و در سطح جامعه را توضیح دهد. رتفاوت کارآزمایی تصادفی شاهد دار را با کا 3-8

 هدف کارآزمایی بالینی را بیان کند. 4-8

 مراحل یا فازهای کارآزمایی بالینی را بداند. 5-8

 سوگیری های ممکن درمطالعات مداخله ای را بیان کند. 6-8

 طرح های اصلی مطالعات مداخله ای را شرح دهد. 7-8

 کارآزمایی تصادفی شاهد دار را بیان کند. نحوه نشان دادن نتیجه یک 8-8

 کور سازی یا ماسکه کردن را توضیح دهد و علت انجام آن را بیان کند. 9-8

 ند.مداخله ای غیر تصادفی را تعریف ک مطالعات 11-8

 روش تحلیل دوباره داده ها و متا آنالیز را توضیح دهد. 11-8

 جلسه نهم

 

 گونگی بررسی آنها و استفاده از آمار در اپیدمیولوژیآشنایی با اپیدمی ها و چ هدف کلی :

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .انواع اپیدمی ها را شرح دهد 1-9

 نحوه جمع آوری اطالعات را شرح دهد. 9 -1

 .مکان و شخص را بداند -چگونگی طبقه بندی و نمایش اطالعات را بر حسب زمان 2-9



 نحوه استفاده از آمار در اپیدمیولوژی را بداند. 9 -3

 جلسه دهم

 آشنایی فراگیران با تعریف واهداف غربالگریهدف کلی: 

 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 غربالگری را تعریف نموده و تفاوت آزمون غربالگری با آزمون تشخیصی راشرح دهد. 1-11

 د.کاربرد غربالگری را توضیح ده 2-11

 انواع غربالگری را شرح دهد. 3-11

 معیارهای غربالگری را نام ببرد. 4-11

 .قابلیت پذیرش، تکرارپذیری و قابلیت اعتماد را در غربالگری شرح دهد 5-11

 ی و ارزش اخباری را شرح دهد.گحساسیت، ویژ 6-11

 جلسه یازدهم

 گیری با واکسن و آشنایی بابرنامه واکسیناسیون ایرانآشنایی فراگیران با اپیدمیولوژی بیماریهای قابل پیشهدف کلی: 

 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 برنامه واکسیناسیون روتین را توضیح دهد. 1-11

 اهمیت زنجیره سرد و نحوه نگهداری واکسنها را شرح دهد. 2-11

 ایمن سازی در گروههای پر خطر را توضیح دهد. 3-11

 نان سنین باروری را توضیح دهد.این سازی در ز 4-11

اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن)سرخک، سرخجه، سیاه سرفه، هپاتیت، دیفتری و ...( را توضیح  5-11

 دهد.

 

 زدهمدواجلسه 

 

 آشنایی با کلیاتی از مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های کودکانهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 جو قادر باشد:در پایان دانش

 برنامه مراقبت کودک سالم را توضیح دهد.  هدف 1-12

 اجزای مراقبت کودک سالم را شرح دهد. 2-12

 ماه از نظر نشانه های خطر را شرح دهد. 2نحوه ارزیابی شیرخوار کمتر از  3-12

 ساله را شرح دهد . 8ماهه تا  2ارزیابی کودک  4-12

 ه را از نظر زردی توضیح دهد.ما 2ارزیابی شیرخوار کمتر از  5-12

 ارزیابی کودک از نظر وضعیت وزن، قد و دور سر را بیان کند. 6-12

 ارزیابی وضعیت تغذیه را شرح دهد. 7-12

 .نحوه مشاوره با مادر در مورد مشکالت تغذیه ای را شرح دهد 8-12

 



 دهمسیزجلسه 

 

 شی های کودکانآشنایی با کلیاتی از مراقبتهای ادغام یافته ناخو هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اهداف اصلی برنامه مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال)مانا( را شرح دهد. 1-13

 ساله را شرح دهد. 5ماهه تا  2عالئم خطر فوری در کودک  2-13

 کودک را از نظر اسهال ارزیابی کند. 3-13

 نفسی ارزیابی کند.کودک را از نظر مشکل ت 4-13

 کودک را از نظر تب ارزیابی کند. 5-13

 کودک را از نظر مشکل گوش ارزیابی کند. 6-13

 نحوه ارزیابی اختالل رشد، واکسیناسیون، مکمل های دارویی و سایر مشکالت را توضیح دهد. 7-13

 

 دهمچهارجلسه 

 

 

 انآشنایی بااپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع کودک هدف کلی:

 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای اسهالی را شرح دهد.تعریف ، اهمیت ، 1-14

 را شرح دهد.تنفسی تعریف ، اهمیت ،اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای  2-14

 را شرح دهد. کم خونیتعریف ، اهمیت ،اپیدمیولوژی و کنترل  3-14

 را شرح دهد. اختالالت رشدیت ،اپیدمیولوژی و کنترل تعریف ، اهم 4-14

 

 دهمپانزجلسه 

 

 آشنایی بااپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای مهم بزرگساالن هدف کلی:
 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .بیان کنداپیدمیولوژی، وپیشگیری بیماری سل را  کلیاتی درباره 1-15

