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 تعریف جامعی از اپیدمیولوژي را ارائه دهند. -1-1

 هاي اپیدمیولوژي را ذکر نمایند. تاریخچه مختصري از فعالیت -1-2
 زمینه هاي فعالیت اپیدمیولوژي و کاربرد آن را فهرست نمایند. -1-3
 رابطه بین اپیدمیولوژي و پزشکی بالینی را توضیح دهند. -1-4
 بیان نمایند. تفاوتهاي بین اپیدمیولوژي و پزشکی بالینی را -1-5
 به مشکلات سلامت را شرح دهند. رویکرد اپیدمیولوژیک -1-6

 
 ابتلاء  هاي اندازه و مراقبت  :ها بیماري وقوع: آشنایی با مدوهدف کلی جلسه  -2

 قادر باشند دانشجو یان در پایان م:دواهداف ویژه جلسه 

 .نمایند فهرست را اپیدمیولوژي در مختلف وقایع گیري اندازه اصلی ابزارهاي -2-1

 ) مهم را شرح دهند.Ratioانواع نسبت هاي ( -2-2
 ها را بیان نمایند. ) و کاربرد آنRatioانواع میزان ها ( -2-3
 تفاوت بین میزان هاي خام، اختصاصی و استاندارد شده را بیان نمایند. -2-4
 ) در اپیدمیولوژي را شرح دهند. Fraction Numeratorمفهوم صورت کسر ( -2-5
 ) در اپیدمیولوژي را توضیح دهند.Fraction Denominatorمفهوم مخرج کسر ( -2-6
ابزارهاي اندازه گیري 3) در اپیدمیولوژي را توضیح دهند.Fraction Denominatorانواع مخرج کسر ( -2-7

 .مرگ ومیر را توضیح دهند
 میزان هاي مربوط به ابتلاء را محاسبه نمایند. -2-8
 شیوع را تعریف، محاسبه و تفسیر نمایند. -2-9
 را محاسبه و تفسیر نمایند.انواع میزان بروز  -2-10
 کاربردهاي میزان شیوع را توضیح دهند. -2-11
 .کاربردهاي میزان بروز را توضیح دهند -2-12
 .رابطه بین میزان بروز و شیوع را توضیح دهند -2-13
 مراقبت فعال و غیر فعال بیماري ها را توضیح دهند. -2-14
 سلامت هاي اندازه سایر و مرگ هاي اندازه :ها بیماري وقوع آشنایی با: سومهدف کلی جلسه  -3

 قادر باشندن دانشجو یا در پایان سوم :اهداف ویژه جلسه 

 ابزارهاي اندازه گیري مرگ ومیر را درك کرده و توضیح دهند. -3-1
 میزان خام مرگ را محاسبه نمایند. -3-2
 موارد استفاده و محدودیت هاي میزان خام مرگ را بیان نمایند. -3-3
 میزان هاي اختصاصی مرگ را محاسبه نمایند. -3-4
 توضیح دهند. را موارد استفاده و محدودیت هاي میزان هاي اختصاصی -3-5
 میزان (نسبت) کشندگی بیماري ها را محاسبه و تفسیر نمایند. -3-6
 میزان نسبی (نسبت) مرگ و میر را محاسبه و نفسیر نمایند. -3-7
 را محاسبه و کاربردهاي آن را توضیح دهند.    survival Rateمیزان بقاء  -3-8
 .لاء را بیان نمایندارزش داده هاي ابت -3-9
 را فهرست نمایند.  WHOسطوح اندازه گیري ایتلاء از نظر  -3-10
 میزان روش محاسبه میزان هاي مرگ تطبیق داده شده یا استاندارد شده را شرح دهند. -3-11
 شده یا استاندارد شده را توضیح دهند.  موارد کاربرد میزان هاي مرگ تطبیق داده -3-12
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   ها بیماري انتقال روش هايواژه ها و  :  چهارمهدف کلی جلسه  -4

