
 

 پزشکی دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

  روش تحقیقآمار پزشکی و عنوان درس :   

 دکتری حرفه ایدانشجویان مقطع  مخاطبان: 

 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:     واحد 4 تعدادواحد:

زمان ارائه درس:     )دانشکده بهداشت(شنبهچهار 14-13

 13/30-16/15شنبه یک

 - درس و پیش نیاز:     لماسیدکتر افشین ا درس:م

 

 هدف کلی درس :

، علمی مراحل مختلف تحقیق ضرورت ، آشنایی کامل بااز یک سو

چگونگی دسترسی به  نوشتن طرح تحقیقاتی ، گزارش نهایی آن،

و  استفاده از اسناد و مدارك کتابخانه اي منابع علمی و

ر و از سوی دیگ تحقیقاتی پیشنهادیموضوع تکمیل پروپوزال 

فراهم آوردن فرصت یادگیری بمنظور کسب دانش و مهارت با توجه 

به وظایف حرفه ای پیش بینی شده برای این رشته در زمینه 

مفاهیم اساسی شامل متغیر، احتمال، نمونه گیری، آزمون 

فرضیات ساده، سنجش همبستگی بین متغیرها  و روابط خطی بین 

 متغیرها می باشد.

 

 هت هر جلسه یک هدف(اهداف کلی جلسات : )ج

طرح  هيه يكو آشنايی با ت آشنايي با مفاهيم ،تعاريف و اهميت تحقيق در نظام خدمات بهداشتي درماني -1
 ) تحقيقاتي ) انتخاب موضوع ،نگارش عنوان مناسب و بيان مسئله مناسب

سی رنس نويار رفشنايی با نرم افزآو بررسي متون ) کتابخانه ای و جستجوی منابع الکترونيکی و...( -2
ENDNOTE 

 تعريف متغيرها و شيوه هاي بيان و سنجش آن-3
 نواعاشنايی باو نيز آ (براساس هدف و روش جمع آوری داده ها)مشاهده ای  اپيدميولوژيک انواع مطالعات -4

 در اين مطالعات خطاهای سيستماتيک )باياس( در اندازه گيريها
 و ويژگيهای آنها اخله ایروش هاي مطالعات مدآشنايی با انواع  -5
   انتخاب روش جمع آوري اطالعاتتنظيم اهداف، فرضيات يا سئواالت پژوهشي، -6
شاکي  تگياری، نحاوه هاای انادازهتعريف آمار، اهميت آن در علوم پزشکی و بهداشتی، متغيرها و مقياس -7

مياناه و  هاای مرکزی)مياانگين،صشاخ جداول فراوانی متغيرهای گسسته و پيوسته و انواع نمودارها،آشنايی با
 )تئوری و عملی( نما( و پراکندگی)دامنه، واريانس و انحراف معيار(.

هاي طرح تحقيقاتي، فاکتوريا ، توزياع برناولی، توزياع درك مفهوم احتماالت و کاربرد آن در تفسير داده -8
 ()تئوری و عملیای و توزيع پوآسن و نمايی کاربرد آن در علوم پزشکی دوجمله

 )تئوری و عملی(ت و کاربرد آن در مشاهدات پزشکیآشنايی با توزيع نرمال، اهمي -9
 )تئوری و عملی(نمونه گيريانواع نمونه و  جمعيت،آشنايی با مفاهيم  -10
 ،ميانگين  حدود اطمينان آشنايی با مفهوم و آشنايی با توزيع نمونه ای ميانگين، نسبت و قضيه حد مرکزی -11

 )تئوری و عملی(دو گروهدر انس جامعه، تفاوت ميانگين و نسبت واري ،نسبت 



نگين و آزمون فرضيه، آزمون تساوی ميانگين و نسبت با يک عادد اابات، آزماون اخاتالف ميااآشنايی با  -12
 )تئوری و عملی(نسبت در دو جامعه مستق ، آزمون اختالف ميانگين در دو جامعه وابسته

و همبستگی باين د آشنايی با مفهومسته،  تغيرهای کيفی در جوامع مستق  وياوابآشنايی با آزمون ارتباط م -13
 )تئوری و عملی(صفت کمی

