
 
 دانشکده 

 ترمی   قالب نگارش طرح درس
 

 آمار زیستی دانشجویان کارشناسی ارشد   مخاطبان:اصول و روشهای اپیدمیولوژی عنوان درس :  

 براساس هماهنگی قبلی ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                3 تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد( 

 یحیی سلیمی  دکتر مدرس:             ( 1400-401 اول لسانیم  8-10،ها  چهارشنبه)زمان ارائه درس:   

   درس و پیش نیاز:

 
 هدف کلی درس : 

   جامعه سالمتدر  نهاآ دبررکاو  ژيپیدمیولوا يهاو روش   لصوا معرفی   

 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف( ا

 تعریف ، اهداف و تاریخچه  اپیدمیولوژي با  ننشجویادا شنایی آ -1

 هاي بیماري  لمد چگونگی انتقال بیماریها و  با  نیانشجواد شنایی آ -2

  ريبیما عقوو  شاخص هاي اندازه گیري با  ننشجویادا شنایی آ -3

 و میر مرگ شاخص هاي اندازه گیري با  ننشجویادا شنایی آ -4

 سیر طبیعی بیماریها و راههاي تعیین پیش آگهی بیماري  با  ننشجویادا شنایی آ -5

 ی و ارزیابی اعتبار و قابلیت اطمینان  در تست هاي تشخیصی ویژگ اسیت،مفاهیم حس با  ننشجویادا شنایی آ -6

 رابطه بین مواجهه با پیامد شاخص هاي اندازه گیري با  ننشجویادا شنایی آ -7

 آشنایی دانشجویان با کلیات طرح هاي مطالعاتی    -8

 آشنایی دانشجویان با کلیات مطالعات کوهورت  -9

 د شاه -با کلیات مطالعات مورد  نآشنایی دانشجویا -10

 مطالعات مقطعی آشنایی دانشجویان با کلیات  -11

 خطاي تصادفی خطاها و  آشنایی دانشجویان با کلیات -12

 کلیات تورش انتخاب و راه کارهاي کنترل آن آشنایی دانشجویان با  -13

 خطاي اندازه گیري و راه کارهاي کنترل آن  آشنایی دانشجویان با کلیات -14

 طبیق آنا براي تکاره و راهمخدوش شدگی  آشنایی دانشجویان با کلیات -15

 کلیات اثرمتقابل و راه کارهاي ارزیابی آن  با  ننشجویادا شنایی آ -16

 مفاهیم ارتباط آماري و علیتآشنایی دانشجویان با  -17

 
 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه: 

 
 هدف کلی جلسه اول: 

 تعریف ، اهداف و تاریخچه  اپیدمیولوژي با  ننشجویادا شنایی آ

 ول: لسه ا یژه ج اهداف و

   کند تعریفرا   ژيپیدمیولوا علم نشجو.دا   -1-1  

  کند نبیارا  ژيپیدمیولوا علم دبر رکاو  دهستفاا اردمو نشجودا -2-1  

  نماید تعریفرا  ژيپیدمیولودر ا دهستفاا ردمو اولمتد يهاواژه  نشجودا -1-3. 

    
 
 
 : دوم هدف کلی جلسه   .



 هاي بیماري.  لمد ا و ماریهال بیچگونگی انتق با  ننشجویادا شنایی آ

   دوماهداف ویژه جلسه  

 دانشجو چگونگی انتقال بیماریها را درک کند  1-2

 براي انتقال بیماریها را بشناسد و بتواند از آنها استفاده کند.  دانشجو مدل هاي موجود 2-2

 
 : سوم ههدف کلی جلس

  ريبیما عقوو  شاخص هاي اندازه گیري با  ننشجویادا شنایی آ

   سوم   جلسهویژه هداف  ا

 دانشجو بتواند انواع کسرها در اپیدمیولوژي را نام ببرد. 1-3

 دانشجو بتواند شاخص هاي مختلف اندازه گیري وقوع بیماري را نام ببرد. 2-3

 دانشجو بتواند شاخص هاي مختلف اندازه گیري وقوع بیماري را محاسبه و تفسیر نماید. 3-3

