
کارگاه انواع مطالعات اپيدميولوژيک



اهداف مورد نظر در این دوره

:آشنایی با انواع مطالعات اپیدمیولوژیک•
مطالعات توصیفی–
مطالعات مورد شاهدی–
مطالعات همگروهی–
مطالعات مداخله ای–

آشنایی با نقاط قوت و ضعف مطالعات نسبت به یکدیگر•
ز توانمندی طراحی مطالعه مناسب بمنظور دستیابی به اهداف ا•

پیش تعیین شده
آشنایی اجمالی با کلیات محاسبه حجم نمونه برای مطالعات•



در این مجموعه اسالیدها، قبل از معرفی هر یک از •
قی مطالعات ابتدا یک موضوع تحقیقاتی به عنوان مصدا

برای آن مطالعه بصورت بحث دو طرفه مطرح خواهد 
سپس از مشخصات مطالعه مورد بحث یک جمع . شد

در پایان هر قسمت برای آشنایی. بندی ارائه می شود
تی بیشتر مخاطبین با موضوع محاسبه حجم نمونه، نکا

.بصورت اجمالی مطرح می شود



سناریوی اول

ی، برای تصمیم گیری مدیران و سیاستگذاران بهداشت•
.سفارش یک طرح تحقیقاتی داده شده است

.می باشدHibهدف برآورد درصد ناقلین 
برداشت شما از این هدف چیست؟ با انجام مطالعه، چه •

سوالی باید پاسخ داده شود؟
!(اسالید دیگر، دوباره به این سوال پاسخ دهید3بعد از )



آیا جمعیت هدف مشخص است؟ پیشنهاد شما چیست؟•
(تمام گروه های سنی)تمام جامعه –
(با مراجعه به محل کار آنها)بزرگساالن شاغل –
(سال14مثال کودکان زیر )تمام کودکان –
کودکان مدرسه رو و کودکان مهد کودک رو–
.کودکانی که بیمارستانها و مراکز بهداشتی مراجعه می کنند–
.کودکانی که به مطبها مراجعه می کنند–
کودکان بستری در بیمارستانها–
.به آزمایشگاهها مراجعه می کنندCheck-upکودکانی که برای –
مطالعه روی داوطلبین با اعالن عمومی در سطح جامعه–



آیا مشخص است که مطالعه در چه محدوده جغرافیایی •
انجام می شود؟

شهر–
روستا–
هم شهر و هم روستا–
ی تمام کشور، استان تهران، شهر تهران، منطقه یا مناطق خاص–

.از تهران



آیا زمان انجام مطالعه مهم است؟•
آیا مهم است که مطالعه در چه سالی انجام می شود؟ اگر –

سال قبل وجود داشته 10مطالعه ای در این زمینه مربوط به 
باشد، آیا انجام مجدد مطالعه ضرورتی دارد؟

آیا فصل انجام مطالعه مهم است؟–
اگر مدت مطالعه طوالنی شود بطوریکه بعضی نمونه ها در–

، جمع آوری شوند... فصل بهار بعضی در فصل تابستان و 
نتیجه مطالعه  چگونه تفسیر خواهد شد؟



با انجام این مطالعه، چه شاخصی بدست می آید؟•
درصدی از افراد تحت مطالعه، که طی مدت انجام مطالعه ناقل –

Hibیا ناقل شده اندHib؟بوده اند
شیوع یا بروز؟–



صحبت Hibناقلین « توصیف»تا اینجای مطالعه، از •
ی نیز در این مطالعه م« تحلیل»آیا برای مقوله . کردیم

ت توان جایگاهی متصور شد؟ منظور از تحلیل در مطالعا
اپیدمیولوژیک چیست؟

فرض کنید در این مطالعه اطالعات مربوط به سیگاری•
بودن ساکنین خانواده های مورد مطالعه نیز در دست 

ل آیا می توان رابطه بین استعمال دخانیات و ناق. باشد
Hibبودن کودکان را بررسی کرد؟



a b

c d

متغیر مستقل
(مواجهه، عامل خطر احتمالی)

متغیر وابسته
(پیامد، بیماری)

+

+

_

_



a b
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حضور فرد سیگاری

در منزل

بودنHibناقل 

+

+

_

_

OR=(a/b)/(c/d)=ad/bc



ستقل آیا اگر رابطه ای پیدا شد، نشانه علت و معلول بودن متغیر م•
اط با و وابسته است؟ آیا ممکن نیست که این دو رخداد بدون ارتب

هم و بصورت تصادفی با هم دیده شده باشند؟
ودکان را مثال دیگر، اگر دفعات ابتالی ساالنه به عفونت تنفسی ک•

بودن بسنجیم؟Hibداشته باشیم، می توانیم ارتباط آن را با ناقل 
:آیا اگر ارتباطی دیده شد، می توان گفت که•

.هرچه تعداد ابتال بیشتر باشد احتمال ناقل بودن بیشتر است–
.وندافرادی که ناقل هستند بیشتر مبتال به عفونتهای تنفسی می ش–



