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 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 مفاهیم اپیدمیولوژیجلسه اول: 
 مفاهیم اپیدمیولوژیآشنایی با  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو 

 شود.با تعریف علم اپیدمیولوژی آشنا  -1-1

 با کاربردهای مختلف اپیدمیولوژی آشنا شود. -1-2

 با اهداف علم اپیدمیولوژی آشنا شود. -3-1

 آشنا شود. در پیشگیری، درمان و ارزشیابی خدمات بهداشتی درمانی اپیدمیولوژی نقشبا  -4-1

 اپیدمیولوژی آشنا شود. استدالل با  -5-1

 شود.با دامنه فعالیت های اپیدمیولوژی آشنا  -1-6

 هاجلسه دوم: چگونگی انتقال بیماری
 هاآشنایی با چگونگی انتقال بیماریهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو
 ها آشنا شود.های مختلف انتقال بیماریبا مدل -1-2

 ها آشنا شود. با طیف وسیع تظاهرات بالینی بیماری -2-2

 جامعه آشنا شود.ها در سطح با سطوح مختلف اپیدمی بیماری -3-2

 های عفونی آشنا شود.با مفاهیم مرتبط با اپیدمیولوژی بیماری -4-2

 عوامل موثر بر رخداد اپیدمی ها آشنا شود. -5-2

 هاگیری وقوع بیماریجلسه سوم: اندازه
 هاگیری وقوع بیماریآشنایی با نحوه اندازههدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو
 و نحوه محاسبه آن آشنا شود. proportionبا مفهوم  -1-3

 و نحوه محاسبه آن آشنا شود. ratioبا مفهوم  -2-3

 و نحوه محاسبه آن آشنا شود. attack rateبا مفهوم  -3-3

 و نحوه محاسبه آن آشنا شود. incidenceبا مفهوم  -4-3

 و نحوه محاسبه آن آشنا شود. period prevalenceبا مفهوم  -5-3

 و نحوه محاسبه آن آشنا شود. point prevalenceبا مفهوم  -6-3

 با ارتباط بین میزان بروز و میزان شیوع آشنا شود. -7-3

 های بهداشتیشاخص جلسه چهارم:

 های بهداشتیآشنایی با شاخص هدف کلی:

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو
 های رایج بهداشتی آشنا شود.با شاخص -1-4

 های رایج ارزیابی مرگ و میر آشنا شود.با شاخص -2-4

 ها در جوامع مختلف آشنا شود.شاخص های مقایسه میزانبا روش -3-4

 با منابع مختلف اطالعات بهداشتی آشنا شود. -4-4

 ها آشنا شود.با مفهوم بار بیماری -5-4

 م: ارزیابی آزمون های تشخیصیپنججلسه 



 های تشخیصآزموننحوه ارزیابی آشنایی با هدف کلی: 

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو
 های تشخیصی و نحوه ارزیابی آن آشنا شود.با مفهوم حساسیت آزمون -1-5

 های تشخیصی و نحوه ارزیابی آن آشنا شود.با مفهوم ویژگی آزمون -2-5

 های تشخیصی و نحوه ارزیابی آن آشنا شود.با مفهوم ارزش اخباری مثبت و منفی آزمون -3-5

 های تشخیصی و نحوه ارزیابی آن آشنا شود.با مفهوم حساسیت خالص آزمون -4-5

 های تشخیصی و نحوه ارزیابی آن آشنا شود.با مفهوم ویژگی خالص آزمون -5-5

 ها آشنا شود.های تشخیصی و عوامل موثر بر آنبا رابطه بین حساسیت و ویژگی آزمون -6-5

 آزمون و عوامل موثر بر آن آشنا شود. با مفهوم قابلیت تکرار نتایج -7-5

 سیر طبیعی و راه های تعیین پیش آگهیم: ششجلسه 
 توصیفی آشنایی با انواع روش های مطالعههدف کلی: 

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو
 با مفهوم میزان کشندگی و نحوه ارزیابی آن آشنا شود. -1-6

 شود.با مفهوم میزان بقا و نحوه محاسبه آن آشنا  -2-6

 های مختلف محاسبه میزان بقا آشنا شود.با روش -3-6

 با مفهوم میانه زمان بقا و نحوه محاسبه آن آشنا شود. -4-6

 جلسه هفتم: آشنایی با انواع روش های مطالعه، مطالعات مقطعی و اکولوژیک
 آشنایی با اصول وکلیات مطالعات مقطعی و اکولوژیک هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 دانشجودر پایان 

1-7-  

 های مطالعه، مطالعات همگروهی: انواع روشتمشه جلسه
 همگروهیآشنایی با انواع روش های مطالعه، مطالعات هدف کلی: 

