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 دانشجو تفاوت بین رابطه آماري و علیت را توصیف کند.  1-17

 ( را نام ببرد. Hillدانشجو معیارهاي سنتی اثبات رابطه علیتی)معیارهاي  2-17

 دانشجو با مفاهیم مدرن استنباط علیتی آشنا شود.  3-17

 
 ع:مناب 

1- Gordis L, Epidemiology. 4th ed. Philadelphia: Saunders; 2008 
2- Rothman, Kenneth J. Epidemiology: an introduction. Oxford University 

Press, 2012. 
 سخنرانی و بحث  روش تدریس:

 
 کامپیوتر، پاورپوینت و ویدئو پروژکتور   وسایل آموزشی :

 
 سنجش و ارزشیابی 

سهم از   وش  ر       آزمون 
نمره کل)بر  

حسب  
 درصد(

 ساعت  تاریخ 

سوال تشریحی/ چهار   کوئیز

 جوابی

 / //// //// /// //// //// //// / /// //// //// /// //// //// //// درصد  15

 -- -- -- --- ترم  آزمون میان 

سوال تشریحی/ چهار   آزمون پایان ترم 

 جوابی

 -- -- درصد  80

حضور فعال در  
 کالس

 -- -- رصدد 5 شرکت در بحث  

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو: 

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

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال : 

 



 اصول اپیدمیولوژي: جدول زمانبندی درس                           

 12-10،شنبه ها روز و ساعت جلسه :                                    

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ  جلسه

1  
 

 سلیمی  تعریف ، اهداف و تاریخچه  اپیدمیولوژي 

2  

 

 سلیمی  يهاي بیمار لمد چگونگی انتقال بیماریها و

3  
 

 سلیمی  ري بیما عقوو شاخص هاي اندازه گیري

4  
 

 سلیمی  و میر  مرگ شاخص هاي اندازه گیري

5  
 

 سلیمی  سیر طبیعی بیماریها و راههاي تعیین پیش آگهی بیماري 

6  
 

مفاهیم حساسیت، ویژگی و ارزیابی اعتبار و قابلیت اطمینان   

 در تست هاي تشخیصی 

 سلیمی 

7  
 

 سلیمی  رابطه بین مواجهه با پیامد  دازه گیريشاخص هاي ان

8  
 

 سلیمی  کلیات طرح هاي مطالعاتی

9  
 

 کلیات مطالعات کوهورت

 

 سلیمی 

10  

 

 سلیمی  شاهد -کلیات مطالعات مورد

11  
 

 سلیمی  مطالعات مقطعی کلیات 

12  
 

 سلیمی  خطاها و خطاي تصادفی  کلیات

13  

 

 ترل آن کلیات تورش انتخاب و راه کارهاي کن 

 

 سلیمی 

14  
 

 سلیمی  خطاي اندازه گیري و راه کارهاي کنترل آن  کلیات

15 
 

 سلیمی  مخدوش شدگی و راه کارها براي تطبیق آن  کلیات 

16  

 

 سلیمی  کلیات اثرمتقابل و راه کارهاي ارزیابی آن 

17  
 

 سلیمی  مفاهیم ارتباط آماري و علیت 

 