 قادر باشند دانشجو یان در پایان :چهارماهداف ویژه جلسه 

 عفونی را شرح دهند. بیماري هايمنبع  وا ژه هاي متداول در مورد مخزن و -4-1
 عفونی را توضیح دهند. بیماري هاياصطلاحات متداول در مورد راههاي انتقال  -4-2
 تعریف نمایند. اصطلاحات متداول در مورد میزبان حساس را -4-3
 .دهند توضیحعفونی را  بیماري هايتفاوت بین راههاي انتقال مسقیم و غیر مستقیم  -4-4
 .دهند توضیحوت بین اصطلاحات دوره کمون، دوره نهفتگی و دوره واگیري را اتف -4-5
  اکولوژیک و مقطعی مطالعات اصول : مپنجهدف کلی جلسه   -5

  قادر باشند دانشجو یان در پایان م:پنجاهداف ویژه جلسه 

 ببرند نام را اپیدمیولوژیک مطالعات انواع -5-1
 .دهند توضیح را توصیفی مطالعه یک کاربرد و خصوصیات -5-2
 .دهند توضیح را توصیفی مطالعه انجام مراحل -5-3
 .نمایند بیان را آن طراحی نحوه و مقطعی مطالعه خصوصیات -5-4
 .نمایند بیان را آن طراحی نحوه و مطالعه همبستگی (اکولوژیکال) خصوصیات -5-5
 توضیح دهند.  مقطعی را مطالعه مزایا و معایب -5-6
 مطالعه همبستگی (اکولوژیکال) را شرح دهند.مزایا و معایب  -5-7
 شاهدي – مورد مطالعات اصول م:  ششهدف کلی جلسه  -6

 قادر باشند دانشجو یان در پایان :مششاهداف ویژه جلسه 

 .نمایند فهرست را شاهدي مورد مطالعه خصوصیات -6-1
 .دهند توضیح را شاهدي – مورد مطالعه طراحی نحوه -6-2
 .نمایند ترسیم را شاهدي مورد مطالعه طراحی -6-3
  دهند. توضیح را Odds Ratioمفهوم  -6-4
  .نمایند تفسیر را آن و نموده محاسبه را Odds Ratio شاهدي مورد مطالعه دریک -6-5
 نمایند. بیان و داده تشخیص را شاهدي مورد مطالعه یک ضعف و قوت نقاط -6-6
 شاهد را توضیح دهند. -انواع سوء گیریهاي رایج در مطالعه مورد -6-7
 کوهورت مطالعات اصول : مهفتهدف کلی جلسه  -7

 قادر باشند دانشجو یان در پایان :  مهفتاهداف ویژه جلسه 
 .نمایند فهرست را همگروهی مطالعه خصوصیات -7-1
 .دهند توضیح را همگروهی مطالعه طراحی نحوه -7-2
 .نمایند ترسیم را همگروهی مطالعه طراحی -7-3
 .نمایند بیان و داده تشخیص را همگروهی مطالعه یک ضعف و قوت نقاط -7-4
 .دهند توضیح را منتسب خطر و نسبی خطر مفهوم -7-5
 .نمایند تفسیر را آن و نموده محاسبه همگروهی مطالعه یک در را خطرنسبی -7-6
 شاهد را توضیح دهند. -انواع سوء گیریهاي رایج در مطالعه مورد -7-7
 خطر برآوردهشتم:  هدف کلی جلسه   -8

 قادر باشند انیدانشجو  انی: در پاهشتمجلسه  ژهیاهداف و
 مفهوم خطر مطلق را  توضیح  و آن را تفسیر نمایند. -8-1
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 .ندینما ریو آن را تفس  حیرا  توض نسبی مفهوم خطر -8-2
 در پژوهش هاي همگروهی خطر نسبی را محاسبه نمایند -8-3

 دهند.نس را توضیح شا مفهوم نسبت -8-4

 ندیرا محاسبه نمانسبت شانس   مورد شاهدي  يدر پژوهش ها -8-5
 مفهوم  و روش محاسبه خطر قابل انتساب را توضیح دهند. -8-6

