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 اپیدمیولوژی بیماریهانام درس :  

 97-98نیمسال اول سال تحصیلی  تاریخ برگزاری : ترم 1 طول دوره :

 دانشکده بهداشت محل برگزاری : 2 تعداد واحد :

 حیاتیآمار  پیش نیاز : دکتر امراله شریفی گروه مدرسین :

  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 کارشناسی علوم تغذیه                                                     

   منابع :

  آخرین ویرایش -ردیسولئون گ –اپیدمیولوژی 

 اپیدمیولوژی پزشکی. ترجمه دکتر جانقربانی

 آخرین ویرایش -والتر ویلت. اپیدمیولوژی تغذیه

 دکتر مجید کاراندیش .اپیدمیولوژی تغذیه

  
 

  ف کلی :اهدا

 ی و اپیدمیولوژی تغذیهژو کاربرد دانش اپیدمیولوآشنایی دانشجویان با مفاهیم و تعاریف : .1

 اهداف اختصاصی : 

  دلی، به اهداف رفتاری زیر دست یابدر راستای هر هدف ک پس از طی دوره باید بخش اول: دانشجو

 

 باشد اریخچه اپیدمیولوژی و اصول و اهداف اپیدمیولوژی را شرح دهد.قادر  .1

 محاسبه آنها را توضیح دهد و محاسبه کند. 9قادر باشد روش های اندازه گیری، شاخص ها و میزان ها و نحوه .2

 قادر باشد انواع مطالعات اپیدمیولوژیک و کابرد آنها را توضیح دهد. .3

 و مخدوش کنندگی در مطالعات اپیدمیولوژیک توضیح بدهد. قادر باشد انوع خطاها و سوگیری ها .4

 اپیدمیولوژی تغذیه و بیماری های واگیردار و گیرواگیردار را شرح بدهد. .5

 

 فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
 

 مدرس عناوین ساعت تاریخ ردیف

 دکتر شریفی تاریخچه و تعاریف علم اپیدمیولوژی 4-6 31/06/97 1

 دکتر شریفی شاخص های اندازه گیری ابتال به بیماریها 4-6 07/07/97 2

 دکتر شریفی شاخص های اندازه گیری ابتال به بیماریها 4-6 14/07/97 3

 دکتر شریفی شاخص های اندازه گیری مرگ و میر 4-6 21/07/97 4

 دکتر شریفی انواع مطالعات/ مطالعات مقطعی / مطالعات اکولوژیک 4-6 28/07/97 5

 دکتر شریفی شاهدی-مطالعات مورد 4-6 05/08/97 6

 دکتر شریفی مطالعات کوهورت 4-6 12/08/97 7

 دکتر شریفی کارآزمایی ها 4-6 19/08/97 8

 دکتر شریفی غربالگری 4-6 26/08/97 9

 دکتر شریفی انواع خطا در مطالعات 4-6 03/09/97 10

 دکتر شریفی استنتاج علیتیسوگیری و مخدوش کنندگی/  4-6 10/09/97 11

 دکتر شریفی مروری بر روش های آماری در اپیدمیولوژی 4-6 17/09/97 12

 دکتر شریفی اپیدمیولوژی چاقی/ اپیدمیولوژی دیابت 4-6 24/09/97 13

 دکتر شریفی اپیدمیولوژی بیماری های قلبی و عروقی/ اپیدمیولوژی سرطان 4-6 01/10/97 14

 دکتر شریفی اپیدمیولوژی بیماری های واگیردار 4-6 08/10/97 15

 دکتر شریفی سمینار کالسی و مرور 4-6 15/10/97 16

   امتحان پایان ترم   17



 فعالیت کالسی -پرسش و پاسخ -سخنرانی: روش تدریس 

 

 سیاست ها و قوانین کالس :

 

  : ایف و تکالیف دانشجوظو

 فعال در بحث ها مشارکت -ارائه فعالیت و تکالیف کالسی تعیین شده -حضور به موقع در کالس درس             

 :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو

 نمره پایان ترم )تشریحی( 14 -نمره میان ترم و فعالیت کالسی 6                

 

 تاریخ امتحانات در طول ترم و پایان ترم :

 طبق برنامه آموزش               

 منابع مطالعه 

 منابع اصلی :
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