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راه های تطبیق برای مخدوش با  نآشنایی دانشجویا -12

 )الیه یندی ، تطبیق مستقیم و غیر مستقیم، منتل هنزل(شدگی

با راه های تطبیق برای مخدوش  نآشنایی دانشجویا -13

 انواع مدل های رگرسیونی ( شدگی)کلیات

اثرمتقابل و راه کارهای ارزیابی با  ننشجویادا شنایيآ -14

 آن

اثرمتقابل در مدل های با آشنایی دانشجویان با  -15

 رگرسیونی مختلف و چگونگی تشخیص آن

آشنایی دانشجویان با انواع شاخص های روایی و پایایی،  -16

 نحوه سنجش و مزایا و معایب آنها

مدیریت پژوهش ) کنترل و تضمین با  نآشنایی دانشجویا -17

 کیفیت پژوهش(
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 هدف کلی جلسه اول:
 .اثر دوره  ،اثر كوهورت ،اثر سنبا  ننشجویادا شنایيآ

 اهداف ویژه جلسه اول:

 .كند تعریفرا اثر دوره   ،اثر كوهورت ،اثر سن نشجو.دا  -1-1  

اثر   ،اثر كوهورت ،اثر سن دبرركاو  دهستفاا اردمو ونشجدا -2-1  

  .كند نبیارا دوره 

 
 :دومهدف کلی جلسه  .

: اکولوژیک، مقطعی، طراحي مطالعات پایه با ننشجویادا شنایيآ

 کوهورت.

  دوماهداف ویژه جلسه 

 .را درک کند طراحي مطالعات پایهدانشجو چگونگی  1-2

د و بتواند در عمل از آنها جزئیات طراحی را بداندانشجو  2-2

 استفاده کند.

 
 :سوم ههدف کلی جلس

 ,traditionalی )مورد ـ شاهد اتمطالعانواع  با ننشجویادا شنایيآ

Case cross over, case-cohort, Nested) 

  سوم اهداف ویژه جلسه

 

دانشجو جزئیات طراحی انواع مطالعات مورد شاهد را بداند و  1-3

 نها استفاده کند.بتواند در عمل از آ

 
 :چهارمهدف کلی جلسه 

همسان سازی، کاربرد، مزایا، معایب و   با ننشجویادا شنایيآ

 انوع آن

  چهارماهداف ویژه جلسه 

را همسان سازی را تعریف، انواع و کاربرد آن دانشجو بتواند  1-4

 نام ببرد.

 
 :پنجمهدف کلی جلسه 

 ريبیما رخداد شاخص های اندازه گیری با ننشجویادا شنایيآ

 )انواع شیوع، انواع بروز(

  پنجماهداف ویژه جلسه 

دانشجو بتواند شاخص های مختلف اندازه گیری رخداد بیماری را  5-1

 نام ببرد.

دانشجو بتواند شاخص های مختلف اندازه گیری رخداد بیماری  2-5

 را محاسبه و تفسیر نماید.

اخص های مختلف دانشجو بتواند محدودیت های هر کدام از ش 3-5

 اندازه گیری رخداد بیماری را نام ببرد

 :ششمهدف کلی جلسه 5
)  ريبیما رخداد شاخص های اندازه گیری با ننشجویادا شنایيآ

 (فرضها پیش، مایر-كاپالن ، جدول عمر

  ششماهداف ویژه جلسه 

 را شرح دهد. مایر-كاپالن روش های جدول عمر و دانشجو بتواند  6-1

را  پیش فرض های هر کدام از روش های مذکورتواند دانشجو ب 6-2

 نام ببرد.



 
 :هفتمهدف کلی جلسه 

رابطه بین مواجهه  شاخص های اندازه گیری با ننشجویادا شنایيآ

 با پیامد

  هفتماهداف ویژه جلسه 

 دانشجو تفاوت بین شاخص های مطلق و نسبی را در اندازه گیری 7-1

 .رابطه بین مواجهه با پیامد بداند

دانشجو بتواند انواع شاخص های مطلق و نسبی در اپیدمیولوژی را  7-2

 نام ببرد و تفسیر نماید.

