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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 آمارارشد  حصیلی:ت یرشتهو مقطع         اپیدمیولوژی گروه آموزشی:        بهداشت  دانشکده:

 یش نیاز:پ     نظری د:وع واحن             3  تعداد واحد: اصول اپیدمیولوژی  نام درس: 

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری: 11تا  11 :ساعت      یکشنبه ن برگزاری كالس: روززما

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: مسعود سلیمانی دودران    مسئول درس:  3 تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

و تعیین عوامل موثر بر آنها می پردازیم و از اپیدمیولوژی دانشی است كه در آن به انداز گیری توزیع فراوانی بیماریها 

نتایج بدست آمده برای ارتقاء سطح سالمت افراد جامعه استفاده می شود. بطور خالصه می تووان آن را در شومردن  

 برای دانشجویان دوره ارشد آمار زیستی این درس مقایسه كردن و استفاده از نتایج برای ارتقاء سالمت توصیف نمود. 

برخوردار است. در طی این دوره دانشجویان دوره ارشد آمار زیستی كه عمودتا از رشوته هوای  ییت بسیار زیاداز اهم

می شوند. در واقع در این دوره دانشجویان با منابعی كوه روبرو آمار محض و آمار ریاضی آمده اند با داده های سالمت 

مختلوف گوروه هوای مقایسوه بورای جووا  دادن بوه و با طراحی های داده های سالمت از آنجا سرچشمه می گیرد 

 سئواالت پزوهشی از هر نوع آشنا می شوند.

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

با اصول اپیدمیوولوژی آشنا شده و روشهای مختلوف بایستی بتوانند در پایان دوره  آمار زیستیدانشجویان دوره ارشد 

 ر این توزیع را فرابگیرند. ب ثرمحاسبه توزیع فراوانی بیماریها و عوامل موٍ

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه ام اهدافتری به نقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 

 اصول اپیدمیولوژی الف( یاد گیری 

  ابزارهای اصلی انسیدانس و پرواالنس برای شمارش بیماریها  ( یاد گیری 

  طراحی ها مختلف و انواع مطالعاتج( یاد گیری 

 رویکرد اپیدمیولوژیک به سالمت و بیمارید( یاد گیری 

 

 ی تدريس:هاشیوه

 √ پرسش و پاسخ   √  سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 √ (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  √بحث گروهی

 √حل تمینات در منزل  )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
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 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 د. نمی باش یهمین منظور آماده شده بصورت تکی یا گروه ضور در كالس موظف به حل تمرینهایی كه بهعالوه بر ح

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   √ پروژكتور اسالید  خته و گچت  √ وایت برد

 كامپیوتر هایی كه نرم افزار استیتا قبال بر روی آن نسب شده است.  ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهزشیابی و نحوه ار

   نمره درصد %05آزمون پایان ترم √   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد %05شركت فعال در كالس  √    نمره درصد %05انجام تکالیف  √ 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  √غلط -صحیح جور كردنی          √اینهچندگزی       √پاسخ كوتاه     √ تشریحی

 ارائه در كالس  : )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

Epidemiology, Leon Gordis , 5th edition, 4102 

 اينترنتی

 منابع فارسی:

 چاپی 

 هوالکويیزير نظر دکتر  ورديس اصول اپیدمیولوژی ترجمه گکتاب 
 

 اينترنتی
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر سلیمانی و تعاریف اپیدمیولوژیمقدمه و معرفی دوره  0

 دكتر سلیمانی انتقال بیماریها و مسائل مربوط به آنها  4

 دكتر سلیمانی نسیدانس دنسیتی  پرواالنس  انسیدانس تجمعی و اانسیدانس  3

 دكتر سلیمانی مورتالیتی   استاندارد سازی مستقیم و غیر مستقیم 2

 دكتر سلیمانی ارزیابی اعتبار و پایایی تستهای تشخیصی  حساسیت ویژگی و كاپا 5

 دكتر سلیمانی مقدمه ای بر بقا و اندازه گیری نچرال هیستوری بیماریها 6

)استاندارد سازی مستقیم  غیر مستقیم و انتخا   حل تمرینات در كالس 7

  تستها برای غربالگری(

 دكتر سلیمانی

 دكتر سلیمانی كارآزمایی بالینی  مقدمات و اصول 8

 دكتر سلیمانی ادامه كارآزمایی بالینی   حجم نمونه و نمونه های تاریخی 9

 دكتر سلیمانی  مطالعات كوهورت 01

 تر سلیمانیدك مطالعات مورد شاهدی 00

 دكتر سلیمانی بررسی مقایسه ای مطالعات مشاهده ای  04

 دكتر سلیمانی   خطر نسبیاندازه گیری ارتباط 03

 دكتر سلیمانی  اندازهگیری ارتباط  خطر قابل انتسا    خطر قابل انتسا  در جامعه 02

 دكتر سلیمانی ارتباط و علیت 05

 دكتر سلیمانی  تورش  مخدوش كننده ها و اینتراكشن 06

 دكتر سلیمانی امتحان پایان دوره 07

   

 


