
 
 
 

دانشجویان  مخاطبان:                   اپیدمیولوژی روش هایعنوان درس :  

 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

براساس  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                  2 تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(

 هماهنگی قبلی

 مرادیو دکتر  ، دکتر عبدلیجفیدکتر ن  مدرس:    02-01یک شنبه ساعت زمان ارائه درس:   

 اصول اپیدمیولوژی درس و پیش نیاز:

 
 هدف کلی درس :

آشنایی با طراحی مطالعات، اندازه گیریهای رخداد و ارتباط،   

انواع سوگیری ها، مخدوش شدگی و راههای کنترل آن، اثر متقابل و 

  مدیریت پژوهش

 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 اثر دوره  ،اثر كوهورت ،اثر سندانشجویان با  آشنایی -0

 : اکولوژیک، مقطعی،طراحي مطالعات پایهبا  ننشجویادا شنایيآ -2

 کوهورت

ی مورد ـ شاهد اتمطالعانواع با   ننشجویادا شنایيآ -3

(traditional, Case cross over, case-cohort, Nested) 

معایب و  کاربرد، مزایا،همسان سازی،   با ننشجویادا شنایيآ -4

 انوع آن

 ريبیما رخداد شاخص های اندازه گیری با ننشجویادا شنایيآ -5

 )انواع شیوع، انواع بروز(

)  ريبیما رخداد شاخص های اندازه گیری با ننشجویادا شنایيآ -6

 (فرضها پیش، مایر-كاپالن ، جدول عمر

رابطه بین  شاخص های اندازه گیری با ننشجویادا شنایيآ -7

 پیامد ومواجهه 

 خطر قابل انتساب در مطالعات مختلف  با ننشجویادا یيشناآ -8

تصادفی خطای ) فقدان روایی در پژوهشآشنایی دانشجویان با    -9

  و سو گیری ها شامل: انتخاب(

آشنایی دانشجویان با فقدان روایی در پژوهش )سو گیری   -01

 ،بندي افتراقي خطاي طبقه، بندي غیرافتراقي خطاي طبقهاطالع: 
 ((انتخاب و اطالعاتسوگیري مركب )

 در پژوهش هاانواع ارتباط  آشنایی دانشجویان با -00

 (، نمودار های علیتی)علیتی، مخدوش شدگی

راه های تطبیق برای مخدوش با  نآشنایی دانشجویا -02

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

با راه های تطبیق برای مخدوش  نآشنایی دانشجویا -03

 ت انواع مدل های رگرسیونی (شدگی)کلیا

اثرمتقابل و راه کارهای ارزیابی با  ننشجویادا شنایيآ -04

 آن

آشنایی دانشجویان با انواع شاخص های روایی و پایایی،  -05

 نحوه سنجش و مزایا و معایب آنها

مدیریت پژوهش ) کنترل و تضمین با  نآشنایی دانشجویا -06

 کیفیت پژوهش(
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 داف کلی هر جلسه:اهداف ویژه به تفکیک اه
 

 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  -0-0  

اثر   ،اثر كوهورت ،اثر سن دبرركاو  دهستفاا اردمو نشجودا -2-0  

  .كند نبیارا دوره 

 
 :دومکلی جلسه هدف  .

: اکولوژیک، مقطعی، طراحي مطالعات پایه با ننشجویادا شنایيآ

 کوهورت.

  دوماهداف ویژه جلسه 

 .را درک کند طراحي مطالعات پایهدانشجو چگونگی  0-2

جزئیات طراحی را بداند و بتواند در عمل از آنها دانشجو  2-2

 استفاده کند.

 
 :سوم ههدف کلی جلس

 ,traditionalی )مورد ـ شاهد اتمطالعانواع  اب ننشجویادا شنایيآ

Case cross over, case-cohort, Nested) 

  سوم اهداف ویژه جلسه
 

دانشجو جزئیات طراحی انواع مطالعات مورد شاهد را بداند و  0-3

 بتواند در عمل از آنها استفاده کند.

