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خصوص انواع مطالعات توصیفی و  آشنایی با اپیدمیولوژی  و تاریخچه آن و انتقال اطالعات الزم در : هدف کلی

 .آشنایی با بیماریهای واگیر شایع و  روش های کنترل و پیشگیری  بیماریها تحلیلی و

 تجلسا شیزموآ یامحتو ،شیزموآ برنامه

 : جلسه اول 
  -ننشجویادا شیابیارز عنو و درس ئهارا هنحو درس، افهدا تبیین ن،نشجویادا گاهیآ ضعیتو یابیارز ،فهرمعا

 ؛(CDCبر اساس گزارش )و وضعیت همه گیری بیماری در جهان  Ebolaی بیمار اپیدمیولوژی آشنایی با

 : جلسه دوم 
، تاریخچه اپیدمیولوژی و مثال هایی تاریخی آن یهادبررکا و ژیپیدمیولوا افهدا ، ژیپیدمیولوا از جامع تعریفی 

 از روشهای استفاده شده برای تشخیص و کنترل همه گیری؛

 :  سومجلسه 
اری، شرح بیم ، بیماری ، حذف و ریشه کنینحوه کنترل  -آن لصوا و اعنوا ،پیشگیری - ریبیما لنتقاا یههارا

  معلولیت، ناتوانی و نقص عضو؛

 :  چهارمجلسه 
 و توصیفی تمطالعا دبررکا و تخصوصیا، یکژپیدمیولوا تمطالعا اعنوا ، تحلیلی و توصیفی ژیپیدمیولوا ممفهو

 ؛Case seriesمطالعات موردی و ی، تحلیل

 :  پنجمجلسه 
، شرح کامل در خصوص یافتن خالصه مقاالت از (مزیت و معایب) آن حیاطر هنحو و مقطعی تمطالعا ییژگیهاو.

 پایگاه های اطالعاتی متفاوت، 

 :جلسه ششم 

کلیات مطالعات مورد شاهدی و نحوه انتخاب مورد و شاهد، همسان سازی و انواع آن ، نسبت شانس و نحوه  

 ؛تورشها و انواع آن در مطالعات مورد شاهدی  -محاسبه و تفسیر آن



 : هفتمجلسه 

 کلیات مطالعات همگروهی ، خطر نسبی و نحوه  محاسه و تفسیر آن،  مخدوش کننده و نحوه مقابله با آن؛

 

 : هشتمجلسه 
 کلیات مطالعات تجربی ، نحوه تصادفی سازی و انواع کورسازی؛

 : جلسه نهم 
 خالصه مقاالت از دانشجویان بعنوان کار عملی،تفسیر  آزمون میان ترم و دریافت 

 : دهمجلسه 
( متولدخا – ممیرخاو گمر) مخا یشاخصها، .(شدت بیماری) سبی و میزان کشندگیمیرایی و میرایی تنا ممفهو

  ،ژیپیدمیولوا رد بیماریها زنمخا و منابعشرح 

 : یازدهمجلسه 
 مثلث لمدسیر طبیعی بیماری، دوره کمون، ایمنی گروهی، خالصه نحوه واکسیناسیون بر اساس برنامه کشوری، 

 ؛آن اءجزا و

 : داوزدهمجلسه 
ایدز ، راههای انتقال و پیشگیری و حقایق آماری در خصوص این / آشنایی با اپیدمیولوژی بیماری اچ آی وی 

 بیماری؛

 : سیزدهمجلسه 
 ؛ابروز و شیوع و روشهای محاسبه آنها، مزیت و معایب آنه های  میزان

 : چهاردهمجلسه 
  -سنجش اعتبار آزمون ها -و انواع آن غربالگری، روشهای اجرای غربالگری

 : پانزدهمجلسه 
  و نحوه محاسبه و تفسیر آنها، ارزش اخباری و حساسیتویژگی، 

 : جلسه شانزدهم
  ،د مخدر و نحوه درمانهای آنژی اعتیاد و آشنایی با انواع موااپیدمیولو 

 : هفدهمجلسه 
پاسخ به سواالت  -مروری بر مطالب گفته شده در طول ترم، شرح تقسیم بندی سواالت در امتحان پایان ترم

 مرتبط با دروس ارائه شده؛
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