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 با انواع مطالعات تحلیلی آشنا شود. -1-8

 آشنا شود. با کلیات طراحی مطالعات همگروهی -2-8

 آشنا شود. همگروهیها در مطالعات نمونهبا نحوه انتخاب  -3-8

 آشنا شود. در مطالعات همگروهی هاآوری دادههای جمعبا روش -4-8

 آشنا شود. با منابع سوگرایی در مطالعات همگروهی -5-8

 با نحوه برآورد اثر در مطالعات همگروهی آشنا شود. -6-8

 مورد شاهدیآشنایی با انواع روش های مطالعه، مطالعات  :منه جلسه
 آشنایی با انواع روش های مطالعه، مطالعات مورد شاهدیهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو
 شاهد را نام ببرد.-دانشجو بتواند اجزاء مهم مطالعات مورد-1-9

 شاهد را نام ببرد.-دانشجو انواع مطالعات مورد-2-9

 را نام ببرد. شاهد-دانشجو بتواند نقاط قوت و ضعف مطالعات مورد-3-9

 



 جلسه دهم: انواع روش های مطالعه، مطالعات مداخله ای

 آشنایی با انواع روش های مطالعه، مطالعات مداخله ایهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو
 ای آشنا شود.با انواع مطالعات مداخله -1-11

 ای آشنا شود.با کلیات طراحی مطالعات مداخله -2-11

 ای آشنا شود.ها در مطالعات مداخلهنحوه انتخاب نمونهبا  -3-11

 ها آشنا شود.آوری دادههای جمعبا روش -4-11

 ای آشنا شود.با مالحظات اخالقی مطالعات مداخله -5-11

 

 در مطالعات اپیدمیولوژیک ارزیابی ارتباطنحوه  آشنایی با دهم: یاز جلسه
 در مطالعات اپیدمیولوژیکآشنایی با نحوه ارزیابی ارتباط  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 دانشجو تفاوت بین شاخص های مطلق و نسبی را در اندازه گیری رابطه بین مواجهه با پیامد بداند. -1-11

 دانشجو بتواند انواع شاخص های مطلق و نسبی در اپیدمیولوژی را نام ببرد و تفسیر نماید.-2-11

 

 آشنایی با استنتاج علیتی  ازدهمدوجلسه 

 استنتاج علیتیآشنایی با هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو
 دانشجو تفاوت بین رابطه آماری و علیت را توصیف کند. -1-12

 را نام ببرد.Hill ) دانشجو معیارهای سنتی اثبات رابطه علیتی)معیارهای   -2-12

 علیتی آشنا شود.دانشجو با مفاهیم مدرن استنباط -3-12

  

 انواع خطاها در مطالعات اپیدمیولوژیک: سیزدهم جلسه

 انواع خطاها در مطالعات اپیدمیولوژیک هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو
 دانشجو بتواند انواع خطاها در مطالعات اپیدمیولوژی را نام ببرد.-1-13

 افتراق دهد و راه کار کاهش آن را بداند.دانشجو بتواند خطای تصادفی را از خطای منظم -2-13

   

 آشنایی با مفهوم مخدوش کنندگی و  نحوه ارزیابی آن دهم: چهارجلسه 
 مفهوم مخدوش کنندگی و نحوه ارزیابی آن آشنایی با هدف کلی: 

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو با 

 دانشجو بتواند مخدوش شدگی را تعریف کند.-1-14

 ویژگی های مخدوش کننده را نام ببرد.دانشجو بتواند -2-14

 دانشجو بتواند روش های تطبیق برای مخدوش کننده را نام ببرد.-3-14

 

 و نحوه ارزیابی آن ثرمتقابلاآشنایی با مفهوم هم: پانزدجلسه 



 مفهوم برهمکنش و نحوه ارزیابی آنآشنایی با هدف کلی: 

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو
 اثرمتقابل را تعریف کند.دانشجو بتواند -15-1

 دانشجو بتواند اهمیت اثرمتقابل را درک کند و انواع اثرمتقابل را نام ببرد.-15-2

 دانشجو بتواند روش های ارزیابی اثرمتقابل را نام ببرد.-15-3

 آشنایی با اصول و کلیات ارزیابی برنامه های غربالگریانزدهم: شجلسه 
 ارزیابی برنامه های غربالگریاصول و کلیات آشنایی با هدف کلی: 

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو
 .کند بیانبرنامه های غربالگری را دانشجو بتواند اهمیت  -16-1