 )تئوری و عملی(رگرسيون خطی ساده و رگرسيون لوجستيک  آشنايی با مفهوم -14
م دی انجاا، مديريت پژوهش و زمانبنامالحظات اخالقي در پژوهش ،نحوه تعيين روايي و پايايي ابزارها -15 

 کار
 شنايی با روشهای استاندارد کردن شاخص ها و محاسبه بقای بيماران)تحلي  بقا(آ -16
و له(م تا چاپ مقاآشنايی با فرآيند انتشار )از تنظي ،مقاله نويسياصول نحوه گزارش نويسی، آشنايی با  -17

 آشنايی با نحوه تکمي  پروپوزال
 

 

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 دف کلی جلسه اول:ه

رح يك ط آشنايي با مفاهيم ،تعاريف و اهميت تحقيق در نظام خدمات بهداشتي درماني و آشنايی با تهيه
 ) تحقيقاتي ) انتخاب موضوع ،نگارش عنوان مناسب و بيان مسئله مناسب

 اهداف ویژه جلسه اول:

 تعریف تحقیق علمی -1

 مرور کلی فرآیند تحقیق -2

ده از معیارهای استفا ،بهداشتدرمان و حوزه  اهمیت تحقیق در -3

 انتخاب موضوع
 انواع عنوان ها-4
 بیان مساله -5

 در پایان دانشجو قادر باشد

 را بیان نماید. و درمانی نحوه شناخت مشکالت بهداشتی-1-1

 و درمانی بصورت اولیه طرحی از تحقیق را در مسائل  بهداشتی -2-1

 ترسیم نماید.

 
 نوان ها آشنا شود.با انواع ع -3-1
 عنوان مناسب برای انواع مطالعات را نوشته و تشخیص دهد. -4-1
 عنوان مناسب پروپوزال خود را انتخاب کند. -5-1
 

 :دومهدف کلی جلسه 

ويسی نشنايی با نرم افزار رفرنس آبررسي متون ) کتابخانه ای و جستجوی منابع الکترونيکی و...(و 
ENDNOTE 

  :مدواهداف ویژه جلسه 

 نحوه جستجوی کتابخانه ای-1

 ا نحوه جستجوی الکترونیکیبآشنایی  -2

 اههای اطالعاتیآشنایی با پایگ -3

 در پایان دانشجو قادر باشد

 .فواید بررسي متون را بداند -1-2

 .كلمات كلیدي یك عنوان پژوهشي را استخراج نماید -2-2
 .موتورهاي جستجو گر معتبر و علمي را بداند -3-2



 .نحوه جستجوي یك عنوان را در اینترنت نشان دهد -4-2
 .نحوه استفاده از نرم افزار مدیریت منابع را بداند -5-2
 .مدارك معتبر را از مدارك غیر معتبر تمییز دهد -6-2
 

 
 :سوم هدف کلی جلسه

 تعريف متغيرها و شيوه هاي بيان و سنجش آن
 : مسواهداف ویژه جلسه 

 ابسته، تعدیل گر و.....و: مستقل، آشایی با نقش متغیرها -1

 تغیرممفهوم تعریف عملیاتی  -2

 قیاس های اندازه گیری و واحد متغیرهام -3

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 ،معرفی کندتغیرهاي موجود در یك طرح تحقیقاتي را م -1-3
 ،بیان نمایدمتغیرها را  نقش و مقیاس    -2-3
یرها را سنجش متغ حدتعریف عملیاتی متغیرها و وا -3-3

 بنویسد.

 

 :چهارم هدف کلی جلسه

نواع ی بااانواع مطالعات اپيدميولوژيک مشاهده ای )براساس هدف و روش جمع آوری داده ها( و نيز آشناي
 خطاهای سيستماتيک )باياس( در اندازه گيريها

  :چهارماهداف ویژه جلسه 

 گرشنایی با مطالعات مقطعی ، آینده نگر و گذشته نآ -1

شنایی مشکالت ناشی از عدم توجه به خطاهای سیستماتیک در آ  -2

 مطالعات

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 د.ویژگیهای  مطالعات مقطعی را بشناس -1-4

 ت را معرفی نماید.ویژگیهای  مطالعات کوهور -2-4

 ورد شاهدی را تعریف نماید.ویژگیهای  مطالعات م -3-4

ت فوق را )اندازه گیری ( در مطالعاانواع خطاهای تحقیق  -4-4

 بشناسد.

