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سال  دوم در نیمسال واحدی 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  51)برای یک دوره درس کامل،     

(67-79صیلیتح  

 

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

 نظری د:ع واحنو             2: حدتعداد وا    در اپیدمیولوژی یآمار روشهای نام درس:

 اصول اپیدمیولوژی -1روشهای آمار زیستی یش نیاز:پ 

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:      11 -15 :ساعت    یکشنبه  :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 آماری مناسب برای تحلیل داده های منتت   اپیدمیولوژی ارشداین دوره با هدف آشنایی دانشجویان دوره 

از انواع مطالعات اپیدمیولوژیک طراحی شده است. مطالعات مشاهده ای انواعی از مطالعات اپیدمیولوژیک هستند کته 

می پردازند و به دلیل عدم وجتود تصتاد ی ستازی در ایتن نتوع از مطالعتات،  به بررسی اثر مواجهه در وقوع بیماری

 از ایتنحائز اهمیت می باشتد. احتمالی استنباط علیتی صحیح از نتای  آنها به دلیل وجود اثر متغیرها ی مخدوشگر 

روشتهای  شتده و  معر یدر این دوره شاخصهای اثر مناسب برای انواع مطالعات اپیدمیولوژیک از نوع مشاهده ای  رو

  استنباط صحیح علیتی از نتای  این نوع مطالعات مورد بحث قرار می گیرد.آماری مناسب برای 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

انتواع در پایان دوره از دانشجو انتظار می رود قادر باشد مفاهیم آمتاری ززم بترای تجزیته و تحلیتل و تفستیر نتتای  

تحلیل و تفستیر صتحیح جهت را درک کند و از آنها به عنوان ابزاری در نوع مشاهده ای ( ) از مطالعات اپیدمیولوژی 

 نماید.استفاده ی منت  از این مطالعات داده ها

 

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

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

 

 انتظار می رود دانشجو در پایان دوره قادر باشد:

استتفاده بته درستتی نهتا د و از آاپیدمیولوژیک را تشخیص دهتشاخصهای اثر مناسب برای انواع مطالعات  .1

 نماید. 

 داده های منت  از انواع مطالعات اپیدمیولوژیک را تحلیل نماید. Stataبا استفاده از نرم ا زار  .2

تفسیر مناسبی از نتای  تحلیل مطالعات، بخصوص در حضور اثرات مخدوش کننده و اثر متقابل بین  .1

 متغیرها، ارایه نماید.

 ی آشنا بوده و قادر باشد در مطالعات اپیدمیولوژیک از اصول آن استفاده نماید.با مفهوم استنباط علیت .4
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   های تدريس:شیوه

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

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 حضور به موقع در جلسات کالس

 کالسی مطرح شده حضور  عال در بحثهای

 ارایه ی کالسی مطالب تعیین شده 

 آنها به موقع ارایه شده و تحویل و مسائل حل تمرینات

 حضور در امتحان میان ترم

 حضور در امتحان پایان ترم

 

 وسايل كمک آموزشی:  

 ( LMSسیستم آموزش مجازی دانشگاه ) -پروژکتور -وایت برد

 

 كل( )از نمره :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

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

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

   کل( نمره درصد15نمره ) 1 انجام تکالیف و تحویل تمرینات:

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

 

 :نوع آزمون

     چندگزینه ای -تشریحی

  

 :)لطفا نام ببريد(: ی برای مطالعهمنابع پیشنهاد

 
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 

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

edition 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

1 

15/11 

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

 یروشتها تیتاهم ،یمتاریب نتدی رآ یمعر  رندهیدربرگ صل اول کتاب جوئل که  سیتدر

 یتتیاستتنباط عل یمعر ت تیو در نها یدو حالت یامدهایپ یمعر  ،یولوژیدمیدر اپ یآمار

تدریس  صل دوم کتاب جوئل که دربرگیرنده معر ی انتواع شاخصتهای انتدازه  -باشد یم

 .شدگیری میزان وقوع بیماری )شامل شیوع، بروز و تابع مخاطره( می با
 

 

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

 وع،ی)شامل ش یماریوقوع ب زانیم یریاندازه گ یانواع شاخصها یمعر  رندهیکه دربرگ

 یمعر  رندهی صل سوم کتاب جوئل که دربرگ سیتدر -باشد.  یو مخاطره( م زانیبروز، م

احتمازت  تی صل به اهم نیباشد. در ا یم کیولوژیدمیاپ نقش احتمازت در مطالعات

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

 

