
 

 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 1رم تآمار زیستی  اسی ارشددانشجویان کارشن مخاطبان:                                                             اصول اپیدمیولوژیعنوان درس : 

 با هماهنگی قبلی واالت فراگیر:ساعت پاسخگویی به س            واحد نظری                                                              2 تعدادواحد:

 وژیدکتر رویا صفری، دکتری تخصصی اپیدمیول مدرس:               1398-99نیمسال اول    14:00 -16:00: یکشنبه زمان ارائه درس

 ندارد درس و پیش نیاز:

 

 هدف کلی درس :

 راحی و تفسیر مطالعات پزشکیآشنایی با اصول و روش های اپیدمیولوژی در ط

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

 مقدمه و کلیات اپیدمیولوژی -1

 چگونگی انتقال بیماری هاآشنایی با  -2

 نظام مراقبتآشنایی با  -3

 ، مقطعیطرح های مطالعهآشنایی با  -4

 ورد شاهدیمطرح های مطالعه،آشنایی با  -5

 همگروهیهای مطالعه، طرح آشنایی با  -6

 طرح های مطالعه، مورد همگروهی، مورد شاهدی النه گزیدهبا  آشنایی -7

 ، طرح های مطالعه، اکولوژیکآشنایی با  -8

 مداخله ای طرح های مطالعهآشنایی با  -9

 اندازه گیری وقوع بیماری هاآشنایی با  روش های  -10

 روش های تعیین پیش آگهی بیماری هاآشنایی با  -11

 غربالگری و ارزیابی آزمون های تشخیصی -12

 ارزیابی ارتباط بین مواجهه و پیامدایی با روش های آشن -13

 در مطالعات اپیدمیولوژیک هاخطاانواع آَشنایی با  -14

 کردهای بررسی و کنترل آنیو رو مخدوش کنندگیآشنایی با  -15

 آشنایی با اثر متقابل و رویکردهای بررسی آن  -16

 کنترل کیفیت -17

 

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 اهیم اپیدمیولوژیمفجلسه اول: 

 مفاهیم اپیدمیولوژیآشنایی با  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو 

 و کاربردهای آن را توضیح دهد. اپیدمیولوژی علم  -1-1

 توضیح دهد.تاریخچه علم اپیدمیولوژی در مورد  -2-1

 مفهوم گذار اپیدمیولوژیک را توضیح دهد. -3-1

 ک آشنا شود.با مفهوم گذار اپیدمیولوژی -1-4
 هاجلسه دوم: چگونگی انتقال بیماری

 هاآشنایی با چگونگی انتقال بیماریهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 ها را نام ببرد.مختلف انتقال بیماریهای مدل-1-2

 ها را نام ببرد. هرات بالینی بیماریطیف وسیع تظا -2-2

 .ح جامعه را نام ببردها در سطبیماریسطوح مختلف اپیدمی  -3-2
 سطوح مختلف پیشگیری را نام ببرد. -4-2

 جلسه سوم: آشنایی با نظام مراقبت
 آشنایی با نظام مراقبت و اهمیت در کنترل بیماری هاهدف کلی: 

 اهداف ویژه:



 در پایان دانشجو

 تاریخچه نظام مراقبت را توضیح دهد. -1-3

 اهداف نظام مراقبت را نام ببرد. -2-3

 عناصر اصلی نظام مراقبت را نام ببرد. -3-3

 رویکردهای مراقبت را نام ببرد. -4-3
 های مطالعه، مطالعات مقطعیجلسه چهارم: آشنایی با روش

 مقطعیمطالعه، مطالعات  یروش ها انواعآشنایی با : هدف کلی

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 انواع مطالعات را نام ببرد. -1-4

 ک مطالعه مقطعی را نام ببرد.مراحل طراحی ی -2-4

 ها در مطالعات مقطعی را نام ببرد.انواع رویکردهای انتخاب نمونه -3-4

 های مطالعه، مطالعات مورد شاهدیجلسه پنجم:آشنایی با انواع روش

 مورد شاهدیمطالعه، مطالعات  یروش ها انواعآشنایی با : هدف کلی

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 .راحی مطالعات مورد شاهدی را توضیح دهدکلیات ط -1-5

