
شیوه بازنگری کوریکولوم دوره دکتری تخصصی رشته اپیدمیولوژی
اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدانبا مشارکت گروه 

هیات ممتحنه و ارزشیابی و برنامه ریزی رشته اپیدمیولوژی
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کوریکولومبازنگری مراحل 
(1پرسشنامه )بررسی انتظارات از دانش آموختگان دکتری اپیدمیولوژی : فاز اول

(2پرسشنامه )فعلی آموزشی کوریکولوم در مورد نظرسنجی : فاز دوم

 دنیاهای معتبر دکتری اپیدمیولوژی در دانشگاهکوریکولوم آموزشی و دسته بندی بررسی : ومسفاز

(3پرسشنامه )دنیامعتبر های آموزشی دانشگاهکوریکولوم در مورد نظرسنجی : فاز چهارم

(4پرسشنامه)مصاحبه و اخذ نقطه نظرات و انتظارات اساتید محترم در مورد کوریکولوم آموزشی : فاز پنجم

 (ظر بوردبر اساس نتایج فازهای اول تا پنجم و ن)نویس اولیه کوریکولوم آموزشی جدیدتدوین پیش: ششمفاز

 (5پرسشنامه )جدید نویس اولیه کوریکولوم آموزشیپیشدر موردنظرسنجی : هفتمفاز

 ید نهاییبه هیأت ممتحنه و ارزشیابی اپیدمیولوژی جهت بررسی و تأیکوریکولوم جدید ارائه گزارش : هشتمفاز

نهاییارسال سرفصل هر یک از دروس برای اساتید و مدرسین با تجربه جهت بازنگری و انجام اصالحات: فاز نهم

غجهت تأیید و ابالکوریکولوم به دبیرخانه شورای عالی علوم پزشکینسخه نهایی شده ارسال : فاز دهم
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نفر از اساتید رشته اپیدمیولوژی91مکاتبه با 
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ولوژینفر از دانشجویان و فارغ التحصیالن دکترای اپیدمی100مکاتبه با 
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(1پرسشنامه )نتـایــج فاز اول 
نفر52: تعداد شرکت کنندگان
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عضو هیئت علمی با دانشجوی دکترا

عضو هیئت علمی با دانشجوی کارشناسی ارشد

عضو هیئت علمی بدون دانشجوی اپیدمیولوژی

دانشجوی دکترا که امتحان جامع را گذرانده است

دانشجوی دکترا در حال فراگیری دروس تئوری



نتـایــج فاز اول
(1پرسشنامه )انتظارات از یک دانش آموخته دکترای اپیدمیولوژی 
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)%(سهم هر یک از حیطه های زیر در کوریکولوم آموزشی جدید 

آموزشی

پژوهشی

 حیطه سیاستگذاری و مدیریت نظام سالمت



نتـایــج فاز اول
(1پرسشنامه )های مختلف در کوریکولوم جدید هر یک از حیطهسهم 
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43.2%

35.3%

22.1%

آموزش پژوهش مدیریت



کوریکولومبازنگری مراحل 
(1پرسشنامه )بررسی انتظارات از دانش آموختگان دکتری اپیدمیولوژی : فاز اول

(2پرسشنامه )فعلی آموزشی کوریکولوم در مورد نظرسنجی : فاز دوم

 دنیاهای معتبر دکتری اپیدمیولوژی در دانشگاهکوریکولوم آموزشی و دسته بندی بررسی : ومسفاز

(3پرسشنامه )دنیامعتبر های آموزشی دانشگاهکوریکولوم در مورد نظرسنجی : فاز چهارم

(4پرسشنامه)مصاحبه و اخذ نقطه نظرات و انتظارات اساتید محترم در مورد کوریکولوم آموزشی : فاز پنجم

 (ظر بوردبر اساس نتایج فازهای اول تا پنجم و ن)نویس اولیه کوریکولوم آموزشی جدیدتدوین پیش: ششمفاز

 (5پرسشنامه )جدید نویس اولیه کوریکولوم آموزشیپیشدر موردنظرسنجی : هفتمفاز

 ید نهاییبه هیأت ممتحنه و ارزشیابی اپیدمیولوژی جهت بررسی و تأیکوریکولوم جدید ارائه گزارش : هشتمفاز

نهاییارسال سرفصل هر یک از دروس برای اساتید و مدرسین با تجربه جهت بازنگری و انجام اصالحات: فاز نهم

