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  1 صفحه
 اپیدمیولوژیست و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد –دکتر علی احمدی  – روش تحقیق اصول اپیدمیولوژی و درس

 زیستیگروه آموزشی : اپیدمیولوژی و آمار دانشکده :بهداشت     1398 -99نیمسال  اول      اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق  معرفی درس

 سته ارشد اپيدميولوژیو مقطع تحصيلی :کارشناسی ناپيو رشته 1261028روش تحقیق اصول اپیدمیولوژی و  نام و شماره درس:

 مرکز تحقيقات مدل سازی  /سالن ابن سينا  ارشد محل برگزاری: کالس  و دو ساعت در هفته عملی   10 – 13شنبه  روز و ساعت برگزاری: 

            واحد عملی ( 1+  نظری واحد  2واحد)  3          تعداد و نوع واحد )نظری/عملی( :

 -دروس پيش نياز: 

 ساعات اداری 09133834324تلفن و روزهای تماس: احمدیعلی دکتر  نام مسوول درس: 

 Email :aliahmadi2007@gmail.comآدرس  زیستی آدرس دفتر : گروه آموزشی  اپيدميولوژی و آمار

  و فراگرفتن اصول اپيدميولوژی: توانمند سازی دانشجویان برای طراحی یک طرح تحقيقاتی و تحقيق و پژوهش در  علوم پزشکی و نظام سالمت هدف کلی درس

 اهداف اختصاصی درس:

نحوه انتخاا  ، و مدل های اپيدميولوژی ، تاریخچه، سير تعاریف، توالیمفاهيم اپيدميولوژی با اجزا پروپوزال،  پژوهشيار،با سامانه  دانشجو بتواند ضمن آشنایی -1

 بنویسد.یادگرفته و و مقدمه یک طرح پژوهشی را بيان مسئله  ، معيارها،پژوهش در نظام سالمت موضوع

 ورت مستقل  بررسی متون را بنویسد و نقد نماید.دانشجو مهارت الزم را در بررسی متون کسب نموده و بتواند در پروپوزال خویش به ص -2

 آشنا گردد. و اندازه های اساسی سالمت و بيماری و اندازه های ارتباط مطالعات، مهارتهای اصول اپيدميولوژیمدل ها، دانشجو با انواع  -3

 د.تعریف کنرا بيان و و کليات روشهای اپيدميولوژیک خطاهای پژوهش  تورش وعليت، نوشتن اهداف، فرضيه ها، سواالت،  چگونگی -4

 ای تحقيق را بر حسب اهداف پژوهش بيان کند.طبقه بندی و تعاریف متغيره -5

 و  با انواع چک ليست های ارزیابی کيفيت مطالعات اشنا گردد. انواع مطالعات و کاربردها و خصوصيات آنها را در پژوهش بيان کند. -6

 را بيان نماید. و مفاهيم غربالگری و اعتبار سنجی ابزارهاروشهای جمع آوری داده ها  -7

 را بيان کند. و نظام مراقبت و ارزیابی آن بررسی اپيدمی، روشهای نمونه گيری حجم نمونه،روشهای تعيين  -8

 را بيان کند.و ارزیابی نقادانه مقاالت شيوه تحليل داده ها  -9

 .و ارایه نماید را بيان کند در پژوهش ها  محدودیت ها و مالحظات اخالقی، پروپوزال تحقيق در نظام سالمتچگونگی تدوین  -10

 را بيان کند.)طرح اجرا و گانت، بودجه بندی و براورد نيروی انسانی( و نحوه نوشتن رفرانس ها روشهای مدیریت اجرای پژوهش  -11

  را بداند. ، انتشار نتایج و انتقال دانشگزارش نویسی تحقيق نوشتن مقاله و نحوه -12

در صورتی که مطالعه  -)عنوان کتا  ، نام نویسنده ، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظر در این درس منابع اصلی درس

 همه کتا  یا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد(  

 کتر زعيم و همکاران. مترجم گروه مترجمين: دکتر ستوده مرام ، دWHOتحقيق در سيستم های بهداشتی ، انتشارات -1