 نحوه ارزیابی برنامه های غربالگری بیان کند.  دانشجو بتواند -16-1

 هم: هفدجلسه 
آشنایی با تقسیم بندی پژوهش بر اساس آشنایی دانشجو با تعریف، و اهمیت پژوهش، و : هدف کلی جلسه هفدهم

 کمّی و کیفی؛ و نیز پژوهش های بنیادی، کاربردی، و توسعه ای مطالعات

 :اهداف ویژه رفتاری جلسه هفدهم 

اهمیت انجام پژوهش در علوم پزشکی را بیان 2- .پژوهش را به شیوه علمی تعریف نماید1- :در پایان دانشجو قادر باشد

انواع 4- .ش بر اساس تقسیم بندی پژوهش های کمّی و کیفی را توضیح داده، و با یکدیگر مقایسه نمایدانواع پژوه3- .نماید

 .پژوهش بر اساس تقسیم بندی پژوهش های بنیادی، کاربردی، و توسعه ای را توضیح داده، و با یکدیگر مقایسه نماید

 جلسه هجدهم: 

 در پژوهش  اصول اخالقیآشنایی دانشجو با :هدف کلی جلسه هجدهم

 :اهداف ویژه رفتاری جلسه هجدهم

 اصول اخالقی در پژوهش و کدهای اخالقی مربوطه را تعیین نماید- :در پایان دانشجو قادر باشد

 جلسه نوزدهم:

 روشهای تایید روایی و پایایی ابزار پژوهش آشنایی دانشجو با :هدف کلی جلسه نوزدهم

 :اهداف ویژه رفتاری جلسه نوزدهم

 .روشهای تایید روایی و پایایی ابزار پژوهش را بنویسدپایان دانشجو قادر باشددر 

جامعه/ نمونه/محیط/ روش نمونه گیری/ روش جمع آوری  .ابزار مناسب جهت جمع آوری اطالعات تهیه نماید

 اطالعات خود را بنویسد

 جلسه بیستم:

 بیان مساله، اهداف و سوال پژوهش در علوم پزشکیآشنایی دانشجو با نحوه تدوین عنوان، :هدف کلی جلسه بیستم

 :اهداف ویژه رفتاری جلسه بیستم

خصوصیات بیان مساله مناسب را بیان نماید 2- .خصوصیات عنوان مناسب را بیان نماید1- :در پایان دانشجو قادر باشد

نحوه تدوین سواالت 4- .یان نمایدرا ب)کلّی، ویژه، و کاربردی  (نحوه تدوین اهداف3- .نحوه تدوین آن را توضیح دهد.

 3 .پژوهش را بیان نموده، و موارد کاربرد آن را شرح دهد

 جلسه بیست یکم:

آشنایی دانشجو با فرضیه پژوهش و آزمون فرضیه، انواع متغیرها، خطاهای پژوهش، اصول : هدف کلی جلسه بیست یکم

 توصیفی و تحلیل اطالعات آمار

 :یکماهداف ویژه رفتاری جلسه بیست 

انواع متغیرها 2- .نحوه تدوین فرضیه پژوهش را بیان نموده، و آزمون فرضیه را شرح دهد1- :در پایان دانشجو قادر باشد



خطاهای پژوهش و نحوه کنترل آن ها را بر اساس 3- .را بیان نماید، و نحوه کنترل متغیرهای مخدوشگر را تشریح نماید

 .و موارد کاربرد آن را شرح دهد آمار توصیفی4- .نوع مطالعه بیان نماید

 جلسه بیست دوم:

آشنایی دانشجو با نحوه تدوین پرسشنامه، روایی و پایایی ابزار، نحوه نوشتن پروپوزال، : هدف کلی جلسه بیست دوم

 مدیریت پژوهش

 :اهداف ویژه رفتاری جلسه بیست دوم

روایی و پایایی ابزار را تعریف نموده، و انواع آن را 2- .نحوه تدوین پرسشنامه را شرح دهد1- :در پایان دانشجو قادر باشد

 .نحوه مدیریت پژوهش را شرح دهد4- .یک پروپوزال تکمیل شده ارایه نماید3- .نام ببرد

 : هدف کلی جلسه بیست سوم

 جلسه بیست سوم:

 ژوهشفنومنولوژی، اتنوگرافی، گراندد تئوری، اخالق در پ:آشنایی دانشجو با انواع مطالعات کیفی 

 :اهداف ویژه رفتاری جلسه بیست سوم

- .پژوهش به شیوه فنومنولوژی را تشریح نموده، موارد کاربرد آن را در جامعه بیان نماید1- :در پایان دانشجو قادر باشد

 پژوهش به شیوه اتنوگرافی را تشریح نموده، موارد کاربرد آن را در جامعه بیان نماید2
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