 کاربردهای اصلی مطالعات موردشاهدی را نام ببرد. -2-5
 های مطالعه، مطالعات همگروهیجلسه ششم:آشنایی با انواع روش

 همگروهیمطالعه، مطالعات  یروش ها انواعآشنایی با : هدف کلی

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 را توضیح دهد.همگروهی عات کلیات طراحی مطال -1-6

 را نام ببرد.همگروهی کاربردهای اصلی مطالعات  -2-6
 های مطالعه، مطالعات مورد همگروهی، مورد شاهدی النه گزیدهجلسه هفتم:آشنایی با انواع روش

 مورد همگروهی و مورد شاهدی النه گزیدهمطالعه، مطالعات  یروش ها انواعآشنایی با : هدف کلی

 اهداف ویژه:

 ر پایان دانشجود

 را توضیح دهد. النه گزیده کلیات طراحی مطالعات مورد شاهدی -1-7

 را نام ببرد. مورد شاهدی النه گزیدهکاربردهای اصلی مطالعات  -2-7

 را توضیح دهد. همگروهیکلیات طراحی مطالعات مورد  -3-7

 را نام ببرد. همگروهی کاربردهای اصلی مطالعات مورد  -4-7
 های مطالعه، مطالعات اکولوژیکآشنایی با انواع روشجلسه هشتم:

 اکولوژیک مطالعه، مطالعات یروش ها انواعآشنایی با : هدف کلی

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 کلیات طراحی مطالعات اکولوژیک را توضیح دهد. -1-8

 کاربردهای اصلی مطالعات اکولوژیک را نام ببرد. -2-8
 مداخله ای های مطالعه، مطالعاتع روشجلسه نهم:آشنایی با انوا

 مداخله ایمطالعه، مطالعات  یروش ها انواعآشنایی با : هدف کلی

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 را توضیح دهد. مداخله ایکلیات طراحی مطالعات  -1-9

 را نام ببرد. مداخله ایکاربردهای اصلی مطالعات  -2-9



 مطالعه، مطالعات مداخله ایهای جلسه نهم:آشنایی با انواع روش

 مداخله ایمطالعه، مطالعات  یروش ها انواعآشنایی با : هدف کلی

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 کلیات طراحی مطالعات مداخله ای را توضیح دهد. -1-9

 کاربردهای اصلی مطالعات مداخله ای را نام ببرد. -2-9
 انواع روش های اندازه گیری وقوع بیماری هاجلسه دهم:آشنایی با

 ی اندازه گیری وقوع بیماری هاروش ها انواعآشنایی با : هدف کلی

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 میزان بروز را تعریف و نحوه محاسبه آن را توضیح دهد.  -1-10

 .میزان شیوع را تعریف و نحوه محاسبه آن را توضیح دهد -2-10
 روش های تعیین پیش آگهی بیماری هاآشنایی با :یازدهمجلسه 

 روش های تعیین پیش آگهی بیماریها انواعآشنایی با : هدف کلی

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 .شاخص های تعیین شدت بیماری ها را نام ببرد -11 -1

 .شاخص های مرتبط با بقا بیماران را نام ببرد -2-11
 کلیات غربالگری و روش های ارزیابی آزمون های تشخیصیبا اصول و :آشنایی دوازدهمجلسه 

 صول و کلیات غربالگری و روش های ارزیابی آزمون های تشخیصیاآشنایی با : هدف کلی

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 اصول انتخاب آزمون های غربالگری را نام ببرد. -1-12

 به کند.حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی را محاس -2-12
 امدیمواجهه و پ نیارتباط ب یابیارز یبا روش ها ییآشنا :سیزدهمجلسه 

 ارزیابی ارتباط بین مواجهه و پیامد یروش ها انواعآشنایی با : هدف کلی

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 نسبت شانس را تعریف و تفسیر کند. -1-13

 نسبت خطر را تعریف و تفسیر کند. -2-13

 طر را تعریف و تفسیر کند. تفاوت خ -3-13
 خطاها در مطالعات اپیدمیولوژیک:آشنایی با انواع چهاردهم جلسه 

 خطاها در مطالعات اپیدمیولوژیک انواعآشنایی با : هدف کلی

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 انواع خطاها را نام ببرد. -1-14

