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

آشنایی دانشجویان با کلیات طرح های مطالﻌاتی

 -9آشنایی دانشجویان با کلیات مطالﻌات کوهورت
 -10آشنایی دانشجویان با کلیات مطالﻌات مورد -شاهد
 -11آشنایی دانشجویان با کلیات مطالﻌات مقطﻌی
 -12آشنایی دانشجویان با کلیات خطاها و خطای تصادفی
 -13آشنایی دانشجویان با کلیات تورش انتخاب و راه کارهای کنترل آن
 -14آشنایی دانشجویان با کلیات خطای اندازه گیری و راه کارهای کنترل آن
 -15آشنایی دانشجویان با کلیات مخدوش شدگی و راه کارها برای تطبیق آن
 -16آشنایی دانشجویان با کلیات اثرمتقابل و راه کارهای ارزیابی آن
 -17آشنایی دانشجویان با مفاهیم ارتباط آماری و علیت
اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
هدف کلی جلسه اول:
آشنایی دانشجویان با تﻌریف  ،اهداف و تاریخچه اپیدمیولوژی
اهداف ویژه جلسه اول:
. -1-1دانشجو علم اپیدمیولوژی را تﻌریف کند
 -2-1دانشجو موارد استفاده و کاربرد علم اپیدمیولوژی را بیان کند
 -1-3 .دانشجو واژه های متداول مورد استفاده در اپیدمیولوژی را تﻌریف نماید

 .هدف کلی جلسه دوم:

آشنایی دانشجویان با چگونگی انتقال بیماریﻬا و مدل های بیماری.
اهداف ویژه جلسه دوم
 1-2دانشجو چگونگی انتقال بیماریﻬا را درک کند
 2-2دانشجو مدل های موﺟود برای انتقال بیماریﻬا را بشناسد و بتواند از آنﻬا استفاده کند.
هدف کلی جلسه سوم:
آشنایی دانشجویان با شاخص های اندازه گیری وقوع بیماری
اهداف ویژه جلسه سوم
 1-3دانشجو بتواند انواع کسرها در اپیدمیولوژی را نام ببرد.
 2-3دانشجو بتواند شاخص های مختلف اندازه گیری وقوع بیماری را نام ببرد.
 3-3دانشجو بتواند شاخص های مختلف اندازه گیری وقوع بیماری را محاسبه و تفسیر نماید.
هدف کلی جلسه چهارم:
آشنایی دانشجویان با شاخص های اندازه گیری مرگ و میر
اهداف ویژه جلسه چهارم
 1-4دانشجو بتواند شاخص های مختلف اندازه گیری مرگ و میر را نام ببرد.
 2-4دانشجو بتواند شاخص های مختلف اندازه گیری مرگ و میر را محاسبه و تفسیر نماید.
هدف کلی جلسه پنجم:
آشنایی دانشجویان با سیر طبیﻌی بیماریﻬا و راهﻬای تﻌیین پیش آگﻬی بیماری
اهداف ویژه جلسه پنجم
 5-1دانشجو اهمیت شناخت سیر طبیﻌی بیماری ها را بداند.
 5-2دانشجو بتواند روش های اندازه گیری پیش آگﻬی بیماریﻬا را نام ببرد.
هدف کلی جلسه ششم:
آشنایی دانشجویان با مفاهیم حساسیت ،ویژگی و ارزیابی اعتبار و قابلیت اطمینان در تست های تشخیصی
اهداف ویژه جلسه ششم
 6-1دانشجو بتواند مفاهیم و تفسیر حساسیت ،ویژگی ،ارزش اخباری مثبت/منفی و نسبت درستنمایی را شرح دهد.
 6-2دانشجو بتواند مفاهیم روایی و پایایی را تﻌریف کرده و شاخص های مرتبط با آنﻬا را نام ببرد.
هدف کلی جلسه هفتم:
آشنایی دانشجویان با شاخص های اندازه گیری رابطه بین مواﺟﻬه با پیامد
اهداف ویژه جلسه هفتم
 7-1دانشجو تفاوت بین شاخص های مطلق و نسبی را در اندازه گیری رابطه بین مواﺟﻬه با پیامد بداند.
 7-2دانشجو بتواند انواع شاخص های مطلق و نسبی در اپیدمیولوژی را نام ببرد و تفسیر نماید.
هدف کلی جلسه هشتم:
آشنایی دانشجویان با کلیات طرح های مطالﻌاتی
اهداف ویژه جلسه هشتم
 8-1دانشجو بتواند انواع طرح های مطالﻌاتی مرسوم را در اپیدمیولوژی نام ببرد.
 8-2دانشجو بتواند مطالﻌات مشاهده ای را از مداخله ای 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.
هدف کلی جلسه دهم:
آشنایی دانشجویان با کلیات مطالﻌات مورد -شاهد
اهداف ویژه جلسه دهم
 1-10دانشجو بتواند اﺟزاء مﻬم مطالﻌات مورد-شاهد را نام ببرد.
 2-10دانشجو انواع مطالﻌات مورد-شاهد را نام ببرد.
 3-10دانشجو بتواند نقاط قوت و ضﻌف مطالﻌات مورد-شاهد را نام ببرد.
هدف کلی جلسه یازدهم:
آشنایی دانشجویان با کلیات مطالﻌات مقطﻌی
اهداف ویژه جلسه یازدهم
 1-11دانشجو بتواند اﺟزاء مﻬم مطالﻌات مقطﻌی را نام ببرد.
 2-11دانشجو بتواند نقاط قوت و ضﻌف مطالﻌات مقطﻌی را نام ببرد.
هدف کلی جلسه دوازدهم:
آشنایی دانشجویان با کلیات خطاها و خطای تصادفی
اهداف ویژه جلسه دوازدهم
 1-12دانشجو بتواند انواع خطاها در مطالﻌات اپیدمیولوژی را نام ببرد.
 2-12دانشجو بتواند خطای تصادفی را از خطای منظم افتراق دهد و راه کار کاهش آن را بداند.
هدف کلی جلسه سیزدهم:
آشنایی دانشجویان با کلیات تورش انتخاب و راه کارهای کنترل آن
اهداف ویژه جلسه سیزدهم
 1-13دانشجو بتواند خطای منظم را تﻌریف کند.
 2-13دانشجو بتواند تورش انتخاب را تﻌریف کند.
 3-13دانشجو بتواند دالیل ،انواع و راه کارهای کاهش تورش انتخاب را نام ببرد.
هدف کلی جلسه چهاردهم:
آشنایی دانشجویان با کلیات خطای اندازه گیری و راه کارهای کنترل آن
اهداف ویژه جلسه چهاردهم
 1-14دانشجو بتواند خطای اندازه گیری را تﻌریف کند.
 2-14دانشجو بتواند دالیل ،انواع و راه کارهای کاهش خطای اندازه گیری را نام ببرد.
هدف کلی جلسه پانزدهم:
آشنایی دانشجویان با کلیات مخدوش شدگی و راه کارها برای تطبیق آن
اهداف ویژه جلسه پانزدهم
 1-15دانشجو بتواند مخدوش شدگی را تﻌریف کند.
 2-15دانشجو بتواند ویژگی های مخدوش کننده را نام ببرد.
 3-15دانشجو بتواند روش های تطبیق برای مخدوش کننده را نام ببرد.
هدف کلی جلسه شانزدهم:

آشنایی دانشجویان با کلیات اثرمتقابل و راه کارهای ارزیابی آن
اهداف ویژه جلسه شانزدهم
 1-16دانشجو بتواند اثرمتقابل را تﻌریف کند.
 2-16دانشجو بتواند اهمیت اثرمتقابل را درک کند و انواع اثرمتقابل را نام ببرد.
 3-16دانشجو بتواند روش های ارزیابی اثرمتقابل را نام ببرد.
هدف کلی جلسه هفدهم:
آشنایی دانشجویان با مفاهیم ارتباط آماری و علیت
اهداف ویژه جلسه هفدهم
 1-17دانشجو تفاوت بین رابطه آماری و علیت را توﺻیف کند.
 2-17دانشجو مﻌیارهای سنتی اثبات رابطه علیتی(مﻌیارهای  )Hillرا نام ببرد.
 3-17دانشجو با مفاهیم مدرن استنباط علیتی آشنا شود.
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