
 

 روزانه سفرم طرح در

 کلیات اپیدمیولوژی:موضوع درس 2:ترم بهداشت عمومی :رشته تحصیلی 2:تعداد واحد اصول اپیدمیولوژیعنوان درس: 1:جلسه شماره

 دکتر مریم شکیبا تدوین کننده: بهداشت عمومیگروه آموزشی: و اهداف و کاربردهای آن آشنایی با علم اپیدمیولوژی اهداف کلی:

 فعالیت های بعد از تدریس  فعالیت های حین تدریس ای قبل از تدریس:فعالیت ه

 (ف جزئیاهدارئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 سیلهو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

فعالیت  شیوه ارزشیابی و

 های تکمیلی

 

 علم اپیدمیولوژیمعرفی 

 

 

 اهداف و کاربردهای اپیدمیوژی

 

گذار اپیدمیولوژیک و 

 دموگرافیک

 

 

 

 

 

 

 شناختی علوم مرتبط با سالمت را  تمیز دهد
درک 

 و فهم

چند رسانه ای :  تهیه محتوا بصورت فیلم  

 آموزشی و ارائه فایل های متنی

تعامل 

از 

 طریق:

سامانه 

 نوید

اسکای 

 روم

پیام 

رسان 

های 

 یمجاز

 ایمیل

برنامه  -اینترنت

کمتازیا جهت 

 -تولید محتوا

 flashبرنامه 

player  جهت

 -پخش محتوا

 -سامانه نوید

پاور  -اسکای روم

 PDF -پوینت
 

2 

طراحی تکلیف و پاسخ به 

 آن در مهلت مقرر

علم اپیدمیولوژی را از نظر واژه شناسی تعریف 

 کند
 2 دانش شناختی

 10 دانش شناختی میولوژی را شرح دهدتحوالت تاریخی علم اپید

 شناختی اجزای مختلف مطالعه جان اسنو را مشخص کند

تجزی 

و 

 تحلیل

10 

تعاریف اپیدمیولوژی در طول تاریخ را توصیف 

 کند
 5 دانش شناختی

استنتاج از تعاریف مختلف اپیدمیولوژی را 

 خالصه کند
 شناختی

درک 

 و فهم
5 

 7 دانش شناختی مع علم اپیدمیولوژی را بیان کندتعریف جا

 4 دانش شناختی اهداف اپیدمیولوژی را نام ببرد

 شناختی تفاوت اپیدمیولوژی و پزشکی را تمیز دهد. 
درک 

 و فهم
4 

 10 دانش شناختی مراحل گذار اپیدمیولوژیک را توضیح دهد

 10 دانش شناختی دمراحل گذار دموگرافیک را توضیح ده

 منابع :

 اپیدمیولوژی لئون گوردیس، ترجمه : کوروش  هوالکوئی ، حسین صباغیان

 کتاب جامعه بهداشت عمومی، جلد دوم

 .اصول اپیدمیولوژی مازنر، ترجمه : حسین ، ملک افضلی . کیومرث ، ناصری

 جلد اول–درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی 

 99ر شهریو تاریخ تنظیم:
رنامه ب -سامانه نوید عرصه آموزش:

 اسکای روم
 دقیقه 70: مدت جلسه



 

 

 

 سیر طبیعی بیماری و سطوح پیشگیریموضوع درس: 2ترم: بهداشت عمومی رشته تحصیلی: 2تعداد واحد: اصول اپیدمیولوژیعنوان درس: 2جلسه شماره:

 دکتر مریم شکیبا تدوین کننده: بهداشت عمومیوه آموزشی:گر آشنایی با سیر بیماری و سطوح پیشگیری از بیماری اهداف کلی:

 فعالیت های بعد از تدریس  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 وسیله -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت 

 های تکمیلی

 مارییب طبیعی سیر

 مراحل مختلف بیماری

 سطح اول پیشگیری 

 پیشگیری سطح دوم

 پیشگیری سطح سوم

 پیشگیری سطح چهارم

 

 

 

 

 

 

 دانش شناختی سیر طبیعی بیماری را تعریف کند

چند رسانه ای :  تهیه محتوا بصورت فیلم  

 ئه فایل های متنیآموزشی و ارا

تعامل 

از 

 طریق:

سامانه 

 نوید

اسکای 

 روم

پیام 

رسان 

های 

 مجازی

 ایمیل

برنامه  -اینترنت

کمتازیا جهت 

 -تولید محتوا

 flashبرنامه 

player  جهت

 -پخش محتوا

 -سامانه نوید

 -اسکای روم

 -پاور پوینت
PDF 
 

2 

طراحی تکلیف و پاسخ به 

 آن در مهلت مقرر

 5 دریافت عاطفی یر بیماری توجه کند.به اهمیت شناخت  س

سیر بیماری از دیدگاه پیشگیری و بالینی را 

 تمیز دهد. 
 10 ادراک شناختی

 15 دانش شناختی مراحل مختلف بیماری را توضیح دهد.

 3 دانش شناختی پیشگیری را تعریف کند

سطوح پیشگیری را با توجه به سیر بیماری 

 مشخص کند
 شناختی

تجزیه 

و 

 تحلیل

7 

اهمیت پیشگیری نخستین در بیماریهای 

 غیرواگیر را به زبان خود شرح دهد. 
 10 ادراک شناختی

 5 دانش شناختی پیشگیری سطح اول را تعریف کند

 5 دانش شناختی راهبردهای پیشگیری اولیه را شرح دهد.

