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واحدي) 3ساعتی براي یک درس  3جلسه ي  61(براي یک دوره درس کامل:       

 
  دکتراي اپیدمیولوژي تحصیلی: يرشتهو مقطع  اپیدمیولوژي گروه آموزشی:          بهداشت دانشکده:
  نظري  د:نوع واح             3: حدتعداد وا     )کاربرد آمار در اپیدمیولوژي( 2آمار  نام درس:

 ندارد  از:یش نیپ 
  دانشکده بهداشت مکان برگزاري:     10-13 :ساعت     سه شنبه   :روز   زمان برگزاري کالس:
  دکتر لیال جانانی مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):    دکتر لیال جانانی مسئول درس:    8  تعداد دانشجویان:

  (لطفا شرح دهید) شرح دوره:
با روشهاي آماري مناسب براي تحلیل داده هاي  دکتراي اپیدمیولوژيوره این دوره با هدف آشنایی دانشجویان د

منتج از انواع مطالعات اپیدمیولوژیک طراحی شده است. مطالعات مشاهده اي انواعی از مطالعات اپیدمیولوژیک 
نوع از  هستند که به بررسی اثر مواجهه در وقوع بیماري می پردازند و به دلیل عدم وجود تصادفی سازي در این

حائز اهمیت می احتمالی مطالعات، استنباط علیتی صحیح از نتایج آنها به دلیل وجود اثر متغیرها ي مخدوشگر 
شده  معرفیدر این دوره شاخصهاي اثر مناسب براي انواع مطالعات اپیدمیولوژیک از نوع مشاهده اي  رو از اینباشد. 

  ی از نتایج این نوع مطالعات مورد بحث قرار می گیرد.استنباط صحیح علیتروشهاي آماري مناسب براي  و 
  

  (لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
انــواع در پایان دوره از دانشجو انتظار می رود قادر باشد مفاهیم آمــاري الزم بــراي تجزیــه و تحلیــل و تفســیر نتــایج 

تحلیل و تفســیر صــحیح جهت ري در را درك کند و از آنها به عنوان ابزا( از نوع مشاهده اي ) مطالعات اپیدمیولوژي 
  استفاده کند. ي منتج از این مطالعات داده ها

  
  (در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 

و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور(
  ).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی ینیاهداف بیناب دهد.

  
  انتظار می رود دانشجو در پایان دوره قادر باشد:

اســتفاده بــه درســتی نهــا اپیدمیولوژیک را تشــخیص دهــد و از آشاخصهاي اثر مناسب براي انواع مطالعات  .1
 نماید. 

  داده هاي منتج از انواع مطالعات اپیدمیولوژیک را تحلیل نماید. Stataنرم افزار با استفاده از  .2
تفسیر مناسبی از نتایج تحلیل مطالعات، بخصوص در حضور اثرات مخدوش کننده و اثر متقابل بین  .3

 متغیرها، ارایه نماید.

  اصول آن استفاده نماید.با مفهوم استنباط علیتی آشنا بوده و قادر باشد در مطالعات اپیدمیولوژیک از  .4
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    هاي تدریس:شیوه
  یادگیري مبتنی بر حل مسئله -پرسش و پاسخ -سخنرانی برنامه ریزي شده

 
  (لطفا شرح دهید) وظایف و تکالیف دانشجو:

  حضور به موقع در جلسات کالس
  حضور فعال در بحثهاي کالسی مطرح شده

  حل تمرینات ارایه شده و تحویل آنها
  حان میان ترمحضور در امت

  حضور در امتحان پایان ترم
  

  وسایل کمک آموزشی:  
  پروژکتور -وایت برد

  
  (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

      کل) نمره درصد 25نمره ( 5آزمون میان ترم: 
      کل) نمره درصد 50نمره ( 10: آزمون پایان ترم

      کل) نمره درصد10نمره ( 2 انجام تکالیف و تحویل تمرینات:
  کل) نمره درصد 15نمره ( 3شرکت فعال در کالس: و  حضور در کالس

  
  :نوع آزمون
      تشریحی

    
 :(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي 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 هفتگی کلیات  ارائهي درس
  استاد مربوط  عنوان مطالب  جلسه

  - معرفی منابع دوره -بیان روشهاي ارزشیابی دوره - بیان اهداف دوره -رفی دورهمع  1
تدریس فصل اول کتاب جوئل که دربرگیرنده معرفی فرآیند بیماري، اهمیت روشهاي 

آماري در اپیدمیولوژي، معرفی پیامدهاي دو حالتی و در نهایت معرفی استنباط علیتی می 
  باشد.