 
 
 
 

 

 

 :پنجم هدف کلی جلسه 

 و ويژگيهای آنها آشنايی با انواع روش هاي مطالعات مداخله ای

  :پنجماهداف ویژه جلسه 

 آشنایی با مطالعات پیش تجربی -1

 شنایی با مطالعات تجربی   نیمه تجربیآ -2

 های آنهاایی با کارآزمایی بالینی و ویژگیآشن -3

 :در پایان دانشجو قادر باشد

ا مفهوم مطالعات تجربی ، انواع کارآزمایی  و ضروریات ب -1-5

 آن آشنا گردد.

 مطالعات نیمه تجربی را بشناسد. -2-5

ع خطاهای سیستماتیک در مطالعات مداخله ای آشنا با انوا -3-5

 گردد.

 



 

 :ششم هدف کلی جلسه 

 پژوهشي،انتخاب روش جمع آوري اطالعات تنظيم اهداف، فرضيات يا سئواالت
  :ششماهداف ویژه جلسه   

 آشنایی با اهداف توصیفی -1

 آشنایی با اهداف تحلیلی -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 نحوه نگارش اهداف كلي و اختصاصي را بداند، -1-6
 نحوه نگارش اهداف كاربردي را بداند، -6-2

 ق را توضیح دهد،نحوه تنظیم فرضیه هاي تحقی  -6-3
 بداند.حوه تنظیم سئواالت تحقیق را ن -6-4

 

 

 : هفتمهدف کلی جلسه 

  جاداول گيری، نحوه تشکيهای اندازهتعريف آمار، اهميت آن در علوم پزشکی و بهداشتی، متغيرها و مقياس
نماا( و  ومياناه  هاای مرکزی)مياانگين،شاخص فراوانی متغيرهای گسسته و پيوسته و انواع نمودارها،آشنايی با

 پراکندگی)دامنه، واريانس و انحراف معيار(. )تئوری و عملی(
  :هفتماهداف ویژه جلسه 

 شنایی با مفهوم آمار توصیفی و استنباطیآ -1

شنایی با انواع مقیاس متغیرها و نقش متغیرها در مطالعه  آ -2

 تحقیقاتی

 فیشنایی با نحوه طبقه بندی و رسم نمودارهای کمی و کیآ -3

 در پایان دانشجو قادر باشد

تعاریف آمار توصییفی و اسیتنباطی را بداننید و تمیایز  -1-7

 ها را از هم بتوانند تشخیص دهند.آن

گیییری متغیرهییای موردمطالعییه، مقیییاس درسییت در انییدازه -7-2

 گیری را تشخیص داده و بکار ببرند.اندازه
ها ه، دادهشدبا توجه به حداقل و حداکثر مقادیر مشاهده -7-3

نحوه تشکیل جداول توزیع فراوانی متغیرهای  ند.بندی کرا طبقه

تعریف فراوانی مطلق، نسبی، درصد  .گسسته و پیوسته را بدانند

 انواع نمودارها را بشناسند. ند.و تجمعی را بدان

 

 نگین ، میانه ، مدآشنایی با شاخصهای میا -7-4

اریانس، انحراف غییرات، وآشنایی با شاخصهای دامنه ت -7-5

 معیار و ضریب تغییرات

 

 

 
 هشتم :هدف کلی جلسه 

ه هاي طرح تحقيقاتي، فاکتوري ، توزيع برنولی، توزيع دوجملدرك مفهوم احتماالت و کاربرد آن در تفسير داده
 ای و توزيع پوآسن و نمايی کاربرد آن در علوم پزشکی)تئوری و عملی(

  :هشتم اهداف ویژه جلسه 

 