 
 :هشتمهدف کلی جلسه 

 خطر قابل انتساب در مطالعات مختلف  با ننشجویادا شنایيآ

  هشتماهداف ویژه جلسه 

 .تعریف کندرا خطر قابل انتساب دانشجو بتواند  8-1

مختلف محاسبه مطالعات  ابل انتساب را برایخطر ق دانشجو بتواند 8-2

  کند.

 :نهمهدف کلی جلسه 
آشنایی دانشجویان با فقدان روایی در پژوهش )خطای تصادفی و سو 

 گیری ها شامل: انتخاب(

  نهماهداف ویژه جلسه 

دانشجو بتواند انواع خطاها در مطالعات اپیدمیولوژی را نام  1-9

 ببرد.

صادفی را از خطای منظم افتراق دهد و دانشجو بتواند خطای ت 2-9

 راه کار کاهش آن را بداند.

 سوگیری انتخاب را تشخیص بدهد.بتواند دانشجو  3-9

 
 :دهمهدف کلی جلسه 

آشنایی دانشجویان با فقدان روایی در پژوهش )سو گیری  اطالع: 

سوگیري  ،بندي افتراقي خطاي طبقه، بندي غیرافتراقي خطاي طبقه

 ((و اطالعاتمركب )انتخاب 

 دهماهداف ویژه جلسه 

 سوگیری اطالع را تشخیص داده دهد.دانشجو بتواند  1-10

بتواند انواع سوگیری اطالع را تعریف کرده و راه دانشجو  2-10

 کارهای مقابله با آن را بداند.

 
 :یازدهمهدف کلی جلسه 

آشنایی دانشجویان با انواع ارتباط در پژوهش ها )علیتی، مخدوش 

 شدگی، نمودار های علیتی(

  یازدهماهداف ویژه جلسه 

 انواع  ارتباط های علیتی را شرح دهد.   دانشجو بتواند 1-11

 و معیارهای آن را بداند. مخدوش شدگی را تعریفدانشجو بتواند  2-11

 ای علیتی آشنا شود. دانشجو با تئوری نمودار ه 3-11

 
 :دوازدهمهدف کلی جلسه 

با راه های تطبیق برای مخدوش شدگی)الیه یندی  نآشنایی دانشجویا

 ، تطبیق مستقیم و غیر مستقیم، منتل هنزل(

 دوازدهماهداف ویژه جلسه 

را نام راه های تطبیق برای مخدوش شدگی دانشجو بتواند انواع  1-12

 ببرد.

انواع راه های تطبیق برای  ایا و معایب مزدانشجو بتواند  2-12

 مخدوش شدگی را نام ببرد.

 
 :سیزدهمهدف کلی جلسه 

با راه های تطبیق برای مخدوش شدگی)انواع  نآشنایی دانشجویا



 مدل های رگرسیونی(

 سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 را تعریف کند.  مدل های رگرسیونی مختلفدانشجو بتواند  1-13

با راه های تطبیق برای مخدوش شدگی مدل های  دانشجو بتواند 2-13

 رگرسیونی مختلف را بداند.

 
 :چهاردهمهدف کلی جلسه 

 اثرمتقابل و راه کارهای ارزیابی آنبا  ننشجویادا شنایيآ

 چهاردهماهداف ویژه جلسه 

 دانشجو بتواند اثرمتقابل را تعریف کند. 1-14

و انواع  دانشجو بتواند اهمیت اثرمتقابل را درک کند 2-14

 اثرمتقابل را نام ببرد.