 10 دانش شناختی کندپیشگیری سطح دوم و سوم را تعریف 

 5 ادراک شناختی مثالهایی از پیشگیری سطح دوم و سوم ذکر کند

 10 دانش شناختی پیشگیری سطح چهارم را تعریف کند. 

به اهمیت پیشگیری  سطح چهارم در کاهش 

 آسیب به بیمار توجه کند
 10 دریافت عاطفی 

 منابع :

 ترجمه : کوروش ، هوالکوئی ، حسین صباغیاناپیدمیولوژی لئون گوردیس، 

 کتاب جامعه بهداشت عمومی، جلد دوم

 .اصول اپیدمیولوژی مازنر، ترجمه : حسین ، ملک افضلی . کیومرث ، ناصری

 99شهریور  تاریخ تنظیم:
رنامه ب -سامانه نوید عرصه آموزش:

 اسکای روم
 100: همدت جلس



 

 جلد اول–درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی 

 
  

 مفهوم بیماری و علیتموضوع درس: 2ترم: بهداشت عمومی رشته تحصیلی: 2تعداد واحد: اصول اپیدمیولوژیعنوان درس: 3جلسه شماره:

 دکتر مریم شکیبا تدوین کننده: بهداشت عمومی :گروه آموزشی ادگیری مفهوم و اصول علیتی -مفهوم بیماری از دیدگاه اپیدمیولوژی  اهداف کلی:

 فعالیت های بعد از تدریس  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 سیلهو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت 

 های تکمیلی

 چگونگی رخداد بیماری

 عوامل موثر در ایجاد بیماری

 مدلهای بوم شناختی

 مدل مثلت

 مدل چرخ 

 مدل علیتی

 رابطه و علیت

 معیارهای علیت

 انواع روابط علًی

 

 

 

 

 

رخداد بیماری را از دیدگاه اپیدمیولوژی 

 توضیح دهد.
 دانش شناختی

چند رسانه ای :  تهیه محتوا بصورت فیلم  

 ئه فایل های متنیآموزشی و ارا

تعامل 

از 

 طریق:

سامانه 

 نوید

اسکای 

 روم

پیام 

رسان 

های 

 مجازی

 ایمیل

برنامه  -اینترنت

کمتازیا جهت 

 -تولید محتوا

 flashبرنامه 

player  جهت

 -پخش محتوا

 -سامانه نوید

 -اسکای روم

 -پاور پوینت
PDF 
 

5 

طراحی تکلیف و پاسخ به 

 آن در مهلت مقرر

 10 دانش شناختی اد بیماریها را نام ببردعوامل موثر در ایج

به اهمیت مدلهای بوم شناسی در توجیه بیماری 

 توجه کند. 
 3 دریافت عاطفی

 7 دانش شناختی اجزای مدل مثلت اپیمیولوژی را توضیح دهد

 5 دانش شناختی مدل چرخ را شرح دهد

 10 انشد شناختی ی مدل علیتی را بیان کند.  اجزا

 10 ادراک شناختی مفهوم رابطه و علیت را تمیز دهد

 5 دانش شناختی فرضیات کخ برای بیان ارتباط علیتی را نام ببرد

 10 دانش شناختی ضوابط علیتی هیل را توضیح دهد

مثالهایی برای هر یک از انواع روابط علیتی 

 ذکر کند.
 5 ادراک شناختی

 : منابع

 اپیدمیولوژی لئون گوردیس، ترجمه : کوروش ، هوالکوئی ، حسین صباغیان

 کتاب جامعه بهداشت عمومی، جلد دوم

 .اصول اپیدمیولوژی مازنر، ترجمه : حسین ، ملک افضلی . کیومرث ، ناصری

 جلد اول–درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی 

 99شهریور  تاریخ تنظیم:
رنامه ب -یدسامانه نو عرصه آموزش:

 اسکای روم
 دقیقه 70مدت جلسه:



 

  

 اندازه گیری رخداد بیماریموضوع درس: 2ترم: بهداشت عمومی رشته تحصیلی: 2تعداد واحد: اصول اپیدمیولوژیعنوان درس: 4جلسه شماره:

 شکیبادکتر مریم  تدوین کننده: بهداشت عمومی :گروه آموزشی اندازه گیری رخداد بیماری شاخصهای اهداف کلی:

 فعالیت های بعد از تدریس  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 سیلهو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت 

 تکمیلیهای 

 اهمیت اندازه گیری بیماری

 معرفی شاخصهای نسبت و سهم

 نسبت شانس

 میزان شیوع

 میزان بروز

 بروز تجمعی

 چگالی بروز

 شاخصهای اندازه گیری ابتال

 شاخصهای اندازه گیری مرگ

 شاخصهای اندازه گیری باروری

 

 

 

 

 

 

 

را توضیح اهمیت اندازه گیری بیماری دالیل 

 دهد. 
 دانش شناختی

د رسانه ای :  تهیه محتوا بصورت فیلم  چن

 آموزشی و ارائه فایل های متنی

تعامل 

از 

 طریق:

سامانه 

 نوید

اسکای 

 روم

پیام 

رسان 

های 

 مجازی

 ایمیل

برنامه  -اینترنت

کمتازیا جهت 

 -تولید محتوا

 flashبرنامه 

player  جهت

 -پخش محتوا

 -سامانه نوید

 -اسکای روم

 -پاور پوینت
PDF 
 

3 

لیف و پاسخ به طراحی تک

 آن در مهلت مقرر

شاخصهای توصیف متغیرهای کبفی را تعریف 

 کند
 5 دانش شناختی

شاخصهای اندازه گیری مبتنی بر نسبت را نام 

 .و تعریف کند ببرد
 10 دانش شناختی

برای هر یک از شاخصهای مبتنی بر نسبت 

 مثالی ذکر کند. 
 5 ادراک شناختی

 10 دانش شناختی های مبتنی بر میزان را تعریف کندانواع شاخص

 10 ادراک شناختی تقاوت میزان بروز و چکالی بروز را تمیز دهد. 

