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سال  دوم در نیمسال واحدی 3ساعتی برای یک درس  3جلسه ی  51)برای یک دوره درس کامل،     

(67-79صیلیتح  

 

 دکترای اپیدمیولوژی تحصیلی: یرشتهو مقطع  اپیدمیولوژی گروه آموزشی:         بهداشت دانشکده:

 نظری د:نوع واح             3: حدتعداد وا    (آمار در اپیدمیولوژی) 2آمار  نام درس:

 ندارد یش نیاز:پ 

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:      8 -11 :ساعتدوشنبه       :روز   زمان برگزاری كالس:

 دکتر لیال جانانی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:    دکتر لیال جانانی مسئول درس:    9 تعداد دانشجويان:

 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

با روشهای آمااری مناساب بارای تحلیال داده هاای  دکترای اپیدمیولوژیهدف آشنایی دانشجویان دوره  این دوره با

منتج از انواع مطالعات اپیدمیولوژیک طراحی شده اسات  مطالعاات مشااهده ای اناواعی از مطالعاات اپیادمیولوژیک 

وجاود تصااد ی ساازی در ایان ناوع از هستند که به بررسی اثر مواجهه در وقوع بیماری می پردازند و به دلیل عدم 

حااز  اهمیات مای احتماالی مطالعات، استنباط علیتی صحیح از نتایج آنها به دلیل وجود اثر متغیرها ی مخدوشارر 

شاده  معر یدر این دوره شاخصهای اثر مناسب برای انواع مطالعات اپیدمیولوژیک از نوع مشاهده ای  رو از اینباشد  

 استنباط صحیح علیتی از نتایج این نوع مطالعات مورد بحث قرار می گیرد برای  روشهای آماری مناسب و 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

اناواع در پایان دوره از دانشجو انتظار می رود قادر باشد مفاهیم آمااری ززم بارای تج یاه و تحلیال و تفسایر نتاایج 

تحلیل و تفسایر صاحیح جهت و از آنها به عنوان اب اری در را درک کند ) از نوع مشاهده ای ( مطالعات اپیدمیولوژی 

 نماید استفاده ی منتج از این مطالعات داده ها

 

 )در واقع همان اهداف كلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
نشان می و محورهای اصلی برنامه را است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اج ای تخصصی شکستنمنظور)

 ( اندکه در واقع همان اهداف ر تاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اج ای اختصاصی اهداف بینابینی دهد 

 

 انتظار می رود دانشجو در پایان دوره قادر باشد:

ه اساتفادباه درساتی نهاا اپیدمیولوژیک را تشخیص دهاد و از آشاخصهای اثر مناسب برای انواع مطالعات   1

 نماید  

 داده های منتج از انواع مطالعات اپیدمیولوژیک را تحلیل نماید  Stataبا استفاده از نرم ا  ار   2

تفسیر مناسبی از نتایج تحلیل مطالعات، بخصوص در حضور اثرات مخدوش کننده و اثر متقابل بین   3

 متغیرها، ارایه نماید 

 مطالعات اپیدمیولوژیک از اصول آن استفاده نماید با مفهوم استنباط علیتی آشنا بوده و قادر باشد در   4

با اصول مدل سازی برای پیامد دو حالتی آشنا بوده و قادر باشد در مجموعه داده ی واقعی مدل مناسب را   5

 به داده ها برازش داده و نتایج آن را تفسیر نماید 
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   های تدريس:شیوه

 بحث گروهی -مبتنی بر حل مسئله یادگیری -پرسش و پاسخ -سخنرانی برنامه ری ی شده
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 حضور به موقع در جلسات کالس

 حضور  عال در بحثهای کالسی مطرح شده

 ارایه ی کالسی مطالب تعیین شده 

 آنها به موقع ارایه شده و تحویل و مسازل حل تمرینات

 حضور در امتحان میان ترم

 ن ترمحضور در امتحان پایا

 

 وسايل كمک آموزشی:  

 ( LMSسیستم آموزش مجازی دانشراه ) -پروژکتور -وایت برد

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 کل( درصد نمره 51نمره ) 11: آزمون پایان ترم

     کل( نمره درصد 25نمره ) 5آزمون میان ترم: 

   کل( رهنم درصد15نمره ) 3 انجام تکالیف و تحویل تمرینات:

 درصد نمره کل( 11نمره ) 2در کالس:  منظم و شرکت  عال حضور

 

