
 
 دانشکده 

 ترمی  قالب نگارش طرح درس
 

                                                               )مشترک( روش های آماری در اپیدمیولوژیعنوان درس :  

 دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی  مخاطبان:

 با هماهنگی قبلی  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:           5/1تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(    

 دکتر یحیی سلیمی  مدرس: 00- 99نیم سال  -10- 8یکشنبه ها زمان ارائه درس:  

 درس و پیش نیاز:

 
 هدف کلی درس : 

 

 اپیدمیولوژی آشنایی با آنالیز پیشرفته و تفسیر داده های مطالعات 

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

 ( )علیتی، مخدوش شدگی انواع ارتباط در پژوهش ها آشنایی دانشجویان با -1

 نمودار های علیتی  آشنایی دانشجویان با -2

 راه های تطبیق برای مخدوش شدگی)الیه یندی ، تطبیق مستقیم و غیر مستقیم( با   نآشنایی دانشجویا -3

   Woolfروش  -MH روش -CMH آزمون با   ندانشجویاآشنایی  -4

 آزمونی همگنی ارتباط  -اثر متقابل جمعی و ضربیبا   نآشنایی دانشجویا -5

  -تعدیل برای مخدوشگر و اثر متقابل -متغیر مواجه با بیش از دو سطح: آزمون ارتباط کلی با  نآشنایی دانشجویا -6

 آزمون های دقیق 

مزایا و    -رگرسیون خطی -رگرسیونی برای ارزیابی ارتباط بین مواجهه و پیامدروش های با   نآشنایی دانشجویا -7

 معایب 

 
 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 : یازدهمهدف کلی جلسه 

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

   یازدهماهداف ویژه جلسه 

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

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

 
 : دوازدهمهدف کلی جلسه 

 نمودار های علیتی  آشنایی دانشجویان با

 دوازدهم اهداف ویژه جلسه 

 دانشجو با تئوری نمودار های علیتی آشنا شود. 1-12

 دانشجو بتواند در عمل از نمودارهای علیتی استفاده کند.  2-12

 :سیزدهمهدف کلی جلسه 

 راه های تطبیق برای مخدوش شدگی)الیه یندی ، تطبیق مستقیم و غیر مستقیم( با   نآشنایی دانشجویا

 سیزدهم اهداف ویژه جلسه 

 را نام ببرد.  راه های تطبیق برای مخدوش شدگیدانشجو بتواند انواع 1-13

 را نام ببرد.  راه های تطبیق برای مخدوش شدگیانواع  مزایا و معایب  دانشجو بتواند  2-13 

 :چهاردهمهدف کلی جلسه 

   Woolfروش  -MH روش -CMH آزمون با   نآشنایی دانشجویا

 چهاردهم اهداف ویژه جلسه 



 در عمل استفاده کند.  CMHدانشجو بتواند آزمون   1-14

 در عمل استفاده کند.  MHدانشجو بتواند آزمون   2-14

 در عمل استفاده کند. Woolfدانشجو بتواند آزمون   3-14

 : پانزدهمهدف کلی جلسه 
 

 آزمونی همگنی ارتباط  -اثر متقابل جمعی و ضربیبا   نآشنایی دانشجویا

 پانزدهم:اهداف ویژه جلسه 

 را تعریف کند. جمعی و ضربیاثرمتقابل  دانشجو بتواند   1-15

 را درک کند.  جمعی و ضربیدانشجو بتواند اهمیت اثرمتقابل   2-15

 دانشجو بتواند روش های ارزیابی اثرمتقابل را نام ببرد.  3-15

 : شانزدهمهدف کلی جلسه 

آزمون   -تعدیل برای مخدوشگر و اثر متقابل -ارتباط کلیمتغیر مواجه با بیش از دو سطح: آزمون  با  نآشنایی دانشجویا

 های دقیق 

 شانزدهم: اهداف ویژه جلسه 

 فرا بگیرد. را نحوه برخورد با متغیر بیش از دو سطح دانشجو بتواند   1-16

 با متغیر بیش از دو سطح را فرا بگیرد. را برای  تعدیل برای مخدوشگر و اثر متقابلدانشجو بتواند نحوه  2-15

 . در عمل از آزمون های دقیق استفاده کنددانشجو بتواند  3-15

 :هفدهمهدف کلی جلسه 

 مزایا و معایب   -رگرسیون خطی -روش های رگرسیونی برای ارزیابی ارتباط بین مواجهه و پیامدبا   نآشنایی دانشجویا

 هفدهم:اهداف ویژه جلسه 
 

 تعریف کند.   ارزیابی ارتباط بین مواجهه و پیامدبرای  را مدل های رگرسیونی مختلفدانشجو بتواند 1-17

 دانشجو بتواند جهت پیش بینی یک پیامد از مدل رگرسیونی استفاده نماید.  2-17

 

 
 منابع:

Statistics for Epidemiology-Nicholas P. Jewell (2009). Chapman & Hall/CRC. 

 

رویكرد غالب در اجرای این درس مشارکتی خواهد بود. بر این اساس،  سخنرانی، بحث به همراه حل تمرین.  تدریس:روش 

 .یابند دانشجویان منبع معرفی شده را مطالعه و با آمادگی برای بحث و تعامل در کالس حضور می

 
 کامپیوتر، پاورپوینت و ویدئو پروژکتور   وسایل آموزشی :

 
 سنجش و ارزشیابی 

سهم از   روش         آزمون 
نمره کل)بر  

حسب  
 درصد(

 ساعت  تاریخ 

سوال تشریحی/ چهار   کوئیز

 جوابی

 / //// //// /// //// //// //// / /// //// //// /// //// //// //// درصد  10

سوال تشریحی/ چهار      حل تمرین ها

 جوابی
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سوال تشریحی/ چهار   آزمون پایان ترم 
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 سلیمی   ))علیت، مخدوش شدگی انواع ارتباط در پژوهش ها  8

 سلیمی نمودار های علیتی   9

راه های تطبیق برای مخدوش شدگی)الیه یندی ، تطبیق    10

 مستقیم و غیر مستقیم، منتل هنزل(

 

 سلیمی

 سلیمی Woolfروش  -MH روش -CMH آزمون  11

 سلیمی آزمونی همگنی ارتباط  -متقابل جمعی و ضربیاثر   12

تعدیل   -متغیر مواجه با بیش از دو سطح: آزمون ارتباط کلی  13
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 سلیمی
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