تجمعی و  بروز ، شاخصهای میزان شیوع 

 را محاسبه کند چگالی بروز
 15 کاربرد شناختی

انواع شاخصهای اندازه گیری  در اپیدمیولوژی 

 را نام ببرد
 2 دانش شناختی

انواع شاخهای اندازه گیری مرگ را تعریف 

 کند. 
 10 دانش شناختی

انواع شاخهای اندازه گیری باروری را تعریف 

 کند.
 10 دانش شناختی

 منابع :

 اپیدمیولوژی لئون گوردیس، ترجمه : کوروش ، هوالکوئی ، حسین صباغیان

 کتاب جامعه بهداشت عمومی، جلد دوم

 .اصول اپیدمیولوژی مازنر، ترجمه : حسین ، ملک افضلی . کیومرث ، ناصری

 جلد اول–درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی 

 99شهریور  تاریخ تنظیم:
رنامه ب -سامانه نوید عرصه آموزش:

 اسکای روم
 دقیقه 80: مدت جلسه

 



 

 غربالگریموضوع درس: 2ترم: بهداشت عمومی تحصیلی:رشته  2تعداد واحد: اصول اپیدمیولوژیعنوان درس: 5جلسه شماره:

 دکتر مریم شکیبا تدوین کننده: بهداشت عمومی :گروه آموزشی مفاهیم غربالگری و ویژگیهای آزمون غربالگریآشنایی با  اهداف کلی:

 فعالیت های بعد از تدریس  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:

 (جزئیاهداف رئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 سیلهو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت 

 های تکمیلی

 مفاهیم غربالگری

رویکردها و اصول برنامه 

 غربالگری

 آزمون غربالگری مشخصات

 حساسیت آزمون

 آزمونویژگی 

 پایایی آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانش شناختی آزمون  غربالگری را تعریف کند. 

چند رسانه ای :  تهیه محتوا بصورت فیلم  

 آموزشی و ارائه فایل های متنی

تعامل 

از 

 طریق:

سامانه 

 نوید

اسکای 

 روم

پیام 

رسان 

های 

 مجازی

 ایمیل

برنامه  -اینترنت

کمتازیا جهت 

 -تولید محتوا

 flashبرنامه 

player  جهت

 -پخش محتوا

 -سامانه نوید

 -اسکای روم

 -پاور پوینت
PDF 
 

2 

طراحی تکلیف و پاسخ به 

 آن در مهلت مقرر

 2 ادراک شناختی آزمون تشخیصی و غربالگری را تمیز دهد

 2 ادراک شناختی مثالهایی از آزمون غربالگری ذکر کند.  

 5 دانش شناختی ام ببردانواع رویکردهای آزمون غربالگری را ن

 5 دانش شناختی اصول اساسی برنامه های غربالگری را بیان کند

 2 ادراک شناختی آزمون غربالگری را نام ببرد مشخصات

اعتبار آزمون را تعریف کند و اجزای آن را 

 بیان کند
 5 دانش شناختی

 15 کاربرد تیشناخ شاخصهای حساسیت و ویژگی را محاسبه کند

تاثیر نقطه برش متغیرهای کمی بر شلخصهای 

 حساسیت و ویژگی را بیان کند.  
 15 دانش شناختی

شرایط استفاده از تستهای با حساسیت باال را 

 ذکر کند
 7 ادراک شناختی

شرایط استفاده از تستهای با ویژگی  باال را ذکر 

 کند
 7 ادراک شناختی

 :منابع 

 اپیدمیولوژی لئون گوردیس، ترجمه : کوروش ، هوالکوئی ، حسین صباغیان

 کتاب جامعه بهداشت عمومی، جلد دوم

 .اصول اپیدمیولوژی مازنر، ترجمه : حسین ، ملک افضلی . کیومرث ، ناصری

 جلد اول–درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی 

 99شهریور  تاریخ تنظیم:
رنامه ب -دسامانه نوی عرصه آموزش:

 اسکای روم
 دقیقه 70: مدت جلسه



 
 

 بخش دوم -غربالگریموضوع درس: 2ترم: بهداشت عمومی رشته تحصیلی: 2تعداد واحد: اصول اپیدمیولوژیعنوان درس: 6جلسه شماره:

 دکتر مریم شکیبا تدوین کننده: بهداشت عمومی :گروه آموزشی آشنایی با مفاهیم غربالگری و ویژگیهای آزمون غربالگری اهداف کلی:

 فعالیت های بعد از تدریس  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 سیلهو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