 :نوع آزمون

     چندگ ینه ای -تشریحی

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 
1) Jewel NP. Statistics for Epidemiology. Florida: Chapman & hall /CRC, latest edition 

2) Khan HA, Sempos CT. Statistical Methods in Epidemiology. New York: Oxford University Press, 

latest edition 

3) Holford TR. Multivariate Methods in Epidemiology. New York: Oxford University Press, latest 

edition 
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 جدول هفتری کلیات  ارازهی درس

 مربوطاستاد  عنوان مطالب جلسه

1 

16/11 

 -معر ی منابع دوره -بیان روشهای ارزشیابی دوره -بیان اهداف دوره -معر ی دوره

 یروشاها تیااهم ،یمااریب نادی رآ یمعر  رندهی صل اول کتاب جوزل که دربرگ سیتدر

 یتایاساتنباط عل یمعر ا تیو در نها یدو حالت یامدهایپ یمعر  ،یولوژیدمیدر اپ یآمار

دوم کتاب جوزل که دربرگیرنده معر ی اناواع شاخصاهای انادازه  تدریس  صل -باشد یم

 .گیری می ان وقوع بیماری )شامل شیوع، بروز و تابع مخاطره( می باشد
 

 

 صل دوم کتاب جوزل  سیتدر-شده در جلسه قبل  هیارا میو پاسخ در مورد مفاه پرسش

 وع،ی)شامل ش یارمیوقوع ب  انیم یریاندازه گ یانواع شاخصها یمعر  رندهیکه دربرگ

 یمعر  رندهی صل سوم کتاب جوزل که دربرگ سیتدر -باشد   یو مخاطره( م  انیبروز، م

احتمازت  تی صل به اهم نیباشد  در ا یم کیولوژیدمینقش احتمازت در مطالعات اپ

 پرداخته شده است  کیولوژیدمیاپ یداده ها لیو کاربرد آنها در تحل یشرط

 

 -آن ناتیشده در جلسات قبل و تمر هیارا میپاسخ در مورد مفاهمطالب و پرسش و  مرور

ارتباط  یریاندازه گ یشاخصها یمعر  رندهی صل چهارم کتاب جوزل که دربرگ سیتدر

 -باشد  یو نسبت مخاطره م ینسبت برتر ،یخطر نسب لیاز قب یماریمواجهه و ب نیب

مطالعات  یاحانواع طر یمعر  رندهی صل پنجم کتاب جوزل که دربرگ سیتدر

 باشد  یآنها م نیب یو تفاوتها کیولوژیدمیاپ

 -آنها ناتیشده در جلسات قبل و تمر هیارا میمطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاه مرور

 یدار یمعن میو مفاه یآمار لیتحل رندهی صل ششم کتاب جوزل که در برگ سیتدر

 یدوسطح م یدو دارا هر یماریباشد) مواجهه و ب یجداول دو در دو م یبرا یآمار

 باشند( 

 

 -آنها ناتیشده در جلسات قبل و تمر هیارا میمطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاه مرور

مرتبط با برآورد و استنباط  میمفاه رندهی صل هفتم کتاب جوزل که در برگ سیتدر

 باشد  یم سکیو نسبت ر یاثر مانند نسبت برتر یشاخصها یبرا یآمار

 

 -آنها ناتیشده در جلسات قبل و تمر هیارا میرسش و پاسخ در مورد مفاهمطالب و پ مرور

و  یتیعل ینمودارها ،یتیاستنباط عل رندهی صل هشتم کتاب جوزل که دربرگ سیتدر

 باشد  یم یمنتج از مطالعات مشاهده ا یداده ها لیاستفاده از آنها در تحل ینحوه 

 -آنها ناتیشده در جلسات قبل و تمر هیارا میمطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاه مرور

کنترل عوامل  یبرا یآمار یروشها رندهی صل نهم کتاب جوزل که در برگ سیتدر

 باشد  یمخدوش کننده م

 -آنها ناتیشده در جلسات قبل و تمر هیارا میمطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاه مرور

اثرات متقابل  یبررس یبرا یآمار یروشها رندهی صل دهم کتاب جوزل که در برگ سیتدر

 باشد  ینوع اثرات م نیداده ها با حضور ا ریو تفس لیو تحل

 ترم  انیامتحان م یبرگ ار

 جانانیدکتر 

2 
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 -پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسه قبل و تمرینات آن