 با مفهوم احتماالت، اجتماع و اشتراک مجموعه ها آشنایی -1

 ایی با مفهوم متغیر تصادفی گسستهآشن -2

شنایی با توزیع های برنولی، دوجمله ای،  چند جمله ای و آ -3

 و  نمایی پواسن

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 



 تعریف احتمال را بیان كنند -1

 انواع احتماالت را نام ببرند -2
 وع یک پیشامد را محاسبه کنند.احتمال وق -3
ارتباط بین فراواني نسبي در جداول را با مفهوم احتمال -4

 بیان كند

 احتمال حاصل جمع دو پیشامد را محاسبه کنند. -5
 ضرب دو پیشامد را محاسبه کنند.احتمال حاصل  -6
 احتمال متمم یک پیشامد را محاسبه کنند.-7

 .نحوه محاسبه فاکتوریل را بدانند -8
 را بیان كند یاتعریف توزیع دوجمله -9
 در تحلیل نتایج را بیان كند یاكاربرد توزیع دوجمله -10

 را بیان كند یاجملهچندتعریف توزیع  -11

 در تحلیل نتایج را بیان كند یاجملهچندكاربرد توزیع  -12
 تعریف توزیع پوآسن را بیان كند -13
 یج را بیان كندكاربرد توزیع پوآسن در تحلیل نتا -14
 در تحلیل نتایج را بیان كند نماییكاربرد توزیع -15
 

 

 م :نههدف کلی جلسه 

 آشنايی با توزيع نرمال، اهميت و کاربرد آن در مشاهدات پزشکی)تئوری و عملی(

  :م نهاهداف ویژه جلسه 

 یع نرمالشناخت ویژگیهای توز -1

 طهشنایی با توزیع نرمال استاندارد و جدول مربوآ -2

 شنایی با مفهوم و کاربرد قضیه حد مرکزیآ -3

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 توزیع نرمال را تعریف کنند.-1

 های مهم توزیع نرمال را ذکر کنند.ویژگی-2
با متغیرهایی که در علوم پزشکی با آن مواجه هستند و از -3

 کنند، آشنایی داشته باشند.توزیع نرمال پیروی می

 را بشناسند. (Z)ل استاندارد توزیع نرما-4

متغیرهای توزیع نرمال را تبدیل به توزیع نرمال استاندارد  -5

 (Z).نمایند 

 استفاده نمایند. (Z)از جدول توزیع نرمال استاندارد -6

سطح زیر هر قسمت از منحنی را به کمک جدول نرمال -7

 استاندارد محاسبه کنند.

 را محاسبه کنند.و احتماالت آن  را بشناسند t توزیع-8
 

 

 م :دههدف کلی جلسه 

 آشنايی با مفاهيم جمعيت، نمونه و انواع نمونه گيري)تئوری و عملی(
  :م دهاهداف ویژه جلسه 

 هوم جامعه و نمونهآشنایی با مف -1

 شنایی با روشهای نمونه گیری تصادفی  و ویژگیهای مربوطهآ -2

 ویژگیهای مربوطه شنایی با روشهای نمونه گیری غیر تصادفی وآ -3

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 فهوم جامعه هدف و جامعه مورد مطالعه را بداند.م -1

 فهوم نمونه و روشهای نمونه گیری احتمالی را بشناسد.م -2

 وشهای نمونه گیری غیر احتمالی را بشناسد.ر -3

 شکالت ناشی از نمونه گیری نامناسب را بشناسد.م -4

 نجام رساند.ارا با نرم افزار آماری به  روشهای پیش گفت -5

 



 م :یازدههدف کلی جلسه 

انگين ، حادود اطميناان ميا آشنايی با توزيع نمونه ای ميانگين، نسبت و قضيه حد مرکزی و آشنايی با مفهاوم
 نسبت ، واريانس جامعه، تفاوت ميانگين و نسبت در دو گروه)تئوری و عملی(

