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مدرس :دکتر یحیی سلیمی

درس و پیش نیاز:
هدف کلی درس :
مﻌرﻓی اصول و روش هاي اپیدمیولوژي و کاربرد آنﻬا در سﻼمﺖ ﺟامﻌه
ا هداف کلی جلسات ( :جهت هر جلسه یک هدف)
 -1آشنایی دانشجویان با تﻌریف  ،اهداف و تاریخچه اپیدمیولوژي
 -2آشنایی دانشجویان با چگونگی انتقال بیماریﻬا و مدل هاي بیماري
 -3آشنایی دانشجویان با شاخص هاي اندازه گیري وقوع بیماري
 -4آشنایی دانشجویان با شاخص هاي اندازه گیري مرگ و میر
 -5آشنایی دانشجویان با سیر طبیﻌی بیماریﻬا و راهﻬاي تﻌیین پیش آگﻬی بیماري
 -6آشنایی دانشجویان با مفاهیم حساسیﺖ ،ویژگی و ارزیابی اعتبار و قابلیﺖ اطمینان در تسﺖ هاي تشخیصی
 -7آشنایی دانشجویان با شاخص هاي اندازه گیري رابطه بین مواﺟﻬه با پیامد
-8

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

 -9آشنایی دانشجویان با کلیات مطالﻌات کوهورت
اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
هدف کلی جلسه اول:
آشنایی دانشجویان با تﻌریف  ،اهداف و تاریخچه اپیدمیولوژي
اهداف ویژه جلسه اول:
. -1-1دانشجو علم اپیدمیولوژي را تﻌریف کند
 -2-1دانشجو موارد استفاده و کاربرد علم اپیدمیولوژي را بیان کند
 -3-1 .دانشجو واژه هاي متداول مورد استفاده در اپیدمیولوژي را تﻌریف نماید

 .هدف کلی جلسه دوم:
آشنایی دانشجویان با چگونگی انتقال بیماریﻬا و مدل هاي بیماري.
اهداف ویژه جلسه دوم
 1-2دانشجو چگونگی انتقال بیماریﻬا را درک کند
 2-2دانشجو مدل هاي موﺟود براي انتقال بیماریﻬا را بشناسد و بتواند از آنﻬا استفاده کند.
هدف کلی جلسه سوم:
آشنایی دانشجویان با شاخص هاي اندازه گیري وقوع بیماري
اهداف ویژه جلسه سوم
 1-3دانشجو بتواند انواع کسرها در اپیدمیولوژي را نام ببرد.
 2-3دانشجو بتواند شاخص هاي مختلف اندازه گیري وقوع بیماري را نام ببرد.

 3-3دانشجو بتواند شاخص هاي مختلف اندازه گیري وقوع بیماري را محاسبه و تفسیر نماید.
هدف کلی جلسه چهارم:
آشنایی دانشجویان با شاخص هاي اندازه گیري مرگ و میر
اهداف ویژه جلسه چهارم
 1-4دانشجو بتواند شاخص هاي مختلف اندازه گیري مرگ و میر را نام ببرد.
 2-4دانشجو بتواند شاخص هاي مختلف اندازه گیري مرگ و میر را محاسبه و تفسیر نماید.
هدف کلی جلسه پنجم:
آشنایی دانشجویان با سیر طبیﻌی بیماریﻬا و راهﻬاي تﻌیین پیش آگﻬی بیماري
اهداف ویژه جلسه پنجم
 5-1دانشجو اهمیﺖ شناخﺖ سیر طبیﻌی بیماري ها را بداند.
 5-2دانشجو بتواند روش هاي اندازه گیري پیش آگﻬی بیماریﻬا را نام ببرد.
هدف کلی جلسه ششم:
آشنایی دانشجویان با مفاهیم حساسیﺖ ،ویژگی و ارزیابی اعتبار و قابلیﺖ اطمینان در تسﺖ هاي تشخیصی
اهداف ویژه جلسه ششم
 6-1دانشجو بتواند مفاهیم و تفسیر حساسیﺖ ،ویژگی ،ارزش اخباري مثبﺖ/منفی و نسبﺖ درستنمایی را شرح دهد.
 6-2دانشجو بتواند مفاهیم روایی و پایایی را تﻌریف کرده و شاخص هاي مرتبط با آنﻬا را نام ببرد.
هدف کلی جلسه هفتم:
آشنایی دانشجویان با شاخص هاي اندازه گیري رابطه بین مواﺟﻬه با پیامد
اهداف ویژه جلسه هفتم
 7-1دانشجو تفاوت بین شاخص هاي مطلق و نسبی را در اندازه گیري رابطه بین مواﺟﻬه با پیامد بداند.
 7-2دانشجو بتواند انواع شاخص هاي مطلق و نسبی در اپیدمیولوژي را نام ببرد و تفسیر نماید.
هدف کلی جلسه هشتم:
آشنایی دانشجویان با کلیات طرح هاي مطالﻌاتی (به صورت مجازی)
اهداف ویژه جلسه هشتم
 8-1دانشجو بتواند انواع طرح هاي مطالﻌاتی مرسوم را در اپیدمیولوژي نام ببرد.
 8-2دانشجو بتواند مطالﻌات مشاهده اي را از مداخله اي تشخیص دهد.
هدف کلی جلسه نهم:
آشنایی دانشجویان با کلیات مطالﻌات کوهورت
اهداف ویژه جلسه نهم
 1-9دانشجو بتواند اﺟزاء مﻬم مطالﻌات کوهورت را نام ببرد.
 2-9دانشجو انواع مطالﻌات کوهورت را نام ببرد.
 3-9دانشجو بتواند نقاط قوت و ضﻌف مطالﻌات کوهورت را نام ببرد.
منابع:
1- Gordis L, Epidemiology. 5th ed. Philadelphia: Saunders; 2013
2- Rothman, Kenneth J. Epidemiology: an introduction. Oxford University
Press, 2012.
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موضوع هر جلسه

مدرس

1

تﻌریف  ،اهداف و تاریخچه اپیدمیولوژي

سلیمی

2

چگونگی انتقال بیماریﻬا و مدل هاي بیماري

سلیمی

3

شاخص هاي اندازه گیري وقوع بیماري

سلیمی

4

شاخص هاي اندازه گیري مرگ و میر

سلیمی

5

سیر طبیﻌی بیماریﻬا و راهﻬاي تﻌیین پیش آگﻬی بیماري

سلیمی

6

مفاهیم حساسیﺖ ،ویژگی و ارزیابی اعتبار و قابلیﺖ اطمینان

سلیمی

در تسﺖ هاي تشخیصی

7

شاخص هاي اندازه گیري رابطه بین مواﺟﻬه با پیامد

سلیمی

8

کلیات طرح هاي مطالﻌاتی(به صورت مجازی)

سلیمی