 
 :چهارمهدف کلی جلسه 

د، مزایا، معایب و همسان سازی، کاربر  با ننشجویادا شنایيآ

 انوع آن

  چهارماهداف ویژه جلسه 

را همسان سازی را تعریف، انواع و کاربرد آن دانشجو بتواند  0-4

 نام ببرد.

 
 :پنجمهدف کلی جلسه 

 ريبیما رخداد شاخص های اندازه گیری با ننشجویادا شنایيآ

 )انواع شیوع، انواع بروز(

  پنجماهداف ویژه جلسه 

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

 نام ببرد.

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

 را محاسبه و تفسیر نماید.

دانشجو بتواند محدودیت های هر کدام از شاخص های مختلف  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 مذکوردانشجو بتواند  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

 تفسیر نماید.نام ببرد و 

 
 :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  خطر قابل انتساب را برای دانشجو بتواند 8-2

  کند.

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

 گیری ها شامل: انتخاب(

  نهماهداف ویژه جلسه 

دانشجو بتواند انواع خطاها در مطالعات اپیدمیولوژی را نام  0-9

 ببرد.

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

 راه کار کاهش آن را بداند.

 سوگیری انتخاب را تشخیص بدهد.ند بتوادانشجو  3-9

 
 :دهمهدف کلی جلسه 

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

سوگیري  ،بندي افتراقي خطاي طبقه، بندي غیرافتراقي خطاي طبقه

 ((مركب )انتخاب و اطالعات

 دهماهداف ویژه جلسه 

 ه دهد.سوگیری اطالع را تشخیص داددانشجو بتواند  0-01

بتواند انواع سوگیری اطالع را تعریف کرده و راه دانشجو  2-01

 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 0-00

 و معیارهای آن را بداند. مخدوش شدگی را تعریفدانشجو بتواند  2-00

 دانشجو با تئوری نمودار های علیتی آشنا شود.  3-00

 
 :دوازدهمهدف کلی جلسه 

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

 ستقیم، منتل هنزل(، تطبیق مستقیم و غیر م

 دوازدهماهداف ویژه جلسه 

را نام راه های تطبیق برای مخدوش شدگی دانشجو بتواند انواع  0-02

 ببرد.

انواع راه های تطبیق برای  مزایا و معایب دانشجو بتواند  2-02

 مخدوش شدگی را نام ببرد.

 
 :سیزدهمهدف کلی جلسه 

دوش شدگی)انواع با راه های تطبیق برای مخ نآشنایی دانشجویا

 مدل های رگرسیونی(

 سیزدهماهداف ویژه جلسه 



 را تعریف کند.  مدل های رگرسیونی مختلفدانشجو بتواند  0-03

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

 رگرسیونی مختلف را بداند.

 
 :چهاردهمهدف کلی جلسه 

 کارهای ارزیابی آن اثرمتقابل و راهبا  ننشجویادا شنایيآ

 چهاردهماهداف ویژه جلسه 

 دانشجو بتواند اثرمتقابل را تعریف کند. 0-04

دانشجو بتواند اهمیت اثرمتقابل را درک کند و انواع  2-04

 اثرمتقابل را نام ببرد.

 دانشجو بتواند روش های ارزیابی اثرمتقابل را نام ببرد. 3-04

 

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

 چگونگی تشخیص آن 

 

