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 بهداشت دانشکده
 ترمی قالب نگارش طرح درس

اول کارشناسی ارشد پرستاري دانشجویان ترم  مخاطبان:           اصول و کلیات اپیدمیولوژي عنوان درس :
 سالمندان

                       واحدتمام : سهم استاد از واحد                  واحد کارآموزي 1، واحد نظري 1 تعدادواحد:
 ساعت بعد از تشکیل جلسه درسیک ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

  دکتر رؤیا صفري مدرس:    1399-00نیمسال اول 16:00تا  14:00شنبه ساعت زمان ارائه درس:   
 ندارد درس و پیش نیاز:

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

 يولوژیدمیاپ میمفاه .1
 هايماریانتقال ب یچگونگ .2

  یبهداشت يهاشاخصو هايماریوقوع ب يریگاندازه .3
 یآگهشیپ نییتع يهاو راه یعیرطبیس .4
 يامطالعه، مطالعات مداخله يروش ها انواع .5
 کوهورتمطالعه، مطالعات  يروش ها انواع .6

 مورد شاهديمطالعه، مطالعات  يروش ها نواعا .7
 مطالعه، مطالعات مقطعی و اکولوژیکانواع روش هاي  .8

 نحوه بررسی ارتباط در مطالعات .9

 علیت و استنتاج علیتی .10

 انواع خطاها در مطالعات اپیدمیولوژیک .11

 مخدوش کنندگی و اثر متقابل .12

 گذار جمعیتی و سیر تحوالت جمعیتی در دنیا .13
 اپیدمیولوژي بیماري هاي غیر واگیر .14

 غیرواگیر (بیماري هاي قلبی عروقی)  اپیدمیولوژي بیماري هاي .15
 غیرواگیر (اختالالت نورولوژیک)  اپیدمیولوژي بیماري هاي .16
 غیرواگیر (سرطان ها)  اپیدمیولوژي بیماري هاي .17

 
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
ل:  او يجلسه  دمیولوژ پی ا هیم   مفا
 مفاهیم اپیدمیولوژيآشنایی با  هدف کلی:

 :اهداف ویژه



 در پایان دانشجو 
 علم اپیدمیولوژي را تعریف کند. -1-1
 را بیان کند.با کاربردهاي مختلف اپیدمیولوژي  -1-2

 اهداف اپیدمیولوژي را بیان کند.  -3-1
ي یمار ل ب تقا ان ی  چگونگ م:  دو  هاجلسه 

 هاآشنایی با چگونگی انتقال بیماري هدف کلی:

 اهداف ویژه:
 در پایان دانشجو

 را نام ببرد.ها مختلف انتقال بیماري هايمدل  -1-2
  را نام ببرد.ها با طیف وسیع تظاهرات بالینی بیماري -2-2
 را نام ببرد.ها در سطح جامعه با سطوح مختلف اپیدمی بیماري -3-2
 با سطوح مختلف پیشگیري را نام ببرد.  -4-2

ه داز ان م:  يجلسه سو ع بیمار ي وقو  هاگیر
 هابیماري گیري وقوعاندازه نحوهآشنایی با  هدف کلی:

 اهداف ویژه:
 در پایان دانشجو

1-3-  proportion .تعریف و نحوه محاسبه آن را بیان کند 
2-3-  ratio  .تعریف و نحوه محاسبه آن را بیان کند 
3-3-  attack rate  .تعریف و نحوه محاسبه آن را بیان کند 
4-3-  incidence  .تعریف و نحوه محاسبه آن را بیان کند 
5-3-  period prevalence  .تعریف و نحوه محاسبه آن را بیان کند 
6-3-  point prevalence  .تعریف و نحوه محاسبه آن را بیان کند 
7-3-  incidence rate ،person-time  .تعریف و نحوه محاسبه آن را بیان کند 
 .را بیان کندو میزان شیوع  ارتباط بین میزان بروز  -8-3
 هاي رایج بهداشتی آشنا شود.با شاخص -9-3

مجلسه  هچهار ی و را طبیع ش: سیر ن پی ي تعیی یها  آگه
 یآگهشیپ نییتع يهاو راه یعیرطبیسآشنایی با هدف کلی: 
 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو
 را بیان کند.میزان کشندگی و نحوه ارزیابی آن  -1-4
 را بیان کند.میزان بقا و نحوه محاسبه آن  -2-4
 محاسبه میزان بقا را بیان کند.  هاي مختلفروش -3-4

هپنجمجلسه  خل دا طالعات م طالعه، م ي م ها ش  ع رو وا ان ي:   ا
 يامطالعه، مطالعات مداخله يروش ها انواعآشنایی با  هدف کلی:



 اهداف ویژه
 در پایان دانشجو

 اي آشنا شود.مداخلهبا انواع مطالعات  -1-5
 را نام ببرد.اي با کلیات طراحی مطالعات مداخله -2-5
 را نام ببرد.اي ها در مطالعات مداخلهنحوه انتخاب نمونه -3-5
 را نام ببرد. ها آوري دادههاي جمعبا روش -4-5
 را نام ببرد. اي مالحظات اخالقی مطالعات مداخله رخی از ب -5-5

