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 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 مفاهیم اپیدمیولوژیجلسه اول: 

 مفاهیم اپیدمیولوژیآشنایی با  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو 

 علم اپیدمیولوژی را تعریف کند. -1-1

 را بیان کند.با کاربردهای مختلف اپیدمیولوژی  -1-2

 اهداف اپیدمیولوژی را بیان کند.  -3-1

 هاجلسه دوم: چگونگی انتقال بیماری

 هاآشنایی با چگونگی انتقال بیماری هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 را نام ببرد.ها های مختلف انتقال بیماریمدل  -1-2

  ببرد.را نام ها با طیف وسیع تظاهرات بالینی بیماری -2-2



 را نام ببرد.ها در سطح جامعه با سطوح مختلف اپیدمی بیماری -3-2

 با سطوح مختلف پیشگیری را نام ببرد.  -4-2

 هاگیری وقوع بیماریجلسه سوم: اندازه

 هابیماری گیری وقوعنحوه اندازهآشنایی با  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

1-3-  proportion .تعریف و نحوه محاسبه آن را بیان کند 

2-3-  ratio  .تعریف و نحوه محاسبه آن را بیان کند 

3-3-  attack rate  .تعریف و نحوه محاسبه آن را بیان کند 

4-3-  incidence  .تعریف و نحوه محاسبه آن را بیان کند 

5-3-  period prevalence  .تعریف و نحوه محاسبه آن را بیان کند 

6-3-  point prevalence  .تعریف و نحوه محاسبه آن را بیان کند 

7-3-  incidence rate ،person-time  .تعریف و نحوه محاسبه آن را بیان کند 

 ارتباط بین میزان بروز و میزان شیوع را بیان کند.  -8-3

 های رایج بهداشتی آشنا شود.با شاخص -9-3

 آگهیعیین پیشهای ت: سیرطبیعی و راهچهارمجلسه 
 یآگهشیپ نییتع یهاو راه یعیرطبیسآشنایی با هدف کلی: 

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 میزان کشندگی و نحوه ارزیابی آن را بیان کند. -1-4

 میزان بقا و نحوه محاسبه آن را بیان کند. -2-4

 های مختلف محاسبه میزان بقا را بیان کند. روش -3-4

 ایروش های مطالعه، مطالعات مداخله: انواع پنجمجلسه 
 یامطالعه، مطالعات مداخله یروش ها انواعآشنایی با  هدف کلی:

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 ای آشنا شود.با انواع مطالعات مداخله -1-5

 ای را نام ببرد.با کلیات طراحی مطالعات مداخله -2-5

 ای را نام ببرد.ها در مطالعات مداخلهنحوه انتخاب نمونه -3-5

 ها را نام ببرد. آوری دادههای جمعبا روش -4-5

 ای را نام ببرد. برخی از  مالحظات اخالقی مطالعات مداخله -5-5

 های مطالعه، مطالعات همگروهی: انواع روشششم جلسه

 همگروهیمطالعه، مطالعات  یروش ها انواعآشنایی با : هدف کلی

 :اهداف ویژه



 دانشجودر پایان 

 کلیات طراحی مطالعات همگروهی را نام ببرد. -1-6

 ها در مطالعات همگروهی را نام ببرد.نحوه انتخاب نمونه -2-6

 ها در مطالعات همگروهی را نام ببرد.آوری دادههای جمعروش -3-6

 با منابع سوگرایی در مطالعات همگروهی را نام ببرد. -4-6

 ر مطالعات همگروهی را شرح دهد.نحوه برآورد اندازه اثر د -5-6

 مطالعات مورد شاهدیمطالعه،  یروش ها انواعآشنایی با  :هفتم جلسه

 مورد شاهدیمطالعه، مطالعات  یروش ها انواعآشنایی با : هدف کلی

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 کلیات طراحی مطالعات مورد شاهدی را نام ببرد. -1-7

 در مطالعات مورد شاهدی را نام ببرد.ها نحوه انتخاب نمونه -2-7

 ها در مطالعات مورد شاهدی را نام ببرد.آوری دادههای جمعروش -3-7

 منابع سوگرایی در مطالعات مورد شاهدی را نام ببرد. -4-7

 یمطالعه، مطالعات مقطع ی: انواع روش هاهشتمجلسه 
 و اکولوژیک یمطالعه، مطالعات مقطع یبا انواع روش ها یی: آشنایکل هدف

 :ژهیو اهداف

 دانشجو انیپا در

 را شرح دهد. یمطالعه مقعط یطراح اتیکل -1-8

 را نام ببرد. یمطالعه مقطع یها تیمحدود -2-8

 نام ببرد. یرا در مطالعات مقطع یرینمونه گ یانواع روش ها -3-8

 تفاوت اصلی مطالعه اکولوژیک با مطالعات دیگر را بیان کند.  -4-8
 تدریس:روش 
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 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر  روش       آزمون

 حسب درصد(

 ساعت تاریخ 



آزمون تشریحی و چهار گزینه  ترم آزمون میان 

 ای

   درصد 20

امتحان چهار گزینه ای و  آزمون پایان ترم

 تشریحی

   درصد 60

حضور فعال در 

 کالس

حضور و غیاب از طریق سامانه 

 نوید

 درصد 20

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

با توجه به شرایط موجود و الزام به برگزاری کالس ها به صورت مجازی، دانشجویان بایستی تکالیف را راس زمان 

تعیین شده انجام دهند و همچنین زمان مطالعه مطالب ارائه شده هر هفته نیز یک بازه زمانی در نظر گرفته شده 

 است. 
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 دکتر صفری یولوژیدمیاپ میمفاه 20/6/1400 1

 دکتر صفری هایماریانتقال ب یچگونگ  27/6/1400 2

 دکتر صفری  یبهداشت یهاشاخصو هایماریوقوع ب یریگاندازه  3/7/1400 3

 دکتر صفری یآگهشیپ نییتع یهاو راه یعیرطبیس 10/7/1400 4

 دکتر صفری یامطالعه، مطالعات مداخله یروش ها انواع 17/7/1400 5

 دکتر صفری کوهورتمطالعه، مطالعات  یروش ها انواع 24/7/1400 6

 دکتر صفری مورد شاهدیمطالعه، مطالعات  یروش ها نواعا 1/8/1400 7

انواع روش های مطالعه، مطالعات مقطعی و  8/8/1400 8

 اکولوژیک

 دکتر صفری
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