 1383دکتر ملک افضلی و همکاران  –روش شناسی پژوهش های کاربردی    -2

 انتشارات مرز فکر 1386روش تحقیق و نگارش مقاالت علمی ، دکتر شاهین آخوندزاده و همکاران. -3

 و منابع اصلی زیر:   1392انتشارات الیاس ، علی احمدی، STATAاصول و روش های آماری در پژوهش های علوم پزشکی و اپیدمیولوژی با -4

5-WHO. Designing and Conducting Health System Research Project, Corline M. Varkevisser 

(به عنوان منبع اصلی اصول اپیدمیولوژی) -6 آخرین چاپ – نائینی، انتشارات گپ هوالکویی کورش اپیدمیولوژی لئون گوردیس ترجمه دکتر   

 ارزشيابی :نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر 

 نمره  %50هيه یک پروپوزال  پژوهشی ليتهای کالسی و تفعاوئيز، تکاليف،امتحان ميان ترم، الف( در طول دوره)ک

 آزمون پایان ترم %50    ( پایان دوره

 رعایت دقيق مقررات آموزشی سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو در کالس درس:
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 1398  -99اول        نیمسال  –روش تحقیقاصول اپیدمیولوژی و جدول زمان بندی ارائه برنامه درس 

آمادگی الزم دانشجویان 

 قبل از شروع کالس
 ردیف تاریخ ساعت عنوان مدرس

 دکتر احمدی -
، مقدمات تاریخچه اپيدميولوژی، سير تعاریف، توالیمعارفه، 

 مفاهيم نوشتن پروپوزال و معرفی سایت پژوهشيار اپيدميولوژی،
10-13 30/6/98 1 

 دکتر احمدی جلسه قبل
 مدل های اپيدميولوژیاندازه های اساسی در اپيدميولوژی و 

 شيوه انتخا  موضوع تحقيق و معيارهای یک موضوع مناسب

10-13 
6/7 2 

 دکتر احمدی جلسه قبل
 عنوان پژوهش بيان مسئله و مقدمه و معيارهای ارزیابی

 مدل های اکولوژیک و سير طبيعی بيماری ها

10-13 
13/7 3 

 ی منابع/ متون و جستجو شيوه نوشتن و انجام بررسی دکتر احمدی جلسه قبل
10-13 20/7 4 

 آزمون های تشخيصی /ارائه  پروپوزال های دانشجویان دکتر احمدی جلسه قبل
10-13 27/7 5 

 مرور جلسات قبل /و نقد عملی و پروژه و ارزیابی پروژه هاکار  دکتر احمدی جلسه قبل
10-13 4/8 6 

 در اپيدميولوژی و تحقيق تورش و خطاها /اهداف و فرضيه ها و متغيرها دکتر احمدی جلسه قبل
10-13 11/8 7 

 نظام مراقبت /روش های نمونه گيری / کار عملی طراحی یک پروژه دکتر احمدی جلسه قبل
10-13 18/8 8 

  غربالگری /معرفی نرم افزار پروژه/ عملی طراحینمونه / کار  حجم  دکتر احمدی جلسه قبل
10-13 25/8 

9 

 

 مرور مطالعات اپيدميولوژیک و طبقه بندی و شاخص های اثر و رابطه دکتر احمدی جلسه قبل
10-13 

2/9 10 

 شاخص های اثر و رابطهمرور مطالعات اپيدميولوژیک و طبقه بندی و  دکتر احمدی جلسه قبل
10-13 9/9 11 

 متغيرها و روشهای اندازه گيری آنها، مخدوش کننده ها و اینترکشن دکتر احمدی جلسه قبل
10-13 16/9 12 

 شيوه جمع آوری داده ها ، انجام مطالعه پایلوت و اعتبار سنجی دکتر احمدی جلسه قبل
10-13 23/9 13 

 / بررسی اپيدمی داده ها و مدل سازی آماریشيوه تحليل  دکتر احمدی جلسه قبل
10-13 30/9 14 

 نرم افزار/ اخالق در پژوهششيوه تحليل داده ها و معرفی  دکتر احمدی جلسه قبل
10-13 7/10 15 

