
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 
 فرم طرح  دوره  دروس نظري  پزشكيدانشكده 

 
 نظري واحد  2:و نوع واحد) نظري/عملي( تعداد واحد اپیدمیولوژي اصول  درس: و شماره نام

 یک ترم مدت زمان ارائه درس: علوم پایه  -پزشكي :تحصیلي مقطعرشته و 

 طبقه اول -دانشكده پزشكي محل برگزاري: سالمتاصول خدمات  نیاز:پیشدروس 

از شنبه  -313داخلي  -12202223 تلفن و روزهاي تماس: دكتر زهرا مصطفویان مسئول برنامه:نام 
 شنبه هر هفته 2تا 

 Dr.mostafavian@mshdiau.ac.ir : یلآدرس ایم

 
 و بالیني و پایه علوم متعدد هاي دررشته دانش از اي مجموعه انسان بیماري و سالمت از ما دانش ف کلی درس:هد

 با تنها نه پزشک . پردازد مي بشري درجوامع بیماري و سالمت مطالعه به اجتماعي پزشكي . اجتماعي است پزشكي

 عواملي برحسب بیماریها توزیع دانستن با همینطور بلكه آزمایشگاهي اطالعات و بالیني معاینات ، ربیما شرح حال دانستن

از  اطالع دیگر ازسوي ، رسد مي فرد دریک بیماري صحیح تشخیص به اجتماعي طبقه و قومیت ، جنس ، چون سن
 ارسال بیماري و تشخیص صحت بر متكي خود كه اجتماعي در بیماري رویداد سطح تعیین توسط جامعه در شایع بیماریهاي

در این درس دانشجو با اصول اولیه و زیر بنایي اپیدمیولوژي آشنا مي شود تا بتواند به عنوان  باشد مي ، است مربوطه فرمهاي
ي سالمت فرد و هاي مربوط به آنها در حفظ و ارتقا ها و میزان ها و شاخص پزشک با شناخت سیماي اپیدمیولوژیک بیماري

 جمعیت فعالیت كند.
 

 :است ذیل باموارد دانشجویان آشنایي :اختصاصی اهداف 

 
 آشنایی با تعریف، کاربردها، تاریخچه و مفاهیم اپیدمیولوژی 

 درک و به کار بستن نحوه انتقال بیماری ها، تشخیص اپیدمی و روش کنترل آن 

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

 محاسبه و تفسیر اندازه های بیماری را محاسبه و تفسیر نماید. 

 درک مفهوم تاریخچه طبیعی و پیش آگهی بیماری 

 شناسایی و به کار بستن طبقه بندی انواع مطالعات در تحقیقات علوم پزشکی 

 درک و به کار بستن نحوه اندازه گیری خطر 

 باط و علیت و اصول هیل درک تفاوت بین ارت

 شناسایی معیارهای روایی آزمونهای تشخیصی 

 محاسبه شاخص های اعتبار و روایی آزمونها و برقراری ارتباط بین آنها و اصول غربالگری بیماریها

 
 
 
 
 

 



  بندی ارائه  درس جدول زمان
 

 موضوع جلسه ساعت تاریخ ردیف
 مدرس
 

 دكتر زهرا مصطفویان یولوژیمقدمه، تاریخچه، و کاربرد اپیدم   3

 یلدا روان شاددكتر  نحوه انتقال بیماری ها، اپیدمی و کنترل آن   2

1 
 دكتر زهرا مصطفویان وقوع بیماری ها: مراقبت و اندازه های ابتالء  

 یلدا روان شاددكتر  وقوع بیماری ها: اندازه های مرگ و سایر اندازه های سالمت   2

 دكتر زهرا مصطفویان (1) تاریخچه طبیعی بیماری و پیش آگهی   0

 دكتر زهرا مصطفویان (2) تاریخچه طبیعی بیماری و پیش آگهی   6

 یلدا روان شاددكتر  اصول مطالعات مقطعی و اکولوژیک -طبقه بندی انواع مطالعات   7

8 
شاهدی –اصول مطالعات مورد     یلدا روان شاددكتر  

9 
العات کوهورتاصول مط    دكتر زهرا مصطفویان 

32 
(1)اصول مطالعات مداخله ای    یلدا روان شاددكتر  

33 
(2)اصول مطالعات مداخله ای    یلدا روان شاددكتر  

32 
 دكتر زهرا مصطفویان خطای مطالعات و مخدوش کنندگی  

31 
(1) اصول و کاربرد غربالگری ارزیابی آزمون های تشخیصی    وان شادیلدا ردكتر  

32 
یلدا روان شاددكتر  (2) اصول و کاربرد غربالگری ارزیابی آزمون های تشخیصی    

30 
 دكتر زهرا مصطفویان ارتباط آماری و علیت  

36 
 دكتر زهرا مصطفویان نظام مراقبت و گزارش دهی بیماری ها  

37 
 امتحان پایان ترم 

 

 

 

 

 



 اي مشاركت فعال دانشجوپرسش و پاسخ بر مبن -: سخنرانيروش آموزشی

در -كتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این درس )عنوان :منابع اصلی درس 

 به عنوان منبع ضروري نباشد( مجلدات آن یا همهصورتي كه مطالعه همه كتاب 
 

 دكتر كورش هالكوئي نائیني -رحسین صباغیانآخرین ویرایش كتاب اپیدمیولوژي لئون گوردیس ترجمه دكت -3

2- Beaglehole/Basic Epidemiology/WHO/2007 
 همكاران و حاتمي دكتر– عمومي بهداشت آنالین كتاب -1

http://www.elib.hbi.ir/persian/PUBLIC_HEALTH_EBOOK/PUBLIC_HEALTH_INDEX1.htm 

 
 

 امكانات آموزشی 

 كالس درس 

  دیتا پروژكتور–كامپیوتر 

 وایت بورد  -ماژیک 

 

 رم مربوط به هر ارزشیابی:انحوه ارزشیابی دانشجو و ب
  ب(  پایان دوره                                                  الف(  در طول ترم  

    

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون

   38 )تشریحي( امتحان كتبي 

  هر زماني در طول دوره  3 كالسي پرسش

  هر زماني در طول دوره 3 كالسي  كوییز

 
 مقررات و انتظارات از دانشجو: )توسط گروه تعیین مي گردد(

 هر دانشجو طي دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشي  به شرح  زیر است:

  و شئونات اسالميرعایت حسن اخالق 

  الزامي بودن حضور دانشجو در كالس در ساعات ذكر شده 

 مشاركت فعال در كالس 

  جلسه در طول ترم 1نداشتن غیبت بیش از 

http://www.elib.hbi.ir/persian/PUBLIC_HEALTH_EBOOK/PUBLIC_HEALTH_INDEX1.htm

