بِ ًام خذا
ػٌَاى درط :اصَل ٍ کلیات اپیذهیَلَصی

رؽتِ تحصیلی  :بْذاؽت

تؼذاد ٍاحذ 2 :

ًام اعتاد :فائشُ ًَرٍسی ًضاد

ّذف کلی درط  :داًؾجَ قادر باؽذ تاریخچِ،تؼاریف ،کاربزدٍ ٍاصُ ّای هْن در اپیذهیَلَصی ؽزح دّذ .
ؽوارُ جلغِ1:

هذت سهاى جلغِ 2:عاػت
رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم

اّذاف ٍیضُ در پایاى کالط

خالصِ هحتَای درٍط

داًؾجَ قبل اس
ؽزٍع کالط _

سهاى
(دقیقِ)

رٍػ تذریظ

ٍعایل کوک
آهَسؽی

ارسؽیابی درحیي تذریظ

فؼالیتْای

ارسؽیابی

فزاگیزاى

تکویلی

ارسؽیابی آغاسیي)

زاًكزَ تایس تتَاًس:
اپیسهیَلَغی ضا تؼطیف ٍ تاضیرچِ ٍاؾاؼ قىل گیطی ػلن اپیسهیَلَغی ضا تیاى
وٌس.

پطؾف

ظهاى

ٍ

5

پاؾد

زلیمِ

 -اپیسهیَلَغی هغالؼِ چگًَگی تَظیغ ٍ

50

تؼییيوٌٌسُ ّای تَظیغ حاالت ٍ ٍلایغ
هطتَط تِ ؾالهت زض روؼیتی هكرمٍ ،

آًسهیه  ،اؾپَضازیىَ )....ضا تیاى وٌس.

گطٍّی

رلؿِ

تْطُ گیطی اظ ایي هغالؼِ تطای حل هكىالت
تْساقتی

ای ٍ پایاى تطم

عثیؼی تیواضی -تَنیف ٍضؼیت ؾالهت
راهؼِ-اضظیاتی تاحیط الساهات تْساقتی

ٍ-اغُ ّای هْن زض اپیسهیَلَغی ( اپیسهی ،

پاؾد

 5زلیمِ

زض تحج

زاًكزَیاى زض ّط
-اهتحاًات هطحلِ

واضتطزّای اپیسهیَلَغی -تؼییي ؾیط-واضتطزّای اپیسهیَلَغی ضا قطح زّس.

ؾرٌطاًی

 -زیتا پطٍغوتَض

پطؾف ٍ

ظهاى

 -قطوت

 -فؼالیت

02

تیواضی تَهی (:)Endemic diseaseحضَض زائوی (حسالل تطای هسّت ؾِ ؾال
هتَالی) یه تیواضی یا ػاهل ػفًَی زض یه
هحسٍزُ رغطافیایی یا روؼیت هؼیّي

02

ّذف کلی درط  :داًؾجَ قادر باؽذ ػَاهل هَثز بز ٍضغ بیواری در جاهؼِ (ػَاهل بیواریشا  ،هیشباى ٍ هحیط) را بیاى کٌذ .
ؽوارُ جلغِ2 :

هذت سهاى جلغِ 2:عاػت
رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم

اّذاف ٍیضُ در پایاى کالط

خالصِ هحتَای درٍط

داًؾجَ قبل اس
ؽزٍع کالط _

سهاى
(دقیقِ)

رٍػ تذریظ

ٍعایل کوک
آهَسؽی

ارسؽیابی درحیي تذریظ

فؼالیتْای

ارسؽیابی

فزاگیزاى

تکویلی

ارسؽیابی آغاسیي)

زاًكزَ تایس تتَاًس:

 ًمف ػَاهل تیواضیظا ضا زض اپیسهیَلَغیتیواضی ّا تكریم ٍ تَضیح زّس.

ـ ػاهل تیواضیظا)(Agent

پطؾف

ظهاى

ٍ

5

تغَض ولی زض اپیسهیَلَغی تیواضی ّای

پاؾد

زلیمِ

ٍاگیط ،یىی اظ  8گطٍُ ػَاهل تیواضیظای

02

پطٍتَظٍئطّا ،لاضس ّا ،اًگل ّا ،تٌسپایاى .

ای ٍ پایاى تطم

هیتَاًس زض ٍضؼیت اپیسهیَلَغی تیواضی

02

ّا تاحیط زاقتِ تاقٌس هتٌَع ّؿتٌس .ػوَهی
تطیي ایي ػَاهل ػثاضتٌس اظ  :ؾي ،رٌؽً ،ػاز
ٍ لَهیّتٍ ،ضغ تاّل ،قغل ،ههًَیتٍ ،
ؾایط ذهَنیّات هاًٌس تحهیالت ،ضتثِ
تَلس ،ؾي اظزٍاد

 ًمف هحیظ ضا زض اپیسهیَلَغی تیواضی ّاتكریم ٍ تَضیح زّس.

گطٍّی

رلؿِ

تاوتطی ّاٍ ،یطٍؼ ّا ،ضیىتعیاّا،

) Factorsػَاهل هطتَط تِ ػاهل هیعتاى وِ

تیاى وٌس.

پاؾد

 5زلیمِ

زض تحج

زاًكزَیاى زض ّط
-اهتحاًات هطحلِ

ـ ػَاهل هطتَط تِ قرم/هیعتاى (Host

ً-مف هیعتاى ضا زض اپیسهیَلَغی تیواضی ّا

ؾرٌطاًی

 -زیتا پطٍغوتَض

پطؾف ٍ

ظهاى

 -قطوت

 -فؼالیت

ـ ػَاهل هطتَط تِ هحیظ (Environmental
)Factors
ػَاهل ظًسُ هحیظ ،ػَاهل غیط ظًسُ هحیظ،
هحیظ فیعیىی ،هحیظ قیویایی ،هحیظ التهازی
ـ ارتواػی

02

ّذف کلی درط  :داًؾجَ قادر باؽذ تقغین بٌذی فاکتَرّای اپیذهیَلَصیک بز حغب سهاى ،هکاى ٍ ؽخص بیاى کٌذ .
ؽوارُ جلغِ3 :

هذت سهاى جلغِ 2:عاػت
رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم

اّذاف ٍیضُ در پایاى کالط

خالصِ هحتَای درٍط

داًؾجَ قبل اس
ؽزٍع کالط _

سهاى
(دقیقِ)

رٍػ تذریظ

ٍعایل کوک
آهَسؽی

ارسؽیابی درحیي تذریظ

فؼالیتْای

ارسؽیابی

فزاگیزاى

تکویلی

ارسؽیابی آغاسیي)

زاًكزَ تایس تتَاًس:

فاوتَضّای اپیسهیَلَغیه تط حؿة ظهاى ضاقطح زّس.

