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شناخت  ،بطوریکه فارغ التحصیل پزشکی قادر به بررسی توصیفی بیماریها ول اولیه و زیربنایی اپیدمیولوژی است،آشنایی دانشجو با اصهدف کلی:

 ،در راستای ارتقا سالمت فرد و جامعه باشدبیماریها و کنترلو انتخاب مناسبترین روش های پیشگیری ، درمان همه گیرشناسی 
 

 اهداف اختصاصی:

 در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود.

 حیطه شناختی
 آشنایی فراگیر با تعریف، کاربردها، تاریخچه و مفاهیم اپیدمیولوژی -1

 درک و  به کاربستن نحوه انتقال بیماریها، تشخیص اپیدمی و روش کنترل آن-2

 مفاهیم بروز بیماریها ، اندازه های سالمت و بیماری و دستگاه مراقبت از سالمت را درک کند درک-3

 اندازه های بیماری را محاسبه و تفسیرر نماید -4

 درک مفهوم تاریخچه طبیعی و پیش آگهی بیماری-5

 شناسایی و بکاربستن طبقه بندی انواع مطالعات در تحقیقات علوم پزشکی -6

 ربستن نحوه اندازه گیری خطردرک و بکا -7

 درک تفاوت بین ارتباط ، علیت و اصول هیل -8

 های روایی آزمون های تشخیصیارشناسایی معی -9

 محاسبه شاخص های اعتبار و روایی آزمونها و بر قراری اتباط بین آنها، و اصول غربالگری بیماریها -11

 حیطه نگرشی
 باور دارد تشخیص اپیدمی و روش کنترل آندر نحوه انتقال بیماریها،  دانش به کاربستن با -1

 در جامعه مورد نظر باور دارد و مراقبت از سالمت، المت و بیماریبا بکارگیری شاخص ها و میزانهای ابتال و مرگ در تعیین وضعیت س -2

 و مرگ جهت برنامه ریزی های مدیریتی و اجرایی در حوزه سالمت معتقد است. اندازه های بیماریبه محاسبه دقیق  -3

 باور داردها در حوزه بالینی  بیماری درست پیش آگهیو اندازه ها یی همچون مدت بقا بمنظور تفسیر دقیق تر بیماریها از نظر  تاریخچه طبیعیبه تعیین -4



 ، توسعه و ارتقا سالمت میسر خواهد شد. انواع مطالعات در تحقیقات علوم پزشکی  راحی تحقیق وروش های مناسب ط بکاربستنباور دارد که تنها با -5

 خواهیم شد درک تفاوت بین ارتباط ، علیت و اصول هیل قادر به  خطر هایو بکاربستن اندازه معتقد است که پس از تعیین  -6

، قادر به انتخاب مناسبترین روشهای تشخیصی و محاسبه شاخص های اعتبار و روایی و های تشخیصی شناسایی معیارهای روایی آزمونباور دارد که با -7

 درمانی خواهیم شد.

 حیطه مهارتی
 ها بکار بگیردنحوه انتقال بیماریها، تشخیص اپیدمی و روش کنترل آن قادر است مفاهیم اپیدمیولوژی را در تعیین -1

 مینمایداندازه های ابتال و مرگ را بخوبی محاسبه -2

 م می دارد. با بهره گیری از اندازه های ابتال و مرگ و با شناختی که از تاریخچه طبیعی هر بیماری دارد پیش آگهی علمی و درستی از آن بیماری اعال-3

 درک مفهوم تاریخچه طبیعی و پیش آگهی بیماری-4

 ی  نوع  مطالعه مورد نیاز را مشخص و طراحی الزم را انجام دهد.قادر است متناسب با سواالت و فرضیات تحقیق در حیطه های مختلف پزشک-5

 ی آمد یا بیماری مورد نظرپمفروض و  ررابطه بین عوامل خطنوع ، و منطق های موجود از جمله اصول هیل، قادر است خطرهای بکاربستن اندازه با  -6

 مشخص نماید.

 مورد ارزشیابی قرار میدهد.ی پیش فرض را محاسبه و غربالگری بیمارآزمون های تشخیصی و شاخص های اعتبار و روایی  با مهارت -7

 
 

 تدوین طرح درس و تهیه محتوای درس، آماده سازی پاورپوینت و اسالید های آموزشی برای هر جلسه بر اساس اهداف درس:استاد چگونگی فعالیت

 

 سخنرانی و پرسش و پاسخشیوه تدریس:

 کامپیوتر و پروژکتوروسایل کمک آموزشی: 
 

 گوش دادن به مطالب عرضه شده در کالس و مشارکت در بحث ها بر اساس سواالت مطرح شده در چاچوب اهداف درس چگونگی فعالیت دانشجو:

 

 مطالعات قبلی بر اساس اهداف و منبع درسی معرفی شده تکالیف دانشجو:

، و مشارکت فعال دانشجو در فرایند آموزش، حسب ضرورت امتحان کوییزرعایت نظم و حضور مرتب در کالس طبق برنامه،  نحوه ارزیابی دانشجو:

 پایان ترم امتحان کتبی

 

 . (توجه: سر فصل دروس باید طبق سر فصل های ارائه شده وزارت خانه باشد)جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب ردیف

 مقدمه، تاریخچه و کاربرد اپیدمیولوژی  1

 نحوه انتقال بیماریها، تشخیص اپیدمی و کنترل آنها ۲

 وقوع بیماریها : مراقبت و اندازه های ابتال 3

 وقوع بیماریها: اندازه های مرگ و سایر اندازه های سالمت 4



 تاریخچه طبیعی و پیش آگهی بیماری 5

اکولوژیکاصول مطالعات مقطعی و  6  

شاهدی -اصول مطالعات مورد 7  

 اصول مطالعات همگروهی 8

، نسبت شانس: خطر مطلق، خطر نسبیبرآورد خطر 9  

 ادامه مبحث خطر: خطر قابل انتساب 11

و کارآزمایی بالینیاصول مطالعات مداخله  11  

(از کارآزمایی بالینیمباحث بیشتر در باره کارآزمایی بالینی ) اندازه نمونه، ... مثال هایی  1۲  

 ارزیابی آزمون های تشخیصی 13

 اصول و کاربرد غربالگری 14

 ارتباط آماری و علیت 15

 مروری بر آنچه گفته شد 16

 امتحان 17
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