غجهت تأیید و ابالکوریکولوم به دبیرخانه شورای عالی علوم پزشکینسخه نهایی شده ارسال : فاز دهم
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نتـایــج فاز دوم
(2پرسشنامه )ارزیابی دروس کوریکولوم فعلی 
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فعلی نظرسنجی در مورد دروس کوریوکولوم 

تغییر نکند

اصالح شود

حذف شود



نتـایــج فاز دوم
(2پرسشنامه )ارزیابی سرفصل های کوریکولوم فعلی دروس پیش نیاز 
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های اطالع رسانی پزشکیسیستم

اصول اپیدمیولوژی

1های آمار زیستی روش

روش تحقیق

آمار ریاضی مقدماتی

های واگیراپیدمیولوژی بیماری

هاروش/ 1اپیدمیولوژی 

کارآموزی بهداشت

تغییر نکند اصالح شود حذف شود



نتـایــج فاز دوم
(2پرسشنامه )ارزیابی سرفصل های کوریکولوم فعلی دروس اختصاصی اجباری 
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استنتاج علمی در اپیدمیولوژی/ 2اپیدمیولوژی 

هاکارآزمایی/ 3اپیدمیولوژی 

مطالعات مورد شاهدی/ 4اپیدمیولوژی 

مطالعات اکولوژیک، توصیفی و کوهورت/ 5اپیدمیولوژی 

آمار در اپیدمیولوژی/ 2آمار 

مطالعات ثانویه/ 6اپیدمیولوژی 

تحلیل بقاء/ 3آمار 

های کیفیمطالعه

سمینار

1کارورزی 

2کارورزی 

پایان نامه

تغییر نکند اصالح شود حذف شود



نتـایــج فاز دوم
(2پرسشنامه )ارزیابی سرفصل های کوریکولوم فعلی دروس اختصاصی اختیاری 
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بینی در اپیدمیولوژیهای پیشمدل
اپیدمیولوژی مولکوالر و ژنتیک

فارماکو اپیدمیولوژی
اپیدمیولوژی تغذیه

اپیدمیولوژی سوانح، حوادث و بالیا
اپیدمیولوژی باروری، مادر و کودک

اپیدمیولوژی بالینی
اپیدمیولوژی بیمارستانی
ایدز/ اپیدمیولوژی اچ آی وی 

جغرافیای سالمت
جمعیت شناسی

اپیدمیولوژی اجتماعی
اقتصاد سالمت

ارزیابی اقتصادی
انتقال دانش اپیدمیولوژی

مدیریت و اداره تحقیق

تغییر نکند اصالح شود حذف شود



کوریکولومبازنگری مراحل 
(1پرسشنامه )بررسی انتظارات از دانش آموختگان دکتری اپیدمیولوژی : فاز اول

(2پرسشنامه )فعلی آموزشی کوریکولوم در مورد نظرسنجی : فاز دوم

 دنیاهای معتبر دکتری اپیدمیولوژی در دانشگاهکوریکولوم آموزشی و دسته بندی بررسی : ومسفاز

(3پرسشنامه )دنیامعتبر های آموزشی دانشگاهکوریکولوم در مورد نظرسنجی : فاز چهارم

(4پرسشنامه)مصاحبه و اخذ نقطه نظرات و انتظارات اساتید محترم در مورد کوریکولوم آموزشی : فاز پنجم

 (ظر بوردبر اساس نتایج فازهای اول تا پنجم و ن)نویس اولیه کوریکولوم آموزشی جدیدتدوین پیش: ششمفاز

 (5پرسشنامه )جدید نویس اولیه کوریکولوم آموزشیپیشدر موردنظرسنجی : هفتمفاز

 ید نهاییبه هیأت ممتحنه و ارزشیابی اپیدمیولوژی جهت بررسی و تأیکوریکولوم جدید ارائه گزارش : هشتمفاز

نهاییارسال سرفصل هر یک از دروس برای اساتید و مدرسین با تجربه جهت بازنگری و انجام اصالحات: فاز نهم

غجهت تأیید و ابالکوریکولوم به دبیرخانه شورای عالی علوم پزشکینسخه نهایی شده ارسال : فاز دهم
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نتـایــج فاز سوم
جهانکوریکولوم دانشگاههای معتبر بررسی دروس 
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 (دانشگاه33)جهان که کریکولوم آنها بررسی شد معتبر دانشگاههایی لیست



جهانر معتبانطباق کوریکولوم جدید با کوریکولوم دانشگاههای 
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 از دروس مقطع دکترای اپیدمیولوژی در دانشگاههای معتبر جهان تهیه شد لیستی

 در هم ادغام شدندمشابهدروس.