 پانزدهماهداف ویژه جلسه 

تشخیص و  ،اثرمتقابل را در مدلهای رگرسیون خطیدانشجو بتواند  0-05

 .ارزیابی کند

دانشجو بتواند اثرمتقابل را در مدلهای رگرسیون لجستیک،کاکس  2-05

 .تشخیص و ارزیابی کند ،وپواسن

 
 :شانزدهمهدف کلی جلسه 

آشنایی دانشجویان با مدیریت پژوهش ) کنترل و تضمین کیفیت 

 و انواع شاخص های روایی و پایاییپژوهش(

 شانزدهماهداف ویژه جلسه 

نام را  اجزاء ضروری برای مدیریت یک پژوهشدانشجو بتواند  0-06

 .ببرد

 .رح دهدکنترل و تضمین کیفیت پژوهش را شدانشجو بتواند  2-06

 .نام ببردرا انواع شاخص های روایی و پایایی  دانشجو بتواند 3-06

نحوه سنجش و مزایا و معایب انواع شاخص های دانشجو بتواند  4-06

 را نام ببرد.روایی و پایایی 
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 کامپیوتر، پاورپوینت و ویدئو پروژکتور  وسایل آموزشی :

 
 ارزشیابی  سنجش و

سهم از  روش       آزمون
نمره کل)بر 

حسب 
 درصد(

 ساعت تاریخ 



سوال  کوئیز

تشریحی/ 

 چهار جوابی

 //////////////////////// /////////////////////////// درصد 01

سوال    حل تمرین ها

تشریحی/ 

 چهار جوابی

 -- -- درصد 35

سوال  آزمون پایان ترم

تشریحی/ 

 چهار جوابی

 -- -- درصد 51

حضور فعال در 
 کالس
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 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 تاریخ ارسال :                    تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:               

 



 اصول اپیدمیولوژی: جدول زمانبندی درس                           

  روز و ساعت جلسه :                                    

 
 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

 دكتر نجفی اثر دوره  ،اثر كوهورت ،اثر سن 72/11/89 1

 دكتر نجفی طراحی مطالعات اكولوژیک، مقطعی 4/17/89 7

 دكتر نجفی طراحی مطالعات كوهورت، مورد شاهد 11/17/89 3

 ,traditional, Case cross overی )مورد ـ شاهد اتمطالعانواع  19/17/89 4

case-cohort, Nested) 

 دكتر نجفی

 مرادیكتر د همسان سازی، كاربرد، مزایا، معایب و انوع آن 75/17/89 5

 مرادی دكتر ریبیما عقوو شاخص های اندازه گیری 74/1/88 6

 دكتر مرادی رابطه بین مواجهه با پیامد  شاخص های اندازه گیری 31/1/88 2

 دكتر مرادی خطر قابل انتساب در مطالعات مختلف 11/7/88 9

 دكتر مرادی تخاب( فقدان روایی در پژوهش )خطای تصادفی و سو گیری ها شامل: ان 12/7/88 8

، بندی غیرافتراقی خطای طبقهفقدان روایی در پژوهش )سو گیری  اطالع:  74/7/88 11

 ((سوگیری مركب )انتخاب و اطالعات ،بندی افتراقی خطای طبقه

 دكتر مرادی

 عبدلیدكتر  انواع ارتباط در پژوهش ها )علیتی، مخدوش شدگی( 31/7/88 11

با راه های تطبیق برای مخدوش شدگی)الیه یندی ،  نآشنایی دانشجویا 2/3/88 17

 تطبیق مستقیم و غیر مستقیم، منتل هنزل(

 دكتر عبدلی

با راه های تطبیق برای مخدوش شدگی)انواع مدل های  نآشنایی دانشجویا 14/3/88 13

 رگرسیونی(

 دكتر عبدلی

 دكتر عبدلی آناثرمتقابل و راه كارهای ارزیابی با  ننشجویادا شناییآ 71/3/88 14

 دكتر عبدلی اثرمتقابل و راه كارهای ارزیابی آنبا  ننشجویادا شناییآ 79/3/88 15

اثرمتقابل در مدل های رگرسیونی مختلف و چگونگی با آشنایی دانشجویان با  11/4/88 16

 تشخیص آن 

 دكتر عبدلی

 دكتر عبدلی مدیریت پژوهش ) كنترل و تضمین كیفیت پژوهش( 99/4/18 17

 


