
 
 بهداشت دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 آمار زیستیدانشجویان ترم اول کارشناسی ارشد  مخاطبان:          اصول وروشهای اپیدمیولوژی : عنوان درس

 

 21-21دوشنبه ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                                   واحد نظری 3 واحد: تعداد

 

  )طول ترم( 21-23 یکشنبهس: زمان ارائه در

 

 حیدرپور فاطمهدکتر: مدرس                       87-89سال تحصیلی اول نمیسال نیمسال:

  

 ندارد پیش نیاز: س ودر

 
 هدف کلی درس :

 

 اصول و روشهای اپیدمیولوژی در طراحی و تفسیر مطالعات پزشکیآشنایی دانشجویان با 

 

مفاهیم سالمت و بیماری از دیدگاه اپیدمیولوژی، انواع  با شنایی با مفاهیم اپیدمیولوژیدرس دانشجویان ضمن آ در این شرح درس: 

میزانهای ابتال،خام ،اختصاصی و تطبیق شده ، غربالگری، بررسی روابط علیتی و تجزیه و تحلیل اطالعات و تفسیر نتایج در مطالعات 

 آشنا خواهند شد.اپیدمیولوژیک 

 
 کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف( هدافا

 

 سالمت و بیماری از دیدگاه اپیدمیولوژیآشنایی دانشجویان با  -2

 سیر طبیعی بیماریآشنایی دانشجویان با و مفاهیم و مدل های اپیدمیولوژی آشنایی دانشجویان با -1

 طراحی مطالعات پایه دراپیدمیولوژی تحلیلیآشنایی دانشجویان با  -3

 اصول طراحی مطالعات مقطعینایی دانشجویان با آش  -4

 اصول طراحی مطالعات کوهورتآشنایی دانشجویان با  -5

 شاهدی -اصول طراحی مطالعات موردآشنایی دانشجویان با  -6

 اصول طراحی مطالعات مداخله ایآشنایی دانشجویان با  -7

 اندازه گیری رخداد بیماریهاآشنایی دانشجویان با  -9

 امتحان میان ترم -8

 اندازه گیری ارتباطآشنایی دانشجویان با  -21

 انواع خطاهاآشنایی دانشجویان با  -22

 مخدوش کنندهآشنایی دانشجویان با  -21

 اثر متقابلآشنایی دانشجویان با  -23

 انطباقآشنایی دانشجویان با  -24

 انطباقآشنایی دانشجویان با  -25

 آشنایی دانشجویان با آزمون های تشخیصی و خصوصیات آنها -26

 غربالگریآشنایی دانشجویان با  -27

 
 



 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 جلسه اول

 سالمت و بیماری از دیدگاه اپیدمیولوژیآشنایی دانشجویان با آشنایی دانشجویان با هدف کلی : 

 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را شرح دهد.دیدگاه اپیدمیولوژی سالمتی از  2-2

 را توضیح دهد.بیماری از دیدگاه اپیدمیولوژی  1-2

 طیف سالمتی را شرح دهد. 3-2
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 سیر طبیعی بیماریآشنایی دانشجویان با و مفاهیم و مدل های اپیدمیولوژی آشنایی دانشجویان با: کلیهدف 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو  قادر باشد :

 اپیدمیولوژی را تعریف نماید.  1 -2

 اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر را شرح دهد.  1-1

 اپیدمیولوژی بیماریهای غیر واگیر را شرح دهد. 3-1
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 طراحی مطالعات پایه دراپیدمیولوژی تحلیلیآشنایی دانشجویان با ی : هدف کل

 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 انواع مطالعات اپیدمیولوژیک را نام ببرد. 2-3

 اثر سن را همراه با مثال در مطالعات اپیدمیولوژیک شرح دهد. 1-3

 هد.اثر همگروهی و دوره را همراه با مثال توضیح د 3-3
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 چهارمجلسه 

 اصول طراحی مطالعات مقطعیآشنایی دانشجویان با هدف کلی : 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 مقطعی همراه با مثال را توضیح دهد.مطالعه  2-4

 مراحل مختلف مطالعه مقطعی را توضیح دهد. 1-4

 مزایا و معایب مطالعه مقطعی را بیان کند. 3-4
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 پنجمجلسه 

 اصول طراحی مطالعات کوهورتآشنایی دانشجویان با  هدف کلی:  

 اهداف ویژه:

 ن دانشجو قادر باشد:در پایا

 اصول طراحی مطالعه کوهورت را توضیح دهد. 2-5

 انواع مطالعه کوهورت را نام ببرد. 1-5

 مزایا و معایب مطالعه کوهورت را توضیح دهد. 3-5

 تجزیه و تحلیل نتایج در مطالعه کوهورت را توضیح دهد. 4-5

 منابع خطا در مطالعات کوهورت را توضیح دهد. 5-5

 ششمجلسه 

 شاهدی -اصول طراحی مطالعات موردآشنایی دانشجویان با  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 شاهدی را توضیح دهد. -اصول طراحی مطالعه مورد  2-6