  

  جانانیدکتر 

کتــاب جوئــل تدریس فصل دوم -اسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسه قبل پرسش و پ  2
دربرگیرنده معرفی انواع شاخصهاي اندازه گیري میــزان وقــوع بیمــاري (شــامل شــیوع، که 
تدریس فصل سوم کتاب جوئل که دربرگیرنده معرفــی  - و مخاطره) می باشد. ، میزانبروز

العات اپیدمیولوژیک می باشد. در این فصــل بــه اهمیــت احتمــاالت نقش احتماالت در مط
  دمیولوژیک پرداخته شده است.اربرد آنها در تحلیل داده هاي اپیشرطی و ک

  

  جانانیدکتر 

  -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آن  3
معرفی شاخصــهاي انــدازه گیــري ارتبــاط  تدریس فصل چهارم کتاب جوئل که دربرگیرنده

 -بین مواجهه و بیماري از قبیل خطر نسبی، نسبت برتــري و نســبت مخــاطره مــی باشــد.
ــواع طراحــی مطالعــات  ــده معرفــی ان تــدریس فصــل پــنجم کتــاب جوئــل کــه دربرگیرن

  اپیدمیولوژیک و تفاوتهاي بین آنها می باشد.

  جانانیدکتر 

  -مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها مرور مطالب و پرسش و پاسخ در  4
تدریس فصل ششم کتاب جوئل که در برگیرنده تحلیل آماري و مفاهیم معنی داري 

  اري براي جداول دو در دو می باشد( مواجهه و بیماري هر دو داراي دوسطح می باشند).آم
  

  جانانیدکتر 

  -م ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنهامرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهی  5
 آماري تدریس فصل هفتم کتاب جوئل که در برگیرنده مفاهیم مرتبط با برآورد و استنباط

  می باشد. و نسبت ریسک براي شاخصهاي اثر مانند نسبت برتري
  

  جانانیدکتر 

  -تمرینات آنهامرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و   6
، نمودارهاي علیتی و نحوه ي تدریس فصل هشتم کتاب جوئل که دربرگیرنده استنباط علیتی

  استفاده از آنها در تحلیل داده هاي منتج از مطالعات مشاهده اي می باشد.

  جانانیدکتر 
-  

دکتر 
  منصورنیا

  -و تمرینات آنهامرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل   7
تدریس فصل نهم کتاب جوئل که در برگیرنده روشهاي آماري براي کنترل عوامل مخدوش کننده 

  می باشد.

  جانانیدکتر 
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  -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها  8
بررسی اثرات متقابل و تحلیل  ايتدریس فصل دهم کتاب جوئل که در برگیرنده روشهاي آماري بر

  می باشد.داده ها با حضور این نوع اثرات  و تفسیر

  جانانیدکتر 

  جانانیدکتر    برگزاري امتحان میان ترم  9

  -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها  10
مواجهــه  رابطه بین اي آماري براي  تحلیلتدریس فصل یازدهم کتاب جوئل که در برگیرنده روشه

  می باشد.و بیماري با دوسطح  دو سطح با بیش از 
  

  جانانیدکتر 

  -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها  11
ي ســتفاده از مــدلهاآشــنایی و در ادامــه اتدریس فصل دوازدهــم کتــاب جوئــل کــه در برگیرنــده 

شامل رگرسیون خطی، لگاریتمی، پروبیــت و یین ارتباط بین مواجهه و بیماري رگرسیونی براي تع
  لوجیت می باشد.

  

  جانانیدکتر 

  -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها  12
برآورد پارامترها در مــدل  تدریس فصل سیزدهم کتاب جوئل که در برگیرنده روشهاي آماري براي

  رگرسیون لوجستیک می باشد.
  

  جانانیدکتر 

  -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها  13
تدریس فصل چهاردهم کتاب جوئل کــه در برگیرنــده روشــهاي آمــاري بــراي بررســی اثــر 

مدلهاي رگرسیون لوجســتیک مــی  استفاده ازبا متغیرهاي مخدوش کننده و اثرات متقابل 
  باشد.

  

  جانانیدکتر 

  -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها  14
مراحــل الزم بــراي بــرازش یــک مــدل تدریس فصل پانزدهم کتاب جوئل که در برگیرنده 

 بررسی نیکویی برازش مــدلتغیرها و نیز م ون لوجستیک مناسب و نحوه ي انتخابرگرسی
  می باشد.تولید شده  نهایی

  

  جانانیدکتر 

همســان ســازي شــده  اشاره به روشهاي آماري مناسب براي تحلیل داده هــاي منــتج از مطالعــات  15
)Matched(- اشاره به روشهاي آماري مناسب براي تحلیل داده هاي منتج از مطالعات بقا  

  جانانیدکتر 

  جانانیدکتر    رفع اشکال مطالب و  مرور  16

 