پطؾف

ظهاى

ٍ

5

پاؾد

زلیمِ

 -زض اضتثاط تا ػاهل ظهاى زض اپیسهیَلَغی

30

تیواضی ّا ّویكِ زٍ ؾَال هْن هغطح اؾت:
 1ـ چِ ظهاًی تیواضی زض راهؼِ تِ نَضت

تیاى وٌس.

 2ـ آیا فطاٍاًی تیواضی زض حال حاضط تا

ای ٍ پایاى تطم

 هْوتطیي ؾَال هغطح زض اضتثاط تا هتغیطهىاى ٍ اپیسهیَلَغی ػثاضت اؾت اظ :هیعاى

50

ّای تطٍظ یا قیَع تیواضی زض چِ راّایی
ضا زاضز؟
30

قرم قطح زّس.

گطٍّی

رلؿِ

هحسٍز ٍ یا گؿتطزُ قطٍع قسُ اؾت؟

ووتطیي ٍ زض چِ هىاى ّایی تیكتطیي همساض

-فاوتَضّای اپیسهیَلَغیه تط حؿة ضا

پاؾد

 5زلیمِ

زض تحج

زاًكزَیاى زض ّط
-اهتحاًات هطحلِ

ظهاًْای هكاتِ گصقتِ تفاٍت وطزُ اؾت؟

-فاوتَضّای اپیسهیَلَغیه تط حؿة هىاى ضا

ؾرٌطاًی

 -زیتا پطٍغوتَض

پطؾف ٍ

ظهاى

 -قطوت

 -فؼالیت

-فاوتَضّای اپیسهیَلَغیه تط حؿة ضاقرم

ّذف کلی درط  :داًؾجَ قادر باؽذ هفَْم گذار اپیذهیَلَصیک را بیاى کٌذ.
ؽوارُ جلغِ4 :

هذت سهاى جلغِ 2:عاػت
رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم

اّذاف ٍیضُ در پایاى کالط

داًؾجَ قبل اس

خالصِ هحتَای درٍط

ؽزٍع کالط _

سهاى
(دقیقِ)

رٍػ تذریظ

ٍعایل کوک
آهَسؽی

ارسؽیابی درحیي تذریظ

فؼالیتْای

ارسؽیابی

فزاگیزاى

تکویلی

ارسؽیابی آغاسیي)

زاًكزَ تایس تتَاًس:
گصاض اپیسهیَلَغیه ضا تؼطیف ًوَزُهخالّای ٍاضحی اضائِ زّس.

پطؾف

ظهاى

ٍ

5

پاؾد

زلیمِ

 گصاض اپیسهیَلَغیه تِ آى گًَِ ای وِتهَّض هیقس یه پسیسُ یه عطفة ػثَض اظ

02

وٌتطل تیواضیّای ػفًَی ٍ ًْایتا زؾتیاتی
تِ وٌتطل تیواضیّای غیطهؿطی ًیؿت

ؾرٌطاًی

 -زیتا پطٍغوتَض

پطؾف ٍ

ظهاى

 -قطوت

 -فؼالیت

پاؾد

 5زلیمِ

زض تحج

زاًكزَیاى زض ّط

گطٍّی

رلؿِ
اهتحاًات هطحلِای ٍ پایاى تطم

 -گصاض ؾالهت ضا تَضیح زّس.

ایي پسیسُ ّا تِ ّوطاُ تغییطات روؼیتقٌاذتیٍ ،الؼیتی تِ ًام گصاض ؾالهت ضا
تكىیل هیزّس وِ زض عَل تاضید تِ ػٌَاى

02

پسیسُ ٍ ٍاوٌكی زٍعطفِ ٍ پَیا تِ ٍلَع
پیَؾتِ ٍ ّوچٌاى ازاهِ ذَاّس یافت
اضتثاط هتماتل اًؿاى ٍ هحیظ اوَلَغیه ٍ-ػَاهل هَحط تط گصاض اپیسهیَلَغیه ضا

فطٌّگی ـ ارتواػی گاّی تحت تاحیط ػویك

فْطؾت ًوَزُ ٍ قطح زّس.

حَازث عثیؼیِ ًَظَْضی ًظیط گطم قسى

02

وُطُ ظهیي ،پسیسُ El-Nino
 -تاضیرچِ گصاض اپیسهیَلَغیه ضا تَضیح

 -تاضیرچِ گصاض اپیسهیَلَغیه

02

زّس.
 ػلل پیطقسى روؼیتّا -ػلل پیطقسى روؼیتّا ضا تیاى وٌس.

02

ّذف کلی درط  :داًؾجَ قادر باؽذ هفَْم پیؾگیزی را ؽزح دادُ ٍ عابقِ تاریخی آى را بیاى کٌذ.
ؽوارُ جلغِ5 :

هذت سهاى جلغِ 2:عاػت
رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم

اّذاف ٍیضُ در پایاى کالط

خالصِ هحتَای درٍط

داًؾجَ قبل اس
ؽزٍع کالط _

سهاى
(دقیقِ)

رٍػ تذریظ

ٍعایل کوک
آهَسؽی

ارسؽیابی درحیي تذریظ

فؼالیتْای

ارسؽیابی

فزاگیزاى

تکویلی

ارسؽیابی آغاسیي)

زاًكزَ تایس تتَاًس:
 هفَْم پیكگیطی ضا قطح زّس.ؾاتمِ تاضیری پیكگیطی ضا تَضیح زّس.
چْاض ؾغح پیكگیطی ضا ًام تثطز. -اّساف ؾغَح پیكگیطی ضا تیاى وٌس.

