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1    The History Scope of 
Epidemiology 

• • Define the term 
epidemiology.  

• • define the components of 
 سخنرانی  دانشی

  پرسش و پاسخ
power اسالید 

point  2 در مشارکت -  ساعت 

 بحث
  آزمون پایانی
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epidemiology ( determinants, 
distributions, morbidity, and 
mortality)  

• • name and describe 
characteristics of the 
epidemiology approach 

 

 نظرات ارائه و

 حضورفعال -

 ومنظم

  درکالس

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Practical Applications of 
Epidemiology 

• discuss uses and applications 
of epidemiology  

• • define the influence of 
populations dynamics on 
community health  

• • State how epidemiology may 
be used for operations 
research 

•  • discuss the clinical 
applications of epidemiology  

• •Cite causal mechanisms 
from the epidemiology 
perspective  

 

 سخنرانی  دانشی

  پرسش و پاسخ
power اسالید 

point  2 ساعت  

 در مشارکت -

 بحث

 نظرات ارائه و

 حضورفعال -

 ومنظم

  درکالس

  آزمون پایانی

3    
Measures of Morbidity and 
Morbidity Used in 
Epidemiology 

• • Define and distinguish 
among proportions, rates, and 
ratios.  

• • explain the term population 
at risk  

• • identify and calculate 
commonly used rates for 
morbidity, mortality 

•  • State the meaning and 
applications if incidence rates 
and prevalence  

• •Discuss limitations if cruds 
rates and alternative 
measures for crude rates.  

 سخنرانی  دانشی

  پرسش و پاسخ
power اسالید 

point  2 ساعت  

 در مشارکت -

 بحث

 نظرات ارائه و

 حضورفعال -

 ومنظم

  درکالس

  آزمون پایانی



• •apply direct and indirect 
methods to adjust rates  

• •List situations where direct 
and indirect adjustment 
should be used.  
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4    SOURCES OF DATA USE 
IN EPIDEMIOLOGY 

• identify bibliographic 
databases for locating 
epidemiologic research 
literature  

• • note U.S. government 
sources of epidemiologic data 
(e.g., census, vital statistics, 
and others)  

• • discuss criteria for assessing 
the quality and utility of 
epidemiologic data  

• • indicate privacy and 
confidentiality issues that 

 سخنرانی  دانشی

  پرسش و پاسخ
power اسالید 

point  2 ساعت  

 در مشارکت -

 بحث

 نظرات ارائه و
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  آزمون پایانی
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pertain to epidemiologic data  
• •discuss the uses, strengths, 

and weaknesses of various 
epidemiologic data sources  

• • Locate a give source of data 
using resources available on 
the internet. 

•  

5    DESCRIPTIVE    
EPIDEMOILOGY 

• State the three primary 
objectives of descriptive 
epidemiology.  

• • provide examples of the 
main subtypes of descriptive 
studies  

• • List at least five 
characteristics of person, 
place, and time and provide a 
rational for why they are 
associated with variations in 
health and disease.  

• • Characterize the differences 
between descriptive and 
analytic epidemiology.  

• •Describe the difference 
between secular trends and 
cohort.  

 

 سخنرانی  دانشی

  پرسش و پاسخ
power اسالید 

point  2 ساعت  

 در مشارکت -

 بحث

 نظرات ارائه و

 حضورفعال -

 ومنظم

  درکالس

  آزمون پایانی

6    
Study Designs: Ecologic, 
Cross-Sectional, Case-
Control 

• define the basic differences 
between observational and 
experimental epidemiology  

• • identify an epidemiologic 
study design by its description  

• • list the main characteristics, 
advantage, and disadvantages 
of ecologic, cross-sectional,  

 سخنرانی  دانشی

  رسش و پاسخپ
power اسالید 

point  2 ساعت  

 در مشارکت -

 بحث

 نظرات ارائه و

 حضورفعال -

 ومنظم

  آزمون پایانی



• Guide to the Critical 
Appraisal of an 
Epidemiologic/Public Health 
Research Article 

  درکالس
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7    Case-Control 

• List the main characteristics, 
advantage, and disadvantages 
of ecologic, cross-sectional, 
and case-control studies.  

