
 
 دانشکده 

 ترمی  قالب نگارش طرح درس
 

 دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژي  مخاطبان: تحقیق  وروش اپیدمیولوژي اصولعنوان درس :   

 براساس هماهنگی قبلی  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:             1/ 5 تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(

 تر یحیی سلیمی دک  مدرس:            ( 00-99 اول لم ساین - 8-10،شنبه ها )زمان ارائه درس:   

  رس و پیش نیاز:د

 
 هدف کلی درس : 

   جامعه سالمتدر  نهاآ  دبررکاو  ژيپیدمیولوا يهاو روش  لصوا معرفی  

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

 تعریف ، اهداف و تاریخچه  اپیدمیولوژي  با  ننشجویادا  شناییآ -1

 هاي بیماري لمد انتقال بیماریها و نگیچگو  با  ننشجویاا د شناییآ -2

  ريبیما عقوو شاخص هاي اندازه گیري با  ننشجویادا  شناییآ -3

 و میر   مرگ شاخص هاي اندازه گیري با  ننشجویادا  شناییآ -4

 سیر طبیعی بیماریها و راههاي تعیین پیش آگهی بیماري  با  ننشجویادا  شناییآ -5

 و قابلیت اطمینان  در تست هاي تشخیصی  رزیابی اعتباریت، ویژگی و اس امفاهیم حس  با  ننشجویادا  شناییآ -6

 رابطه بین مواجهه با پیامد شاخص هاي اندازه گیري با  ننشجویادا  شناییآ -7

 به صورت مجازی() آشنایی دانشجویان با کلیات طرح هاي مطالعاتی   -8

 آشنایی دانشجویان با کلیات مطالعات کوهورت  -9

 اف کلی هر جلسه:اهداف ویژه به تفکیک اهد
 

 هدف کلی جلسه اول: 

 یدمیولوژي و تاریخچه  اپ تعریف ، اهداف با  ننشجویادا  شناییآ

 ه جلسه اول: ژی اهداف و

   کند تعریفرا  ژيپیدمیولوا علم  نشجو.دا  -1-1  

   کند نبیارا   ژيپیدمیولوا علم  دبررکاو  دهستفاا اردمو  نشجودا -2-1  

  نماید تعریفرا   ژيپیدمیولودر ا دهستفاا  ردوم اولمتد يهاواژه   نشجودا -3-1. 

    
 
 
 : دومهدف کلی جلسه  .

 هاي بیماري. لمد بیماریها و لاچگونگی انتق با  نانشجویدا  شناییآ

   دوماهداف ویژه جلسه 

 دانشجو چگونگی انتقال بیماریها را درک کند 1-2

 اند از آنها استفاده کند. براي انتقال بیماریها را بشناسد و بتو  دانشجو مدل هاي موجود 2-2

 
 :سوم ه هدف کلی جلس

  ريبیما عقوو رياندازه گی هاي شاخص با  ننشجویادا  شناییآ

   سوم اف ویژه جلسه دها

 دانشجو بتواند انواع کسرها در اپیدمیولوژي را نام ببرد.  1-3

 دانشجو بتواند شاخص هاي مختلف اندازه گیري وقوع بیماري را نام ببرد. 2-3



 اید. اند شاخص هاي مختلف اندازه گیري وقوع بیماري را محاسبه و تفسیر نمو بتو دانشج 3-3

