
 

 زیستیگروه آموزشی : اپیدمیولوژی و آمار دانشکده :بهداشت     1398 -99نیمسال  اول      اپیدمیولوژی  البراتوار مهارت های معرفی درس

 سته ارشد اپيدميولوژیرشته و مقطع تحصيلی :کارشناسی ناپيو 1261027البراتوار مهارت های اپیدمیولوژی   نام و شماره درس:

 بيمارستان/ فيلد /ی پژوهشیشوراها /مرکز تحقيقات مدل سازی محل برگزاری:  و دو ساعت در هفته عملی   8- 10 شنبهدو روز و ساعت برگزاری: 

 در فيلد ساعت کار عملی 70تا  68معادل  عملی واحد 2          تعداد و نوع واحد )نظری/عملی( :

 مفاهيم و روش های امار زیستیتحقيق،  اصول اپيدميولوژی و روش :یا همزمان 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

 ،عمومیدانش   یه در دمینه مه رت ه ی محوری و فرامحوری اپیدمیولوژی در حیطهوانمندسااا دی دانیاا و    ت: هدف کلی درس

اخالق  و داده، ت ز ه و تحلیل ام ری، استنت ج   فته ه ، استخراج اطالع ت، ارتب ط ت، نی دسن ی حیطه سالمت جمعیت، مد ر ت پروژه

 ، می وره و آمودش، مد ر ت و رهبری.حرفه ای و اخالق در پژوهش

 اهداف اختصاصی درس:

شج -1 ساختار و بتوانددان شهرکردامرو برنامه های  با  شکی  شگاه علوم پز سته به دان سالمت با و به طور خاص .کز تحقيقات واب سازی در  و  مرکز تحقيقات مدل 

 آشنا گردد.البراتوار اپيدميولوژی 

 فراگرفته و استفاده نماید.با کيفيت باال  ،مرور ضمن کاربرد اپيدميولوژی در تحقيق و پژوهش راو دانش عمومی الزم  های دانشجو مهارت -2

شجو با انواع  -3 شگاه/ کميته اخالق/ کميته مالیراهای مرتبط با پژوهش )شودان شکده/ دان شی مرکز/ دان شنا  (شورای پژوه و حداقل در شده آ

 بار شرکت نماید. 1 بعنوان مشاهده گر شوراهای مذکور

با حضور در  شاوره اپيدميولوژیک طرح های تحقيقاتیفنون ارایه م)با چگونگی ارایه مشاوره های طراحی مطالعات اپيدميولوژیک آشنا انشجو د -4

 مشاوره را ارایه دهد. 5و حداقل ( مشاوره اساتيد جلسه 3

 ماید.لوم پزشکی شهرکرد اشنا گردد و از هر کدام گزارشی تهيه نبا انواع مطالعات پژوهشی، نظام های ثبت بيماریها و منابع داده ای در دانشگاه عانشجو د -5

 کنفرانس/ نشست علمی را برگزار نماید. 1در طی ترم ر نشست های علمی، کنفرانسها و سمينارهای اپيدميولوژی شرکت و حداقل ددانشجو  -6

 رفته و ارایه نماید.فراگرا مستندات اپيدميولوژیک  تهيه نمودن نحوه هداشتی منطقه/ استان آشنا شده و با معضالت و مشکالت بدانشجو  -7

 و تجربه کسب نماید. ( آشناروشهای مختلف جمع اوری داده، پاکسازی داده هابا مدیریت یک پروژه و مدیریت داده های اپيدميولوژیک)دانشجو  -8

شجو  -9 صلی اپيدميولوژیک و ... شيوه تحليلبا دان شاخص های ا سبه  ستنتاج نتایج، محا با نرم  را و افزایش توانمندی تجزیه و تحليل داده ها، ا

 (اتی در طول ترمطرح تحقيق 2حداقل برای  انجام ارایه مشاوره و ) فراگرفته و انجام دهد.افزارهای مناسب 

 شده و بکار گيرد.با اصول اخالق حرفه ای و اخالق در پژوهش و مدیریت و رهبری آشنا دانشجو  -10

 در صورتی که مطالعه همه کتاب یا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد(   -)عنوان کتاب ، نام نویسنده ، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظر در این درس منابع اصلی درس

1-Penny webb, chris bain. Essential Epidemiology. Second edition. 2011, Cambridge press. 