 .مفهوم  و روش محاسبه خطر قابل انتساب جمعیت را توضیح دهند -8-7

 اي مداخله مطالعات اصول : همنهدف کلی جلسه  -9

 باشندقادر  دانشجو یان در پایان هم:ناهداف ویژه جلسه 

 .توضیح دهند را اي مداخله مطالعات انواع -9-1
 .نمایند فهرست را بالینی کارآزمایی مطالعه خصوصیات -9-2
 .دهند توضیح را متقاطع و فاکتوریال) ،(موازيکارآزمایی بالینی مطالعه انواع طراحی -9-3
 .نمایند ترسیم را  متقاطع و فاکتوریال) ،(موازيکارآزمایی بالینی مطالعه انواع طراحی -9-4
 توضیح دهند. کارآزمایی بالینی مطالعهروش انتخاب افراد مورد مطاله در یک  -9-5
 روش تخصیص تصادفی در گروه هاي درمانی را توضیح دهند -9-6

 کارآزمایی بالینی تصادفیجلسه دهم:  یهدف کل -10

 قادر باشند انیدانشجو  انیجلسه دهم: در پا ژهیو هداف

 دهند. حیرا توض یتصادف ینیبال ییکارآزما در گرد آوري اطلاعات يروش ها -10-1
 روش هاي نشان دادن نتایج کارآزمایی بالینی تصادفی را توضیح دهند. -10-2
 کارآزمایی بالینی تصادفی را توضیح دهند.روش تفسیر نتایج  -10-3
 مراحل آزمایش یک داروي جدید در علم پزشکی را توضیح دهند -10-4
 در اپیدمیولوژي علیت و هدف کلی جلسه دهم: ارتباط -11

 قادر باشند دانشجو یان در پایان جلسه دهم:اهداف ویژه 

 .ببرد نام را ارتباط انواع و نموده تعریف را علیت و ارتباط -11-1
 .ببرد نام را علیت مورد در قضاوت معیارهاي -11-2
 رابطه ساختگی غیر مستقیم و مستقیم را توضیح دهند. -11-3
 رابطه علیتی یک به یک و چند عاملی را بیان نمایند. -11-4
 براي اثبات نقش علیتی یک رابطه را تفسیر نمایند. هیلمعیارهاي  -11-5
 سوگیري(بایاس) در تفسیر روابط علیت :ازدهمیجلسه  یهدف کل -12

 قادر باشند انیدانشجو  انی: در پاازدهمیجلسه  ژهیاهداف و

 مفهوم مخدوش شدن در رابطه علیت را توضیح دهند. -12-1

 را توضیح دهند. انواع بایاس در رابطه علیت -12-2

 مخدوش گر را بیان نمایندتعریف متغیر  -12-3

 برهمکنش(اینتر اکشن) بین متغیرها را توضیح دهد. -12-4

 روش هاي مقابله با انواع بایاس را تشریح نمایند. -12-5
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 غربالگري کاربرد و اصولدهم: سیزهدف کلی جلسه  -13

 قادر باشند دانشجو یان در پایان دهم:سیزاهداف ویژه جلسه 

 .نمایند بیان را مناسب غربالگري آزمایش یک خصوصیات -13-1
 .دهند شرح را آن دهنده تشکیل اجزاء و داده توضیح راآزمایش هاي غربالگري  اعتبار -13-2
 را توضیح داده و اجزاء تشکیل دهنده آن را شرح دهند. يغربالگر يها شیآزما پایایی -13-3
 رابطه بین اعتبار و پایایی را توضیح دهند. -13-4
 .دهند توضیح را منفی و مثبت اخباري ارزش -13-5
 نمایند. ترسیم را غربالگري آزمون به مربوط2×2جدول   -13-6
 .نمایند تفسیر را نتایج و نموده محاسبه را غربالگري هاي آزمون ویژگی و حساسیت -13-7
 نمایند. تفسیر را نتایج و نموده محاسبه غربالگري هاي آزمون در را اخباري ارزش -13-8
 آزمایش و شیوع بیماري را توضیح دهند.ارزش اخباري رابطه بین  -13-9
 تشخیصی هاي آزمون ارزیابی دهم:چهار جلسه هدف کلی -14

 قادر باشند انیدانشجو  انی: در پادهمچهارجلسه  ژهیاهداف و
 غربالگري را تعریف نمایند. -14-1
 خصوصیات بیماري مناسب جهت غربالگري را بیان نمایند. -14-2
 انواع غربالگري را توضیح دهند. -14-3