• • Calculate and interpret an 
odd ratio. 

•  
Guide to the Critical Appraisal of an 
Epidemiologic/Public Health 
Research Article 

 سخنرانی  دانشی

  پرسش و پاسخ
power اسالید 

point  2 ساعت  

 در مشارکت -

 بحث

 نظرات ارائه و

 حضورفعال -

 ومنظم

  درکالس

  آزمون پایانی

8    Study Designs: Cohort 
Studies 

• differentiate cohort studies 
from other epidemiologic 
study designs  

• • list the main characteristics, 
advantage, and disadvantages 

 سخنرانی  دانشی

  پرسش و پاسخ
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of cohort studies  
• • describe at least three 

research questions that lend 
themselves to cohort studies  

• Calculate and interpret a relative 
risk. 
Guide to the Critical Appraisal of an 
Epidemiologic/Public Health 
Research Article 

 حضورفعال -

 ومنظم

  درکالس

9    EXPERIMENTAL Study 
Designs 

• state how study designs 
compare with respect to 
validity of causal inference   

• • distinguish between a 
controlled experiment and a 
quasi-experiment  

• • describe the scope of 
intervention studies  

• • define the term controlled 
clinical trials and give 
example  

• •explain the phases in testing 
a new drug.  

• •discuss blinding and 
crossover in clinical trials  

• •define what is meant by 
community trials  

• •discuss ethical aspects of 
experiment with human 
subject 

•  
Guide to the Critical Appraisal of an 
Epidemiologic/Public Health 
Research Article 

 سخنرانی  دانشی

  پرسش و پاسخ
power اسالید 

point  2 ساعت  

 در مشارکت -

 بحث

 نظرات ارائه و

 حضورفعال -

 ومنظم

  درکالس

  آزمون پایانی

   ایرانو توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  اتمرکز مطالع - یمعاونت آموزش



 نیمسال تحصیلی                                                                                                                                                                                                          فرم طرح درس 
……………………………  

  مدرس:  محل برگزاري:   مقطع تحصیلی دانشجویان:  رشته تحصیلی:  نام درس:
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :هدف کلی درس

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… منابع اصلی درس:

شماره 
  جلسه

تاریخ 
اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :   اهداف میانی  (رئوس مطالب)  جلسه

  وان حرکتی)شناختی، عاطفی، ر
طبقه هر 

  حیطه
  ∗روش یاددهی

  یادگیري
مواد و وسایل 

  آموزشی
  زمان جلسه

  ارزشیابی∗∗نحوه  تکالیف دانشجو  (دقیقه)
  ودرصد آن

10    MEASURES of EFFECT 

• explain the meaning of 
absolute and relative effects  

• • calculate and interpret the 
following measures: risk 
difference, population risk 
difference, etiologic fraction, 
and population etiologic 
fraction   

• • define the role of statistical 
tests in epidemiologic  

• •apply five criteria for 
evaluation of epidemiologic 
associations  

 

 سخنرانی  دانشی
  پرسش و پاسخ

power اسالید 
point  2 ساعت  

 در مشارکت -

 بحث

 نظرات ارائه و

 حضورفعال -

 ومنظم

  درکالس

  آزمون پایانی

11    Data Interpretation Issues 

• distinguish between random 
and systematic  

• • state and describe the main 
sources of bias  

• • identify techniques to 
reduce bias at the design and 
analysis phases of study  

 سخنرانی  دانشی

  پرسش و پاسخ
power اسالید 

point  2 ساعت  

 در مشارکت -

 بحث

 نظرات ارائه و

 عالحضورف -

  آزمون پایانی

                                                
  گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –اي تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیري می –روش یاددهی  ∗ 
یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف  نیاي یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایامون ورودي (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهتوانند به صورت آزها بر اساس اهداف میآزمون ∗∗ 

  قضاوت در مورد تسلط دانشجویان) برگزار گردد.