  /رفرانس نویسی و اموزش نرم افزار اندنوت دکتر احمدی جلسه قبل
10-13 14/10 16 

 17 21/10 13-10 / آزمون  و متدولوژی تحقيق مقالهروش ارزیابی  دکتر احمدی جلسه جبرانی

 )جلسه جبرانی( انتشار نتایج و انتقال دانش /گزارش پایانی طرح دکتر احمدی جبرانی جلسه
10-13 28/10 18 

 

 21/10/98تاریخ امتحان پایان ترم:                 2/9/98ترم تاریخ امتحان ميان 
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 دانشجویان:سایر تذکر های مهم برای 

 مطالب هر جلسه وابسته به جلسه قبل بوده و دانشجویان عزیز حتی المقدور غیبت نکنند. -

 در کالس حضور یابد.درباره مطالب گفته شده ، در هر جلسه ممکن است کوئیز گرفته شود لذا دانشجو با آمادگی قبلی  -

 محترم برای برگزاری کالس جبرانی هماهنگ نمایند. باتوجه به همزمانی تعطیل رسمی با زمان کالس، الزم است دانشجویان -

 تدوین پروپوزال مهمترین بخش از نمره امتحان خواهد بود. -

 جلسه جبرانی در طول ترم با توجه به تعطيالت و برنامه ترميک  3برگزاری حداقل  -

 

 

 معرفی درس. 1

و تحلیل آنها و تفسیر نتایج به منظور یافتن پاسخ برای یک سوال یا حل یک  تحقیق عبارتست از جمع آوری منظم داده ها، تجزیه
برای انجام یک طرح تحقیقاتی مراحل زیر می بایست گام به گام اجرا گردد. این مراحل یک سویه نیستند بلکه در طول تهیه  مشکل.

 طرح و پروپوزال ممکن است مراحل قبلی بازبینی و تکمیل تر گردند. 
عنوان پژوهش باید از جمله مسائل اولویت دار و با اهمیت بوده و مقبولیت اخالقی، سیاسی، وضوع: انتخاب م -1

مالی و تجهیزات، زمان( داشته باشد. در انتخاب عنوان از دوباره کاری اجتناب گردد. همچنین تا حد  -اجرایی)منابع انسانی
  .امکان اجرای آن فوریت داشته و نتایج آن کاربرد داشته باشد

سابقه علمی و توصیف دقیق ماهیت مسئله )تفاوت بین آنچه هست و آنچه باید باشد و معرفی ابعاد مسئله(، بیان مسئله:  -2
عوامل مرتبط با مسئله مورد تحلیل قرار گرفته و بحث متقاعدکننده ای درباره اینکه اطالعات موجود برای حل مسئله کافی 

 لی برای ضرورت انجام پژوهش برای جلب نظر حمایت کنندگان انجام میشود. نیست تبیین شود. در این قسمت توجیه عم

: با استفاده از پایگاه های اطالعاتی موجود و انجام یک جستجوی الکترونیک)در مروری بر متون و اطالعات موجود -3
صورت نیاز جستجوی غیرالکترونیک نیز انجام میشود( در منابع گوناگون و معتبر)از جمله مدالین و پاب مد، اسکوپوس، 

منابع علمی معرفی شده در سایت  ساینس دایرکت، پایگاه های داخلی نظیر ایران مدکس و مدلیب و کتابخانه الکترونیک و
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد( مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش جمع آوری و خالصه نویسی میشوند. این کار از 
دوباره کاری جلوگیری میکند. از تجربیات دیگران آگاه و استفاده میشود.زمینه را برای پشتیبانی دیگران از پژوهش شما 

 ایجاد میکند. 

هدف کلی و اهداف اختصاصی یا فرعی )ویژه( و اهداف کاربردی در ارتباط با بکارگیری نتایج تنظیم اهداف پژوهش:  -4
نوشته میشوند. اهداف با افعال عملی و قابل اندازه گیری و قابل دستیابی نوشته میشوند. از افعال مبهم)فهمیدن، مطالعه 

 میشوند. ضیه های پژوهش نیز تدوین نمودن و اذعان نمودن( پرهیز شود. سواالت و فر

تکمیل جدول متغیرها، نوع مطالعه، روشهای جمع آوری داده ها و اعتبار آنها، نمونه روش بررسی و اجرای پژوهش:  -5
 گیری و حجم نمونه، طرح تحلیل داده ها و مالحظات اخالقی نوشته میشوند.