 تورش انتخاب را تعریف کند. -2-14

  ضیح دهد. تورش اطالعات را تو -14-3
 مخدوش کنندگی و رویکردهای بررسی و کنترل آن:آشنایی باپانزدهمجلسه 

 مخدوش کنندگی و رویکردهای بررسی و کنترل آنآشنایی با : هدف کلی

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 مخدوش کنندگی را توضیح دهد. -1-15

 رویکردهای حذف اثر مخدوش کنندگی را نام ببرد.  -2-15



نام و امضای                                                                     نام و امضای مدیر گروه:                                     نام و امضای مدرس:         

 دانشکده: EDOمسئول

 تاریخ ارسال :                                                             تاریخ ارسال:                                                         تاریخ تحویل:                     

 

 اثر متقابل و رویکردهای بررسی آن:آشنایی با زدهمشانه جلس

 اثر متقابل و رویکردهای بررسی آنآشنایی با : هدف کلی

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 اثر متقابل را تعریف کند و اهمیت آن را توضیح دهد.  -1-16

 روش های ارزیابی اثر متقابل را نام ببرد.  -2-16
 کیفیتکنترل با :آشنایی هفدهمجلسه 

 کنترل کیفیت در مطالعات علوم پزشکیآشنایی با : هدف کلی

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 دو مورد از شاخص های ارزیابی توافق را نام ببرد. -1-17

 راهکارهای ارزیابی کنترل کیفیت را توضیح دهد.  -2-17
 

 منابع:

1- Gordis, L. Epidemiology.  5th edition.  Philadelphia: Saunders; 2013 
2- Rothman, Kenneth J. Epidemiology: an introduction. Oxford University Press, 2012. 

 

 

 سخنرانی، بحث گروهی، مرور سه دقیقه ای روش تدریس:

 

 کامپیوتر، ویدئو پروژکتور وسایل آموزشی :

 

 سنجش و ارزشیابی 

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

  جلسه سوم، دوازدهم نمره( 2درصد ) 10 امتحان کتبی کوئیز

  جلسه هشتم نمره( 4درصد ) 20 امتحان کتبی ترم آزمون میان 

   نمره( 14درصد ) 70 امتحان کتبی آزمون پایان ترم

    حضور و عیاب حضور فعال در کالس

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

ن هر جلسه، قبل از برگزاری جلسه درس در محل کالس حضور داشته و در بحث های علمی مرتبط با موضوع درس مشارکت فعال انتظار می رود دانشجویا

 داشته باشند. 

 

 

 

 

 

 



 ل اپیدمیولوژیاصو جدول زمانبندی درس

 14-16یکشنبه  روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

  مقدمه و کلیات اپیدمیولوژی 24/6/1398 1

  آشنایی با چگونگی انتقال بیماری ها 31/6/1398 2

  آشنایی با نظام مراقبت 7/7/1398 3

  عیآشنایی با طرح های مطالعه، مقط ارائه مجازی 4

  آشنایی با طرح های مطالعه،مورد شاهدی 14/7/1398 5

  آشنایی با طرح های مطالعه، همگروهی 21/7/1398 6

  آشنایی با طرح های مطالعه، مورد همگروهی، مورد شاهدی النه گزیده 28/7/1398 7

  آشنایی با طرح های مطالعه، اکولوژیک،  12/8/1398 8

  های مطالعه مداخله ایآشنایی با طرح  19/8/1398 9

  آشنایی با  روش های اندازه گیری وقوع بیماری ها 26/8/1398 10

  آشنایی با روش های تعیین پیش آگهی بیماری ها 3/9/1398 11

  غربالگری و ارزیابی آزمون های تشخیصی 10/9/1398 12

  آشنایی با روش های ارزیابی ارتباط بین مواجهه و پیامد 17/9/1398 13

  آَشنایی با انواع خطاها در مطالعات اپیدمیولوژیک 24/9/1398 14

  آشنایی با مخدوش کنندگی و رویکردهای بررسی و کنترل آن 1/10/1398 15

  آشنایی با اثر متقابل و رویکردهای بررسی آن  8/10/1398 16

   کنترل کیفیت 15/10/1398 17

 