فعالیت شیوه ارزشیابی و 

 های تکمیلی

شرایط موثر بر حساسیت و 

 ویژگی آزمون

 ارزش اخباری مثبت

 ارزش اخباری منفی

شرایط موثر بر ارزش اخباری 

 آزمون

 پایایی آزمون

 عوامل موثر بر پایایی

 ضریب کاپا

و عوامل موثر بر  زمونبازده آ

 آن

 

 

 

 

 

 

 

تاثیر شرایط مختلف بر حساسیت  و ویژگی 

 کند آزمون را پیش بینی
 ادراک شناختی

چند رسانه ای :  تهیه محتوا بصورت فیلم  

 آموزشی و ارائه فایل های متنی

تعامل 

از 

 طریق:

سامانه 

 نوید

اسکای 

 روم

پیام 

رسان 

های 

 مجازی

 ایمیل

برنامه  -اینترنت

کمتازیا جهت 

 -تولید محتوا

 flashبرنامه 

player  جهت

 -پخش محتوا

 -سامانه نوید

 -اسکای روم

 -ینتپاور پو
PDF 
 

10 

طراحی تکلیف و پاسخ به 

 آن در مهلت مقرر

کاربردهای ارزش اخباری و اعتبار آزمون را  

 تمیز دهد.
 5 دانش شناختی

ارزش اخباری مثبت و منفی آزمون را تعریف 

 کند
 5 ادراک شناختی

ارزش اخباری مثبت و منفی آزمون را محاسبه 

 کند
 10 کاربرد شناختی

آزمون را  اعتباررتباط ارزش اخباری با ا

 مشخص کند.
 شناختی

تجزیه 

و 

 تحلیل

5 

شرایط موثر بر باالبردن ارزش اخباری آزمون 

 را توضیح دهد
 10 دانش شناختی

 2 دانش شناختی پایایی آزمون را تعریف کند

 8 کاربرد شناختی عوامل موثر بر پایایی آزمون را نام ببرد

اندازه توافق بین مشاهده کنندگان را محاسبه 

 کند
 10 دانش شناختی

 5 دانش شناختی بازده آزمون را تعریف کند

 5 دانش شناختی عوامل موثبر بر بازده آزمون را توضیح دهد.

ات الزم برای اجرای برنامه غربالگری را مالحظ

 نام ببرد
 5 دانش شناختی

 منابع :

 یدمیولوژی لئون گوردیس، ترجمه : کوروش ، هوالکوئی ، حسین صباغیاناپ

 کتاب جامعه بهداشت عمومی، جلد دوم

 99شهریور  تاریخ تنظیم:
نامه رب -سامانه نوید عرصه آموزش:

 اسکای روم
 دقیقه 80مدت جلسه:



 

 .اصول اپیدمیولوژی مازنر، ترجمه : حسین ، ملک افضلی . کیومرث ، ناصری

 جلد اول–درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی 

 

 روشهای جمع آوری اطالعاتموضوع درس: 2ترم: بهداشت عمومی رشته تحصیلی: 2تعداد واحد: اصول اپیدمیولوژیعنوان درس: 7جلسه شماره : 

 م شکیبادکتر مری تدوین کننده: بهداشت عمومی :گروه آموزشی روشهای مختلف جمع آوری اطالعاتآشنایی با  اهداف کلی:

 فعالیت های بعد از تدریس  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 سیلهو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت 

 ی تکمیلیها

 

معرفی روشهای مختلف 

 گردآوری داده ها

 اطالعات و مدارک موجود

 مشاهده

 مصاحبه

 پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

روشهای مختلف جمع آوری داده های 

 پژوهشی را نام ببرد
 دانش شناختی

چند رسانه ای :  تهیه محتوا بصورت فیلم  

 آموزشی و ارائه فایل های متنی

تعامل 

از 

 طریق:

سامانه 

 نوید

سکای ا

 روم

پیام 

رسان 

های 

 مجازی

 ایمیل

برنامه  -اینترنت

کمتازیا جهت 

 -تولید محتوا

 flashبرنامه 

player  جهت

 -پخش محتوا

 -سامانه نوید

 -اسکای روم

 -پاور پوینت
PDF 
 

3 

طراحی تکلیف و پاسخ به 

 آن در مهلت مقرر

مزایا و معایب استفاده از اطالعات و مدارک 

اده های پژوهش را موجود برای جمع آوری د

 ذکر کند

 7 دانش شناختی

روش مشاهده برای جمع آوری اطالعات را 

 شرح دهد.
 شناختی

 دانش
5 

 2 دانش شناختی انواع مختلف مشاهده را نام ببرد .

 5 ادراک شناختی روشهای مختلف مشاهده را تمیز دهد.

 10 دانش تیشناخ محدودیتهای روش مشاهده را توضیح دهد

روش مصاحبه برای جمع آوری اطالعات را 

 شرح دهد.
 10 دانش شناختی

 5 دانش شناختی انواع مصاحبه را توضیح دهد.

 10 دانش شناختی مزایا و معایب مصاحبه را نام ببرد.

روش پرسشنامه برای جمع آوری اطالعات را 

 شرح دهد.
 10 دانش شناختی

اع پرسشنامه براساس ماهیت و نحوه اجرا را انو

 نام ببرد
 5 دانش شناختی

 10 دانش شناختی نکات مهم طراحی پرسشنامه را ذکر کند. 



