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                                              واحد نظری 1 تعدادواحد:

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

  دکتر مهدی مرادی نظر مدرس:    1388-88 دوم  نیمسال  :::18الی  :::11دوشنبه زمان ارائه درس:   

 ندارد درس و پیش نیاز:

 هدف کلی درس :

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

 آشنایی با مفاهیم اپیدمیولوژی -1

 هاگیری وقوع بیماریاندازهآشنایی با  -2

 های بهداشتی آشنایی با شاخص -3

 آشنایی با انواع روش های مطالعه، مطالعات مقطعی و اکولوژیک -4

 ایمورد شاهدی، مطالعات مداخله و  آشنایی با انواع روش های مطالعه، مطالعات کوهورت -5

 آشنایی به نحوه برآورد خطر در مطالعات اپیدمیولوژیک -1

 مطالعات اپیدمیولوژیک انواع خطاها در -7

 نحوه ارزیابی آن  و  اثرمتقابل آشنایی با مفهوم مخدوش کنندگی و -8

  

 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. -2-2

 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  -1-1

. 

 هاگیری وقوع بیماری: اندازهدوم جلسه 
 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  -1-3



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

 های بهداشتیشاخص :سوم جلسه 
 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

 لف اطالعات بهداشتی آشنا شود.با منابع مخت -4-4

 ها آشنا شود.با مفهوم بار بیماری -5-4

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

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو
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 مطالعه، مطالعات همگروهیهای : انواع روشپنجم  جلسه
 همگروهیآشنایی با انواع روش های مطالعه، مطالعات هدف کلی: 

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 با انواع مطالعات تحلیلی آشنا شود. -1-5

 آشنا شود. با کلیات طراحی مطالعات همگروهی -2-5

 آشنا شود. همگروهیها در مطالعات با نحوه انتخاب نمونه -3-5

 آشنا شود. در مطالعات همگروهی هاآوری دادههای جمعبا روش -4-5

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

 با نحوه برآورد اثر در مطالعات همگروهی آشنا شود. -1-5

 شاهد را نام ببرد.-دانشجو بتواند اجزاء مهم مطالعات مورد-7-5

 را نام ببرد.شاهد -دانشجو انواع مطالعات مورد-8-5

 شاهد را نام ببرد.-دانشجو بتواند نقاط قوت و ضعف مطالعات مورد-8-5

 

 در مطالعات اپیدمیولوژیک ارزیابی ارتباطنحوه  آشنایی با : ششم  جلسه
 آشنایی با نحوه ارزیابی ارتباط در مطالعات اپیدمیولوژیک 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. -1-1

 دانشجو بتواند انواع شاخص های مطلق و نسبی در اپیدمیولوژی را نام ببرد و تفسیر نماید.-2-1

 دانشجو تفاوت بین رابطه آماری و علیت را توصیف کند. -3-1

 را نام ببرد.Hill ) دانشجو معیارهای سنتی اثبات رابطه علیتی)معیارهای   -4-1

 دانشجو با مفاهیم مدرن استنباط علیتی آشنا شود.-4-1

  

 انواع خطاها در مطالعات اپیدمیولوژیک: هفتم  جلسه
 انواع خطاها در مطالعات اپیدمیولوژیک هدف کلی:

 اهداف ویژه:



 در پایان دانشجو

 بتواند انواع خطاها در مطالعات اپیدمیولوژی را نام ببرد.دانشجو -1-7

 دانشجو بتواند خطای تصادفی را از خطای منظم افتراق دهد و راه کار کاهش آن را بداند.-2-7

   

 نحوه ارزیابی آن و   ثرمتقابلا آشنایی با مفهوم مخدوش کنندگی و  : هشتم جلسه 
 مفهوم مخدوش کنندگی و نحوه ارزیابی آن آشنایی با هدف کلی: 

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو با 

 دانشجو بتواند مخدوش شدگی را تعریف کند.-1-8

 دانشجو بتواند ویژگی های مخدوش کننده را نام ببرد.-2-8

 دانشجو بتواند روش های تطبیق برای مخدوش کننده را نام ببرد-3-8

 را تعریف کند.دانشجو بتواند اثرمتقابل  -4-8

 دانشجو بتواند اهمیت اثرمتقابل را درک کند و انواع اثرمتقابل را نام ببرد.-5-8

 دانشجو بتواند روش های ارزیابی اثرمتقابل را نام ببرد.-1-8
  

 روش تدریس:
 ، کار عملی فردی و گروهیسخنرانی، بحث گروهی

 وسایل آموزشی :
 مجازیهای ویدئو پروژکتور، کامپیوتر، شبکه
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