 
 : چهارمجلسه هدف کلی 

 و میر   مرگ شاخص هاي اندازه گیري با  ننشجویادا  یشنایآ

   چهارماهداف ویژه جلسه 

 را نام ببرد.  مرگ و میردانشجو بتواند شاخص هاي مختلف اندازه گیري  1-4

 را محاسبه و تفسیر نماید.  مرگ و میرزه گیري خص هاي مختلف اندادانشجو بتواند شا 2-4

 
 :پنجمجلسه  هدف کلی 

 سیر طبیعی بیماریها و راههاي تعیین پیش آگهی بیماري  با  ننشجویادا  ایینشآ

   پنجماهداف ویژه جلسه 

 دانشجو اهمیت شناخت سیر طبیعی بیماري ها را بداند.  5-1

 نام ببرد.   ه گیري پیش آگهی بیماریها رادانشجو بتواند روش هاي انداز  5-2

 
 : ششمهدف کلی جلسه 

 ارزیابی اعتبار و قابلیت اطمینان  در تست هاي تشخیصی  یت، ویژگی وم حساس مفاهی با  نیاجونش دا  شناییآ

   ششم اهداف ویژه جلسه 

 دانشجو بتواند مفاهیم و تفسیر حساسیت، ویژگی، ارزش اخباري مثبت/منفی و نسبت درستنمایی را شرح دهد.   6-1

 م ببرد. انها را نبا آرتبط هاي مه و شاخص  تعریف کرددانشجو بتواند مفاهیم روایی و پایایی را  6-2

 
 : هفتمهدف کلی جلسه 

 ن مواجهه با پیامدرابطه بی شاخص هاي اندازه گیري با  ننشجویادا  شناییآ

   هفتم اهداف ویژه جلسه 

 بداند.  رابطه بین مواجهه با پیامد اندازه گیريدانشجو تفاوت بین شاخص هاي مطلق و نسبی را در  7-1

 ر اپیدمیولوژي را نام ببرد و تفسیر نماید. د ي مطلق و نسبیص هاشاخ واند انواعدانشجو بت  7-2

 
 : هشتمهدف کلی جلسه 

 به صورت مجازی() ن با کلیات طرح هاي مطالعاتیآشنایی دانشجویا

   هشتم اهداف ویژه جلسه 

 دانشجو بتواند انواع طرح هاي مطالعاتی مرسوم را در اپیدمیولوژي نام ببرد. 8-1

 یص دهد.  خش ا از مداخله اي ته اي رالعات مشاهدو بتواند مطنشجدا 8-2

 : نهمهدف کلی جلسه 

 کوهورت  آشنایی دانشجویان با کلیات مطالعات

   نهماهداف ویژه جلسه 

 دانشجو بتواند اجزاء مهم مطالعات کوهورت را نام ببرد.  1-9

 دانشجو انواع مطالعات کوهورت را نام ببرد.   2-9

 را نام ببرد.  وهورتعف مطالعات کنقاط قوت و ضد بتواندانشجو  3-9

 
 

 ع:مناب 
1- Gordis L, Epidemiology. 5th ed. Philadelphia: Saunders; 2013 
2- Rothman, Kenneth J. Epidemiology: an introduction. Oxford University 

Press, 2012. 
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 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو: 

 دانشکده: EDOمدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول نام و امضای 

 تاریخ ارسال :                                   ارسال: تاریخ تحویل:                          تاریخ 

 



 اصول اپیدمیولوژي: جدول زمانبندی درس                           

 12-10،شنبه ها روز و ساعت جلسه :                                    

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ  جلسه

1  
 

 سلیمی  پیدمیولوژي یخچه  اتعریف ، اهداف و تار

2  

 

 سلیمی  يهاي بیمار لمد گونگی انتقال بیماریها وچ

3  
 

 سلیمی  ري بیما عقوو شاخص هاي اندازه گیري

4  
 

 سلیمی  و میر  مرگ اخص هاي اندازه گیريش

5  
 

 سلیمی  سیر طبیعی بیماریها و راههاي تعیین پیش آگهی بیماري 

6  
 

ر و قابلیت اطمینان   ی اعتبامفاهیم حساسیت، ویژگی و ارزیاب

 تست هاي تشخیصی در 

 سلیمی 

7  
 

 سلیمی  رابطه بین مواجهه با پیامد  دازه گیريشاخص هاي ان

8  
 

 سلیمی  به صورت مجازی()اي مطالعاتیکلیات طرح ه

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