پطؾف

ظهاى

ٍ

5

پاؾد

زلیمِ

 -پیكگیطی ،تِ هفَْم ؾازُ ،تِ هؼٌای

10

رلَگیطی اظ تِ ٍرَز آهسى تیواضی لثل اظ
ٍلَع
ؾاتمِ تاضیری پیكگیطی -چْاض ؾغح پیكگیطی قاهل  -پیكگیطی

02

ًرؿتیي -پیكگیطی اٍّلیِ یا ؾغح اٍّل -
پیكگیطی حاًَیِّ -پیكگیطی حالخیِّ

ضاتغِ تا ؾیط عثیؼی تیواضی هَضز تحج

 -اّساف ؾغَح پیكگیطی

02

لطاض زّس.
-هْوتطیي الساهات هساذلِ ای ضا زض ضاتغِ تا

 -هفَْم ؾغَح پیكگیطی زض ضاتغِ تا ؾیط

ًَع پیكگیطی قطح زّس.

عثیؼی تیواضی

-یه تیواضی ضا تِ عَض ًوًَِ اًتراب وطزُ

 -الساهات هساذلِ ای ضا زض ضاتغِ تا ًَع

ٍ ؾیط عثیؼی تیواضی ،ػَاهل ذغط قٌاذتِ

پیكگیطی

قسُ ،هطاحل تیواضی ٍ اهىاًات پیكگیطی
ؾغَح هتفاٍت ضا قطح زّس.

-تیواضی ؾىتِ للة

پاؾد

 5زلیمِ

زض تحج

زاًكزَیاى زض ّط

گطٍّی

رلؿِ
-اهتحاًات هطحلِ

02

-هفَْم ؾغَح هتفاٍت پیكگیطی ضا زض

ؾرٌطاًی

 -زیتا پطٍغوتَض

پطؾف ٍ

ظهاى

 -قطوت

 -فؼالیت

02

02

02

ای ٍ پایاى تطم

ّذف کلی درط  :داًؾجَ قادر باؽذ هذلْای اپیذهیَلَصیک بزرعی بیواریْا(هثلث اپیذهیَلَصیک  ،ؽبکِ ػلیت ،هذل چزخ)را بیاى کزدُ ٍکاربزدآى درکٌتزل ٍپیؾگیزی بیواریْا را ؽزح دّذ .
ؽوارُ جلغِ6:

هذت سهاى جلغِ 2:عاػت
رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم

اّذاف ٍیضُ در پایاى کالط

خالصِ هحتَای درٍط

داًؾجَ قبل اس
ؽزٍع کالط _

سهاى
(دقیقِ)

رٍػ تذریظ

ٍعایل کوک
آهَسؽی

ارسؽیابی درحیي تذریظ

فؼالیتْای

ارسؽیابی

فزاگیزاى

تکویلی

ارسؽیابی آغاسیي)

زاًكزَ تایس تتَاًس:
 هسل هخلج ضا تیاى وٌس ٍ ٍواضتطزآىزضوٌتطل ٍپیكگیطی تیواضیْاضا قطح زازُ ٍ

پطؾف

ظهاى

ٍ

5

پاؾد

زلیمِ

 -هخلج اپیسهیَلَغی ( ػاهل تیواضیعا،

20

هحیظ ،اًؿاى) ؾالْا هَضز اؾتفازُ تَزُ

ٍواضتطزآى زضوٌتطل ٍپیكگیطی تیواضیْاضا
قطح زّس.
 هسل اػتماز تِ ؾالهتی تیاى وٌس ٍ واضتطزآى ضاٍواضتطزآى زضوٌتطل ٍپیكگیطی
تیواضیْاضا قطح زّس.

هسل قثىِ ػلیت ضا تَضیح زّس ٍواضتطزآىزضوٌتطل ٍپیكگیطی تیواضیْاضا قطح زازُ ٍ
هخال تعًس.

پاؾد

 5زلیمِ

زض تحج

زاًكزَیاى زض ّط

گطٍّی

رلؿِ
-اهتحاًات هطحلِ

هخال تعًس.
-هسل چطخ ضا تیاى وٌس ٍ واضتطز آى ضا

ؾرٌطاًی

 -زیتا پطٍغوتَض

پطؾف ٍ

ظهاى

 -قطوت

 -فؼالیت

ای ٍ پایاى تطم
 -هسل چطخ : Wheel Modelایي هسل تط

30

ّواٌّگی ٍ تؼاهل غى ّا ٍ ،هیعتاى تا هحیظ
تاویس زاضز .
هسل اػتماز تِ ؾالهتی ؾالْا اؾت وِاؾاؼ پیكگیطی اظ تیواضی ّا ،آهَظـ ٍ

20

اضتماء تْساقت اؾت .
 هسل قثىِ ػلّیّت :ایي هسل زض ؾال 1660تَؾظ تطایاى هه هاَّى ٍ ّوىاضاًف اضائِ
قس هفَْهف آى اؾت وِ هؼلَل ّا
ّ Effectsویكِ ًتیزِ یه ػلّت هكرم
ًیؿتٌس تلىِ هزوَػِ ای اظ ػلل ((Causes
یا ػَاهل وِ ّوچَى قثىِ ای تِ ّن اتهال
زاضًس تاػج ایزاز هؼلَل هیقًَس

40

ّذف کلی درط  :داًؾجَ قادر باؽذ اًَاع اپیذهی ٍجٌبِ ّای اًتقال بیواری ٍ چگًَگی کٌتزل آى را ؽزح دّذ .
ؽوارُ جلغِ7:

هذت سهاى جلغِ 2:عاػت
رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم

اّذاف ٍیضُ در پایاى کالط

داًؾجَ قبل اس

خالصِ هحتَای درٍط

ؽزٍع کالط _

سهاى
(دقیقِ)