• • define what is meant by the 
term confounding and 
provide three examples  

• •describe the methods that 
can be used to control 
confounding  

 

 ومنظم

  درکالس

12    Screening for Disease in the 
Community 

• define and discuss reliability 
and validity, giving 
differentiating characteristics 
and interrelationships  

• • identify sources of 
unreliability and invalidity of 
measurement  

• • define the term screening 
and list desirable qualities of 
screening test  

• • define and discuses 
sensitivity and specificity, 
giving appropriate formulas 
and calculations for a sample 
problem  

• •identify a classification 
system fir a disease  

 

 سخنرانی  دانشی

  و پاسخپرسش 
power اسالید 

point  2 ساعت  

 در مشارکت -

 بحث

 نظرات ارائه و

 حضورفعال -

 ومنظم

  درکالس

  آزمون پایانی
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13    Epidemiology of Infectious 
Diseases 

• state modes of infectious 
disease transmission  

• • define categories of 
infectious disease agents  

• • identify the characteristics 
of agents, such as infectivity, 
pathogenicity, virulence, and 
incubation period  

• • define quantitative terms 
used in infectious disease 
outbreaks  

• •give examples of major 
infectious disease problem in 
the community   

 

 سخنرانی  دانشی

  پرسش و پاسخ
power اسالید 

point  2 ساعت  

 در مشارکت -

 بحث

 نظرات ارائه و

 حضورفعال -

 ومنظم

  درکالس

  آزمون پایانی

14    Epidemiologic Aspects of 
Work and the Environment 

• define the term 
environmental epidemiology   

• • give examples of 
environmental agents that are 
associated with human health 
effect   

• • provide examples of study 
designs used in environmental 
epidemiology   

• •state methodological difficult 
with research on 
environmental heath effects  

• •list some of the terms used to 

 سخنرانی  دانشی

  پرسش و پاسخ
power اسالید 

point  2 ساعت  

 در مشارکت -
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 حضورفعال -
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  گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –اي : سخنرانی، مباحثهتواند شاملیادگیري می –روش یاددهی  ∗ 
یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف  نین پایااي یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزموتوانند به صورت آزمون ورودي (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون ∗∗ 

  قضاوت در مورد تسلط دانشجویان) برگزار گردد.



characterize environmental 
exposure and human 
responses to exposure   

• •cite health outcomes studied 
in relation to environmental 
agents  

 

15    Molecular and Genetic 
Epidemiology 

• • state the fundamental 
differences between molecular 
and genetic epidemiology    

• • describe he basic principles 
of inheritance and sources of 
genetic variation  

• • identify at last here reasons 
for the familial aggregation of 
a given disease  

• •define epidemiologic 
approaches for the 
identification of genetic 
components to disease  

• •explain the basic principles 
of segregation and linkage 
analysis    

•state research applications of 
molecular and/or genetic 
epidemiology in infectious diseases, 
cancer, and other chronic diseases 
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16    Psychologic, Behavioral, 
and Social Epidemiology 

• define the term social 
epidemiology, behavioral 
epidemiology, and 
psychosocial epidemiology  

• • state the role of psycho 
logic, behavioral, and social 
factors in heath and disease   

• • discuss the stress concept ad 
a hypothesized decrement of 
diseases   

• •define status discrepancy, 
person-environment fit, and 
stressful life events   

• •discuss moderators of he 
stress-illness relationship     

• •state outcomes of exposure 
to stress  

 

 سخنرانی  دانشی

  پرسش و پاسخ
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  گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –اي تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیري می –روش یاددهی  ∗ 
یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف  نیاي یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایاوانند به صورت آزمون ورودي (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهتها بر اساس اهداف میآزمون ∗∗ 

  قضاوت در مورد تسلط دانشجویان) برگزار گردد.
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