 که در کمتر از سه دانشگاه تدریس می شدند حذف شدنددروسی.

دروس به ترتیب فراوانی ارائه در دانشگاهها از بیشترین به کمترین مرتب شدند.

 مورد نظرسنجی اساتید و دانشجویان قرار گرفتندفاز چهارمدروس در.

دندبر اساس نتایج نظرسنجی؛ دروس جدید به کوریکولوم اضافه شد یا با دروس موجود ادغام ش



نتـایــج فاز سوم
لیست دروسی که حداقل در ده دانشگاه جهان تدریس می شود
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و ایدز HIVاپیدمیولوژی 
2روش های اپیدمیولوژی 

اپیدمیولوژی محیط
اپیدمیولوژی شغلی
اخالق در پژوهش

گرانت نویسی پژوهشی
1روش های آمار زیستی 
2روش های آمار زیستی 
1روش های اپیدمیولوژی 

2روش های پیشرفته اپیدمیولوژی 
ژنتیک اپیدمیولوژی
اصول اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی بیماری های مزمن
اپیدمیواوژی سرطان

اپیدمیولوژی اجتماعی
آنالیز داده های طولی

آنالیز داده های بقاء
1روش های پیشرفته اپیدمیولوژی 

سمینار
طراحی و اجرای کارآزمایی بالینی

مدل سازی و اپیدمیولوژی بیماری های عفونی

تعداد دانشگاههایی که درس را تدریس می کنند

دروس مشترک با کوریکولوم  ایران
دروس غیر مشترک با کوریکولوم ایران



کوریکولومبازنگری مراحل 
(1پرسشنامه )بررسی انتظارات از دانش آموختگان دکتری اپیدمیولوژی : فاز اول

(2پرسشنامه )فعلی آموزشی کوریکولوم در مورد نظرسنجی : فاز دوم

 دنیاهای معتبر دکتری اپیدمیولوژی در دانشگاهکوریکولوم آموزشی و دسته بندی بررسی : ومسفاز

(3پرسشنامه )دنیامعتبر های آموزشی دانشگاهکوریکولوم در مورد نظرسنجی : فاز چهارم

(4پرسشنامه)مصاحبه و اخذ نقطه نظرات و انتظارات اساتید محترم در مورد کوریکولوم آموزشی : فاز پنجم

 (ظر بوردبر اساس نتایج فازهای اول تا پنجم و ن)نویس اولیه کوریکولوم آموزشی جدیدتدوین پیش: ششمفاز

 (5پرسشنامه )جدید نویس اولیه کوریکولوم آموزشیپیشدر موردنظرسنجی : هفتمفاز

 ید نهاییبه هیأت ممتحنه و ارزشیابی اپیدمیولوژی جهت بررسی و تأیکوریکولوم جدید ارائه گزارش : هشتمفاز

نهاییارسال سرفصل هر یک از دروس برای اساتید و مدرسین با تجربه جهت بازنگری و انجام اصالحات: فاز نهم

غجهت تأیید و ابالکوریکولوم به دبیرخانه شورای عالی علوم پزشکینسخه نهایی شده ارسال : فاز دهم
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نتـایــج فاز چهارم
(3پرسشنامه )نظرسنجی در مورد سرفصل های کوریکولوم دانشگاههای معتبر جهان 
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اصول پایه اپیدمیولوژی
Intermediate Epidemiology

1های اپیدمیولوژی روش
2های اپیدمیولوژی روش
1های پیشرفته اپیدمیولوژی روش
2های پیشرفته اپیدمیولوژی روش
3های اپیدمیولوژی روش
4های اپیدمیولوژی روش

طراحی و اجرای کارآزمایی های بالینی
شناسی پیشرفته مطالعات مورد شاهدیطراحی و روش
شناسی پیشرفته مطالعات همگروهیطراحی و روش

