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 اندازه هاي وقوع بيماري را نام برده و هريک را تعريف كنند.  (1

اندازه هاي همراهي عوامل خطر با بيماري ها را بشناسند و كاربرد انواع آنها را در مطالعات اپيدميولوژيک توضيح  (2

 دهند. 

شاهدي، هم گروهي و مداخله اي( را -انواع اصلي مطالعات اپيدميولوژيک )مطالعات توصيفي، مقطعي، مورد (3

 يب آنها توضيح دهند. بشناسند و موارد كاربرد هريک را به همراه مزايا و معا

 خطاي تصادفي، خطاي منطم و انواع آنها و نحوه كنترل آنها را در مطالعات اپيدميولوژيک توضيح دهند. (4

 انواع سوگيري انتخاب و سوگيري اطالعات و نحوه كنترل آنها را در مطالعات مختلف توضيح دهند. (5

 ا در مورد داده هاي كيفي و كمي بدانند.شاخص هاي روايي و پايايي را بشناسند و نحوه محاسبه آنها ر (6

 هاي نمونه گيري، مزايا و كاربرد هر يک را بدانند و منطق محاسبه حجم نمونه را توضيح دهند. انواع روش (7

تعريف مخدوش كنندگي ، روش هاي كنترل مخدوش كنندگي و مخدوش كنندگي باقيمانده را توضيح دهند و  (8

 شناسايي كنند. متغير مخدوش كننده را دريک مطالعه 

 اصول اوليه مديريت يک پروژه تحقيقاتي را فرا گيرند.  (9

 يک مقاله منتج از پروژه تحقيقاتي را نقد نمايند.  (11

 

 

 :ياهداف مهارت

 حاصل از مطالعه كوهورت محاسبه شاخص هاي تعيين اثركسب توانايي  (1

 شاهد  –مورد حاصل از مطالعه  محاسبه شاخص هاي تعيين اثركسب توانايي  (2

 محاسبه شاخص هاي ارزيابي تست هاي تشخيصي كسب توانايي   (3

 محاسبه شاخص هاي اندازه گيري وقايع سالمتكسب توانايي  (4

 راه هاي كنترل آنها و مخدوش گرها  روش هاي شناخت كسب توانايي شناسايي  (5

 تست هاي مناسب براي آناليز هاي آماري داده ها كسب توانايي شناسايي  (6

 شناسايي خطاهاي احتمالي مطالعات و راهاي برخورد با آنها كسب توانايي  (7
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