رٍػ تذریظ

ٍعایل کوک
آهَسؽی

ارسؽیابی درحیي تذریظ

فؼالیتْای

ارسؽیابی

فزاگیزاى

تکویلی

ارسؽیابی آغاسیي)

زاًكزَ تایس تتَاًس:
 ّوِ گیطی ضا تؼطیف وٌس ٍ تطای آى هخالّایی شوط ًوایس.
-اّساف تطضؾی یه ّوِ گیطی ضا فْطؾت

پطؾف

ظهاى

ّ -وِ گیطی ( )Epidemicػثاضتؿت اظ :

ٍ

5

تطٍظ "غیطهؼوَل" یه تیواضی ،ضٍیساز،

پاؾد

زلیمِ

10

ضفتاض ٍیػُ هطتثظ تا ؾالهت
-اّساف تطضؾی یه ّوِ گیطی

02

وٌس.
02

-الگَّای هرتلف ّوِ گیطی ضا قطح زّس.

"هساٍم" ضا تا یىسیگط همایؿِ ًوایس.
-تطای اًَاع الگَّای ّوِ گیطی ،هخال ّایی

-همایؿِ ّوِ گیطی ّای ته هٌثؼی "لحظِ

02

ای" ٍ "هساٍم
-هخال ّایی اظاًَاع ّوِ گیطی

02

اضائِ زّس.
-هٌحٌی ّای ّوِ گیطی ته هٌثؼی لحظِ ای،

-ضؾن اًَاع هٌحٌی ّای ّوِ گیطی

02

ته هٌثؼی هساٍم ٍ پیكطًٍسُ ضا ضؾن وٌس.
02
-هطاحل تطضؾی یه ّوِ گیطی ضا فْطؾت

-هطاحل تطضؾی یه ّوِ گیطی

ًوَزُ ،زض تاضُ ّط هطحلِ ،تَضیح زّس.
الساهات هطتَط تِ لغغ ظًزیطُ اًتمال ضاتیاى وٌس.

پاؾد

 5زلیمِ

زض تحج

زاًكزَیاى زض ّط

گطٍّی

رلؿِ
اهتحاًات هطحلِای ٍ پایاى تطم

-الگَّای هرتلف ّوِ گیطی

ّ-وِ گیطی ّای ته هٌثؼی "لحظِ ای" ٍ

ؾرٌطاًی

 -زیتا پطٍغوتَض

پطؾف ٍ

ظهاى

 -قطوت

 -فؼالیت

-الساهات هطتَط تِ لغغ ظًزیطُ اًتمال

02

ّذف کلی درط  :داًؾجَ قادر باؽذ هفَْم غزبالگزی ،اًَاع  ،اّذاف ًٍقؼ آى درکؾف بیواریْا ٍحفظ عالهت را ؽزح دّذ.
ؽوارُ جلغِ8:

هذت سهاى جلغِ 2:عاػت
رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم

اّذاف ٍیضُ در پایاى کالط

داًؾجَ قبل اس

خالصِ هحتَای درٍط

ؽزٍع کالط _

سهاى
(دقیقِ)

رٍػ تذریظ

ٍعایل کوک
آهَسؽی

ارسؽیابی درحیي تذریظ

فؼالیتْای

ارسؽیابی

فزاگیزاى

تکویلی

ارسؽیابی آغاسیي)

زاًكزَ تایس تتَاًس:
 غطتالگطی ضا تؼطیف ٍاّساف غطتالگطی ضاتیاى ًوایس.

پطؾف

ظهاى

ٍ

5

پاؾد

زلیمِ

 -غطتالگطی ػثاضت اؾت اظ پیسا وطزى ٍ یا

20

تزؿّؽ افطازی (یا ػَاهل ذغطظا زض افطاز) وِ
ٌَّظ هتَرِّ تیواضی ذَز ًكسُ ٍ رْت
زضهاى تیواضی ذَز الساهی ًىطزُ اًس.

پاؾد

 5زلیمِ

زض تحج

زاًكزَیاى زض ّط

گطٍّی

رلؿِ
-اهتحاًات هطحلِ

-هخال ّایی اظ آظهایف ّای غطتالگطی قطح

ای ٍ پایاى تطم

زّس.

-هخال ّایی اظ آظهایف ّای غطتالگطی

-اًَاع غطتالگطی ضا تیاى ًوایس.

-اًَاع غطتالگطی:

20

غطتالگطی اظ تَزُ هطزمّ) (Mass):وگاًی)
وِ ّوِ افطاز راهؼِ ضا قاهل هیقَز

30

).( Population-based screening
-هؼیاض ّای اًزام غطتالگطی ضا تَضیح زّس.

ؾرٌطاًی

 -زیتا پطٍغوتَض

پطؾف ٍ

ظهاى

 -قطوت

 -فؼالیت

هؼیاضّای اًزام غطتالگطی قاهل لاتلیتتىطاضپصیطی  ،همثَلیت ػوَهی ٍ....

30

ّذف کلی درط  :داًؾجَ قادر باؽذ آسهَى ّای غزبالگزی را ؽزح دّذ .
ؽوارُ جلغِ9:

هذت سهاى جلغِ 2:عاػت
رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم

اّذاف ٍیضُ در پایاى کالط

خالصِ هحتَای درٍط

داًؾجَ قبل اس
ؽزٍع کالط _

سهاى
(دقیقِ)

رٍػ تذریظ

ٍعایل کوک
آهَسؽی

ارسؽیابی درحیي تذریظ

فؼالیتْای

ارسؽیابی

فزاگیزاى

تکویلی

ارسؽیابی آغاسیي)

زاًكزَ تایس تتَاًس:
چگًَگی اضظقیاتی غطتالگطی (هؼیاضّاییه تؿت غطتالگطی ذَب)ضا تیاى ًوایس.

