
 

 98-99دوم  نیمسال                 روش های اپیدمیولوژی  معرفی درس

 زیستیگروه آموزشی : اپیدمیولوژی و آمار                                          دانشکده :بهداشت    

 اپيدميولوژیسته ارشد ناپيو کارشناسی رشته و مقطع تحصيلی :  1261019روش های اپیدمیولوژی نام و شماره درس:

 ارشد  دانشجویان ابن سينا 4 کالس محل برگزاری: 13-15شنبه  دو  روز و ساعت برگزاری

 نظری  واحد 2    تعداد و نوع واحد )نظری/عملی( :

 و روش تحقيق  اصول اپيدميولوژی  دروس پيش نياز:

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

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

و توانایی طراحی، اجررا درک روش های آماری مورد نياز در اپيدميولوژی و  اپيدميولوژی روش شناسی  هدف کلی درس: توانمند سازی دانشجویان برای

 و تحليل و تفسير صحيح انواع مطالعات اپيدميولوژیک

 اهداف اختصاصی درس:

 نماید. قطعی/ همبستگی/ مورد شاهد/همگروهی( را طراحی) م انواع مطالعات اپيدميولوژیک دانشجو بتواند -1

 نماید. تگی/ مورد شاهد/همگروهی( را تحليل و تفسيرقطعی/ همبس) م مطالعات اپيدميولوژیکخطاهای رایج در انواع  دانشجو بتواند -2

 نماید. قطعی/ همبستگی/ مورد شاهد/همگروهی( را طراحی) م مطالعات اپيدميولوژیکروش های همسان سازی در انواع  دانشجو بتواند -3

 جدول عمر را یادگرفته و ارایه دهد.سبت شانس، نسبت خطر، نسبت ميزان و طرز تهيه شيوع، بروز، نبتواند نحوه محاسبه دانشجو  -4

 انواع خطاهای منظم، مخدوش کننده ها و اثر متقابل آشناشده و انها را کنترل نماید.دانشجو با  -5

 گردد.و توانمند آشنا  (اسون و کاکسخطی، پوو تفسير و نتایج مدل های رگرسيونی) استانداردسازی داده ها، تحليلدانشجو با  -6

 دانشجو با انواع روش های آماری ارزیابی روایی و پایایی و آزمون های تشخيصی و غربالگری آشنا و توانمند گردد. -7

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

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

Epidemiology: Beyond the Basics. Javier Nieto and Moyses Szkl. 

Jones & Bartlett Publishers, 2014 - Medical - 515 pages 

 

 

 نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی :

 نمره(  %30)مشارکت های کالسی   الف( در طول دوره)کوئيز، تکاليف،امتحان ميان ترم

 

 نمره  %70   ب( پایان دوره

 رعایت دقيق مقررات آموزشی درس:سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو در کالس 

 

https://www.amazon.com/Epidemiology-Beyond-Basics-Moyses-Szklo/dp/128411659X
https://www.amazon.com/Epidemiology-Beyond-Basics-Moyses-Szklo/dp/128411659X
https://www.amazon.com/Epidemiology-Beyond-Basics-Moyses-Szklo/dp/128411659X
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22Medical%22&source=gbs_ge_summary_r&cad=0


 

 

 1398  -99       دوم نیمسال                  روش های اپیدمیولوژی جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

آمادگی الزم دانشجويان 

 قبل از شروع کالس
 رديف تاريخ ساعت عنوان مدرس

روش تحقيق و 

اصول و روشهای 

 اپيدميولوژی

 دکتر احمدی
قطعی/ همبستگی/ مورد ) م انواع مطالعات اپيدميولوژیک

 شاهد/همگروهی( 
3-1 29/11 1 

 دکتر احمدی جلسه قبل
قطعی/ همبستگی/ مورد ) م انواع مطالعات اپيدميولوژیک

 شاهد/همگروهی(

3-1 
  5/12 2 

 دکتر احمدی جلسه قبل
قطعی/ همبستگی/ مورد ) م انواع مطالعات اپيدميولوژیک

 شاهد/همگروهی(

3-1 
12/12 3 

 مطالعات اپيدميولوژیکخطاهای رایج در  دکتر احمدی جلسه قبل
3-1 19/12 4 

 مطالعات اپيدميولوژیکخطاهای رایج در  دکتر احمدی جلسه قبل
3-1 26/12 5 

 مطالعات اپيدميولوژیکخطاهای رایج در  دکتر احمدی جلسه قبل
3-1 18/1/99 6 

 مطالعات اپيدميولوژیکروش های همسان سازی در  دکتر احمدی جلسه قبل
3-1 25/1/99 7 

 دکتر احمدی جلسه قبل
 8 1/2/99 1-3 مطالعات همسان سازی شدهتحليل در  روش های 

 دکتر احمدی جلسه قبل
 8/2/99 1-3 سبت شانس، شيوع، بروز، نمحاسبه 

9 

 

 10 15/2/99 1-3 جدول عمرنسبت خطر، نسبت ميزان و طرز تهيه محاسبه  دکتر احمدی جلسه قبل

 11 22/2/99 1-3 نقادی /سخنرانی دانشجو؛ 1آزمون میان ترم، کار کالسی شماره  دکتر احمدی جلسه قبل

 انواع خطاهای منظم، مخدوش کننده ها و اثر متقابل دکتر احمدی جلسه قبل
3-1 29/2/99 12 

 نقادی /و سخنرانی دانشجو 2کار کالسی شماره ارزيابی مستندات،  دکتر احمدی جلسه قبل
3-1 5/3/99 13 

 انواع خطاهای منظم، مخدوش کننده ها و اثر متقابل دکتر احمدی جلسه قبل
3-1 12/3/99 14 

 (اسون و کاکسخطی، پومدل های رگرسيونی) دکتر احمدی جلسه قبل
3-1 19/3/99 15 

 (اسون و کاکسخطی، پومدل های رگرسيونی) دکتر احمدی جلسه قبل
3-1 26/3/99 16 

 دکتر احمدی جلسه قبل
روش های آماری ارزیابی روایی و پایایی و آزمون های تشخيصی و غربالگری 

 روش های نقادی /و سخنرانی دانشجو 3کار کالسی شماره  /

3-1 
26/3/99 17 

 جمع بندی و ارزیابی انتقادی و پرسش و پاسخ  دکتر احمدی جلسه قبل
 18 21/3/99 13تا  10

 

 11تا  9ساعت      31/3/99بر اساس برنامه اموزش دانشکده                 تاریخ امتحان پایان ترم:تاریخ امتحان ميان ترم 

 سایر تذکر های مهم برای دانشجویان:

 مطالب هر جلسه وابسته به جلسه قبل بوده و دانشجويان عزيز حتی المقدور غیبت نکنند. 

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

 باتوجه به همزمانی تعطیل رسمی با زمان کالس، الزم است دانشجويان محترم برای برگزاری کالس جبرانی هماهنگ نمايند. 

 



 

 