ع رششم جلسه وا ان ش:  یو ه همگرو طالعات  طالعه، م ي م  ها
 همگروهیمطالعه، مطالعات  يروش ها انواعآشنایی با : هدف کلی

 :اهداف ویژه
 در پایان دانشجو

 کلیات طراحی مطالعات همگروهی را نام ببرد. -1-6
 ها در مطالعات همگروهی را نام ببرد.نحوه انتخاب نمونه -2-6
 مطالعات همگروهی را نام ببرد.ها در آوري دادههاي جمعروش -3-6
 با منابع سوگرایی در مطالعات همگروهی را نام ببرد. -4-6
 نحوه برآورد اندازه اثر در مطالعات همگروهی را شرح دهد. -5-6

ی با  :هفتم جلسه عآشنای وا ها ان ش  طالعه،  يرو يم د ه د شا طالعات مور  م
 مورد شاهديمطالعه، مطالعات  يروش ها انواعآشنایی با : هدف کلی

 :اهداف ویژه
 در پایان دانشجو

 را نام ببرد.کلیات طراحی مطالعات مورد شاهدي  -1-7
 را نام ببرد.ها در مطالعات مورد شاهدي نحوه انتخاب نمونه -2-7
 را نام ببرد.ها در مطالعات مورد شاهدي آوري دادههاي جمعروش -3-7
 را نام ببرد.منابع سوگرایی در مطالعات مورد شاهدي  -4-7

هاهشتمجلسه  ش  ع رو وا ان طع ي:  طالعات مق طالعه، م  یم
 و اکولوژیک یمطالعه، مطالعات مقطع يبا انواع روش ها یی: آشنایکل هدف
 :ژهیو اهداف

 دانشجو انیپا در
 را شرح دهد. یمطالعه مقعط یطراح اتیکل -1-8
 را نام ببرد. یمطالعه مقطع يها تیمحدود -2-8
 نام ببرد. یرا در مطالعات مقطع يرینمونه گ يانواع روش ها -3-8
 تفاوت اصلی مطالعه اکولوژیک با مطالعات دیگر را بیان کند.  -4-8

ارزنهمجلسه  د یابی:  پیام جهه و  ط موا پ ارتبا ا طالعات  وژیدمیدر م  کیول



 کیولوژیدمیدر مطالعات اپ با ارزیابی ارتباط مواجهه و پیامد یی: آشنایکل هدف
 :ژهیو اهداف

 دانشجو انیپا در
 .را بیان کندمفهوم برآورد خطر و نحوه محاسبه آن  -1-9
 را بیان کند.آن  ریمفهوم تفاوت خطر، نحوه محاسبه و تفس  -2-9
 آن را بیان کند.  ریمفهوم نسبت خطر، نحوه محاسبه و تفس  -3-9
 و نحوه محاسبه و تفسیر آن را بیان کند. مفهوم شانس   -4-9

 
همجلسه  ذار  :د جمع ریو س یتیجمعگ دن یتیتحوالت   ایدر 

 گذار جمعیتی و سیر تحوالت جمعیتی در دنیا هدف کلی:
 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو
 گذار جمعیتی را تعریف کند. -1-10
  اثرات کاهش موالید را بیان کند.  -2-10
همجلسه  د ج عل  تی: علیاز استنتا  یتیو 
  یتیبا استنتاج عل یی: آشنایکل هدف

 :ژهیو اهداف
 دانشجو انیپا در

 را شرح دهد. یتیو عل يرابطه آمار نیتفاوت ب -1-11
 را نام ببرد. لیه يارهایمع -2-11
هم جلسه د پدواز ا طالعات  در م ها  طا خ ع  وا ان  کیولوژیدمی: 
 کیولوژیدمیبا انواع خطاها در مطالعات اپ یی: آشنایکل هدف

 :ژهیو اهداف
 دانشجو انیپا در

 را نام ببرد. يولوژیدمیخطاها در اپانواع  -1-12
 انوع تورش ها را نام ببرد -2-12
 کنترل تورش را نام برد. يروش ها -3-12
دگسیزجلسه  ش کنن دو هم: مخ ش  ید همکن  و بر
 و برهمکنش یبا مفهوم مخدوش کنندگ یی: آشنایکل هدف

 :ژهیو اهداف
 دانشجو انیپا در

 کند. فیو اثر متقابل را تعر یمخدوش کنندگ -1-13
 و برهمکنش را نام ببرد. یمخدوش کنندگ یبررس يروش ها-2-13
هم: چهارجلسه  ي غیر واگیرد ها ي  یمار ي ب دمیولوژ پی  ا



 کلیات اپیدمیولوژي بیماري هاي غیرواگیرآشنایی با  هدف کلی:

 :اهداف ویژه
 در پایان دانشجو

 غیرواگیر در سالمندان را نام ببرد.بیماري هاي  رایجترین -1-14
  مهمترین عوامل خطر بیماري هاي غیرواگیر را نام ببرد. -2-14

همجلسه  د پ : پانز  )یعروق یقلب يها يماری(ب ریرواگیغ  يها يماریب يولوژیدمیا
 قلبی عروقیهاي اپیدمیولوژي بیماري  آشنایی با اصول  هدف کلی:

 :اهداف ویژه
 در پایان دانشجو

 شاخص هاي مرتبط با بار بیماري هاي قلبی عروقی در سالمندان را نام ببرد.  -1-15
  عوامل خطر ابتال به بیماري هاي قلبی عروقی را نام ببرد. -2-15

هم: نزشاجلسه  پ د ختالالت نورولوژیک)( ریرواگیغ  يها يماریب يولوژیدمیا  ا
 اپیدمیولوژي اختالالت نورولوژیک آشنایی با اصول  هدف کلی:

 :اهداف ویژه
 در پایان دانشجو

 شایعترین اختالالت نورولوژیک در سالمندان را نام ببرد. -1-16
  عوامل خطر ابتال به اختالالت نورولوژیک را نام ببرد.  -2-16

هجلسه  د پ م: هف ها)( ریرواگیغ  يها يماریب يولوژیدمیا ن  طا  سر
 اپیدمیولوژي سرطان آشنایی با اصول  هدف کلی:

 :اهداف ویژه
 در پایان دانشجو

 شایعترین سرطان ها را در سالمندان نام ببرد. -1-17
  عوامل خطر ابتال به سرطان در سالمندان را نام ببرد.  -2-17

 
 روش تدریس:

 ، کار عملی فردي و گروهیسخنرانی، بحث گروهی
 وسایل آموزشی :

 هاي مجازيکامپیوتر، شبکهویدئو پروژکتور، 
 منابع:

 اپیدمیولوژي ، تالیف لئون گردیس، ترجمه دکتر حسین صباغیان و دکتر کوروش هالکوئی -1
2. Principles of Epidemiology in Public Health Practice, Third edition. Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC). 2012 

بیماري هاي شایع در ایران، انتشارات گپ، شوراي نویسندگاناپیدمیولوژي  -3  
 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل(بر  روش       آزمون
 حسب درصد)

 ساعت تاریخ 



آزمون تشریحی و چهار  ترم آزمون میان 
 گزینه اي

   درصد 20

امتحان چهار گزینه اي و  آزمون پایان ترم
 تشریحی

   درصد 60

حضور فعال در 
 کالس

حضور و غیاب از طریق 
 سامانه نوید

 درصد 20

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:
 

 EDOنام و امضاي مدرس:             نام و امضاي مدیر گروه:                نام و امضاي مسئول
 دانشکده:



 تاریخ ارسال :         تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                          



 درس اصول و کلیات اپیدمیولوژيجدول زمانبندي                            
 16:00تا  14:00شنبه  روز و ساعت جلسه :                                    

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه
1 15/6/1399 

 
 دکتر صفري يولوژیدمیاپ میمفاه

 دکتر صفري هايماریانتقال ب یچگونگ  22/6/1399 2

 دکتر صفري  یبهداشت يهاشاخصو هايماریوقوع ب يریگاندازه  29/6/1399 3

 دکتر صفري یآگهشیپ نییتع يهاو راه یعیرطبیس 5/7/1399 4

 دکتر صفري يامطالعه، مطالعات مداخله يروش ها انواع 12/7/1399 5

 دکتر صفري کوهورتمطالعه، مطالعات  يروش ها انواع 19/7/1399 6

 دکتر صفري مورد شاهديمطالعه، مطالعات  يروش ها نواعا 26/7/1399 7

انواع روش هاي مطالعه، مطالعات مقطعی و  3/8/1399 8
 اکولوژیک

 دکتر صفري

 دکتر صفري  نحوه بررسی ارتباط در مطالعات 10/8/1399 9

 دکتر صفري علیتی علیت و استنتاج 17/8/1399 10

 دکتر صفري انواع خطاها در مطالعات اپیدمیولوژیک 24/8/1399 11

 دکتر صفري مخدوش کنندگی و اثر متقابل 1/9/1399 12

 دکتر صفري گذار جمعیتی و سیر تحوالت جمعیتی در دنیا 8/9/1399 13

 دکتر صفري اپیدمیولوژي بیماري هاي غیر واگیر 15/9/1399 14

غیرواگیر (بیماري هاي   اپیدمیولوژي بیماري هاي 22/9/1399 15
 قلبی عروقی)

 دکتر صفري

غیرواگیر (اختالالت   اپیدمیولوژي بیماري هاي  29/9/1399 16
 نورولوژیک)

 دکتر صفري

17 15/6/1399 
 

 دکتر صفري غیرواگیر (سرطان ها)  اپیدمیولوژي بیماري هاي

 
 