 .کند بیانلوژی، وپیشگیری بیماری تب مالت را اپیدمیو کلیاتی درباره 2-15

 .کند بیاناپیدمیولوژی، وپیشگیری بیماری ماالریا را  کلیاتی درباره 3-15

 .بیان کندرا  ایدزکلیاتی درباره اپیدمیولوژی، وپیشگیری بیماری  4-15

 را بیان کند. هپاتیتکلیاتی درباره اپیدمیولوژی، وپیشگیری بیماری  5-15

 را بیان کند. های مقاربتیی درباره اپیدمیولوژی، وپیشگیری بیماریکلیات 6-15

 



 

 

 دهمشانزجلسه 

 

 آشنایی با اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای غیر واگیر هدف کلی:

 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 بیان کند. کلیاتی درباره اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای قلبی عروقی را در ایران و جهان 1-16

 کلیاتی درباره اپیدمیولوژی و کنترل بیماری دیابت را در ایران و جهان بیان کند. 2-16

 کلیاتی درباره اپیدمیولوژی و کنترل سرطانها را در ایران و جهان بیان کند. 3-16

 

 همهفدجلسه 

 

 آشنایی با کلیاتی درباره بعضی بیماریهای خاص در ایران هدف کلی:

 را بیان کند. هاری بیماریاز  ریزا، راههای انتقال، دوره واگیری و راههای پیشگیریعامل بیما 1-17

 را بیان کند. جذام بیماریاز  عامل بیماریزا، راههای انتقال، دوره واگیری و راههای پیشگیری 2-17

 کند. را بیانحصبه  بیماریاز  عامل بیماریزا، راههای انتقال، دوره واگیری و راههای پیشگیری 3-17

 
 

 منابع:
 

 اصول اپیدمیولوژی بالینی ترجمه دکتر علی صادقی حسن آبادی-1

 اصول اپیدمیولوژی ترجمه دکتر ملک افضلی -2

 اصول اپیدمیولوژی گوردیس ترجمه دکتر هالکویی-3
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 پرسش و پاسخ–سخنرانی  روش تدریس:

 
 

 وسایل آموزشی :

 power pointاسالید  –وایت برد

 
 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

در ساعت  جلسه 8بعد از %21 چند گزینه ای ترم آزمون میان 

 کالس

در سالن  پایان ترم %75 گزینه ای چند آزمون پایان ترم

 امتحانات

حضور فعال در 
 کالس

در جلسه  5% -

 کالس

در ساعت 

 کالس

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضور منظم و بموقع درکالس      

  شرکت در بحث هاي گروهی و پاسخ به سواالت مطرح شده در کالس      

 درس خاموش نمودن تلفن همراه در کالس     
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         اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماریها جدول زمانبندي درس

 طول ترم( )16  -18شنبه  : هز و ساعت جلسرو
 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

آشنایی دانشجویان با کلیات اپیدمیولوژی، پیشگیری از  11/6/79 1

 دیدگاه اپیدمیولوژی و مفاهیم و مدلهای اپیدمیولوژی

 حیدرپور فاطمهدکتر 

اری و عوامل موثر در آشنایی دانشجویان با مدلهای علیتی بیم 9/9/79 2

 ایجاد بیماری

 

 حیدرپور فاطمهدکتر

1 11/9/79  
 مجازيبه صورت 

آشنایی  با توزیع بیماری، انواع منحنی های اپیدمیولوژی و 

 مراقبت از بیماریها

 

 حیدرپور فاطمهدکتر 

آشنایی با طبقه بندی انواع مطالعات و آشنایی با مطالعه  21/9/79 1

 اکولوژیک

 حیدرپور فاطمهدکتر 

5 28/9/79 
 

 case report- caseمطالعات توصیفی)آشنایی  با 

seriesو مطالعه مقطعی ) 

 حیدرپور فاطمهدکتر 

 با مطالعات تحلیلی و مطالعه کوهورت آشنایی 5/8/79 6

 

 حیدرپور فاطمهدکتر 

9 12/8/79  
 

 حیدرپور فاطمهدکتر  کنترل-با مطالعه کیس آشنایی

اپیدمیولوژی تجربی و تحلیل دوباره داده ها و مرور  ایی باآشن 17/8/79 8

 ساختار یافته

 حیدرپور فاطمهدکتر 

7 26/8/79  

 

آشنایی با انواع اپیدمی ها و چگونگی بررسی آنها و استفاده 

 آزمون میان ترم -از آمار در اپیدمیولوژی

 حیدرپور فاطمهدکتر 

 گریآشنایی فراگیران با تعریف واهداف غربال 1/7/79 11

 

 حیدرپور فاطمهدکتر 

آشنایی فراگیران با اپیدمیولوژی بیماریهای قابل پیشگیری با  11/7/79 11

 واکسن و آشنایی بابرنامه واکسیناسیون ایران

 حیدرپور فاطمهدکتر 

12 19/7/79 
 مجازيبه صورت 

 حیدرپور فاطمهدکتر  آشنایی با کلیاتی از مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم

آشنایی با کلیاتی از مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های  21/7/79 11

 کودکان

 

 حیدرپور فاطمهدکتر 

 حیدرپور فاطمهدکتر  آشنایی بااپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع کودکان 1/11/79 11

 حیدرپور فاطمهدکتر  آشنایی بااپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای مهم بزرگساالن 8/11/79 15

 حیدرپور فاطمهدکتر  آشنایی با اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای غیر واگیر 15/11/79 16

 آشنایی با کلیاتی درباره بعضی بیماریهای خاص در ایران 22/11/79 19

 

 حیدرپور فاطمهدکتر 

 