 روش ارزشیاي برنامه هاي غربالگري را توضیح دهند -14-4

 نتخاب در غربالگري را توضیح دهند.بایاس ا -14-5

 دهند. حیرا توض يدر غربالگربایاس فرصت تصمیم گیري  -14-6
 دهند. حیرا توض يدر غربالگر پیش تشخصی اسیبا -14-7
 دهند. حیرا توض يدر غربالگر يریگ میفرصت تصم اسیباسود  -روش تحلیل هزینه -14-8

 )1( آنها بررسی چگونگی و ها دهم: اپیدمیپانزهدف کلی جلسه  -15

 قادر باشند دانشجو یان در پایان دهم:پانزاهداف ویژه جلسه 

 د.ننمای ذکر هایی مثال آن براي و دنکن تعریف را اپیدمی -15-1
 د.نرا فهرست کن اپیدمیاهداف بررسی یک  -15-2
 را شرح دهند. اپیدمیالگوهاي مختلف  -15-3
 د.نرا با یکدیگر مقایسه نمای "مداوم"و  "لحظه اي" منبع مشتركهاي  اپیدمی -15-4
 ، مثال هایی ارائه دهند. اپیدمیبراي انواع الگوهاي  -15-5
 د.نتک منبعی لحظه اي، تک منبعی مداوم و پیشرونده را رسم کن اپیدمیمنحنی هاي  -15-6
 منبع مشترك لحظه اي را توضیح دند اپیدمیمراحل بررسی یک  -15-7
 )2( دهم: اپیدمی ها و چگونگی بررسی آنهانزشاجلسه  یهدف کل -16

 قادر باشند انیدانشجو  انی: در پادهمانزشجلسه  ژهیو اهداف

 را فهرست نموده، در باره هر مرحله، توضیح دهند. با منبع مداوم و پیشرونده اپیدمیمراحل بررسی یک  -16-1
 د.ناقدامات مربوط به قطع زنجیره انتقال را بیان کن -16-2
 د.نمی شود را ذکر کنها پیشگیري  در جریان اپیدمیاقداماتی که با انجام آن ها، از ابتلاي افراد مستعد  -16-3
 دننمای بیان را گزارش قابل بیماریهاي دهی گزارش نحوه -16-4



٦ 
 

 د.ننمونه اي از گزارش نهایی یک همه گیري مفروض را نقد نمای -16-5
 آگهی پیش و بیماري طبیعی تاریخچهدهم: هفجلسه  یهدف کل -17

 قادر باشند انیدانشجو  انیدهم: در پاهفجلسه  ژهیو اهداف

 بیماري ها را توضیح دهند. راه هاي تعیین پیش اگهی -17-1

 و روش محاسبه آن را توضیج دهند.ن  کشندگی مفهوم میزا -17-2

 دهند. جیو روش محاسبه آن را توض ساله 5ن بقاي  زایمفهوم م -17-3
 منطق و روش محاسبه جدول طول عمر را توضیح دهند. -17-4

 دهند. حیجدول طول عمر را توضمفروضات استفاده از  -17-5

 منابع:
دکتر کورش هلاکوئی  –آخرین ویرایش(پنجم) کتاب اپیدمیولوژي لئون گوردیس ترجمه دکتر حسن صباغیان  -1

 )2بهداشت عمومی  -نائینی (منطبق با سر فصل مطالب درس اصول اپیدمیولوژي
(فصل هاي  .همکاران و حاتمی حسین دکتر تالیف .عمومی بهداشت جامع کتاب) 1392دوم چاپ سوم ( جلد -2

 )2با سر فصل درس  بهداشت عمومی  منطبق
حسین شجاعی ترجمه دکتر  – (J . A Park ) پیشگیرياجتماعی و طب  پزشکی درسنامه اول جلد -3

 )2بهداشت عمومی  -(منطبق با سر فصل مطالب درس اصول اپیدمیولوژي -) 1391چهارم ( چاپ -تهرانی
 

 روش تدریس:
 ایجاد منظوره ب .باشد می سوال طرح با توام ،و وایت بورد اسلاید از استفاده با و سخنرانی بصورت تدریس روش

 .شود می استفاده بحث و پاسخ و پرسش شیوه از سخنرانی خلال در امریادگیري در دانشجو یان  مشارکت
 وسایل آموزشی :