 
 : چهارمهدف کلی جلسه 

 و میر مرگ شاخص هاي اندازه گیري با  نجویاشندا ی شنایآ

   چهارماهداف ویژه جلسه 

 را نام ببرد.  مرگ و میردانشجو بتواند شاخص هاي مختلف اندازه گیري  1-4

 را محاسبه و تفسیر نماید. مرگ و میردانشجو بتواند شاخص هاي مختلف اندازه گیري  2-4

 
 : پنجم هدف کلی جلسه 

 بیماریها و راههاي تعیین پیش آگهی بیماري  طبیعی سیر  با  ننشجویادا شنایی آ

   پنجماهداف ویژه جلسه 

 دانشجو اهمیت شناخت سیر طبیعی بیماري ها را بداند. 5-1

 دانشجو بتواند روش هاي اندازه گیري پیش آگهی بیماریها را نام ببرد. 5-2

 
 : ششمهدف کلی جلسه 

 عتبار و قابلیت اطمینان  در تست هاي تشخیصی ابی اارزی مفاهیم حساسیت، ویژگی و  با  ننشجویادا شنایی آ

   ششماهداف ویژه جلسه  

 دانشجو بتواند مفاهیم و تفسیر حساسیت، ویژگی، ارزش اخباري مثبت/منفی و نسبت درستنمایی را شرح دهد.  6-1

 د.م ببرنها را ناتعریف کرده و شاخص هاي مرتبط با آدانشجو بتواند مفاهیم روایی و پایایی را  6-2

 
 : هفتمهدف کلی جلسه 

 رابطه بین مواجهه با پیامد شاخص هاي اندازه گیري با  ننشجویادا شنایی آ

   هفتماهداف ویژه جلسه 

 بداند. رابطه بین مواجهه با پیامد اندازه گیريدانشجو تفاوت بین شاخص هاي مطلق و نسبی را در  7-1

 وژي را نام ببرد و تفسیر نماید.دمیولر اپیدانشجو بتواند انواع شاخص هاي مطلق و نسبی د 7-2

 
 : هشتم هدف کلی جلسه 

 آشنایی دانشجویان با کلیات طرح هاي مطالعاتی

   هشتماهداف ویژه جلسه 

 دانشجو بتواند انواع طرح هاي مطالعاتی مرسوم را در اپیدمیولوژي نام ببرد. 8-1

 د.  یص دهدانشجو بتواند مطالعات مشاهده اي را از مداخله اي تشخ  8-2

 : نهمهدف کلی جلسه 

 آشنایی دانشجویان با کلیات مطالعات کوهورت 

   نهم اهداف ویژه جلسه 



 دانشجو بتواند اجزاء مهم مطالعات کوهورت را نام ببرد.  1-9

 دانشجو انواع مطالعات کوهورت را نام ببرد.  2-9

 نقاط قوت و ضعف مطالعات کوهورت را نام ببرد. بتواند دانشجو  3-9

 
 : دهمهدف کلی جلسه  

 شاهد  -با کلیات مطالعات مورد  نآشنایی دانشجویا

 دهم اهداف ویژه جلسه  

 را نام ببرد.  شاهد-مورددانشجو بتواند اجزاء مهم مطالعات  1-10

 را نام ببرد.  شاهد-مورددانشجو انواع مطالعات  2-10

 را نام ببرد. شاهد-موردنقاط قوت و ضعف مطالعات بتواند دانشجو  3-10

 
 : یازدهمهدف کلی جلسه 

 مطالعات مقطعی آشنایی دانشجویان با کلیات 

   یازدهماهداف ویژه جلسه 

 را نام ببرد. مقطعی دانشجو بتواند اجزاء مهم مطالعات  1-11

 را نام ببرد.  مقطعی نقاط قوت و ضعف مطالعات بتواند دانشجو  2-11

 
 : دوازدهم هدف کلی جلسه  

 اها و خطاي تصادفی خط  آشنایی دانشجویان با کلیات

 دوازدهم اهداف ویژه جلسه  

 دانشجو بتواند انواع خطاها در مطالعات اپیدمیولوژي را نام ببرد.  1-12

 و راه کار کاهش آن را بداند. از خطاي منظم افتراق دهد دانشجو بتواند خطاي تصادفی را  2-12