 ات الياسانتشار 1397و روش های آماری در تحقيقات علوم پزشکی و اپيدميولوژی با استاتا. ن. اصول علی . لشکردوست حسياحمدی -2

 https://research.skums.ac.ir/در منوهای  نگارش گزارش پایان نامه و طرح های تحقيقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکردراهنمای -3

 https://mhrc.skums.ac.ir/وب سایت  منوهای مجموعه مطالب آموزشی در-4

Kiani F Z, Ahmadi A . Barriers and Facilitating Factors of Communication in Iranian Educational Health Care Centers: A -5
.doi: 10.5812/sdme.80871 e80871.Systematic Review, Strides Dev Med Educ. Online ahead of Print ; 

 به شکل زیر ارزیابی انجام ميشود: % نمره کل 100 نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی :

و  پژوهشوویتهيه گزارشووات حضووور در جلسووات مشوواوره و ارایه مشوواوره و و  ،امتحان ميان ترم...(و حل تمرین های مرتبط در طول دوره)کوئيز، تکاليف

سمينار و کنفرانس سشت علمی یا  شرکت در جمع اوری داده های انواع مطالعات اپيدميولوژیک در ، برگزاری ن شده و واقعی،  سازی  شبيه  کار با داده های 

 و کارگاههای اپيدميولوژیپژوهشی های پيگيری و فالوآپ موردها، ارایه گزارش کار پایان نامه، شرکت در جلسات  حال انجام در فيلد، شرکت در برنامه

 کارها ثبت حضور و غياب و مستندسازیرعایت دقيق مقررات آموز،  تاخير دانشجو در کالس درس:سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و 

https://research.skums.ac.ir/
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http://dx.doi.org/10.5812/sdme.80871


 

 1398  -99اول        نیمسال  –هارت های اپیدمیولوژیالبراتوار مجدول زمان بندی ارائه برنامه درس 
آم دگی الدم دانی و    

 قبل اد شروع کالس
 رد ف ت ر خ س عت عنوا  مدرس

 دکتر احمدی مرور پيش نيازها
مرکز ، .کز تحقيقات وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکردامر ساختار

 مطالعه سرفصل ها /و البراتوار اپيدميولوژی تحقيقات مدل سازی در سالمت 
 1 1398/ 8/7 10تا  8

 جلسه قبل

 دکتر احمدی

 /و همک را 

 بحث گروهی

مه رت ه ی محوری و فرامحوری اپیدمیولوژی در کليات 

استخراج اطالع ت، ارتب ط ت،  ،عمومیدانش   یه حیطه

و داده،  نی دسن ی حیطه سالمت جمعیت، مد ر ت پروژه

اخالق حرفه ای و  ت ز ه و تحلیل ام ری، استنت ج   فته ه ،

 ، می وره و آمودش، مد ر ت و رهبریاخالق در پژوهش

 10تا  8

 و 

روز 

کامل 

10/7/  

 17/7و 

15/7 2 

 دکتر احمدی جلسه قبل
مطالعات پژوهشی، نظام های ثبت بيماریها و منابع داده ای در دانشگاه بررسی 