 دانشجو بتواند روش های ارزیابی اثرمتقابل را نام ببرد. 3-14

 

 :پانزدهمهدف کلی جلسه 
اثرمتقابل در مدل های رگرسیونی مختلف و با آشنایی دانشجویان با 

 چگونگی تشخیص آن 

 

 پانزدهماهداف ویژه جلسه 

تشخیص و  ،ی رگرسیون خطیاثرمتقابل را در مدلهادانشجو بتواند  1-15

 .ارزیابی کند

دانشجو بتواند اثرمتقابل را در مدلهای رگرسیون لجستیک،کاکس  2-15

 تشخیص و ارزیابی کند. ،وپواسن

 
 :شانزدهمهدف کلی جلسه 

آشنایی دانشجویان با انواع شاخص های روایی و پایایی، نحوه سنجش 

 و مزایا و معایب آنها

 شانزدهماهداف ویژه جلسه 

 دانشجو بتواند انواع شاخص های روایی و پایایی را نام ببرد.1-16

دانشجو بتواند نحوه سنجش و مزایا و معایب انواع شاخص های  2-16

 را نام ببرد.روایی و پایایی 

 
 :دهمهفهدف کلی جلسه 

 آشنایی دانشجویان با مدیریت پژوهش ) کنترل و تضمین کیفیت پژوهش(

 دهمهفاهداف ویژه جلسه 

 .نام ببردرا انواع شاخص های روایی و پایایی  دانشجو بتواند 1-17

نحوه سنجش و مزایا و معایب انواع شاخص های دانشجو بتواند  2-17

 را نام ببرد.روایی و پایایی 
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 دکتر نجفی ولوژیک، مقطعیطراحی مطالعات اک 20/11/98 2

 دکتر نجفی طراحی مطالعات کوهورت، مورد شاهد 27/11/98 3

 ,traditionalی )مورد ـ شاهد اتمطالعانواع  4/12/98 4

Case cross over, case-cohort, Nested) 

 دکتر نجفی

همسان سازی، کاربرد، مزایا، معایب و  11/12/98 5

 انوع آن

 مرادیدکتر 

 مرادی دکتر ريبیما عقوو شاخص های اندازه گیری 18/12/98 6

رابطه بین مواجهه  شاخص های اندازه گیری 25/12/99 7

 با پیامد 
 دکتر مرادی

 دکتر مرادی خطر قابل انتساب در مطالعات مختلف 17/1/99 8

فقدان روایی در پژوهش )خطای تصادفی و سو  24/1/99 9

 گیری ها شامل: انتخاب( 
 دکتر مرادی

فقدان روایی در پژوهش )سو گیری  اطالع:  31/1/99 10

 خطاي طبقه، بندي غیرافتراقي خطاي طبقه

سوگیري مركب )انتخاب و  ،بندي افتراقي

 ((اطالعات

 دکتر مرادی

انواع ارتباط در پژوهش ها )علیتی، مخدوش  7/2/99 11

 شدگی(
 عبدلیدکتر 

رای با راه های تطبیق ب نآشنایی دانشجویا 14/2/99 12

مخدوش شدگی)الیه یندی ، تطبیق مستقیم و 

 غیر مستقیم، منتل هنزل(

 دکتر عبدلی

با راه های تطبیق برای  نآشنایی دانشجویا 21/2/99 13

 مخدوش شدگی)انواع مدل های رگرسیونی(
 دکتر عبدلی

اثرمتقابل و راه با  ننشجویادا شنایيآ 28/2/99 14

 کارهای ارزیابی آن
 دکتر عبدلی

اثرمتقابل در با آشنایی دانشجویان با  4/3/99 15

مدل های رگرسیونی مختلف و چگونگی تشخیص 

 آن 

 دکتر عبدلی

 یبا انواع شاخص ها انیدانشجو ییآشنا 11/3/99 16

و  اینحوه سنجش و مزا ،ییایو پا ییروا

 آنها بیمعا

 دکتر عبدلی

مدیریت پژوهش ) کنترل و تضمین کیفیت  18/3/99 17

 پژوهش(
 ر عبدلیدکت

 