  :م یازدهاهداف ویژه جلسه 

 نایی با قضیه حد مرکزیآش-1

 درک مفهوم فاصله اطمینان برای میانگین -2

 درک مفهوم فاصله اطمینان برای نسبت -3

 ی اختالف دو میانگیندرک مفهوم فاصله اطمینان برا -4

 ختالف دو نسبتدرک مفهوم فاصله اطمینان برای ا -5

اصله اطمینان برای واریانس یک جامعه و نسبت دو درک مفهوم ف -6

 واریانس

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 تعریف برآورد و مفهوم آن را بیان كنند.-1
 را بیان كنند. یاو فاصله یاتعریف برآورد نقطه -2

را شرح  جامعه ای براي میانگینای و فاصلهبرآورد نقطه-3

 دهند.
را شرح جامعه ای براي نسبت ای و فاصلهنقطه مفهوم برآورد-4

 دهند.
ن را انجام ای براي میانگیای و فاصلهمحاسبه برآورد نقطه-5

 دهند.
نجام ای براي نسبت را اای و فاصلهمحاسبه برآورد نقطه-6

 دهند.
 ای میانگین یک جامعه نرمال تفسیر نمایند.برآورد فاصله -7
 معه تفسیر نمایند.ای نسبت یک جابرآورد فاصله-8

میانگین تفاوت دو ای براي ای و فاصلهمحاسبه برآورد نقطه-9

 را انجام دهند.

را  تفاوت دو نسبتای براي ای و فاصلهمحاسبه برآورد نقطه-10

 انجام دهند.

را شرح  امعهجواریانس ای براي ای و فاصلهبرآورد نقطه-11

 دهند.

ا انجام ر واریانسی براي اای و فاصلهمحاسبه برآورد نقطه -12

 دهند.

 روشهای پیش گفت را با نرم افزار آماری به انجام رساند. -13
 

 

 

 

 

 

 م :دوازدههدف کلی جلسه 

نسبت در  آزمون فرضيه، آزمون تساوی ميانگين و نسبت با يک عدد اابت، آزمون اختالف ميانگين وآشنايی با 
 جامعه وابسته)تئوری و عملی(دو جامعه مستق ، آزمون اختالف ميانگين در دو 

 

  :م دوازدهاهداف ویژه جلسه 

 آشنايی با مفهوم آزمون فرضيه و توان آزمون-1
 شنايی با آزمون تساوی يک ميانگين با عدد اابتآ -2
 شنايی با آزمون تساوی يک نسبت با عدد اابتآ -3
 آشنايی با  آزمون اختالف ميانگين و نسبت در دو جامعه مستق -4



 ايی با آزمون اختالف ميانگين در دو جامعه وابستهآشن -5
 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مفاهیم اولیه آزمون فرض آشنا باشند. با-1
 نوع اول و دوم را بشناسند. خطای -2
 طریقه صحیح فرضیه نویسی آماری را بدانند.-3

آزمون فرض برای مقایسه میانگین یک جامعه با یک عدد فرضی -4

 را بدانند.
ها را مسائل مختلف مرتبط با این دسته از آزمون فرض-5

 به حل آن باشند. درستی شناسایی کرده و قادربه
آزمون فرض برای مقایسه نسبت یک جامعه با یک عدد فرضی را -6

 بدانند.

 مستقل و  زمون اختالف میانگین و نسبت در دو جامعها -7

 وابسته را بشناسد.

 رم افزار آماری به انجام رساند.روشهای پیش گفت را با ن -8

 

 

 م :سیزدههدف کلی جلسه 

های کیفی در جوامع مستقل ارتباط متغیر آشنایی با آزمون

)تئوری همبستگی بین دو صفت کمی آشنایی با مفهومویاوابسته،  

 و عملی(

  :م سیزدهاهداف ویژه جلسه 

درک اهمیت و نحوه انجام آزمون ارتباط دو متغیر اسمی )و   -1

 ا رتبه ای (ی

رک اهمیت و نحوه انجام آزمون اختالف دونسبت در جوامع د -2

 وابسته

 آشنایی با ضریب توافق فی ، کرامر و... -3

 همبستگی بین دو متغیر کمی آشنایی با اهمیت بررسی -4

یب همبستگی خطی پیرسن و ضریب همبستگی آشنایی با ضر -5

 اسپیرمن

 

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 

را شناخته و احتماالت آن را محاسبه   2 درای توزیع تغیرم-1

 نمایند.