 هیه و تکمیل جدول گانتمنابع انسانی و زمان بندی پروژه نوشته میشود. تطرح کار:  -6

 کنترل ، نظارت و ارزیابی کمی و کیفی  مدیریت پژوهش: -7

 معرفی و اهداف درس
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بودجه الزم برای مواد و تجهیزات مصرفی و غیرمصرفی و مسافرت ها و اجرای تحقیق به صورت منابع و بودجه الزم:  -8
 ریز و واقعی نوشته میشود.

 . تناد)ونکور، هاروارد، شیکاگو(با توجه به شیوه های اس رفرانس نویسی و منابع مورد استفاده: -9

و تهیه گزارش در طی انجام کار و گزارش پایانی و  مقاالت و تحویل به مرکز حمایت کننده از طرح.  اجرای تحقیق  -10
 ضمیمه نمودن پرسشنامه یا تشریح بیشتر روش انجام کار ، تفاهم نامه ها  و برنامه نویسی.

شود. منابع د به شما معرفی مینباشمی پروپوزال های اجرا شدهو بخصوص ، اسالیدها مقاالت  ،کتبدر این درس، منابع اصلی یادگیری که شامل 

گیرد. از قرار میتان شود نیز تهیه شده و در اختیار تر میکه باعث یادگیری بیشتر و عمیقو مقاالت های صوتی و متنی کمکی مانند اسالید، فایل

معرفی شده مطالعه کنند، تکالیف را با دقت انجام داده و در زمان تعیین شده ارسال  منابعرود مطالب را با دقت از انتظار می یادگیرندگان محترم

 روزانه خود استفاده کنند. جستجوی نمایند، از نکات آموخته شده در 

  

 اهداف درس. 2

 اهداف کلی
 شناختي: -

o  سالمتو کاربرد آن در  تحقيق و پژوهشو اصول علمي  روش تحقيقاپيدميولوژی،  آشنايي با مفاهيم 

 عاطفي: -

o  پزشکي و آمار زيستي و اپيدميولوژیو کاربرد آن در  تحقيقاصول علمي عالقه مندی به استفاده از 

 مهارتي -

o پزشکي و آمار زيستي و اپيدميولوژیو کاربرد آن در  تحقيقاصول علمي  اپيدميولوژی  و توانايي استفاده از اصول 

 اهداف اختصاصی درس:
 رود در پایان دوره، افراد شرکت کننده بتوانند:انتظار می

 حیطه شناختي:

 تعريف و طبقه بندی اپيدميولوژی، مهارت های اپيدميولوژی، مدل های اکولوژيک، سير طبيعي بيماريها، روشهای پيشگيری، داده،  مفاهيم

داده، بانک بيان مسئله، بررسي متون، تهيه ، نياز، تحقيق، پروپوزالاطالعات، اندازه های اساسي در اپيدميولوژی و تفسير آنها، تعريف 

 .را تشريح نمايند، روش کار و متدولوژی پژوهش شيوه استناد، اهداف پژوهش

  را شرح دهند.و گام های يک پژوهش علمي اصول اساسي 

  بزنند. انواع مطالعات اپيدميولوژيک يک مثال از پژوهش های انجام شدهبرای 

    تحليل نمايند. اصول مهم روش تحقيق در حل مشکالت جامعه راکاربرد هريک از 

   تحليل نمايندرا  پژوهشالگوی عمومي. 