 شاهدی را توضیح دهد. -انواع مطالعه مورد 1-6

 شاهدی را بیان کند.-مزایا و معایب مطالعه مورد 3-6

 شاهدی را توضیح داده و انواع آن را بیان کند. -ر مطالعه موردهمسانسازی د 4-6

 شاهدی را توضیح دهد. -تجزیه و تحلیل نتایج در مطالعه مورد 5-6 

 شاهدی را توضیح دهد.-منابع خطا در مطالعات مورد 6-6

 هفتمجلسه 

 آشنایی دانشجویان با اصول طراحی مطالعات مداخله ایهدف کلی : 

 اهداف ویژه:

 یان دانشجو قادر باشد:در پا

 اصول طراحی مطالعات مداخله ای را شرح دهد.  2-7

 انواع مطالعات تجربی یا مداخله ای را توضیح دهد. 1-7

 مراحل یا فازهای کارآزمایی بالینی را شرح دهد.  3-7

 سوگیری های ممکن در مطالعات مداخله ای را شرح دهد. 4-7

 را توضیح دهد. طرح های اصلی مطالعات مداخله ای 5-7



 و فرمول آن را بیان کند. کارآیی یا اثر بخشی را توضیح دهد  6-7
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 تخصیص تصادفی و انواع آن را توضیح دهد. 8-7

 هشتمجلسه  

 اندازه گیری رخداد بیماریها آشنایی دانشجویان با هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 استفاده از جدول عمر را شرح دهد و پیش فرضهای آن را توضیح دهد. 2-9
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 همن جلسه

 امتحان میان ترم

 

 دهمجلسه 

 اندازه گیری ارتباطآشنایی دانشجویان با  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 روش های اندازه گیری ارتباط را توضیح دهد. 2-21

 نسبت خطر با نسبت شانس را مقایسه نماید. 1-21

 همراه با مثال توضیح دهد. خطر قابل انتساب مواجهه را 3-21

 درصد خطر قابل انتساب مواجهه را همراه با مثال توضیح دهد. 4-21

 خطر قابل انتساب جامعه را همراه با مثال توضیح دهد. 5-21

 درصد خطر قابل انتساب جامعه را همراه با مثال شرح دهد. 6-21

 فرمول لوین را شرح دهد. 7-21

 کارایی فرمول را بیان کند. 9-21

 یازدهمجلسه 

 انواع خطاهایان با آشنایی دانشجو هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 خطای تصادفی را همراه با مثال توضیح دهد. 2-22



 خطای سیستماتیک را همراه با مثال شرح دهد. 1-22

 سوگیری انتخاب را شرح دهد. 3-22

 سوگیری اطالعات را توضیح دهد.  4-22

 خطای طبقه بندی افتراقی را شرح دهد. 5-22

 خطای طبقه بندی غیر افتراقی را شرح دهد. 6-22

 

 دوازدهمجلسه 

 مخدوش کنندهآشنایی دانشجویان با  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 مثال توضیح دهد. عامل مخدوش کننده را با 2-26

 معیارهای تشخیص مخدوش کننده را شرح دهد. 1-26

 مخدوش کننده باقیمانده را شرح دهد. 3-26

 هد.انواع مخدوش کننده را توضیح د 4-26

 روشهای مقابله با مخدوش کنندگی را شرح دهد. 5-26

 مخدوش کننده را با سوگیری مقایسه نماید. 6-26

 

 سیزدهمجلسه 

 اثر متقابلآشنایی دانشجویان با  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اثر متقابل را تعریف نماید. 2-23

 انواع اثر متقابل را توضیح دهد. 1-23

 روش های بررسی اثر متقابل را شرح دهد. 3-23

 اثر متقابل جمعی را با مثال توضیح دهد.  4-23

 اثر متقابل ضربی را همراه با مثال توضیح دهد. 5-23

 

 چهاردهمجلسه 

 انطباقیان با آشنایی دانشجو هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 روش های انطباق را نام ببرد.  2-24

 استاندارد سازی مستقیم و غیر مستقیم را همراه با مثال توضیح دهد.  1-24

 روش منتل هنزل را همراه با مثال شرح دهد.  3-24

 روش ولف را همراه با مثال شرح دهد. 4-24

 

 



 محدودیت های روش طبقه بندی را شرح دهد. 5-24

  مدل های خطی تعمیم یافته را توضیح دهد. 6-24

 مدل رگرسیون خطی ساده را توضیح دهد. 7-24

 مدل رگرسیون خطی چند متغیره را توضیح دهد. 9-24

 پانزدهمجلسه 

 انطباقآشنایی دانشجویان با  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 مدل رگرسیون لچستیک را شرح  دهد و نحوه استفاده از آن را بیان کند. 2-25