 جهت بررسی ارتباط بین دو متغیر را انجام دهند. 2آزمون -2

 

 

 خصوصیات ارتباط بین دو متغیر كمي را نام ببرد -3
 دننحوه استفاده از نمودار پراكنش را شرح ده -4

 ندننمودار پراكنش دو متغیر را رسم ك -5

را و اسپیرمن ( rضریب پیرسون ) ،ستگی بین دو صفت کمیهمب -6

 درک نموده و محاسبه نمایند.

 ندنآمده را تفسیر كدست( بهr)ضریب همبستگی پیرسون -7
دو متغیر كمي ضریب همبستگی پیرسون ای براي برآورد فاصله -8

 .دنرا محاسبه كن

 .روشهای پیش گفت را با نرم افزار آماری به انجام رساند -9
 

 

 م :چهاردههدف کلی جلسه 



 رگرسيون خطی ساده و رگرسيون لوجستيک )تئوری و عملی( آشنايی با مفهوم

  :م چهارداهداف ویژه جلسه 

 ر يک متغير کمی بر متغير کمی ديگرآشنايی با اهميت بررسی اا -1
 شنايی با نحوه محاسبه ضرايب در رگرسيون خطی و تفسير ضرايبآ -2
 آزمون ضرايب رگرسيون خطی آشنايی با نحوه -3
 شنايی با مدلبندی و تفسير ضرايب در رگرسيون لوجستيک بهمراه کاربردهای ويژه انآ -4

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 

رتباط خطی یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر را مدل بندی ا -1

 نماید.

 نماید.و تفسیررا محاسبه  خطی ساده ضرایب رگرسیونی -2

 محاسبه شده را تفسیر نماید.لوجستیک رگرسیونی ضرایب  -3

 روشهای پیش گفت را با نرم افزار آماری به انجام رساند. -4
 

 

 

 

 م :پانزدههدف کلی جلسه 

 ارکنجام انحوه تعيين روايي و پايايي ابزارها، مالحظات اخالقي در پژوهش، مديريت پژوهش و زمانبندی 
  :م پانزدهاهداف ویژه جلسه 

 مفهوم روایی و انواع روشهای روایی سنجیی با آشنای -1

 یی سنجی مفهوم پایایی و انواع روشهای پایاآشنایی با  -2

 

 مالحظات اخالقی در انتخاب موضوع-3
 مالحظات اخالقی در نوشتن بیان مسئله-4
 مالحظات اخالقی در بررسی متون-5

 کد های نورنبرگ و بیانه هلسینکی-6
 اصول اخالق پزشکی-7
 حظات اخالقی در مطالعات بر حیواناتمال-8

 چارچوب رضایت نامه آگاهانه-9

 الزامات زمانبندی طرح پژوهشی -10

 آشنایی با اهمیت زمانبندی -11

 آشنایی با نحوه تکمیل جدول گانت -12

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مفهوم روایی و انواع روشهای روایی سنجی را تعریف نماید.-1

و انواع روشهای پایایی سنجی را تعریف  مفهوم پایایی -2

 نماید.

 

 مالحظات اخالقی در انتخاب موضوع و عنوان را نام ببرد. -3

 ن بیان مسئله را نام ببرد.مالحظات اخالقی در نوشت-4
 ون را نام ببرد.مالحظات اخالقی در بررسی مت -5
 سینکی را توضیح دهد.کد های نورنبرگ و بیانه هل-6
 پزشکی را نام برده توضیح دهد.اصول اخالق  -7

 العات بر حیوانات را نام ببرد.مالحظات اخالقی در مط-8
 وضیح دهد.چارچوب رضایت نامه آگاهانه را ت-9

 با اصول اخالقی در انجام یک طرح تحقیقاتی آشنا باشد. -10

دول گانت و نحوه تکمیل انرا در پروپوزال بداند و بکار ج -11

 ببندد. 