 در زمان های مورد نياز چندروزه نشجو/ کار دا لوم پزشکی شهرکردع

 10تا  8
22/7 3 

 دکتر احمدی جلسه قبل

شورای پژوهشی مرکز/ راهای مرتبط با پژوهش )شواشنایی با 

و حداقل در آشنا  (دانشکده/ دانشگاه/ کميته اخالق/ کميته مالی

 کار عملی /بار شرکت نماید. 1 بعنوان مشاهده گر شوراهای مذکور

 10تا  8

28/7/ 4 

 دکتر احمدی جلسه قبل

شورای پژوهشی مرکز/ راهای مرتبط با پژوهش )شواشنایی با 

و حداقل در آشنا  (دانشکده/ دانشگاه/ کميته اخالق/ کميته مالی

 بار شرکت نماید. 1 بعنوان مشاهده گر شوراهای مذکور

 10تا  8

29/8 5 

 جلسه قبل
 دکتر احمدی

 و همک را 

شاوره فنون ارایه م)مشاوره های طراحی مطالعات اپيدميولوژیک آشنا 

مشاوره  جلسه 3با حضور در  اپيدميولوژیک طرح های تحقيقاتی

 مشاوره را ارایه دهد. 5و حداقل ( اساتيد

 10تا  8

1/8 6 

 جلسه قبل
 دکتر احمدی

 و همک را 

شاوره فنون ارایه م)مشاوره های طراحی مطالعات اپيدميولوژیک آشنا 

مشاوره  جلسه 3با حضور در  اپيدميولوژیک طرح های تحقيقاتی

 مشاوره را ارایه دهد. 5و حداقل ( اساتيد

 10تا  8

6/8 7 

 جلسه قبل
 دکتر احمدی

 و همک را 

شاوره فنون ارایه م)مشاوره های طراحی مطالعات اپيدميولوژیک آشنا 

مشاوره  جلسه 3با حضور در  اپيدميولوژیک طرح های تحقيقاتی

 مشاوره را ارایه دهد. 5و حداقل ( اساتيد

 10تا  8

9/8 8 

 جلسه قبل
 دکتر احمدی

 و همک را 

شاوره فنون ارایه م)مشاوره های طراحی مطالعات اپيدميولوژیک آشنا 

مشاوره  جلسه 3با حضور در  اپيدميولوژیک طرح های تحقيقاتی

 مشاوره را ارایه دهد. 5و حداقل ( اساتيد

 10تا  8

13/8 9 

 دکتر احمدی جلسه قبل
تهيه  نحوه و هداشتی منطقه/ استان معضالت و مشکالت ببررسی 

 مستندات اپيدميولوژیک نمودن

 10تا  8
16/8 10 

 دکتر احمدی جلسه قبل
روشهای مختلف جمع مدیریت یک پروژه و مدیریت داده های اپيدميولوژیک)

 (اوری داده، پاکسازی داده ها

 10تا  8
20/8 11 

 دکتر احمدی جلسه قبل
و افزایش توانمندی تجزیه و تحليل داده ها، استنتاج  شيوه تحليل

 نتایج، محاسبه شاخص های اصلی اپيدميولوژیک

 10تا  8
27/8 12 

 اصول اخالق حرفه ای و اخالق در پژوهش و مدیریت و رهبری دکتر احمدی جلسه قبل
 13 4/9 10تا  8



 

 پژوهشیتهيه گزارشات حضور در جلسات مشاوره و ارایه مشاوره و  دکتر احمدی جلسه قبل
 10تا  8

11/9 14 

 جلسه قبل
 دکتر احمدی

 و همک را 

کار با داده های شبيه ، برگزاری نسشت علمی یا سمينار و کنفرانس

 سازی شده و واقعی

 تمام روز
18/9 15 

 دکتر احمدی جلسه قبل
شرکت در جمع اوری داده های انواع مطالعات اپيدميولوژیک در حال 

 های پيگيری و فالوآپ موردها، انجام در فيلد، شرکت در برنامه

 تمام روز
25/9 16 

 جلسه قبل1
 دکتر احمدی

 و همک را 

و کارگاههای پژوهشی ارایه گزارش کار پایان نامه، شرکت در جلسات 

 اپيدميولوژی

 تمام روز
2/10 17 

 

 : تحویل مستندات و کاربرگ ثبت فعاليتهای دانشجو برای مهارت های درستاریخ امتحان پایان ترم                 4/9/98ترم تاریخ امتحان ميان 

 سایر تذکر های مهم برای دانشجویان:

 مط لب هر جلسه وابسته به جلسه قبل بوده و دانی و    عز ز حتی المقدور غیبت نکنند. -

 در کالس حضور   بد.درب ره مط لب گفته شده ، در هر جلسه ممکن است کوئیز گرفته شود لذا دانی و ب  آم دگی قبلی  -

 ب توجه به همزم نی تعطیل رسمی ب  دم   کالس، الدم است دانی و    محترم برای برگزاری کالس جبرانی هم هنگ نم  ند. -

 همترین قسمت نمره است.حضور فعال در فيلد و جلسات مشاوره و ارایه کار عملی و برگزاری سمينار و نشست علمی و مشارکت پژوهشی م -

 در طول ترم با توجه به تعطيالت و برنامه ترميک ساعت کار عملی  68حداقل واقعی و مشارکت برای درس حضور  -

 