پطؾف

ظهاى

ٍ

5

پاؾد

زلیمِ

ؾرٌطاًی
-اضظقیاتی غطتالگطی (هؼیاضّای یه تؿت

02

غطتالگطی ذَب

 -زیتا پطٍغوتَض

پطؾف ٍ

ظهاى

 -قطوت

 -فؼالیت

پاؾد

 5زلیمِ

زض تحج

زاًكزَیاى زض ّط

گطٍّی

رلؿِ
-اهتحاًات هطحلِ

حؿاؾیت :تَاًایی یه آظهَى زض تكریمزضؾت ّوِ وؿاًی وِ تیواضًس

حؿاؾیت ٍ ٍیػگی ضا تؼطیف ٍ ًحَُهحاؾثِ آى ضا تیاى وٌس.

ای ٍ پایاى تطم
02

ٍیػگی (: : )Specificityتَاًایی آظهَى تطایتكریم زضؾت وؿاًی وِ تیواض ًیؿتٌس (ؾالن
ّؿتٌس)
اضظـ اذثاضی هخثت ( PPV =Predictive :Value Positiveاحتوال تیواض تَزى فطز

-اضظـ اذثاضی هخثت ٍ

اضظـ اذثاضی

ظهاًی وِ ًتیزِ آظهَى هخثت اؾت

هٌفی ضا تؼطیف ٍ ًحَُ هحاؾثِ آى ضا تیاى

-اضظـ اذثاضی هٌفی( NPV =Predictive

وٌس.

 :Value Negativeاحتوال ؾالن تَزى فطز
ظهاًی وِ ًتیزِ آظهَى هٌفی اؾت.

02

ّذف کلی درط  :داًؾجَ قادر باؽذ ؽاخصْا ٍهیشاًْای بْذاؽتی ٍکاربزدآًْا را دراپیذهیَلَصی بیاى ًوایذ
ؽوارُ جلغِ11:

هذت سهاى جلغِ 2:عاػت
رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم

اّذاف ٍیضُ در پایاى کالط

خالصِ هحتَای درٍط

داًؾجَ قبل اس
ؽزٍع کالط _

سهاى
(دقیقِ)

رٍػ تذریظ

ٍعایل کوک
آهَسؽی

ارسؽیابی درحیي تذریظ

فؼالیتْای

ارسؽیابی

فزاگیزاى

تکویلی

ارسؽیابی آغاسیي)

زاًكزَ تایس تتَاًس:

پطؾف

ظهاى

 -اپیسهیَلَغی تِ تؼثیطی ػلن وویّت ّاؾت ٍ تا

ٍ

5

اًساظُ ّا ٍ اًساظُ گیطی ّای هطتثظ تا ؾالهت ٍ

پاؾد

زلیمِ

 ًؿثت ضا تؼطیف ٍ ًؿیت ّای هْن زضاپیسهیَلَغی ضا تیاى وٌس.

ً،ؿثت ؾطتاضی

اپیسهیَلَغی ضا تیاى وٌس.

02

تیواضی زض روؼیت ّا ٍ گطٍُ ّای اًؿاًی،
تؼطیف ًؿثت ٍ ًؿثت ّای هْن ً،ؿثت قاًؽ

هیعاى ضا تؼطیف ٍ هیعاى ّای هْن زض

ؾرٌطاًی

پیاهس)
هرطد وؿط :تؼساز روؼیتی وِ پیاهس زض آى اتفاق
افتازُ (روؼیتی وِ افطاز زاضای پیاهس هتؼلك تِ آى
ّؿتٌس) روؼیت زض هؼطو ذظ
 هیعاى ّای هْن زض اپیسهیَلَغی :هیعاى ّایتَلّس )(birth ratesهاًٌس هیعاى تَلّس ذام ،یا
هیعاى هَالیس
هیعاى ّای اتتالء ) ) Morbidity ratesهاًٌس
هیعاى تطٍظ ،هیعاى قیَع یا هیعاى حولِ تیواضی
هیعاى ّای هطي( )Mortality ratesهاًٌس هیعاى
هطي ذام ،هیعاى هطي اذتهانی ػلّیّتی .هیعاى
هطي هازضاى ،هیعاى وكٌسگی ،هیتاقس

گطٍّی

رلؿِ
ای ٍ پایاى تطم

پیاهس زض روؼیت ذال زض ظهاى هؼیي
زٍضُ ظهاًی اتفاق افتازُ (تؼساز افطاز زاضای

پاؾد

 5زلیمِ

زض تحج

زاًكزَیاى زض ّط
-اهتحاًات هطحلِ

هیعاى( :)Rateحانل تمؿین زٍ ػسز ٍلَع یه
نَضت وؿط :تؼساز پیاهسّایی وِ زض عی یه

 -زیتا پطٍغوتَض

پطؾف ٍ

ظهاى

 -قطوت

 -فؼالیت

02

ّذف کلی درط  :داًؾجَ قادر باؽذ هٌابغ اطالػاتی دراپیذهیَلَصی را راؽزح دّذ .
ؽوارُ جلغِ11:

هذت سهاى جلغِ 2:عاػت
رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم

اّذاف ٍیضُ در پایاى کالط

خالصِ هحتَای درٍط

داًؾجَ قبل اس
ؽزٍع کالط _

سهاى
(دقیقِ)

رٍػ تذریظ

ٍعایل کوک
آهَسؽی

ارسؽیابی درحیي تذریظ

فؼالیتْای

ارسؽیابی

فزاگیزاى

تکویلی

ارسؽیابی آغاسیي)

زاًكزَ تایس تتَاًس:

-

پطؾف

ظهاى

ٍ

5

پاؾد

زلیمِ

110
هٌاتغ اعالػاتی زضاپیسهیَلَغی :اعالػات هطتَط تِهطي ٍ هیط ،تراعط لاتل زؾتطؼتط تَزى زض
اپیسهیَلَغی تیواضی ّا تؿیاض هتساٍل اؾت ٍ ّط چٌس

هٌاتغ اعالػاتی زض اپیسهیَلَغی ضا

گاُ ًیاظ تِ اعالػات هطتَط تِ اتتالء )(Morbidity

تَضیح زّس.

