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 پزشکیمطالعات ی در طراحی و تفسیر ژاپیدمیولو روش های با اصول و آشنایی دانشجویان  

 تصاصی:اهداف اخ

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:
 را بداند.کاربردهای اپیدمیولوژی و اهداف انواع،  ،تعاریفو بشناسد در این علوم  جایگاه اپیدمیولوژی راتفاوت پزشکی بالینی و اجتماعی و  -

 . سایرعلوم بداند با ارتباط آن را دامنه اپیدمیولوژی و -

 های اپیدمیولوژی را بشناسد و اهمیت آنها را بیان کند. انواع مدل -

 بیان کند.را مدلهای چرخ، مثلث، شبکه وگوردون خصوصیات  -

 کند. فیرا توضیح داده و انواع آن را تعر یریشگیپ -

 تعریف غربالگری و بیماریابی را بداند و معیارهای آزمون و معیارهای بیماری را درغربالگری بشناسد. -

 محاسبه نماید. یغربالگر یو صحت را درآزمون ها یحساسیت، ویژگی ، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منف زانیص های مشاخ -

 .دیرا محاسبه نما یمثبت و منف یینسبت درست نما  -

 .دیخالص را در هر کدام محاسبه نما یژگیو و تیرا بشناسد و حساس یو مواز یمتوال یآزمون ها -

 .دیرسم نمابه وسیله نرم افزار  وستهیپ یداده ها یبشناسد و آن را برا را ROC یمنحن -

 .دیمحاسبه نمابه صورت دستی و نرم افزار برای دو آزمون را ، کاپای وزنی و توافق کاپا  بیاضر -

 مرگ و میر را توضیح دهدمتغیرهای مورد بررسی در مطالعه توصیفی )شخص، مکان و زمان( را بشناسد و نقش آنها در بعضی بیماری ها و  -

 .طبقه بندی انواع مطالعات را بداند - 

 .انواع مطالعات تحلیلی را بشناسد -

 را بیان کند. ، کوهورت و مقطعی شاهدی–طراحی کلی واجزای مطالعه مورد  -

 بداند.  مطالعات رانوع ضعف این  نقاط قوت و -

 ت تجربی را بشناسد.اانواع مطالع -

 تجربی رایج را بیان کند. اتطراحی کلی مطالع -

 .ها را بیان کند اهمیت اندازه گیری و تهیه شاخصرا بشناسد و  اپیدمیولوژی اندازه های اساسی در -

 .بداند و کاربرد آنها راشیوه محاسبه  د و ها را دسته بندی نمای شاخصرا بشناسد و این  ابتال های میرایی و شاخص-

 مراحل بررسی همه گیری را ذکر نماید.و  ه گیری ها را بیاندالیل همهمه گیری را تعریف و  -

 .داشت و اپیدمیولوژی را ذکر نمایدانواع منابع اطالعاتی د ربه -

 .ها و...را ذکرنماید بیمارستانی، ثبت بیماری آمار منبع اطالعاتی شامل سرشماری، آمارحیاتی، ویژگی هر نوع از  -
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 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 نمره کل    %40معادل  نمره  10   (:نمره  6 امتحان میان ترم       نمره 2 ل دوره )تکالیف، الف( در طو

 نمره کل % 60 معادل                 نمره 12 ب( پایان ترم  :

 تستی - تشریحی                   کتبی :پایان ترم               تستی – تشریحی                    کتبی :ن ترم میا آزمون:شیوه ج( 

   :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

ن درس آغیبت موجه موجب حذف  آموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 14بر اساس ماده 

 خواهد شد .

 وظایف و تکالیف دانشجو:

و مشارکت در مباحث مطرح شده و پرسشش و پاسشه هشای    در کالس حضور فعال حضور به موقع در کالس، انجام تکالیف درسی، 

 درسی، رعایت شئونات اخالق حرفه ای در کالس و محیط دانشگاه  

      تاریه امتحان پایان ترم:  *                                آبان چهارمهفته     * تاریه امتحان میان ترم: 

 :یمنابع اصل

1. Gordis, L. Epidemiology, 6th Edition. 2014. 
2. Javier Nieto and Moyses Szklo. Epidemiology: Beyond the Basics 4th Edition 2016. 
3. Last, J.M, et al. A i Clinical Trials: A Dictionary of Epidemiology, Fourth Edition 2017. 