 مدل رگرسیون کاکس را شرح دهد و نحوه استفاده از آن را بیان کند. 1-25

 نحوه استفاده از آن را بیان کند.مدل رگرسیون شرطی را شرح دهد و  3-25

 را تعریف کرده و بسازد.  Dummyمتغیر  4-25

 شانزدهمجلسه 

 آشنایی دانشجویان با آزمون های تشخیصی و خصوصیات آنها هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 حساسیت و ویژگی را تعریف کند.  2-26

 و ویژگی را با مثال محاسبه نماید.با استفاده از فرمول حساسیت  1-26

 ارزش اخباری مثبت و منفی را تعریف کند. 3-26

 منحنی راک را توضیح داده و نحوه استفاده ازآن را بیان کند. 4-26

 ارزش اخباری مثبت و منفی را با مثال محاسبه نماید. 5-26

 رابطه بین شیوع و ارزش اخباری را با فرمول بیان کند. 6-26

 ( را توضیح دهد و رابطه بین اعتبار و قابلیت اطمینان را شرح دهد.Validity( و اعتبار)Reliabilityلیت اطمینان)قاب 7-26

 نسبتهای درستنمایی مثبت و منفی را توضیح دهد و کارایی آنها را بیان کند. 9-26

 نسبتهای درستنمایی را با مثال محاسبه نماید. 8-26

 non randomرا با  random misclassification( را شرح دهد و تفاوت misclassificationطبقه بندی اشتباه) 21-26

 را توضیح دهد.

 هفدهمجلسه 

 آشنایی دانشجویان با غربالگری هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 غربالگری را تعریف کند و هدف آن را بیان نماید. 2-27

 را شرح دهد.خصوصیات غربالگری  1-27

 انواع غربالگری را توضیح دهد. 3-27

 شرایط شروع یک غربالگری را شرح دهد. 4-27

 اهداف غربالگری را بیان کند. 5-27

 اده از دو آزمایش همزمان در غربالگری را شرح دهدنحوه محاسبه حساسیت و ویژگی را با استف  6-27



 نحوه محاسبه حساسیت و ویژگی  را با استفاده از دو آزمایش متوالی در غربالگری را شرح دهد 7-27

 تورش های غربالگری را توضیح دهد. 9-27

 طرح های مطالعاتی برای ارزشیابی غربالگری را نام ببرد. 8-27
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 اصول و روشهای اپیدمیولوژی جدول زمانبندی درس
 طول ترم( ) 21-23شنبه  یک :هروز و ساعت جلس

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

سالمت و بیماری از دیدگاه آشنایی دانشجویان با  -2 1/7/77 1

 اپیدمیولوژی
  دکتر فاطمه حیدرپور

 مفاهیم و مدل های اپیدمیولوژی آشنایی دانشجویان با -1 8/7/77 2

 سیر طبیعی بیماریآشنایی دانشجویان با و
 دکتر فاطمه حیدرپور

طراحی مطالعات پایه دراپیدمیولوژی آشنایی دانشجویان با  -3 11/7/77 3

 تحلیلی

 دکتر فاطمه حیدرپور

 دکتر غالمرضا عبدلی اصول طراحی مطالعات مقطعینایی دانشجویان با آش  -4 22/7/77 4

 دکتر غالمرضا عبدلی اصول طراحی مطالعات کوهورتآشنایی دانشجویان با  -5 27/7/77 1

 -اصول طراحی مطالعات موردآشنایی دانشجویان با  -6 6/8/77 6

 شاهدی
 دکتر غالمرضا عبدلی

 دکتر غالمرضا عبدلی اصول طراحی مطالعات مداخله ایآشنایی دانشجویان با  -7 13/8/77 7

 دکتر فاطمه حیدرپور اندازه گیری رخداد بیماریهاآشنایی دانشجویان با  -9 22/8/77 8

-دکتر فاطمه حیدرپور امتحان میان ترم -8 27/8/77 7

 دکتر غالمرضا عبدلی

 اندازه گیری ارتباطآشنایی دانشجویان با  -21 4/7/77 12

برگزاری جلسه جبرانی با هماهنگی اداره  -تعطیل رسمی

 جویانآموزش و دانش

 دکتر فاطمه حیدرپور

 دکتر غالمرضا عبدلی انواع خطاهاآشنایی دانشجویان با  -22 11/7/77 11

 دکتر فاطمه حیدرپور مخدوش کنندهآشنایی دانشجویان با  -21 18/7/77 12

 بدلیدکتر غالمرضا ع اثر متقابلآشنایی دانشجویان با  -23 21/7/77 13

 بدلیدکتر غالمرضا ع انطباقآشنایی دانشجویان با  -24 2/12/77 14

 بدلیدکتر غالمرضا ع انطباقآشنایی دانشجویان با  -25 7/12/77 11

آشنایی دانشجویان با آزمون های تشخیصی و  -26 16/12/77 16

 خصوصیات آنها
 دکتر فاطمه حیدرپور

 دکتر فاطمه حیدرپور غربالگریآشنایی دانشجویان با  -27 23/12/77 17

 