 



 

 

 

 

 

 : شانزدهمجلسه  هدف کلی

 لی()تئوری و عم آشنايی با روشهای استاندارد کردن شاخص ها و محاسبه بقای بيماران)تحلي  بقا(

 : شانزدهماهداف ویژه جلسه 

 

همیت استاندارد کردن شاخصها در  جوامع نا آشنایی با ا -1

 همگن قبل از مقایسه

 شنایی با نحوه استاندارد سازی به روش مستقیمآ -2

 نایی با نحوه استاندارد سازی به روش غیر مستقیمآش -3

 شنایی با تحلیل بقا و محاسبه جدول عمر و منحنی کاپالن مایرا -4

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 

استاندارسازی مستقیم و غیر مستقیم را بطور عملی به انجام  -1

 رساند و تفسیر نماید.

ه را تفسیر جدول عمر و منحنی کاپالن مایر را محاسبه و نتیج -2

 نماید.

 به انجام رساند. یگفت را با نرم افزار آمار شیپ یروشها -3

 

 

 م :هفدههدف کلی جلسه 

 (و آشنايیاپ مقالهمقاله نويسي، آشنايی با فرآيند انتشار )از تنظيم تا چاصول نحوه گزارش نويسی، آشنايی با 
 با نحوه تکمي  پروپوزال

 :مهفده اهداف ویژه جلسه

 روریات گزارش تحقیقاتیآشنایی با ض -1

 نحوه شناسایي مجالت معتبر -2

 حوه نگارش خالصه مقالهن -3

 ساختار اساسي یك مقاله  -4
 انواع روشهاي متداول رفرنس نویسي -5

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 جزای یک گزارش تحقیقاتی مناسب را شرح دهد.ا -1-13

 نحوه شناسایي مجالت معتبر را بداند، -2-13
 نحوه نگارش خالصه مقاله را بداند، -3-13
 ساختار اساسي یك مقاله را شرح دهد، -4-13
 یک پروپوزال تکمیل شده را ارائه دهد. -5-13

 

 

  منابع:

محمیید ک، ملییک افضییلی ح، نهاپتیییان و. روشییهای آمییاری و  -1

 بهداشتی. انتشارات بنیاد. آخرین چاپ. یهاشاخص

ترجمیه دکتیر سیید  دانیل وو. اصول و روشهای آمار زیسیتی. -2

 . آخرین چاپ.1368محمدتقی آیت الهی. انتشارات امیرکبیر 

 ییزانگ، روحیحقیان ید. ترجمه حمیستیروزنر ب. اصول آمار ز -3

 . انتشارات گواهان. آخرین چاپ.یدیجمش

 

 

 روش تدریس:



 بصورت سخنرانی ، اسالید و کار عملی

 وسایل آموزشی :

 و ماژیک کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت بورد

 

 
 سنجش و ارزشیابی

 سهم از نمره کل روش آزمون

 )بر حسب درصد(

 ساعت تاریخ

حل  + کوئیز

تمرینات 

 کالسی 

بطور  10 تشریحی

 مستمر

 

ارائه 

 پروپوزال

حداکثر  10 تشریحی

یک 

هفته 

از  قبل

 امتحان

 پایان

 ترم

 

جلسه  15 عملی آزمون عملی
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آزمون 

 پایان ترم

  - 55 تستی/تشریحی

حضور فعال 

 در کالس

- 10 -  

 

 

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 موقع سر کالسحضور مرتب و به  -1

 عدم استفاده از موبایل در کالس)خاموش نمودن آن( -2

 مشارکت فعال در مباحث درسی -3

 تهیه و ارائه پروژه -4

 

   نام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:              

 

 

 دکتر هاشمیان   دکتر افشین الماسی

 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

 

 دکتر حسینی
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 روش تحقیق آمار پزشکی و  :جدول زمانبندی درس

 روز و ساعت جلسه :

 بعدازظهر 16-30/13شنبه یک

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 21/6/95 

آشنايي با مفاهيم ،تعاريف و اهميت تحقيق در نظام خدمات 
 بهداشتي درماني و آشنايی با تهيه يك طرح تحقيقاتي 

) انتخاب موضوع ،نگارش عنوان مناسب و بيان مسئله 
 ) مناسب

 