ضطٍضت زاضز .ؾطقواضی ،آهاضّای حیاتی ؾاظهاى ّای
تیيالوللی .آهاض هطاوع تْساقتی زضهاًی ،آهاض پلیؽ،
تیوِ ّا ٍ هاًٌس ایي ّا هیتَاًٌس اظ هٌاتغ اعالػاتی هْن
زض اپیسهیَلَغی تِ حؿاب تیایٌس.

ؾطقواضی ػثاضتؿت اظ روغآٍضی ٍ اًتكاضاعالػات روؼیتی ،ارتواػی ٍ التهازی زض یه
همغغ ظهاى اظ ولیِ افطاز ؾاوي زض یه وكَض یا
یه هٌغمِ .زض وكَضّای پیكطفتِ وِ اوخطیت
راهؼِ تاؾَازًس ،ؾطقواضی اظ عطیك وتثی
تَؾظ ذاًَازُ ّا پُط هیكَز .زض ایطاى اظ عطیك
ذاًَاض ،هاهَضیٌی وِ آهَظـ زیسُ اًس اعالػات ضا
تِ نَضت ههاحثِ وؿة ٍ زض پطؾكٌاهِ ّا
زضد هیىٌٌس.

ؾرٌطاًی

 -زیتا پطٍغوتَض

پطؾف ٍ
پاؾد

ظهاى
 5زلیمِ

 قطوتزض تحج
گطٍّی

 فؼالیتزاًكزَیاى زض ّط
رلؿِ
اهتحاًات هطحلِای ٍ پایاى تطم

ّذف کلی درط  :داًؾجَ قادر باؽذ هفَْم ارتباط ٍ ػلیت در اپیذهیَلَصی را راؽزح دّذ
ؽوارُ جلغِ12:

هذت سهاى جلغِ 2:عاػت
رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم

اّذاف ٍیضُ در پایاى کالط

خالصِ هحتَای درٍط

داًؾجَ قبل اس
ؽزٍع کالط _

سهاى
(دقیقِ)

رٍػ تذریظ

ٍعایل کوک
آهَسؽی

ارسؽیابی درحیي تذریظ

فؼالیتْای

ارسؽیابی

فزاگیزاى

تکویلی

ارسؽیابی آغاسیي)

زاًكزَ تایس تتَاًس:
-

اضتثاط ضا تؼطیف وٌس.

-

اًَاع اضتثاط ضا شوط وٌس ٍ هخال تعًس.

-

هؼیاضّای الظم رْت ایزاز یه ضاتغِ

ؾرٌطاًی

پطؾف

ظهاى

ٍ

5

 -تؼطیف اضتثاط(ّ :)Associationوطاّی

پاؾد

زلیمِ

لَی زٍ هتغیط (هخالً تیواضی ٍ ػاهل هَضز

02

پاؾد

 5زلیمِ

زض تحج

زاًكزَیاى زض ّط

گطٍّی

رلؿِ

ًظط) تِ اًساظُای وِ ًتَاى آى ضا فمظ تِ

-اهتحاًات هطحلِ

قاًؽ ًؿثت زاز

ای ٍ پایاى تطم

 اضتثاط ضا هیتَاى تحت ؾِ ػٌَاى ولیگطٍُتٌسی وطز:
 الف -اضتثاط واشبب -اضتثاط غیط هؿتمین
د -اضتثاط هؿتمین (ػلیتی(:
-

02

اضتثاط ػلیتی ته تِ ته

 -اضتثاط چٌس ػاهلی -اضتثاط ػلیتی ته

ػلیتی ضا تیاى وٌس ٍ هخال تعًس.

 -زیتا پطٍغوتَض

پطؾف ٍ

ظهاى

 -قطوت

 -فؼالیت

تِ ته
consistency,temporality,strength,,spesifity ,dose response

02

ّذف کلی درط  :داًؾجَ قادر باؽذ رٍؽْای هطالؼات اپیذهیَلَصی تَصیفی (ؽخص – هکاى – سهاى ) را ؽزح دّذ .
ؽوارُ جلغِ13:

هذت سهاى جلغِ 2:عاػت
رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم

اّذاف ٍیضُ در پایاى کالط

خالصِ هحتَای درٍط

داًؾجَ قبل اس
ؽزٍع کالط _

سهاى
(دقیقِ)

رٍػ تذریظ

ٍعایل کوک
آهَسؽی

ارسؽیابی درحیي تذریظ

فؼالیتْای

ارسؽیابی

فزاگیزاى

تکویلی

ارسؽیابی آغاسیي)

زاًكزَ تایس تتَاًس:

 ضٍـ ّای هغالؼات تَنیفی ضا قطح زّس.-اًَاع هغالؼات تَنیفی ضا تیاى ًوایس.

پطؾف

ظهاى

 .-هغالؼات تَنیفی تطای تؼییي فطاٍاًی ٍ

ٍ

5

تَظیغ تیواضی زض یه راهؼِ تط حؿة قرم ،

پاؾد

زلیمِ

50

هىاى ٍ ظهاى تِ واض هی ضٍز

ؾرٌطاًی

 -زیتا پطٍغوتَض

پطؾف ٍ

ظهاى

 -قطوت

 -فؼالیت

پاؾد

 5زلیمِ

زض تحج

زاًكزَیاى زض ّط

گطٍّی

رلؿِ
-اهتحاًات هطحلِ

 هغالؼِ هَضزی یا گعاضـ هَضز Case) studies (Case reportsهغالؼات هطتَط تِ
هطٍض هَاضزCase series studies
هغالؼات تَهكٌاذتیEcological studies
هغالؼات تاضیری Historical
Studies

ای ٍ پایاى تطم
02

ّذف کلی درط  :داًؾجَ قادر باؽذاًَاع هطالؼات اپیذهیَلَصیک (ّوگزٍّی ٍ هَرد ؽاّذی) را ؽزح دّذ .
ؽوارُ جلغِ14:

هذت سهاى جلغِ 2:عاػت
رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم

اّذاف ٍیضُ در پایاى کالط

خالصِ هحتَای درٍط

داًؾجَ قبل اس
ؽزٍع کالط _

سهاى
(دقیقِ)