 

 10 دانش شناختی و معایب استفاده از پرسشنامه را بیان کند.  امزای

 منابع :

 اپیدمیولوژی لئون گوردیس، ترجمه : کوروش ، هوالکوئی ، حسین صباغیان

 کتاب جامعه بهداشت عمومی، جلد دوم

 .اصول اپیدمیولوژی مازنر، ترجمه : حسین ، ملک افضلی . کیومرث ، ناصری

 جلد اول–اجتماعی  پزشکیدرسنامه طب پیشگیری و 

 99شهریور  تاریخ تنظیم:
 برنامه -سامانه نوید عرصه آموزش:

 اسکای روم
 دقیقه 90: مدت جلسه

 
 
 

 خش اولب -انواع مطالعات اپیدمیولوژی موضوع درس: 2ترم: بهداشت عمومی رشته تحصیلی: 2تعداد واحد: اصول اپیدمیولوژیعنوان درس: 8جلسه شماره : 

 مریم شکیبا دکتر تدوین کننده: بهداشت عمومی :گروه آموزشی مطالعات اپیدمیولوژی توصیفی اهداف کلی:

 فعالیت های بعد از تدریس  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 سیلهو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

ت شیوه ارزشیابی و فعالی

 های تکمیلی

 

 

 

 

 

تقسیم بندی مطالعات 

یک براساس تعریف وژاپیدمیول

 علم اپیدمیولوژی

 مراحل مطالعات توصیفی

 ویزگیهای مطالعات توصیفی

 اندازه بیماری

 الگوهای زمان، مکان، شخص

 انواع مطالعات توصیفی

 مزایا و معایب مطالعات توصیفی

 اهداف مطالعات توصیفی
 

 

 

توصیفی و تحلیلی را  مطالعات اپیدمیولوژی

 تمیز دهد
 ادراک شناختی

چند رسانه ای :  تهیه محتوا بصورت فیلم  

 آموزشی و ارائه فایل های متنی

تعامل 

از 

 طریق:

سامانه 

 نوید

اسکای 

 روم

پیام 

رسان 

های 

 مجازی

 ایمیل

برنامه  -اینترنت

کمتازیا جهت 

 -تولید محتوا

 flashبرنامه 

player  جهت

 -پخش محتوا

 -نویدسامانه 

 -اسکای روم

 -پاور پوینت
PDF 
 

3 

طراحی تکلیف و پاسخ به 

 آن در مهلت مقرر

 5 دانش شناختی دو جنبه اصلی مطالعات توصیفی  را شرح دهد.

 شناختی مراحل مطالعات توصیفی را ذکر کند.
 دانش

5 

جمعیت پایه برای بررسی فراوانی بیماری را 

 توصیف کند.
 شناختی

 دانش
5 

معیارهای تعریف بیماری برای محاسبه فراوانی 

 را ذکر کند. 
 10 دانش شناختی

را برای  محاسبه  عدو شاخص بروز و شیو

 اندازه بیماری تمیز دهد
 5 ادراک شناختی

 10 دانش شناختی الگوهای زمانی توزیع بیماری را نام ببرد

ا بیان اهمیت بررسی توزیع مکانی  بیماریها ر

 کند.
 5 دانش شناختی

مثالهایی از انواع الگوهای مکانی بیماریها ذکر 

 کند
 10 ادراک شناختی



 

های شخص در اپیدمیولوژی توصیفی را یویژگ

 توضیح دهد
 10 دانش شناختی

 10 دانش شناختی انواع مطالعات توصیفی را نام ببرد

طالعات مثالهایی برای هر یک از انواع م

 توصیفی ذکر کند. 
 5 ادراک شناختی

ویژگیها، مزایا و معایب  مطالعه اکولوژیک را 

 شرح دهد
 10 دانش شناختی

 3 دانش شناختی اهداف مطالعات توصیفی را نام ببرد

 منابع :

 اپیدمیولوژی لئون گوردیس، ترجمه : کوروش ، هوالکوئی ، حسین صباغیان

 اشت عمومی، جلد دومکتاب جامعه بهد

 .اصول اپیدمیولوژی مازنر، ترجمه : حسین ، ملک افضلی . کیومرث ، ناصری

 جلد اول–درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی 

 99شهریور  تاریخ تنظیم:
رنامه ب -سامانه نوید عرصه آموزش:

 اسکای روم
 دقیقه 100: مدت جلسه

 
 

 خش دومب -انواع مطالعات اپیدمیولوژی موضوع درس: 2ترم: بهداشت عمومی رشته تحصیلی: 2تعداد واحد: وژیاصول اپیدمیولعنوان درس: 9جلسه شماره : 

 دکتر مریم شکیبا تدوین کننده: بهداشت عمومی :گروه آموزشی شاهدی-: مطالعات مقطعی و موردمطالعات اپیدمیولوژی تحلیلی اهداف کلی:

 فعالیت های بعد از تدریس  ن تدریسفعالیت های حی فعالیت های قبل از تدریس:

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 سیلهو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت 

 های تکمیلی

 تقسیم بندی انواع مطالعات

 ت مقطعیطراحی مطالعا

 تحلیل مطالعات مقعطی

 طراحی مطالعات مورد شاهدی

 گروه مورد

 گروه شاهد

 مخدوش کنندگی

 همسان سازی

 محاسبه نسبت شانس

مزایا و معایب مطالعات مورد 

 شاهدی

 ادراک شناختی تقسیم بندی انواع مطالعات را ذکر کند

چند رسانه ای :  تهیه محتوا بصورت فیلم  

 فایل های متنی آموزشی و ارائه

تعامل 

از 

 طریق:

سامانه 

 نوید

اسکای 

 روم

پیام 

رسان 

های 

 مجازی

برنامه  -اینترنت

کمتازیا جهت 

 -تولید محتوا

 flashبرنامه 

player  جهت

 -پخش محتوا

 -سامانه نوید

 -اسکای روم

 -پاور پوینت
PDF 
 

5 

طراحی تکلیف و پاسخ به 

 آن در مهلت مقرر

یسه در مطالعات اهمیت وجود گروه مقا

اپیدمیولوژی  تحلیلی را به زبان خود شرح 

 دهد.