مند و فراتحلیلمرور نظام
استنتاج علیتی

Survey Designs

های تحلیلی برای اپیدمیولوژیروش
تفسیر و کاربرد اپیدمیولوژی
ولوژیبندی در اپیدمیگیری و سوء طبقهآنالیز سوگیری، خطای اندازه

های تحلیلی جدید در اپیدمیولوژیروش
های اپیدمیولوژی در سالمت جهانیروش

هاتئوری و روش: مطالعات کیفی
اپیدمیولوژی میدانی

اپیدمیولوژی کاربردی

ضرورت زیاد ضرورت متوسط ضرورت کم غیر ضروری



نتـایــج فاز چهارم
(3پرسشنامه )نظرسنجی در مورد سرفصل های کوریکولوم دانشگاههای معتبر جهان 
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های بقاءآنالیز داده
1های آمار زیستی روش
2های آمار زیستی روش

Categoricalهای تجزیه و تحلیل آماری داده

های طولیتجزیه و تحلیل داده
های اپیدمیولوژیکمهارت مدیریت و تجزیه و تحلیل داده

Linear and Generalized Linear Models

تجزیه و تحلیل کاربردی رگرسیون
SAS Programming

های آماری در اپیدمیولوژیروش
Introduction to Statistical Computing

Biostatistics for research

اصول آمار زیستی و تجزیه و تحلیل داده
Survey Data Analysis

روشهای پیشرفته برای تجزیه و تحلیل چند متغیره
مقدمه آمار زیستی

تجیزه و تحلیل بیزی
رگرسیون لجستیک کاربردی

های همبستهتجزیه و تحلیل داده
آمار ریاضی

Structural Equation Modeling

گیریهای نمونهروش

ضرورت زیاد ضرورت متوسط ضرورت کم غیر ضروری



نتـایــج فاز چهارم
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اپیدمیولوژی اچ آی وی و بیماری های آمیزشی

بررسی طغیان

اپیدمیولوژی اجتماعی

ژنتیک اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی محیط

اپیدمیولوژی شغلی

اپیدمیولوژی تغذیه

اپیدمیولوژی باروری، مادر و کودک

مولکوالر اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی بالینی

Epidemiology of aging

فارماکو اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی بیمارستانی

ضرورت زیاد ضرورت متوسط ضرورت کم غیر ضروری
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سمینار
GISسیستم اطالعات جغرافیایی 

ارزیابی نقادانه مطالعات اپیدمیولوژیک
Epidemiology Journal Club

نظام مراقبت در سالمت عمومی
های بهداشتیمقدمه بهداشت عمومی برای حرفه
رهبری و مدیریت در نظام سالمت

برنامه ها و سیاست های ایمن سازی
اخالق در پژوهش

Research Grant Writing

روش تحقیق

ضرورت زیاد ضرورت متوسط ضرورت کم غیر ضروری



کوریکولومبازنگری مراحل 
(1پرسشنامه )بررسی انتظارات از دانش آموختگان دکتری اپیدمیولوژی : فاز اول

(2پرسشنامه )فعلی آموزشی کوریکولوم در مورد نظرسنجی : فاز دوم

 دنیاهای معتبر دکتری اپیدمیولوژی در دانشگاهکوریکولوم آموزشی و دسته بندی بررسی : ومسفاز

(3پرسشنامه )دنیامعتبر های آموزشی دانشگاهکوریکولوم در مورد نظرسنجی : فاز چهارم

(4پرسشنامه)مصاحبه و اخذ نقطه نظرات و انتظارات اساتید محترم در مورد کوریکولوم آموزشی : فاز پنجم

 (ظر بوردبر اساس نتایج فازهای اول تا پنجم و ن)نویس اولیه کوریکولوم آموزشی جدیدتدوین پیش: ششمفاز

 (5پرسشنامه )جدید نویس اولیه کوریکولوم آموزشیپیشدر موردنظرسنجی : هفتمفاز

 ید نهاییبه هیأت ممتحنه و ارزشیابی اپیدمیولوژی جهت بررسی و تأیکوریکولوم جدید ارائه گزارش : هشتمفاز

نهاییارسال سرفصل هر یک از دروس برای اساتید و مدرسین با تجربه جهت بازنگری و انجام اصالحات: فاز نهم

غجهت تأیید و ابالکوریکولوم به دبیرخانه شورای عالی علوم پزشکینسخه نهایی شده ارسال : فاز دهم