 

 یجدول زمان بندی برنامه درس

 تاریه ردیف

 

 ساعت

 

 ارائه درس شیوه رئوس مطالب

های  فعالیت

یادگیری 

 دانشجو

وسایل کمک 

 آموزشی

 

 

 

1 

 

 

 

 یک شنبه

0.79.791 

 

 

16-14 

 درس اهداف با آشنایی

 درس عناوین معرفی

 استاد و دانشجو وظایف شرح

 تعریف پزشکی بالینی و پزشکی اجتماعی

 علوم سالمتدر  اهمیت پزشکی اجتماعی

 آن گاهیجاو  تعریف اپیدمیولوژی
 مباحث مطرح شده یبند جمع

 

بحث در  ،یسخنران

 گروه کوچک

 

- 

 

 تایتخته، د

پاور پروژکتور و 

 پوینت

 

 

 

2 

 

 

 

 سه شنبه

0.79.793 

 

 

16-14 

 تاریخچه اپیدمیولوژی

 اپیدمیولوژی انواع

 هداف اپیدمیولوژیا

 کاربردهای اپیدمیولوژی

 مباحث مطرح شده یبند جمع

بحث در  ،یسخنران

 گروه کوچک

 

لب جلسه مرور مطا

 قبل

 

 تایتخته، د

پاور پروژکتور و 

 پوینت

 

 

3 

 

 

 یک شنبه

0.79.798 

 

 

16-14 

 انواع مدل های اپیدمیولوژیمعرفی 

 مدل های چرخمعرفی 

 اپیدمیولوژی مثلث معرفی

 معرفی شبکه علیت و اهمیت آن

  مباحث مطرح شده یجمع بند

، ارائه مثال ،یسخنران

 بحث در گروه کوچک

 

ه مرور مطالب جلس

 قبل

 

 تایتخته، د

پاور پروژکتور و 

 پوینت

 

 

 

 شنبه یک
، ارائه مثال ،یسخنران ، انواع و اهمیت آنیریشگیپ 

 بحث در گروه کوچک

 

مرور مطالب جلسه 

 تایتخته، د

پاور پروژکتور و 
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4 

 

0.79.715 

 

 پیشگیری ابتدائی 16-14

(Primordial  Prevention) 
 پیشگیری سطح اول

 دومسطح  یریشگیپ

 سومسطح  یریشگیپ

 مباحث مطرح شده یجمع بند

 قبل

 

 پوینت

 

 

5 

 

 

 شنبه سه

0.79.71. 

 

 

16-14 

 غربالگری و بیماریابی

 غربالگری معیارهای آزمون 

 غربالگری معیارهای بیماری در

 مباحث مطرح شده یجمع بند

بحث در  ،یسخنران

 گروه کوچک

 

مرور مطالب جلسه 

 قبل

 

 تایتخته، د

ور پاپروژکتور و 

 پوینت

 

 

6 

 

 

 شنبه یک

0.79.722 

 

 

16-14 

 اعتبار یک آزمون غربالگری

 آزمون غربالگری ویژگیو  حساسیت

 یحساسیت آزمون غربالگر زانیمحاسبه م

 یآزمون غربالگر یژگیو زانیمحاسبه م

 مباحث مطرح شده یجمع بند

ارائه مثال و  ،یسخنران

ر بحث دله، حل مسأ

 گروه کوچک

 

مرور مطالب جلسه 

 بلق

 

 تایتخته، د

پاور پروژکتور و 

 پوینت

 

 

. 