 دکتر

 الماسی 

2 28/6/ 

ه ای و جستجوی منابع الکترونيکی بررسي متون ) کتابخان
 ENDNOTEشنايی با نرم افزار رفرنس نويسی آو...(و 

 

 دکتر

 الماسی 

3 4/7/ 
 دکتر تعريف متغيرها و شيوه هاي بيان و سنجش آن

 الماسی 

4 11/7/ 

انواع مطالعات اپيدميولوژيک مشاهده ای )براساس هدف و 
خطاهای روش جمع آوری داده ها( و نيز آشنايی باانواع 

 سيستماتيک )باياس( در اندازه گيريها در اين مطالعات

 دکتر

 الماسی 

5 18/7/ 
آشنايی با انواع روش هاي مطالعات مداخله ای و ويژگيهای 

 آنها

 دکتر

 الماسی 

6 25/7/ 
تنظيم اهداف، فرضيات يا سئواالت پژوهشي،انتخاب روش 

   جمع آوري اطالعات

 دکتر

 الماسی 

7 2/8/ 

ار، اهميت آن در علوم پزشکی و بهداشتی، متغيرها تعريف آم
گياری، نحاوه تشاکي  جاداول فراوانای هاای انادازهو مقياس

 متغيرهااای گسسااته و پيوسااته و انااواع نمودارها،آشاانايی بااا
های مرکزی)ميانگين، ميانه و نما( و پراکندگی)دامنه، شاخص

 واريانس و انحراف معيار(. )تئوری و عملی(
 

 دکتر

 الماسی 

8 9/8/ 

هااي طارح درك مفهوم احتماالت و کاربرد آن در تفساير داده
تحقيقاتي، فاکتوري ، توزياع برناولی، توزياع دوجملاه ای و 
توزيع پوآسن و نمايی کااربرد آن در علاوم پزشاکی)تئوری و 

 عملی(
 

 دکتر

 الماسی 

9 16/8/ 

آشنايی با توزيع نرماال، اهميات و کااربرد آن در مشااهدات 
 ی و عملی(پزشکی)تئور

 

 دکتر

 الماسی 



10 23/8 

آشنايی با مفاهيم جمعيت، نمونه و انواع نمونه گيري)تئوری و 
 عملی(

 

 دکتر

 الماسی 

11 30/8/ 

آشنايی با توزيع نمونه ای ميانگين، نسبت و قضيه حد مرکزی 
حدود اطمينان ميانگين ، نسبت ، واريانس  و آشنايی با مفهوم

 بت در دو گروه)تئوری و عملی(جامعه، تفاوت ميانگين و نس
 

 دکتر

 الماسی 

12 7/9/ 

آزمون فرضيه، آزمون تساوی مياانگين و نسابت باا آشنايی با 
ياک عادد اابات، آزمااون اخاتالف مياانگين و نساابت در دو 
جامعااه مسااتق ، آزمااون اخااتالف ميااانگين در دو جامعااه 

 وابسته)تئوری و عملی(
 

 دکتر

 الماسی 

13 14/9/ 

ن ارتباط متغيرهاای کيفای در جواماع مساتق  آشنايی با آزمو
همبسااتگی بااين دو صاافت  آشاانايی بااا مفهااوموياوابسااته،  

 کمی)تئوری و عملی(
 

 دکتر

 الماسی 

14 21/9/ 
رگرسيون خطی ساده و رگرسيون لوجستيک  آشنايی با مفهوم

 )تئوری و عملی(

 دکتر

 الماسی 

15 

 
28/9/ 

ظات اخالقي در نحوه تعيين روايي و پايايي ابزارها، مالح
 پژوهش، مديريت پژوهش و زمانبندی انجام کار

 دکتر

 الماسی 

16 5/9/ 

آشنايی با روشهای استاندارد کردن شاخص ها و محاسبه 
 بقای بيماران)تحلي  بقا(

 

 دکتر

 الماسی 

17 12/9/ 

آشنايی با نحوه گزارش نويسی، اصول مقاله نويسي، آشنايی 
چاپ مقاله(و آشنايی با نحوه  با فرآيند انتشار )از تنظيم تا

 تکمي  پروپوزال

 دکتر

 الماسی 

 