رٍػ تذریظ

ٍعایل کوک
آهَسؽی

ارسؽیابی درحیي تذریظ

فؼالیتْای

ارسؽیابی

فزاگیزاى

تکویلی

ارسؽیابی آغاسیي)

زاًكزَ تایس تتَاًس:
 اًَاع هغالؼات هكاّسُ ای ضا ًام تثطزعطح هغالؼِ ّوگطٍّی گصقتِ ًگط ٍ آیٌسًُگط ضا تیاى وٌس
تفاٍت تیي زٍ هغالؼِ ّوگطٍّی گصقتِ ًگطٍ آیٌسُ ًگط ضا تیاى وٌس
ذغط ًؿثی ضا تؼطیف ٍ ًحَُ هحاؾثِ آىضا تیاى وٌس
-ذغط هٌتؿة ضا تؼطیف ٍ ًحَُ هحاؾثِ آى

پطؾف

ظهاى

ٍ

5

پاؾد

زلیمِ

اًَاع هغالؼات هكاّسُ ای

02

 هغالؼِ ّوگطٍّی گصقتِ ًگط ٍ آیٌسُ ًگط-تفاٍت تیي زٍ هغالؼِ ّوگطٍّی گصقتِ

02

ًگط ٍ آیٌسُ ًگط
-ذغط ًؿثی تطٍظ تیواضی زض افطاز زاضای

02

هَارِْ
02

ضا تَضیح زّس
-عطح هغالؼِ هَضز قاّسی

02

عطح هغالؼِ هَضز قاّسی ضا قطح زازُ ٍتفاٍت آى تا هغالؼِ ّوگطٍّی تیاى وٌس

 -هطاحل انلی هغالؼِ هَضز – قاّسی

-هطاحل انلی هغالؼِ هَضز – قاّسی ضا

02

قطح زّس
-هعایا ٍ هؼایة هغالؼِ هَضز قاّسی ضا

-هعایا ٍ هؼایة هغالؼِ هَضز قاّسی

02

تَضیح زّس
ً-ؿثت قاًؽ ضا تؼطیف ٍ ًحَُ هحاؾثِ

-تؼطیف ًؿثت قاًؽ

02

آى زض هغالؼات هَضزقاّسی ٍ ّوگطٍّی
تیاى وٌس

02

-هرسٍـ قسگی ضا تؼطیف ٍ هخال تعًس

 -تؼطیف هرسٍـ قسگی

-اًَاع ؾَگطایی زض هغالؼات ضا تیاى وٌس

-اًَاع ؾَگطایی زض هغالؼات

پاؾد

 5زلیمِ

زض تحج

زاًكزَیاى زض ّط

گطٍّی

رلؿِ
اهتحاًات هطحلِای ٍ پایاى تطم

هَارِْ تمؿین تط تطٍظ تیواضی زض افطاز فالس
-ذغط هٌتؿة

ؾرٌطاًی

 -زیتا پطٍغوتَض

پطؾف ٍ

ظهاى

 -قطوت

 -فؼالیت

02

ّذف کلی درط  :داًؾجَ قادر باؽذ اًَاع هطالؼات اپیذهیَلَصیک (هقطؼی ،اکَلَصیک ٍ هطالؼات تجزبی) را ؽزح دّذ .
ؽوارُ جلغِ15:

هذت سهاى جلغِ 2:عاػت
رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم

اّذاف ٍیضُ در پایاى کالط

خالصِ هحتَای درٍط

داًؾجَ قبل اس
ؽزٍع کالط _

سهاى
(دقیقِ)

رٍػ تذریظ

ٍعایل کوک
آهَسؽی

ارسؽیابی درحیي تذریظ

فؼالیتْای

ارسؽیابی

فزاگیزاى

تکویلی

ارسؽیابی آغاسیي)

زاًكزَ تایس تتَاًس:
-عطح هغالؼِ همغؼی ضا تیاى وٌس.

 -عطح هغالؼِ اوَلَغیه ضا تیاى وٌس.

پطؾف

ظهاى

-هغالؼِ همغؼی :اًساظُ گیطی ٍرَز یا ػسم

ٍ

5

ٍرَز پیاهس ٍ ٍرَز یا ػسم ٍرَز هَارِْ

پاؾد

زلیمِ

02

زض یه ظهاى ذال

گطٍّی

رلؿِ

 زض ایي هغالؼِ هَارِْ ٍ پیاهس ّوعهاىاًزام هی قًَس

ای ٍ پایاى تطم

 -هغالؼِ اوَلَغیه یا ّوثؿتگی گَیٌس

02

تاقٌس
هخال اضتثاط تیي هیاًگیي ههطف چطتی ٍ
تیواضی للثی یا ههطف لطنْای ضس
تاضزاضی ٍ واًؿط پؿتاى

ّط یه ضا تیاى وٌس.

پاؾد

 5زلیمِ

زض تحج

زاًكزَیاى زض ّط
-اهتحاًات هطحلِ

ٍاحس هغالؼِ تِ رای افطاز روؼیت ّا هی

-اًَاع هغالؼات تزطتی ضا ًام تثطز ٍ واضتطز

ؾرٌطاًی

 -زیتا پطٍغوتَض

پطؾف ٍ

ظهاى

 -قطوت

 -فؼالیت

واضاظهایی تالیٌی ،واضاظهایی هیساًی
،واضاظهایی ارتواػی

02

ّذف کلی درط  :داًؾجَ قادر باؽذ ًظام هزاقبت ٍ گشارػ دّی ٍ ارتباط آى با اپیذهیَلَصی را ؽزح دّذ .
ؽوارُ جلغِ16:

هذت سهاى جلغِ 2:عاػت
رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم

اّذاف ٍیضُ در پایاى کالط

خالصه محتوای دروس

داًؾجَ قبل اس
ؽزٍع کالط _

سهاى
(دقیقِ)

رٍػ تذریظ

ٍعایل کوک
آهَسؽی

ارسؽیابی درحیي تذریظ

فؼالیتْای

ارسؽیابی

فزاگیزاى

تکویلی

ارسؽیابی آغاسیي)

زاًكزَ تایس تتَاًس:
 هطالثت ضا تؼطیف ًوَزُ هخال ّایهٌاؾثی اضائِ زّس.
-اّساف هطالثت ضا ًام تثطز.