 هوشمند)(کامپیوتر، ویدئو پروزکتور، وایت بورد یا تخته شنیداري – دیداري امکانات با مناسب کلاس
 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره  روش       آزمون
(بر حسب کل

 درصد)

 ساعت تاریخ 

بار از هر دانشجو در طول  2حداقل کوئیز
(در پرسش شفاهی خواهد شد ترم

ابتداي هر جلسه از تعدادي از دانشجویان 
 از جلسه قبل)

10٪ ////////////// /////////// 

آزمون میان 
 ترم 

 و تشریحی MCQ  کتبی:
 

45٪ 13/8/98 30/12 

آزمون پایان 
 ترم

 و تشریحی MCQ  کتبی:
 

طبق اعلام  45٪
 آموزش دانشکده

 

حضور فعال در 
 کلاس

 با شود(مگر می کم نمره 5/0سوم  و غیبت 25/0 دوم  غیبت باشد، می مجاز غیبت یک
 .گردد می برخورد آموزش مقررات غیبت طبق 3 از بیش قبول) و قابل مدرك ارائه

 



۷ 
 

 مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو:
 به شرح ذیل: کشور یپزشک علوم يدانشگاهها و ها دانشکده انیدانشجو یان  يا حرفه رفتار 3 مادهرعایت بند الف 

 رفتار حرفه اي  -3ماده 
 ن در محیط هاي آموزشی پژوهشی:دانشجو یا الزامات کلی  –الف 

در هنگام  مصادیق اخلالان باید از ایجاد هر گونه اخلال به هنگام تدریس خودداري نمایند ؛ دانشجوی - 3-1
  مانند: تدریس

 مدرس) ورود به کلاس بعد از 3-1-1
 ) خوردن و آشامیدن3-1-2
 ) بلند صحبت کردن ، خندیدن و ایجاد سر و صدا3-1-3
 يریتصو و یصوت لیوسا ریسا و همراه تلفن از استفاده) 3-1-4

 دانشکده: EDOنام و امضاي مدرس:             نام و امضاي مدیر گروه:                نام و امضاي مسئول
 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

                         
 

 98 -99تحصیلی  اولنیمسال  –واحد 2-ترم دوم پزشکی -اپیدمیولوژي اصول جدول زمانبندي درس
 10تا  8شنبه دوروز و ساعت جلسه :                                     

 مدرس موضوع تاریخ جلسه
 دکتر عزیزي اپیدمیولوژي مفاهیم و تاریخچه کاربردها، تعریف، 25/6/98 1
 دکتر عزیزي ابتلاء هاي اندازه و مراقبت :ها بیماري وقوع  1/7/98 2
 دکتر عزیزي سلامت هاي اندازه سایر و مرگ هاي اندازه :ها بیماري وقوع 8/7/98 3
 دکتر عزیزي ها، بیماري انتقال واژه ها و روش هاي  15/7/98 4
 دکتر عزیزي اکولوژیک و مقطعی مطالعات اصول  22/7/98 5
 دکتر عزیزي شاهدي – مورد مطالعات اصول  29/7/98 6
 دکتر عزیزي کوهورت مطالعات اصول  6/8/98 7
 دکتر عزیزي خطر برآورد 13/8/98 8
 دکتر عزیزي اي مداخله مطالعات اصول  20/8/98 9
 دکتر عزیزي یتصادف ینیبال کار آزمایی 27/8/98 10
 دکتر عزیزي در اپیدمیولوژي علیت و ارتباط 4/9/98 11
 دکتر عزیزي تیروابط عل ریدر تفس )اسی(بايریسوگ 11/9/98 12
 دکتر عزیزي غربالگري کاربرد و اصول  18/9/98 13
 دکتر عزیزي تشخیصی هاي آزمون ارزیابی  25/9/98 14
 دکتر عزیزي )1( آنها بررسی چگونگی و ها اپیدمی  2/10/98 15
 دکتر عزیزي )2( آنها بررسی چگونگی و ها اپیدمی 9/10/98 16
 دکتر عزیزي یآگه شیو پ يماریب یعیطب خچهیتار 16/10/98 17

 