 شيوه های استناد را تشريح نمايند. 
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 نمايند. شريحاثربخش را ت تحقيقهای ويژگي 

  را تشريح نمايند. تحقيقانواع 

   کنند. را نقدو مطالعات اپيدميولوژيک  آموخته شده  تحقيقهای هر يک از روش های مزايا و محدوديت 

 نمايند. را تشريح نوع مطالعه در يک پژوهشثر بر انتخاب عوامل مو 

 حیطه عاطفي:

  توجه کنند.علمي  تحقيقروش های و اپيدميولوژی به اهميت استفاده از اصول 

 .راجع به مباحث مطرح شده، مطالعه نمايند 

 .تکاليف را به دقت و در مهلت تعيين شده انجام دهند 

 حیطه مهارتي:

 يک کارگاه اموزشي برای ساير دانشجويان برگزار و بعنوان مدرس کارگاه  خود به کارگيرند. تحصيلهای کسب شده را در مهارت

 يک پروپوزال علمي برای حل يک مسئله و پاسخ به يک سوال پژوهشي تدوين و اجرا نمايند. تدريس نمايند.

 

 )محتوای الکترونیکی )پادکست صوتی یا محتوای چندرسانه ای 
 تکمیل چک لیست ای(نوع )صوتي یا چندرسانه عنوان ردیف

  + متنی ایچندرسانه روش تحقيقمفاهيم   1

  چند رسانه ای تحقيقانواع   2

  چند رسانه ای روش های نمونه گیری و حجم نمونه  3

  ایچندرسانه انواع مطالعات اپیدمیولوژیک  4

  ایچندرسانه روش های تحلیل داده ها  5

  ایچندرسانه مدیریت پژوهش  6

  ... اسالید، فایل متنی و 
 كنندگان مؤلفین/تهیه عنوان /موضوع نوع محتوا

 علی احمدیدکتر  روش تحقیق در سالمت اسالید

 

 

 

 

 زیر را مطالعه و از هر کدام در حد یک چکیده ارایه دهید. مقاالت
 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
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 پروژه پایان ترم

را در بر  تحقیقو انواع تحقیق و پژوهش  مفاهیم پروژه نهایي یک كار عملي است كه تلفیقي از هر دو بخش   

 نحوه انجام پروژه در زمان مناسب اعالم خواهد شد.  گیرد.مي
 

 

 هدف از ارائه پروژه:

 ی عملبه کارگیری مطالب تئوری در حوزه 

  انجام تحقیقارتقای مهارت 

  روش تحقیق برای پاسخ به یک سوال پژوهشیاستفاده از ارتقای مهارت 

 هاتکالیف و پروژه
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 تکالیف طول ترم 

 شرح تکلیف عنوان تکلیف شماره
مهلت پاسخ 

 دانشجویان

 مهلت فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

 کالسی:تکلیف اول  1

 
   برای هر کدام خالصه ای بنویسید. مقاله ارایه شده را مطالعه و 8

 روش تحقیق در اپیدمیولوژی و انواع آشنایی با 

 مقاالتتوجه به اهمیت به کارگیری صحیح 

 کالسی:دوم تکلیف  2

 

به تناسب موضوع و اهداف درس بررسی تحقیق  روشکلیف، چگونگی استفاده از در این ت

 خواهد شد. 

  شود.تکلیف، در زمان مناسب ارائه میتوضیح کامل در مورد نحوه انجام 

مرور سیستماتیک درباره یک موضوع مرتبط با رشته تحصیلی خویش و تهیه در این تکلیف 

 یک پروپوزال علمی را گام به گام با کالس اجرا نمائید. را انجام  می دهید. گزارش

  

استفاده از منابع های کاربرد روشآشنایی با 

توجه به اهمیت استفاده صحیح الکترونیک مختلف و 

 تهای متفاومختلف در موقعیتمنابع از 

 نوشتن یک پروپوزال
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 خیر  بلی   اید؟آیا خودآزمون چندگزینه ای در نظر گرفته

 

 

 

 موضوع )های( بحث: 

 رائه پیشنهادات و نقطه نظرات کاربردیا -

در رو برای شما در این درس وجود با توجه به اینکه امکان کالس حضوری و مراجعه رو 

لطفا هر پیشنهاد و یا نقطه نظر کاربردی در جهت ارتقای کیفیت ارائه این درس  ،دارد

  .سازنده شما استفاده خواهد شدهادات بیان کنید. قطعا از پیشن مباحثه قسمتدر دارید 

 
 

 
 

 (رمواتاق بحث )ف

 خودآزمون ها
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