 

 

 یک شنبه

0.79.720 

 

 

16-14 

 ارزش اخباری مثبت آزمون 

 آزمون  یاخباری منف ارزش

 یآزمون غربالگر صحت

  ارزش اخباری مثبتمحاسبه میزان 

 یارزش اخباری منف زانیمحاسبه م

 آزمون غربالگریصحت محاسبه 

 مباحث مطرح شده یجمع بند

ارائه مثال و  ،یسخنران

له، بحث در أحل مس

 گروه کوچک

 

مرور مطالب جلسه 

 قبل

 

 تایتخته، د

پاور پروژکتور و 

 پوینت

 

 

8 

 

 

 شنبه سه

0.798791 

 

 

16-14 

 مثبت یینسبت درست نما

 یمنف یینسبت درست نما 

 کاربرد نسبت های درستنمایی

 مباحث مطرح شده یجمع بند

ارائه مثال و  ،یسخنران

در له، بحث أحل مس

 گروه کوچک

 

مرور مطالب جلسه 

 قبل

 

 تایتخته، د

پاور پروژکتور و 

 پوینت

0 

 

 یک شنبه

0.798796 

 

 

16-14 

 یمتوال یآزمون ها

 یمتوال یآزمون ها خالص تیحساس 

 یمتوال یآزمون ها خالص یژگیو

 یمواز یآزمون ها

 موازی یخالص آزمون ها تیحساس

 موازی یخالص آزمون ها یژگیو

 ث مطرح شدهمباح یجمع بند

ارائه مثال و  ،یسخنران

ر بحث د حل مسأله،

 گروه کوچک

 

مرور مطالب جلسه 

 قبل

 

 تایتخته، د

پاور پروژکتور و 

 پوینت

19 

 

 یک شنبه

0.798713 

 

16-14 

 

 

 و کاربردهای آن  ROC یمنحن

 مباحث مطرح شده یجمع بند

ارائه مثال و  ،یسخنران

له، بحث در أحل مس

 گروه کوچک

 و:تکلیف دانشج

 جستجوی مقاله

 در مورد منحنی 

ROC به زبان 

فارسی و  های

 تایتخته، د

پاور پروژکتور و 

 پوینت
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نوضیح انگلیسی و 

  آنو نقد 

11 

 

 سه شنبه

0.798715 

 

 

16-14 

 آزمون های بدون استاندارد طالییتوافق 

 کوهن کاپاضریب توافق 

 ضریب توافق کاپای وزنی

(Weighted Kappa) 
 های کمی ضریب توافق داده

(Intraclass correlation coefficient) 

 مباحث مطرح شده یجمع بند

ارائه مثال و  ،یسخنران

له، بحث در أحل مس

 گروه کوچک

مرور مطالب جلسه 

 قبل

 دانشجو: فیتکل

مقاله  یجستجو

ضرایب در مورد 

 یه زبان هاتوافق ب

 یسیو انگل یفارس

و نقد  حیوضتو 

 هاآن

 تایتخته، د

اور پپروژکتور و 

 پوینت

12 

 

 یک شنبه

0.798729 

 

 

16-14 

 اپیدمیولوژیانواع مطالعات در 

 )شخص، مکان و زمان(  توصیفیمطالعات 

 مباحث مطرح شده یجمع بند

 ،ارائه مثال ،یسخنران

 ر گروه کوچکبحث د

 

مرور مطالب جلسه 

 قبل

 

 تایتخته، د

پاور پروژکتور و 

 پوینت

13 

 

 یک شنبه

0.79872. 

 

16-14 

 

 ن میان ترمامتحا

14 

 

 سه شنبه

0.798720 

 

 

16-14 

 مشاهده ای مطالعات تحلیلی

 شاهدی -مطالعات مورد

 کوهورت تاریخی –مطالعات کوهورت 

 مطالعات مقطعی توصیفی

 مطالعات مقطعی تحلیلی

 مباحث مطرح شده یجمع بند

ارائه مثال و  ،یسخنران

له، بحث در أحل مس

 گروه کوچک

 

مرور مطالب جلسه 

 قبل

 

 تایته، دتخ

پاور پروژکتور و 

 پوینت

15 

 

 یک شنبه

0.790711 

 

 

16-14 

 یشاهد موردمحاسبه نسبت خطر در مطالعه 

 کوهورت ی در مطالعهنسبخطر محاسبه 

 یمقطعمحاسبه میزان شیوع در مطالعه 

 ضرایب همبستگی در مطالعات مقطعی

 مباحث مطرح شده یبند جمع

ارائه مثال و  ،یسخنران

در له، بحث أحل مس

 گروه کوچک

 

مرور مطالب جلسه 

 قبل

 

 تایتخته، د

پاور پروژکتور و 

 پوینت

16 

 

 سه شنبه

0.790713 

 

 

16-14 

 مداخله ایمطالعات 

 تجربیمطالعات 

 مطالعات شبه تجربی

 مباحث مطرح شده یجمع بند

ر بحث د ،یسخنران

 گروه کوچک

 

مرور مطالب جلسه 

 قبل

 

 تایتخته، د

پاور پروژکتور و 

 پوینت

1. 