 5 دانش شناختی

طراحی تحلیلی مطالعات مقطعی را توضیح 

 دهد
 شناختی

 دانش
5 

روش محاسبه تحلیلی مطالعات مقطعی را 

  انجام دهد
 شناختی

 کاربرد
5 

اهدی را توضیح ش-طراحی مطالعات مورد

 دهد
 4 دانش شناختی



 

 

 

 

 

 

 

 

منایع و روشهای انتخاب گروه مورد را بیان 

 کند.
 دانش شناختی

 ایمیل
10 

 10 دانش شناختی منابع گروه شاهد  نام ببرد

قابل قیاس بودن و معرف جامعه بودن در 

 انتخاب گروه شاهد را تمیز دهد.
 5 ادراک شناختی

خصوصیات متغیرهای مخدوش کننده را توضیح 

 دهد
 5 دانش یشناخت

 5 دانش شناختی همسان سازی را تعریف کند.

 5 دانش شناختی انواع همسان سازی را توضیح دهد

مثالهایی از روشهای اندازه گیری مواجهه ذکر 

 کند
 5 ادراک شناختی

 شناختی شاخص نسبت شانس را تفسیر کند

تجزیه 

و 

 تحلیل

5 

مورد شاهدی را نام مزایا و معایب مطالعات 

 ببرد
 5 دانش شناختی

 منابع :

 اپیدمیولوژی لئون گوردیس، ترجمه : کوروش ، هوالکوئی ، حسین صباغیان

 کتاب جامعه بهداشت عمومی، جلد دوم

 .اصول اپیدمیولوژی مازنر، ترجمه : حسین ، ملک افضلی . کیومرث ، ناصری

 ولجلد ا–درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی 

 99شهریور  تاریخ تنظیم:
رنامه ب -سامانه نوید عرصه آموزش:

 اسکای روم
 دقیقه 90: مدت جلسه

 
 

 سومخش ب -انواع مطالعات اپیدمیولوژی موضوع درس: 2ترم: بهداشت عمومی رشته تحصیلی: 2تعداد واحد: اصول اپیدمیولوژیعنوان درس: 10جلسه شماره : 

 دکتر مریم شکیبا تدوین کننده: بهداشت عمومی :آموزشی گروه مطالعات همگروهی اهداف کلی:

 فعالیت های بعد از تدریس  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 لهسیو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت 

 های تکمیلی

 

 تعریف همگروه
 دانش شناختی همگروه را تعریف کند

ای :  تهیه محتوا بصورت فیلم  چند رسانه 

 آموزشی و ارائه فایل های متنی

تعامل 

از 

برنامه  -اینترنت

کمتازیا جهت 
5 

سخ به طراحی تکلیف و پا

 آن در مهلت مقرر



 

 طراحی مطالعات همگروهی

منابع انتخاب گروههای مورد 

 مطالعه

 روشهای سنجش پیامد

 محاسبه خطر نسبی

 انواع مطالعات همگروهی

مزایا و معایب مطالعات 

 همگروهی

 

 

 

 

 

 

 دانش شناختی طراحی مطالعات همگروهی را توضیح دهد
 طریق:

سامانه 

 نوید

اسکای 

 روم

پیام 

رسان 

های 

 مجازی

 ایمیل

 -تولید محتوا

 flashبرنامه 

player  جهت

 -پخش محتوا

 -سامانه نوید

 -اسکای روم

 -پاور پوینت
PDF 
 

10 

منابع انتخاب افراد هگروه مواجهه یافته را نام 

 ببرد
 شناختی

 دانش
10 

مثالهایی از مطالعات همگروهی با انتحاب 

 همگروه از منابع مختلف ذکر کند.
 شناختی

 ادراک
10 

 5 دانش شناختی روههای مقایسه راتوضیح دهدانواع انتخاب گ

روشهای مختلف سنجش پیامد در مطالعات 

 همگروهی را بیان کند
 5 دانش شناختی

انواع مطالعات همگروهی را نام ببرد و توشیح 

 دهد
 10 دانش شناختی

 10 دانش شناختی را شرح دهدهمگروهی مزایا و معایب مطالعات 

 منابع :

 اپیدمیولوژی لئون گوردیس، ترجمه : کوروش ، هوالکوئی ، حسین صباغیان

 کتاب جامعه بهداشت عمومی، جلد دوم

 .اصول اپیدمیولوژی مازنر، ترجمه : حسین ، ملک افضلی . کیومرث ، ناصری

 جلد اول–درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی 

 99شهریور  تاریخ تنظیم:
نامه بر -سامانه نوید عرصه آموزش:

