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ند مطالعات توصیفی، اکولوژیک و کوهورت را طراحی نماید. شیوه های نمونه گیری، در پایان درس دانشجو باید بتوا

کنترل و تضمین کیفیت را بداند. تاثیر خوشه و تجمع موارد بر برآوردها را بداند. قار به تجزیه و تحلیل داده های این 

 مطالعات باشد. 

 :رئوس مطالب

 ایا و محدودیت هاداده های حاصل از نظام های ثبت و گزارش دهی، مز -

 seasonality andتجزیه و تحلیل داده های توصیفی، با تاکید بر تحلیل تغییرات فصل و توزیع مکانی ) -

cluster analysis) 

 طراحی فرم های گردآوری داده ها، پرسشنامه ها، اندازه های اعتبار و اطمینان -

 شدهبرخورد با داده های گم  -

 بزرگتضمین و کنترل کیفیت مطالعه های  -

 طراحی مطالعه های اکولوژیک، چند گروهی، روند زمانی -

 روش های نمونه گیری، تاثیر طراحی بر برآورد و شیوه محاسبه آن -



زمان، مواجهه مزمن، طبقه بندی مواجهه، میانگین شدت -مالحظات در طراحی مطالعه های کوهورت، شخص -

رت های با مواجهه اختصاصی و کوهورت های مواجهه، وقایع پس از مواجهه، زمان بندی وقوع پیامد، کوهو

 جمعیتی 

 بانک های اطالعاتی بزرگ و شیوه های بازیافت داده ها در آن -

 (repeated measurementsطراحی و تجزیه و تحلیل داده های اندازه گیری های مجدد ) -

- Generalized estimating equations (GEEs) 

- Linear mixed models and generalized linear mixed model 

دانشجو در این درس وظیفه دارد به عنوان پروژه بخشی از داده هایی )ترجیحا کشوری( که با مطالب درس  -

 همخوانی دارد را با راهنمایی استاد تجزیه و تحلیل نموده و براساس آن گزارش تهیه نماید. 
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تحلیل عاملی و مدل های ساختاری دو روزه نمونه گیری و کارگاه دو روزه بایستی به عنوان قسمتی از این درس در کارگاه  دانشجویان

 شرکت نمایند. 
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