
 

 

                    

 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان 

 

 اپیدمیولوژیاصول   نام و کد درس: 

 

 2تعداد واحد: 

 

 ساعت( 32جلسه ) 16تعداد جلسات: 

 نوع واحد : نظری

 دقیقه  100تا  60، انالین دقیقه 60تا 30افالین : مدت هر جلسه

 زمان : 

 تغذیه پیوسته کارشناسی دانشجویان: فراگیران ندارد پیش نیاز: 

 فهیمه عطاریان، کارشناس ارشد اپیدمیولوژی مشخصات استاد درس : 

 چهارشنبه10 -8 ساعات حضور :

 attarian581@gmail.com الکترونیکی :پست  آدرس

  اشنا باشند. انواع مطالعات اپیدمیولوژیک و ی اپیدمیولوژ و روش های اصول مباني و تعاریف باباید  دانشجویاندرپایان این درس  کلی: هدف 

 در سالمت مشکالتو گزارش   سنجش ، شناسایي چگونگيد انها را بدانند، همچنین با  و موارد کاربر ایجاد بیماری ها مدل های  بررسي علل

 اشنا باشند. جامعه

مشکالت تغذیه  باید با انواع مطالعات اپیدمیولوژی و روش های بررسي برای ارزیابي هرگونه بررسي   دانشجویان  تغذیهاز انجا که شرح درس: 

  . باشند، لذا آشنایي با اصول و روش های اپیدمیولوژی برای کارشناسان تغذیه ضروری است آشنااپیدمیولوژیک تغذیه ای 

 در ارکتمش برای دانشجویان تشویق ،انالین پاسخ و پرسشموزشي افالین، برگزاری جلسات  محتوی ا تهیه و بارگزاری فعالیت استاد: 

افزایش  جهت يمرتبط با مباحث  درس  اسالید و فیلم، حضور و غیاب انالین،  تعیین تکالیف کالسي ، بارگزاری بیشتر یادگیری و کالسي مباحث
 پایان ترم. ، طراحي سئواالت ازمون میان ترم ودانشجویان یادگیری

 قوانین کالس :
 پاسخگویي به سئواالت و شرکت فعال  در کالس انالین -انالین حضور به موقع دانشجو در کالس

 مباحث در مشارکت و کالس در فعال شرکت -کالسشروع  از قبل مطالب مطالعه و خواني پیشهای دانشجویان: وظایف و فعالیت

 ،  دانلود محتوی اموزشي بارگزاری شده در سام. ان از طریق سامو ارسال  تکالیف انجام ،انالین کالس

 2الین ندر کالس ا شرکت فعال  نمره،10ترم  پایان امتحان نمره، 5ترم  میان امتحان: ) با تعیین میزان نمره هر آیتم(شیوه ارزشیابی

 . نمره 2سام مجازی آموزش سامانه در نمره، انجام و ارائه تکالیف

 سامانه مجازی سام، اتاق انالین دانشگاه. : آموزشی امکانات

برگزاری جلسات رفع اشکال  ، و با توجه به شرایط و امکانات pdfمحتوی اموزشي صوتي و تصویری، بارگزاری فایل  ارائه  : آموزش روش

  .استاد توسطانالین یا حضوری 

 منابع:

 شجاعی تهرانی، انتشارات سماط.اپیدمیولوژی ؛ مترجم دکتر حسین روش های  اصول و-1

 اپیدمیولوژی گوردیس؛ ترجمه دکتر  حسین صباغیان، انتشارات گپ.-2

 ناصری کیومرث: ترجمه. مازنر:  اپیدمیولوژی مبانی -3

5 -Nutritional Epidemiology: W.C. Willett 

mailto:Sarafana@varastegan.ac.irآدرس


 

 سرفصل مطالبعنوان  تاریخ ارائه جلسه
 اهداف اختصاصی

 :روددانشجو انتظار میدر پایان این جلسه از 

1  
 درسي  منابع و اهداف سرفصل ها، بیان

 کاربرد های اپیدمیولوژی با آشنایي مقدمه و  
 ان کند.را بی اپیدمیولوژی کاربرد بتواند تعریف اپیدمیولوژی و دامنه

 .بشناسدرا  اپیدمیولوژی رویکردها و مدل های انواع اپیدمیولوژی   یو مدل هارویکرد ها انواع    2

 اپیدمیولوژیی داصطالحات رایج و کاربر  3
ه وردی همچون بیماری زایي، عفونت ، دبا برخي از اصطالحات کاربر

 دمي ....آشنا شوندوره واگیری، پاندکمون، ناقل، 

 .بداند مراقبت، میزان های میرایي راشیوع، و  تعریف بروز و مرگبیماری  ابتال بهاندازه گیری   4

 .را بیان کند ها بتواند تعریف و کاربرد ریسک، شانس و میزان های سالمت و بیماری اندازه  5

 اندازه های بر اورد خطر  و ارتباط  6
ابل ، خطر قتعریف و کاربرد خطر مطلق، خطر نسبي و نسبت شانس

 بداند.را  و همبستگي انتساب به جمعیت

 انواع مطالعات ) مطالعه مقطعي(  7
مطالعه مقطعي مزایا و محدودیت ها و انواع شاخص بتواند کاربرد 

 را بیان کند. آن های مستخرج

 انواع مطالعات) مطالعه موردی شاهدی(  8
 شاخص انواع و معایب آن و مزایا شاهدی،-مطالعه مورد کاربرد بتواند

 .کند بیانرا  آن مستخرج های

 ) مطالعات هم گروهي(مطالعات انواع  9
 شاخص انواع و آن معایب و مطالعات هم گروهي، مزایابتواند انواع 

 کند. بیان را مستخرج آن های

  جلسه پرسش و پاسخ و رفع اشکال انالین  

 آزمون میان ترم  10

 ،بالیني و نیمه تجربي مطالعه کارازمایي مشخصات وکاربرد  بتواند (مداخله ای  مطالعات) مطالعات انواع  11
 .کند بیان مستخرج از آنها را های شاخص انواع و آنها معایب و مزایا

 شاخص انواع و آن معایب و مزایا مطالعه اکولوژیک، کاربرد بتواند (اکولوژیک) مطالعات انواع  12
 .کند بیان را آن مستخرج های

 بتواند ویژگي های یک رابطه علت و معلولي را بیان کند. روابط علیتي  13

، ارزش ویژگي و حساسیت مفاهیم و بتواند تعریف و کاربرد غربالگری تست های تشخیصيغربالگری و ارزیابي   14
 اخباری را بیان کند.

 دهدرا تشخیص  دميبتواند به اقتضای موقعیت وقوع یک اپی بررسي  اپیدمي ها   15

  جلسه پرسش و پاسخ و رفع اشکال انالین  

 ترم پایان  آزمون  16