Monday, July 22, 2019 22



تربیت دانش آموختگان دارای قدرت استنتاج و اجتهاد علمی

پرهیز از همپوشانی محتوی آموزشی دوره دکترا با دوره کارشناسی ارشد

تفکیک مرز اپیدمیولوژی از آمار زیستی و کاستن از مباحث آماری پیشرفته

به روز نمودن منابع و سرفصل دروس

 توانایی کسب مهارت خود یادگیریSelf-learning

کاستن از محتوی آموزشی غیرکاربردی

گنجاندن کارهای عملی برای هر یک از دروس

ارزشیابی هر یک از دروس بر اساس مفاهیم نظری و مهارتهای عملی مورد انتظار
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(یحیطه آموزش)محورهای اساسی در بازنگری کرویکولوم جدید 



مشکل محور بودن موضوع پایان نامه
شور را هر پایان نامه دکترای اپیدمیولوژی باید حداقل یکی از مشکالت یا ابهامات سالمت ک

.قرار دهدهدف

اول مشکل مشخص شود سپس متدولوژی آن تعیین شود

 (همانند دوره دستیاری پزشکی)تعامل و همکاری با مراکز تحقیقاتی بالینی
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(یحیطه پژوهش)محورهای اساسی در بازنگری کرویکولوم جدید 



 (رکزیمطالعات آینده نگر و کارآزمایی های بالینی چند م)توانایی طراحی مطالعات اپیدمیولوژیک

توانایی ایفای نقش در قالب اپیدمیولوژیست میدانی

توانایی شناسایی و اولویت بندی مشکالت بهداشتی

توانایی آماده سازی، پاالیش، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها

توانایی ارزیابی نقادانه شواهد علمی

توانایی ارائه مشاوره علمی پایان نامه ها و طرح تحقیقاتی

 تسلط به روش تدریس و توانایی انتقال مفاهیم

مهارت کسب گرانت

آشنایی با اصول اخالق در پژوهش های زیست پزشکی
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(ردیحیطه عملک)محورهای اساسی در بازنگری کرویکولوم جدید 



 (طغیان بیماری)مهارت مدیریت بحران

 مهارت طراحی و راه اندازی نظام های مراقبت از بیماریها

هامهارت در تدوین برنامه عملیاتی پیشگیری و کنترل عوامل خطر بیماری

مهارت اولویت بندی مشکالت و طراحی مداخالت مناسب در نظام سالمت

مهارت ارزیابی و پایش عملکرد نظام سالمت

ایمهارت ترسیم سیمای سالمت ملی و منطقه

المللی بهداشتی آشنایی با مقررات بین

آشنایی با نظام های سالمت در دنیا
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(تحیطه مدیری)محورهای اساسی در بازنگری کرویکولوم جدید 



کوریکولومبازنگری مراحل 
(1پرسشنامه )بررسی انتظارات از دانش آموختگان دکتری اپیدمیولوژی : فاز اول

(2پرسشنامه )فعلی آموزشی کوریکولوم در مورد نظرسنجی : فاز دوم

 دنیاهای معتبر دکتری اپیدمیولوژی در دانشگاهکوریکولوم آموزشی و دسته بندی بررسی : ومسفاز

(3پرسشنامه )دنیامعتبر های آموزشی دانشگاهکوریکولوم در مورد نظرسنجی : فاز چهارم

(4پرسشنامه)مصاحبه و اخذ نقطه نظرات و انتظارات اساتید محترم در مورد کوریکولوم آموزشی : فاز پنجم

 (ظر بوردبر اساس نتایج فازهای اول تا پنجم و ن)نویس اولیه کوریکولوم آموزشی جدیدتدوین پیش: ششمفاز

 (5پرسشنامه )جدید نویس اولیه کوریکولوم آموزشیپیشدر موردنظرسنجی : هفتمفاز

 ید نهاییبه هیأت ممتحنه و ارزشیابی اپیدمیولوژی جهت بررسی و تأیکوریکولوم جدید ارائه گزارش : هشتمفاز

نهاییارسال سرفصل هر یک از دروس برای اساتید و مدرسین با تجربه جهت بازنگری و انجام اصالحات: فاز نهم

غجهت تأیید و ابالکوریکولوم به دبیرخانه شورای عالی علوم پزشکینسخه نهایی شده ارسال : فاز دهم
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کوریکولوم قدیم



از توجه و همراهی شما سپاسگزارم
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