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 :اهداف شناختی

  .تعریف اپیدمیولوژي، تاریخچه آن و اهمیت آن در علوم پزشکی و تغذیه را درك کنند -

  .آشنا شوند  )نحوه محاسبه انها براي بیماریها(با مفهوم شیوع و بروز و  -

  .شاخصهاي اندازه گیري مرگ ومیر بیماریها و شدت آنها آشنا شوند و مسائل را بتواند حل کنند با -

  .انواع خطاها در مطالعات اپیدمیولوژیک را شرح دهند -

  .آشنا شوندبا مفهوم دقت و اعتبار  -

  .را فراگیرند حجم نمونه و نحوه محاسبه آن و عوامل موثر بر تعیین حجم نمونه  -

  وم سوگرایی و انواع آن اشنا شوند و بتوانند میزان سوگرایی را کاهش دهندمفهبا  -

  .انواع طراحی مطالعات اپیدمیولوژیک آشنا شوندبا  -

  .با مفهوم مخدوشگري و نحوه تعدیل آن اشنا شوند -

  :اهداف نگرشی

توصیف می کنداپیدمیولوژي تغذیه را  اهمیت وضرورت . 

  

 

 



زمان مورد   متد  سر فصل
  نیاز

  مراجع  وسایل کمک آموزشی

 كاغذ و قلم ویدئو  ساعت ٢ سخنرانی تاریخچه و تعریف علم اپیدمیولوژي

 پروژكتور لپ تاپ

 و پاورپوینت
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بیماریهاشیوع و بروز    ساعت ٢  سخنرانی 

  ساعت ٢  سخنرانی حل مسائل شیوع و بروز بیماریها

  ساعت ٢  سخنرانی شاخصهاي اندازه گیري مرگ ومیر بیماریها و شدت آنها

  ساعت ٢  سخنرانی خطاها

  ساعت ٢  سخنرانی خطاي تصادفی و علل آن

  ساعت ۴  سخنرانی خطاي سیستماتیک و انواع آن

سیستماتیک و انواع آنخطاي    ساعت ٢  سخنرانی 

پاسخ به  امتحان شفایی
یک سوال 

  شفایی

  ساعت ٢

  ساعت ٢  سخنرانی مخدوشگري

  ساعت ١  سخنرانی نحوه مقابله با مخدوشگري

  ساعت ۴  سخنرانی انواع مطالعات اپیدمیولوژیکی

  ساعت ۴  سخنرانی انواع مطالعات اپیدمیولوژیکی

  ساعت ١  سخنرانی غربالگري

پاسخ به   ارزشیابی نھایی
سواالت 
چھار 

  گزینه ای

      ساعت ١

 

  :تکالیف/تجربه هاي عملی/ارک

قطعا سواالتی خاصی مطرح میکنند که اپیدمیولوژي دانشجویان در طول ترم بعد از آشنا شدن با مفاهیم اولیه 
موظف به پیدا کردن جواب از طریق پس از تایید این سواالت خاص توسط مدرس درس، بقیه دانشجویان 

  .جستجو در منابع میگردند

  

  : دوره ارزشیابی

  .نمره خواهد داشت 18گزینه اي در پایان ترم  4نمره و امتحان کتبی تستی  2امتحان میاندوره شفایی 
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