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

ارتباط  یریه گانداز یشاخصها یمعر  رندهی صل چهارم کتاب جوئل که دربرگ سیتدر

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

مطالعات  یانواع طراح یمعر  رندهی صل پنجم کتاب جوئل که دربرگ سیتدر

 باشد. یآنها م نیب یو تفاوتها کیولوژیدمیاپ

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

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

 یدوسطح م یهر دو دارا 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 رندهیهفتم کتاب جوئل که در برگ  صل سیتدر

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

 

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

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

 باشد. یم یمنت  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 جوئل که در برگ سیتدر

 باشد. یم مخدوش کننده

 -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 جوئل که در برگ سیتدر

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

 ترم  انیامتحان م یبرگزار

 -آنها ناتیشده در جلسات قبل و تمر هیارا میو پرسش و پاسخ در مورد مفاهمطالب  مرور

 جانانیدکتر 

2 

27/11 

 -لسه قبلده در جپرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه ش

تدریس  صل سوم کتاب جوئتل کته دربرگیرنتده معر تی نقتش احتمتازت در مطالعتات 

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

 ی اپیدمیولوژیک پرداخته شده است.داده ها

 

 

 

 جانانیدکتر 

1 

6/12 

 -ر جلسه قبل پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده د

تدریس  صل چهارم کتاب جوئل که دربرگیرنده معر ی شاخصهای انتدازه گیتری ارتبتاط 

 بین مواجهه و بیماری از قبیل خطر نسبی، نسبت برتری و نسبت مخاطره می باشد.

 جانانیدکتر 

4 

11/12 

تدریس  صل پنجم کتاب جوئل  -د مفاهیم ارایه شده در جلسات قبلمرور مطالب در مور

 دربرگیرنده معر ی انواع طراحی مطالعات اپیدمیولوژیک و تفاوتهای بین آنها می باشد. که

 

 

 

 

 جانانیدکتر 

5 

21/12 

حل تمرینات  –مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل 

 پن   صل اول توسط دانشجویان

 جانانیدکتر 

6 

17/1 

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

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

 آماری برای جداول دو در دو می باشد.

 

 جانانیدکتر 

9 

26/1 

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

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

 شاخصهای اثر مانند نسبت برتری می باشد.

 

 جانانیدکتر 
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8 

2/2 

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

تدریس بخش اول  صل هشتم کتاب جوئل که  -کتاب توسط دانشجویان 9و  6 صل 

 می باشد. Counterfactual، تعریف مخدوشگر براساس یرنده مفهوم استنباط علیتیدربرگ

 جانانیدکتر 

7 

7/2 
 -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل 

تدریس بخش دوم از   صل هشتم کتتاب جوئتل کته دربرگیرنتده گرا هتای علیتتی و شناستایی 

 می باشد. Collapsibilityهوم مخدوشگر ها توسط آنها و مف

 جانانیدکتر 

11 

16/2 
حتل تمرینتات  صتل هشتتم  –مرور مطالب در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبتل 

 کتاب توسط دانشجویان.

 جانانیدکتر 

11 

21/2 

 جانانیدکتر  کتاب جوئل( هشتمبرگزاری امتحان میان ترم )تا پایان  صل 

12 

11/2 
 -پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل  مرور مطالب و پرسش و

تدریس  صل نهم کتاب جوئل که در برگیرنده روشهای آماری برای کنترل عوامل مخدوش کننده 

 می باشد.

 

 جانانیدکتر 

11 

6/1 
 -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل 

رنده روشتهای آمتاری بترای بررستی اثترات متقابتل و تدریس  صل دهم کتاب جوئل که در برگی

 تحلیلهای اپیدمیولوژیک می باشد.

 جانانیدکتر 

14 

11/1 
ارایه ی مطالب  -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل 

ش مرتبط با  صل یازدهم کتاب جوئل که در برگیرنده روشهای آماری برای تحلیل مواجهه در بتی

 از دو سطح می باشد. 
 

 

 

 

 
 

 جانانیدکتر 

15 

21/1 
حل تمرینات  –رور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل م

 .ر ع اشکال -کتاب توسط دانشجویان 11و  11و  7 صلهای 
 

 جانانیدکتر 

 