 

 یک شنبه

0.790718 

 

 

16-14 

 اندازه های اساسی در اپیدمیولوژی

 ی اپیدمیولوژیکشاخص ها

 مباحث مطرح شده یجمع بند

ارائه مثال و  ،یسخنران

له، بحث در أحل مس

 گروه کوچک

مرور مطالب جلسه 

 قبل

 

 تایتخته، د

پاور پروژکتور و 

 پوینت

18 

 

 سه شنبه

0.790729 

 

16-14 

 شاخص های میرایی

 اخص های ابتال ش 

ارائه مثال و  ،یسخنران

له، بحث در أحل مس

 گروه کوچک

 

مرور مطالب جلسه 

 قبل

 تایتخته، د

پاور پروژکتور و 

 پوینت
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 شاخص های میرایی محاسبه 

 محاسبه شاخص های ابتال

 مباحث مطرح شده یجمع بند

 

10 

 

 یک شنبه

0.790725 

 

 

16-14 

 یریهمه گ

 دالیل همه گیری 

 مه گیریمراحل بررسی ه

 مباحث مطرح شده یجمع بند 

، ارائه مثال  ،یسخنران

 بحث در گروه کوچک

مرور مطالب جلسه 

 قبل

 

 تایتخته، د

پاور پروژکتور و 

 پوینت

29 

 

 یک شنبه

0.719792 

 

 

16-14 

 ساختار شبکه 

 بهداشت رمنابع اطالعاتی د

 اپیدمیولوژی در منابع اطالعاتی

 مباحث مطرح شده یجمع بند

، ارائه مثال ،یسخنران

 بحث در گروه کوچک

مرور مطالب جلسه 

 قبل

 دانشجو: فیتکل

در مورد  قیتحق

و  یاتیح جیز

قابل  یشاخص ها

 استخراج از آن

 تایتخته، د

پاور پروژکتور و 

 پوینت

21 

 

 یک شنبه

0.719790 

 

 

16-14 

 منبع اطالعاتی سرشماری،

 منبع اطالعاتی آمارحیاتی، 

 انی،منبع اطالعاتی آمار بیمارست

 منبع اطالعاتی ثبت بیماری ها

 مباحث مطرح شده یجمع بند

ارائه مثال و  ،یسخنران

له، بحث در أحل مس

 گروه کوچک

مرور مطالب جلسه 

 قبل

 

 تایتخته، د

پاور پروژکتور و 

 پوینت

22 

 

 سه شنبه

0.719711 

 

 

16-14 

معرفی سامانه های تولید داده در سیستم 

 بهداشتی

 ستمیداده در س دیتول یسامانه ها یمعرف

 درمانی

 مباحث مطرح شده یجمع بند

، ارائه مثال ،یسخنران

 بحث در گروه کوچک

مرور مطالب جلسه 

 قبل

 

 تایتخته، د

پاور پروژکتور و 

 پوینت

23 

 

 یک شنبه

0.719716 

 

 

16-14 

 سامانه نظام ارجاعمعرفی و کار با 

 )ناب(  بهداشتی

 مباحث مطرح شده

ارائه مثال و  ،یسخنران

، بحث در ر با سامانهکا

 گروه کوچک

مرور مطالب جلسه 

 قبل

 

 تایتخته، د

پاور پروژکتور و 

 پوینت

24  

 

16-14 
 بحث در گروه کوچک درس و رفع اشکال  یجمع بندمرور و 

مرور مطالب جلسه 

 قبل

 

 تایتخته، د

پاور پروژکتور و 

 پوینت

 

  9317مهرماه سال                                                                                                             