 اسکای روم
 دقیقه 80: مدت جلسه

 

 چهارمخش ب -انواع مطالعات اپیدمیولوژی موضوع درس: 2ترم: بهداشت عمومی رشته تحصیلی: 2تعداد واحد: اصول اپیدمیولوژیعنوان درس: 11جلسه شماره : 

 کیبادکتر مریم ش تدوین کننده: بهداشت عمومی :گروه آموزشی مطالعات مداخله ای اهداف کلی:

 فعالیت های بعد از تدریس  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 سیلهو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت 

 کمیلیهای ت

 

 

 

 

 هرم تولید شواهد

 انواع مطالعات مداخله ای

 دانش شناختی هرم مطالعات برای تولید شواهد را توضیح دهد

چند رسانه ای :  تهیه محتوا بصورت فیلم  

 آموزشی و ارائه فایل های متنی

تعامل 

از 

 طریق:

سامانه 

 نوید

اسکای 

برنامه  -اینترنت

کمتازیا جهت 

 -تولید محتوا

 flashبرنامه 

player  جهت

 -پخش محتوا

5 

طراحی تکلیف و پاسخ به 

 آن در مهلت مقرر
 4 ادراک شناختی مطالعات مداخله ای و همگروهی را تمیز دهد

 شناختی انواع مطالعات مداخله ای را نام ببرد
 دانش

2 



 

انواع مطالعات کارآزمایی 

 شاهد دار

 اهداف مطالعات مداخله ای

 مراحل مطالعات مداخله ای

 جمعیت مرجع 

 معیارهای ورود و خروج

 تصادفی سازی

 کورسازی

 دوشهای سنجش پیامد

 تحلیل مطالعات مداخله ای

 مراحل تایید دارو

 تجربی مطالعات نیمه

 

 

 

انواع مطالعات کارآزمایی شاهد دار را نام 

 بردب
 شناختی

 روم دانش

پیام 

رسان 

های 

 مجازی

 ایمیل

 -سامانه نوید

 -اسکای روم

 -پاور پوینت
PDF 
 

4 

 4 ادراک شناختی اهداف مطالعات مداخله ای را بیان کند

 10 دانش شناختی طراحی مطالعات مداخله ای را توضیح دهد

 10 دانش شناختی جمعیت مرجع و مورد مطالعه را تمیز دهد

 10 دانش شناختی معیارهای ورود و خروج را تعریف کند 

 5 ادراک شناختی رت وجود شاهد را مشخص کندضرو

 10 دانش شناختی تصادفی سازی را تعریف کند

اهمیت تصادفی سازی در مطالعات مداخله ای 

 را توضیح دهد
 5 دانش شناختی

 10 دانش شناختی روشهای تصادفی سازی را توضیح دهد

 2 ادراک تیشناخ مهمترین روش تصادفی ازی را نام ببرد

 5 دانش شناختی کورسازی  را تعریف کند

انواع روشهای کورسازی را نام ببرد و توضیح 

 دهد

 دانش شناختی
5 

 5 دانش شناختی روشهای ارزیابی پیامد را نام ببرد

انواع روشهای تحلیل داده ها در مطالعات 

 کارآزمایی بالینی را نام ببرد

 دانش شناختی
6 

مراحل کارآزمایی بالینی برای تایید دارو را 

 دهد تمیز

 ادراک شناختی
10 

 5 دانش شناختی مشخصات مطالعات نیمه تجربی را بیان کند

 منابع :

 اپیدمیولوژی لئون گوردیس، ترجمه : کوروش ، هوالکوئی ، حسین صباغیان

 کتاب جامعه بهداشت عمومی، جلد دوم

 .لوژی مازنر، ترجمه : حسین ، ملک افضلی . کیومرث ، ناصریاصول اپیدمیو

 جلد اول–درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی 

 99شهریور  تاریخ تنظیم:
رنامه ب -سامانه نوید عرصه آموزش:

 اسکای روم
 دقیقه 120:مدت جلسه

 

 برآوردهای خطر موضوع درس: 2ترم: داشت عمومیبه رشته تحصیلی: 2تعداد واحد: اصول اپیدمیولوژیعنوان درس: 11جلسه شماره : 



 

 دکتر مریم شکیبا تدوین کننده: بهداشت عمومی :گروه آموزشی آشنایی با محاسبه برآوردهای خطر در انواع مطالعات اپیدمیولوژی اهداف کلی:

 فعالیت های بعد از تدریس  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:

 (داف جزئیاهرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 سیلهو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت 

 های تکمیلی

 انواع براوردهای خطر

 نسبت شانس

 خطر نسبی

 خطر منتسب

 تعداد الزم برای درمان

 دانش شناختی تعریف کندبراورد خطر را 

چند رسانه ای :  تهیه محتوا بصورت فیلم  

 آموزشی و ارائه فایل های متنی

تعامل 

از 

 طریق:

سامانه 

 نوید

اسکای 

 روم

پیام 

رسان 

های 

 مجازی

 ایمیل

برنامه  -اینترنت

کمتازیا جهت 

 -تولید محتوا

 flashبرنامه 

player  جهت

 -پخش محتوا

 -سامانه نوید

 -اسکای روم

 -ر پوینتپاو
PDF 
 

5 

طراحی تکلیف و پاسخ به 

 آن در مهلت مقرر

 4 ادراک شناختی انواع برآوردهای خطر را نامن ببرد

شاخص نسبت شانس برای تحلیل مطالعات 

 دی را توضیح دهدشاه-مورد
 4 دانش شناختی

 10 کاربرد شناختی شاخص نسبت شانس را محاسبه کند. 