 
 : سیزدهم هدف کلی جلسه 

 راه کارهاي کنترل آن  کلیات تورش انتخاب و آشنایی دانشجویان با 

 سیزدهم اهداف ویژه جلسه  

 دانشجو بتواند خطاي منظم را تعریف کند.   1-13

 دانشجو بتواند تورش انتخاب را تعریف کند.  2-13

 تورش انتخاب را نام ببرد.و راه کارهاي کاهش  انواع دانشجو بتواند دالیل،  3-13

 
 : چهاردهم هدف کلی جلسه 

 خطاي اندازه گیري و راه کارهاي کنترل آن  تآشنایی دانشجویان با کلیا

 چهاردهم اهداف ویژه جلسه 

 را تعریف کند. خطاي اندازه گیري دانشجو بتواند  1-14

 را نام ببرد.و راه کارهاي کاهش خطاي اندازه گیري  انواع دانشجو بتواند دالیل،  2-14

 : پانزدهمهدف کلی جلسه 

 راه کارها براي تطبیق آن مخدوش شدگی و  آشنایی دانشجویان با کلیات

 پانزدهم اهداف ویژه جلسه 

 را تعریف کند. مخدوش شدگی دانشجو بتواند  1-15

 دانشجو بتواند ویژگی هاي مخدوش کننده را نام ببرد. 2-15

 را نام ببرد. دانشجو بتواند روش هاي تطبیق براي مخدوش کننده  3-15

 
 : شانزدهمهدف کلی جلسه 



 ات اثرمتقابل و راه کارهاي ارزیابی آن کلی با  ننشجویادا شنایی آ

 شانزدهم اهداف ویژه جلسه  

 را تعریف کند.  اثرمتقابلدانشجو بتواند  1-16

 دانشجو بتواند اهمیت اثرمتقابل را درک کند و انواع اثرمتقابل را نام ببرد. 2-16

 دانشجو بتواند روش هاي ارزیابی اثرمتقابل را نام ببرد.  3-16

 
 : همهفد هدف کلی جلسه

 مفاهیم ارتباط آماري و علیتآشنایی دانشجویان با 

 هفدهم اهداف ویژه جلسه 

 دانشجو تفاوت بین رابطه آماري و علیت را توصیف کند.  1-17

 ( را نام ببرد.Hillدانشجو معیارهاي سنتی اثبات رابطه علیتی)معیارهاي  2-17

 دانشجو با مفاهیم مدرن استنباط علیتی آشنا شود.  3-17

 
 ع: مناب

1- Gordis L, Epidemiology. 4th ed. Philadelphia: Saunders; 2008 
2- Rothman, Kenneth J. Epidemiology: an introduction. Oxford University 

Press, 2012. 
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 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو: 

 دانشکده:  EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال : 

 



 اصول اپیدمیولوژي : جدول زمانبندی درس                            

 8-10،شنبه هاهارچ  روز و ساعت جلسه :                                    

 

 مدرس  موضوع هر جلسه               تاریخ  جلسه 

1  
 

 سلیمی  تعریف ، اهداف و تاریخچه  اپیدمیولوژي

2  
 

 سلیمی  يهاي بیمار لمد چگونگی انتقال بیماریها و 

3  
 

 سلیمی  ري بیما عقوو  شاخص هاي اندازه گیري

4  
 

 سلیمی  و میر مرگ شاخص هاي اندازه گیري

5  
 

 سلیمی  سیر طبیعی بیماریها و راههاي تعیین پیش آگهی بیماري 

6  
 

مفاهیم حساسیت، ویژگی و ارزیابی اعتبار و قابلیت اطمینان   

 در تست هاي تشخیصی 

 سلیمی 

7  
 

 سلیمی  رابطه بین مواجهه با پیامد دازه گیريشاخص هاي ان

8  
 

 سلیمی  کلیات طرح هاي مطالعاتی 

9  
 

 کلیات مطالعات کوهورت 

 

 سلیمی 

10  
 

 سلیمی  شاهد  -کلیات مطالعات مورد

11  
 

 سلیمی  مطالعات مقطعی  کلیات 

12  
 

 سلیمی  خطاها و خطاي تصادفی  کلیات

13  
 

 ترل آنکلیات تورش انتخاب و راه کارهاي کن

 

 سلیمی 

14  
 

 سلیمی  خطاي اندازه گیري و راه کارهاي کنترل آن  کلیات

15 
 

 سلیمی  مخدوش شدگی و راه کارها براي تطبیق آن کلیات 

16  
 

 سلیمی  کلیات اثرمتقابل و راه کارهاي ارزیابی آن

17  
 

 سلیمی  مفاهیم ارتباط آماري و علیت 

 