تدریس  صل سوم کتاب جوزال کاه دربرگیرناده معر ای نقاش احتماازت در مطالعاات 

شرطی و کاربرد آنها در تحلیل  اپیدمیولوژیک می باشد  در این  صل به اهمیت احتمازت

تدریس بخش اول  صل چهارم کتاب جوزل  -داده های اپیدمیولوژیک پرداخته شده است

که دربرگیرنده معر ی شاخصهای اندازه گیری ارتباط بین مواجهه و بیماری از قبیل خطر 

 نسبی، نسبت برتری و نسبت مخاطره می باشد 

 

 

 

 جانانیدکتر 

3 

9/12 

 صال  بخاش دوم از  تادریس -د مفاهیم ارایه شده در جلساات قبالر مورمرور مطالب د

چهارم کتاب جوزل که دربرگیرنده معر ی شاخصهای اندازه گیری ارتباط باین مواجهاه و 

تدریس  صل پنجم کتاب جوزال  -می باشد  خطر اضا ی و خطر منتسببیماری از قبیل 

 وژیک و تفاوتهای بین آنها می باشد که دربرگیرنده معر ی انواع طراحی مطالعات اپیدمیول

 

 

 

 

 جانانیدکتر 

4 

14/12 

 -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها

تدریس  صل ششم کتاب جوزل که در برگیرنده تحلیل آماری و مفاهیم معنی داری 

 آماری برای جداول دو در دو می باشد 

 

 جانانیدکتر 

5 

21/12 

 -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها

تدریس  صل هفتم کتاب جوزل که در برگیرنده مفاهیم مرتبط با برآورد و استنباط برای 

 می باشد و نسبت ریسک ها شاخصهای اثر مانند نسبت برتری 

 

 جانانیدکتر 

6 

21/1 

 -ش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنهامرور مطالب و پرس
تدریس  صل هشتم کتاب جوزل که دربرگیرنده استنباط علیتی و نقش عوامل مخدوش کننده 

 می باشد 

 جانانیدکتر 
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9 

29/1 

 -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها
صل نهم کتاب جوزل که در برگیرنده روشهای آماری برای کنترل عوامل مخدوش کننده تدریس  

 می باشد 

 جانانیدکتر 

8 

3/2 
 -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها
و  تدریس  صل دهم کتاب جوزل که در برگیرنده روشاهای آمااری بارای بررسای اثارات متقابال

 تحلیلهای اپیدمیولوژیک می باشد 

 جانانیدکتر 

7 

11/2 
ارایه ی مطالاب مارتبط باا  صال  -مرور مطالب در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل 

یازدهم کتاب جوزل که در برگیرنده روشهای آماری برای تحلیل مواجهه در بیش از دو سطح می 

  باشد 

 جانانیدکتر 

11 

19/2 

 جانانیدکتر  ن میان ترم )تا پایان  صل دهم کتاب جوزل(برگ اری امتحا

11 

24/2 
 -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها

عیاین تدریس  صل دوازدهم کتاب جوزل که در برگیرنده استفاده از مدلهای رگرسایونی بارای ت

 سیون خطی، لراریتمی، پروبیت و لوجیت می باشد شامل رگر ارتباط بین مواجهه و بیماری

 

 جانانیدکتر 

12 

31/2 
 -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها

تدریس  صل سی دهم کتاب جوزل که در برگیرنده روشهای آماری برای برآورد پارامترها در مدل 

 رگرسیون لوجستیک می باشد 
 

 جانانیکتر د

13 

9/3 
 -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها

تدریس  صل چهاردهم کتاب جوزل که در برگیرنده روشاهای آمااری بارای بررسای اثار 

 متغیرهای مخدوش کننده و اثرات متقابل در مدلهای رگرسیون لوجستیک می باشد 
 

 

 

 

 

 
 

 نیجانادکتر 

14 

14/3 
 این جلسه به دلیل مصادف بودن با تعطیلی رسمی به صورت مجازی ارایه خواهد شد 

 -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها

تدریس  صل پان دهم کتاب جوزل که در برگیرنده روشهای آماری برای مدلساازی و نیا  

 ش مدلهای رگرسیون لوجستیک می باشد بررسی نیکویی براز
 

 جانانیدکتر 

15 

21/3 

  حل تمرینات و ر ع اشکال  -پرسش و پاسخ -مرور مطالب

 
 جانانیدکتر 

 