 10 کاربرد شناختی را محاسبه کندشاخص خطر نسبی 

 شناختی شاخص خطر نسبی را تفسیر کند

تجزیه 

و 

 تحلیل

5 

 10 دانش شناختی شاخص خطر منتسب را محاسبه کند

 10 دانش شناختی شاخص خطر منتسب را تفسیر کند

)تعداد الزم برای درمان( را  NNTشاخص 

 محاسبه کند

 کاربرد شناختی
4 

 2 دانش شناختی مراحل مطالعات مداخله ای را شرح دهد

 منابع :

 اپیدمیولوژی لئون گوردیس، ترجمه : کوروش ، هوالکوئی ، حسین صباغیان

 کتاب جامعه بهداشت عمومی، جلد دوم

 .اصول اپیدمیولوژی مازنر، ترجمه : حسین ، ملک افضلی . کیومرث ، ناصری

 جلد اول–کی اجتماعی درسنامه طب پیشگیری و پزش

 99شهریور  تاریخ تنظیم:
رنامه ب -سامانه نوید عرصه آموزش:

 اسکای روم
 دقیقه 65:مدت جلسه

 
 
 

 همه گیری موضوع درس: 2ترم: بهداشت عمومی رشته تحصیلی: 2تعداد واحد: اصول اپیدمیولوژیعنوان درس: 13جلسه شماره : 



 

 دکتر مریم شکیبا تدوین کننده: بهداشت عمومی :گروه آموزشی سی همه گیریآشنایی با مفاهیم و روشهای برر اهداف کلی:

 فعالیت های بعد از تدریس  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 سیلهو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت 

 های تکمیلی

 تعریف همه گیری

 مشخصات همه گیری

اهمیت و اهداف بررسی  همه 

 گیری

 الگوهای مختلف همه گیری

همه گیری تک منبعی لحظه ای 

 و مداوم

 همهگیری پیشرونده

 شناسایی همه گیری

 مراخل بررسی همه گیری

 توصیف همه گیری

 روشهای مبارزه با همه گیری

 اقدامات مقابله با مخزن

 اقدامات قطع زنجیره انتقال

 اقدامات حفظ افراد مستعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانش شناختی همه گیری را تعریف کند

چند رسانه ای :  تهیه محتوا بصورت فیلم  

 آموزشی و ارائه فایل های متنی

تعامل 

از 

 طریق:

سامانه 

 نوید

اسکای 

 روم

پیام 

ان رس

های 

 مجازی

 ایمیل

برنامه  -اینترنت

کمتازیا جهت 

 -تولید محتوا

 flashبرنامه 

player  جهت

 -پخش محتوا

 -سامانه نوید

 -اسکای روم

 -پاور پوینت
PDF 
 

2 

طراحی تکلیف و پاسخ به 

 آن در مهلت مقرر

 5 دانش شناختی نکات مهم در تعریف اپیدمی را بیان کند

در جهان و ایران ذکر مثالهایی از همه گیری 

 کند
 شناختی

 ادراک
10 

 3 دانش شناختی اهمیت بررسی همه گیری را شرح دهد

 3 ادراک شناختی اهداف بررسی همه گیری را نام ببرد

 5 ادراک شناختی الگوهای مختلف همه گیری را تمیز دهد

همه گیری تک منبعی لحظه ای ، مداوم و 

 تعریف کند  پیشرونده را 
 10 دانش شناختی

انواع و ویژگیها ی همه گیری تک منبعی لحظه 

 ای  را نام ببرد
 5 دانش شناختی

 2 ادراک شناختی مثالهایی از انواع همه گیری ها ذکر کند

ویژگیهای همه گیری تک منبعی مداوم را تعیین 

 کند
 10 دانش شناختی

ه ای و مداوم را تمیز همه گیری تک منبعی لظ

 دهد.
 3 دانش شناختی

 10 دانش شناختی ویژگی همه گیری پیشرونده را نام ببرد

 5 دانش شناختی روشهای شناسایی همه گیری را توضیح دهد

 15 دانش شناختی مراحل بررسی همه گیری  را نام ببرد

توصیف همه گیری را از جنبه شخص و مکان و 

 ان بیان کندزم
 10 دانش شناختی

 5 دانش شناختی روشهای مبارزه با همه گیری را نام ببرد

 10 دانش شناختیاقدام های مقابله با مخزن عفونت را توضیح 



 

 دهد

اقدامات مربوطه به قطع زنجیره انتقال را نام 

 ببرد
 5 دانش شناختی

را نام  اقدامات مربوط به حفظ افراد مستعد

 ببرد
 5 دانش شناختی

 منابع :

 اپیدمیولوژی لئون گوردیس، ترجمه : کوروش ، هوالکوئی ، حسین صباغیان

 کتاب جامعه بهداشت عمومی، جلد دوم

 .اصول اپیدمیولوژی مازنر، ترجمه : حسین ، ملک افضلی . کیومرث ، ناصری

 جلد اول–درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی 

 99شهریور  نظیم:تاریخ ت
رنامه ب -سامانه نوید عرصه آموزش:

 اسکای روم
 دقیقه 120:مدت جلسه

 
 