 -هطالثت ػثاضت اظ فطایٌس هؿتوط ٍ هٌظن

پطؾف

ظهاى

ٍ

5

روغ آٍضی ،تزعیِ ٍ تحلیل ،تفؿیط ٍ اًتكاض

پاؾد

زلیمِ

اعالػات تَنیفی تِ هٌظَض پایف هكىالت
ؾالهتی
-ؾیؿتن ّای هطالثت ،قثىِ ای اظ افطاز ٍ

-ارعاء ؾیؿتن هطالثت ضا تَضیح زّس.

10

10

ٍ پكتیثاًی
ً -حَُ اضظیاتی ؾیؿتن هطالثت ضا تیاى

20

وٌس.
 -تؼطیف هَضز زض ؾیؿتن هطالثت ضا تا شوط

 -تؼطیف هَضز زض ؾیؿتن هطالثت  ،هَضز

هخال ،تَضیح زّس.

هكىَن ،هَضز هحتول  ،هَضز لغؼی

-تیواضی ّای هكوَل گعاضـ تلفٌی ضا ًام

 -تیواضی ّای هكوَل گعاضـ تلفٌی( فلذ

تثطز.

اعفالّ ،اضیٍ ،تا ،وعاظ ًَظازاى ،ؾطذه

20

10

ًحَُ هطالثت تیواضی ّای هكوَل گعاضـوتثی ضا تَضیح زّس.

ًحَُ هطالثت تیواضی ّای هكوَل گعاضـ

10

وتثی (هاالضیا ،ؾاله ،واالآظاض ،ؾل،
ؾیفیلیؽ ،تة هالتّ ،پاتیت ،ؾیاُ ظذن
ًحَُ هطالثت تیواضی ّای هكوَل گعاضـتلفٌی ضا تَضیح زّس .

20
ًحَُ هطالثت تیواضی ّای هكوَل گعاضـتلفٌی

پاؾد

 5زلیمِ

زض تحج

زاًكزَیاى زض ّط

گطٍّی

رلؿِ
-اهتحاًات هطحلِ

فؼالیت ّا هیتاقٌس وِ فطایٌس فَق ضا حوایت

ً -حَُ اضظیاتی ؾیؿتن هطالثت

ؾرٌطاًی

 -زیتا پطٍغوتَض

پطؾف ٍ

ظهاى

 -قطوت

 -فؼالیت

ای ٍ پایاى تطم

ّذف کلی درط  :داًؾجَ قادر باؽذ ًقؼ اپیذهیَلَصی در بزًاهِ ریشی ٍ ارسؽیابی خذهات بیاى کٌذ.
ؽوارُ جلغِ17:

هذت سهاى جلغِ 2:عاػت
رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم

اّذاف ٍیضُ در پایاى کالط

خالصِ هحتَای درٍط

داًؾجَ قبل اس
ؽزٍع کالط _

سهاى
(دقیقِ)

رٍػ تذریظ

ٍعایل کوک
آهَسؽی

ارسؽیابی درحیي تذریظ

فؼالیتْای

ارسؽیابی

فزاگیزاى

تکویلی

ارسؽیابی آغاسیي)

زاًكزَ تایس تتَاًس:
هغالؼات هطتَط تِ پیاهس ٍ فطایٌس ضا قطحزّس.

پطؾف

ظهاى

ٍ

5

پاؾد

زلیمِ

ؾرٌطاًی

تطًاهِضیعى ترف الظم تطاى ترهیمهٌغمى اػتثاضات ٍ هٌاتغ هحسٍز اؾت
آگاّىّاى زضتاضُٔ چگًَگى پطاوٌسگى
هكىالت تْساقتى زض هىاى ٍ ظهاى پایِٔ

50

هَضز ًیاظ ٍ ؾٌزف تأحیط ایي ذسهات زض
واضایی یىی اظ قاذم ّای هطتَط تٍِضؼیتی اؾت وِ زض آى توام قطایظ وٌتطل
واضایی ،احطتركی ٍ ؾَزهٌسی ضا زضاضظیاتی ذسهات ؾالهتی تیاى ًوایس.

تطؾس.
ّ-ط تستیطى وِ تطاى هثاضظُ تا تیواضى یا

30

پیكگیطى اظ آى اًزام قَز تایس اضظقیاتى
قَز تا هؼلَم گطزز آیا تستیط تىاض گطفتِ
قسُ زض واؾتي اظ فطاٍاًى تیواضى هؤحط
تَزُ اؾت یا ًِ .اضظقیاتى یه ضٍـ هثاضظُ
تا تیواضى  -هاًٌس ایويؾاظى ػلیِ ّپاتیت
 -رْت اضظیاتی ذسهات ؾالهتی اًَاع

 - Bهؿتلعم چیعى تیف اظ واضؾاظى آى زض

هغالؼات اپیسهیَلَغیه ضا همایؿِ ًوایس.

واؾتي اظ هَاضز تیواضى اؾت ٍ تایس ّعیٌِٔ
اًزام ایويؾاظى زض همیاؼ ٍؾیغ  -قاهل
تْاى ٍاوؿيّ ،عیٌِّاى آهَظـ واضوٌاى

هٌابغ- :اپیذهیَلَصی هاسًز تزجوِ دکتز جاًقزباًی آخزیي اًتؾار
-اپیذهیَلَصی گَردیظ تزجوِ دکتز پیواى عالهتی آخزیي اًتؾار

پاؾد

 5زلیمِ

زض تحج

زاًكزَیاى زض ّط

گطٍّی

رلؿِ
اهتحاًات هطحلِای ٍ پایاى تطم

اؾاؾى تطًاهِضیعى ٍ تْیِ ذسهات تْساقتى

قسُ اًستا تاحیط زاضٍی هَضزًظط تِ حساوخط

 -زیتا پطٍغوتَض

پطؾف ٍ

ظهاى

 -قطوت

 -فؼالیت

30

