
 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 بهداشت دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژیدانشجویان ترم دوم  مخاطبان:         اپیدمیولوژی اجتماعی در سالمت عنوان درس :

                       درصد 50: سهم استاد از واحدواحد نظری                                            2 تعدادواحد:

 ساعت بعد از تشکیل جلسه درسیک ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

شهاب ، دکتر دکتر رؤیا صفری مدرس:    98-97 دوم، نیمسال 12:00تا  10:00شنبه ساعت زمان ارائه درس:   

 رضائیان

 اپیدمیولوژی، مفاهیم و روش های آمار زیستیاصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق، روش های   درس و پیش نیاز:

 هدف کلی درس :

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

 اپیدمیولوژی اجتماعی، مقدمه، تاریخچه، کلیات -1

 وضعیت اقتصادی اجتماعی و نقش آن در سالمت -2

 نابرابری در سالمت -3

 مطالعات کیفی و رویکردهایکلیات  -4

 مطالعات کیفیروش های جمع آوری داده ها در  -5

 روش های تحلیل در مطالعات کیفی -6

 مطالعات کیفی ، گزارش نویسی و نقدروایی و پایایی -7

 شبکه اجتماعی -8

 تحقیق های مشارکتی مبتنی بر جامعه -9

 سرمایه اجتماعی -10

 کیفیت زندگی -11

 اندازه گیری وضعیت اقتصادی اجتماعی در سطح محله -12

 چند سطحی تحلیل داده هایکلیات  -13

 داده های با ساختار چند سطحیرویکردهای تحلیل  -14

 رویکردهای تحلیل داده های با ساختار چند سطحی -15

 Stataچند سطحی با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های  -16

 ارائه کالسی مطالعه کیفی -17

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 اتیکل خچه،یمقدمه، تار ،یاجتماع یولوژیدمیاپ: اول جلسه
 اتیکل خچه،یمقدمه، تار ،یاجتماع یولوژیدمیاپآشنایی با   هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو 

 دانشجو با کلیات و مفاهیم اپیدمیولوژی اجتماعی آشنا شود. -1-1

 دانشجو با عوامل اجتماعی موثر بر سالمت و نقش آن ها در ارتقا سالمت جوامع آشنا شود. -2-1

 اپیدمیولوژی اجتماعی آشنا شود.دانشجو با انواع روش های مطالعات در  -3-1



 و نقش آن در سالمت یاجتماع یاقتصاد تیوضع: موجلسه د

 وضعیت اقتصادی اجتماعی و نقش آن در سالمت آشنایی با هدف کلی:

 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 دانشجو با اهمیت وضعیت اقتصادی اجتماعی و نقش آن در سالمت آشنا شود. -2-1

 انواع شاخص های اندازه گیری وضعیت اقتصادی اجتماعی در سطح فردی آشنا شود.دانشجو با  -2-2

 

 در سالمت ینابرابر: سوم جلسه

 در سالمت ینابرابر آشنایی با هدف کلی:
 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 آشنا شود.دانشجو با کلیات مبحث نابرابری وتوزیع نابرابر وقایع سالمتی در زیرگروه های مختلف جامعه  -3-1

 دانشجو با شاخص های ارزیابی نابرابری در سالمت آشنا شود. -3-2

 یفیمطالعات ک یکردهایو رو اتیکل :چهارم جلسه
 یفیمطالعات ک یکردهایو رو اتیکلآشنایی با هدف کلی:

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 دانشجو با اصول مطالعات کیفی آشنا شده و کاربرد آن ها را فراگیرد.  -4-1

 دانشجو با تفاوت های اصلی مطالعات کیفی و کمی آشنا شود. -4-2

 دانشجو بتواند موضوعی را برای انجام مطالعه کیفی انتخاب کند. -4-3

 

 یفیداده ها در مطالعات ک یجمع آور یروش ها: پنجم جلسه
 یفیداده ها در مطالعات ک یجمع آور یروش هاآشنایی با  هدف کلی:

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 دانشجو با انواع روش های جمع آوری داده آشنا شود -5-1

 دانشجو مالحظات اخالقی روش های مختلف جمع آوری داده را بداند. -5-2

 

 یفیدر مطالعات ک لیتحل یروش ها : مششجلسه 
 یفیدر مطالعات ک لیتحل یروش هاآشنایی با   هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو 

 دانشجو با انواع روش های تحلیل آشنا شود -6-1

 آشنا شده و کار با آن را یاد بگیرد MAXQDAدانشجو با نرم افزار  -6-2

 



 یفیو نقد مطالعات ک یسیگزارش نو ،ییایو پا ییروا: تمفهجلسه 

 یفیو نقد مطالعات ک یسیگزارش نو ،ییایو پا ییرواآشنایی با  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 .دانشجو روش های ارزیابی روایی و پایایی را فراگیرد -7-1

 رویکردهای محتلف ارزیابی نقادانه مطالعات کیفی را فراگیرد. دانشجو -7-1
 یشبکه اجتماع: جلسه هشتم

 یاجتماعشبکه  آشنایی هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 با نقش شبکه های اجتماعی در ارتقا سالمت انسان ها آشنا شود.دانشجو  -8-1

  

 بر جامعه یمبتن یمشارکت یها قیتحق :همنجلسه 
 تحقیق های مشارکتی مبتنی بر جامعهآشنایی با  هدف کلی:

   
 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 تحقیق های مشارکتی مبتنی بر جامعه آشنا شود.دانشجو با اهمیت  -9-1

 دانشجو با رویکردهای عملی تحقیق های مشارکتی مبتنی بر جامعه آشنا شود. -9-2

 سرمایه اجتماعی: دهمجلسه 
 آشنایی با سرمایه اجتماعی هدف کلی:

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 شوددانشجو با رویکردهای ارزیابی سرمایه اجتماعی آشنا  -10-1

 دانشجو با اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از تعیین کننده های سالمت آشنا شود.  -10-2

 کیفیت زندگی :یازدهم جلسه
 آشنایی با کیفیت زندگیهدف کلی: 

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 آشنا شود رویکردهای ارزیابی کیفیت زندگیدانشجو با  -11-1

 به عنوان یکی از تعیین کننده های سالمت آشنا شود.  زندگیدانشجو با اهمیت کیفیت  -11-2

 در سطح محله یاجتماع یاقتصاد تیوضع یریاندازه گ م:دوازدهجلسه 
 اندازه گیری وضعیت اقتصادی اجتماعی در سطح محلهآشنایی با  هدف کلی: 

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 بر سالمت آشنا شود.دانشجو با نقش وضعیت اقتصادی اجتماعی محله   -12-1



 دانشجو با رویکردهای ارزیابی وضعیت اقتصادی اجتماعی آشنا شود. -12-2

 یچند سطح تحلیل داده های اتیکلم: سیزدهجلسه 
 چند سطحی تحلیل داده هایکلیات آشنایی با  هدف کلی:

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 شود.کلیات تحلیل داده های چند سطحی آشنا دانشجو با  -13-1

 دانشجو با کاربردهای اصلی تحلیل داده های چند سطحی آشنا شود. -13-2

 یبا ساختار چند سطح یداده ها لیتحل یکردهایرو: چهاردهم جلسه
 رویکردهای تحلیل داده های با ساختار چند سطحیآشنایی با هدف کلی: 

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 آشنا شود. چند سطحیداده های ساختار  کلیاتدانشجو با  -14-1

 داده های چند سطحی آشنا شود. دانشجو با انواع رویکردهای تحلیل  -14-2

 رویکردهای تحلیل داده های با ساختار چند سطحی: پانزدهم جلسه
 آَشنایی با رویکردهای تحلیل داده های با ساختار چند سطحی هدف کلی:

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 های مختلف تحلیل داده های چند سطحی آشنا شود.دانشجو با مدل  -15-1

 دانشجو با رویکردهای ارزیابی مدل های تحلیل داده های چند سطحی آشنا شود. -15-2

 Stataتحلیل داده های چند سطحی با استفاده از نرم افزار م: شانزدهجلسه 

 Stataبا استفاده از نرم افزار تحلیل داده های چند سطحی  هدف کلی:

 ویژه اهداف

 در پایان دانشجو

 .آشنا شود Stataبا استفاده از نرم افزار داده های چند سطحی  دستورات رایج برای تحلیل دانشجو با   -16-1

 کالسی مطالعه کیفیارائه کار جلسه هفدهم: 
 ارائه کار کالسی نقد مطالعه کیفی هدف کلی:

 :اهداف ویژه
 در پایان دانشجو

 از یک مطالعه کیفی ارائه نماید. هر دانشجو نقدی کامل -1-17
 روش تدریس:

 ارائه کالسی، سخنرانی، بحث گروهی

 وسایل آموزشی :

 های مجازیویدئو پروژکتور، کامپیوتر، شبکه
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 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 

 EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 دانشکده:



 تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :تاریخ 



 درس اصول و کلیات اپیدمیولوژیجدول زمانبندی                            

 12:00تا  10:00شنبه  روز و ساعت جلسه :                                    

 تاریخ تشکیل مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

  دکتر رضائیان اپیدمیولوژی اجتماعی، مقدمه، تاریخچه،کلیات 13/11/97 1

وضعیت اقتصادی اجتماعی و نقش آن در  27/11/97 2

 سالمت

  دکتر رضائیان

  دکتر رضائیان نابرابری در سالمت 4/12/97 3

  دکتر صفری کلیات و رویکردهای مطالعات کیفی 11/12/97 4

روش های جمع آوری داده ها در مطالعات  18/12/97 5

 کیفی
  دکتر صفری

  دکتر صفری روش های تحلیل در مطالعات کیفی 25/12/97 6

روایی و پایایی، گزارش نویسی و نقد مطالعات  17/1/98 7

 کیفی

  دکتر صفری

  دکتر رضائیان شبکه اجتماعی 24/1/98 8

  دکتر رضائیان مشارکتی مبتنی بر جامعه تحقیق های 31/1/98 9

  دکتر رضائیان سرمایه اجتماعی 7/2/98 10

  دکتر رضائیان کیفیت زندگی 14/2/98 11

اندازه گیری وضعیت اقتصادی اجتماعی در  21/2/98 12

 سطح محله
  دکتر رضائیان

  دکتر صفری کلیات تحلیل داده های چند سطحی 28/2/98 13

رویکردهای تحلیل داده های با ساختار چند  4/3/98 14

 سطحی

  دکتر صفری

رویکردهای تحلیل داده های با ساختار چند  11/3/98 15

 سطحی

  دکتر صفری

تحلیل داده های چند سطحی با استفاده از نرم  18/3/98 16

 Stataافزار 
  دکتر صفری

  دکتر صفری ارائه کالسی مطالعه کیفی 25/3/98 17

 

 