جمع بندی مطالعات توصیفی

:انواع مطالعات توصیفی•
(Case report)گزارش مورد –

(Case series)بررسی موارد –

مطالعه مقطعی–
(Ecologic study)مطالعه بومشناختی –

و )دو مورد آخر می توانند جزء تحلیلی هم داشته باشند •
(یا صرفا تحلیلی باشند



هدف از انجام مطالعات توصیفی، آگاهی از وضع موجود •
.و خلق فرضیه است

اینگونه مطالعات معموال با صرف هزینه و زمان کمی •
.قابل اجرا هستند



مکان حائز -زمان-در مطالعات مقطعی توجه به شخص•
.اهمیت است

حلیلی مطالعات مقطعی می توانند صرفا توصیفی، صرفا ت•
.تحلیلی باشند-و یا توصیفی

ند نتایج این مطالعات از نظر اعتباری خیلی قوی نیست•
چون معموال دقت استخراج داده ها باندازه مطالعات 

.تحلیلی نیست و ضعفهای خاص خود را دارد



محاسبه حجم نمونه برای مطالعات مقطعی
یا یک میانگین( شیوع)برآورد یک نسبت 

عامل مورد نیاز 3برای محاسبه حجم نمونه، دانستن •
:است

.سطح اطمینان از برآورد مطالعه–
.پیش بینی محقق از برآوردی که می خواهد انجام دهد–
.دقت مطلق مورد نظر در هر طرف برآورد–
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برآورد يك نسبت•
(درصد95سطح اطمينان )05/0با پيش فرض آلفاي –

برآورد يك ميانگين•
05/0با پيش فرض آلفاي –
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مثال

سال 5محققی درنظر دارد شیوع سل را در کودکان زیر •
باید نمونه انتخابی وی. یک منطقه بهداشتی برآورد کند

درصد اطمینان، 95شامل چه تعدادی کودک باشد تا با 
درصد تا مقدار واقعی آن 5میزان شیوع را در فاصله 

درصورتیکه بعید می داند میزان واقعی. برآورد نماید
.درصد تجاوز نماید20شیوع بیماری از 
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سناریوی دوم

تال به بررسی فراوانی هلیکوباکتر پیلوری در کودکان مب•
ITP

پیشنهاد شما به محقق برای انجام این مطالعه چیست؟•

بررسی پرونده تمام بیماران بستری در بیمارستان جهت –
بیماریاستخراج نتایج آزمایش هلیکوباکتر پیلوری و تشخیص

انجام مطالعه در بخش گوارش؛ انتخاب دو گروه هلیکوباکتر–
ررسی از پیلوری مثبت و منفی و پیگیری آنها بمدت کافی برای ب

ITPنظر ابتال به 

و ITPانجام مطالعه در بخش خون؛ انتخاب دو گروه مبتال به –
اغیر مبتال و انجام آزمایش هلیکوباکتر پیلوری برای آنه



ه اگر محقق فرضیه های دیگری را نیز برای عوامل خطر ابتال ب•
ITPی درنظر داشته باشد، می تواند با این طراحی مطالعه بررس

روسی یا کند؟ مثال بررسی سابقه ابتال به یکسری از عفونتهای وی
سابقه مصرف برخی از داروها؟

ی آیا استخراج سابقه مصرف دارو یا متغیرهایی که اندازه گیر•
آن به حافظه و قدرت یادآوری افراد ارتباط دارد، خطایی را 

موجب نمی شود؟
گاهی اوقات می توان در مرحله آنالیز )خطای اطالعات یا خطای اندازه گیری –

اطالعات با دانستن حساسیت و ویژگی روش اندازه گیری، خطای اطالعات را جبران 
.(کرد



ITP به نتایج آزمون هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتال•

ه یا به عنوان گروه مقایس)را با چه گروهی مقایسه می کنید 

؟(کنترل

گروهی دیگر از بیماران بستری در بیمارستان–

(برادر بیمار-همراه با خواهر)با افراد خانواده بیمار –

با همسایگان بیمار–

...(مدرسه و )با دوستان بیمار –

(نمونه ای تصادفی از افراد سالم جامعه)با سایر افراد جامعه –



اشد، چه اگر گروه کنترل از بیماران بستری در بیمارستان ب•

نکاتی را باید مد نظر قرار دهیم؟ آیا می توان از تمام 

بخشها گروه کنترل را انتخاب کرد؟

مطالع اگر گروه کنترل اشتباه انتخاب شوند چه خطایی وارد•

می شود؟

.(این خطا با انالیز آماری قابل رفع نیست)خطای انتخاب –



آیا در انتخاب گروه شاهد صالح می دانید یکسری خصوصیات•
بین دو گروه مورد و شاهد یکسان شود؟ مثال اگر بیمار دختر

ساله است 10است، شاهدش هم دختر باشد یا اگر بیمار 
ساله باشد، اگر بیمار از خانواده ای مرفه است 10شاهدش نیز 

...شاهدش هم همینطور، 
شد،  همین Matchآیا اگر گروه شاهد با گروه مورد یکسان یا •

ت مقدار برای رفع اثر مخدوش کنندگی عامل همسان شده کافیس
یا کار دیگری هم الزم است؟

.هم می خواهدMatch، آنالیز Matchطراحی مطالعه –



جمع بندی مطالعه مورد شاهدی

ب اگر بیماری یا پیامد مورد مطالعه نادر باشد، این مطالعه مناس•
.است

ته اگر محقق بخواهد اثر چندین متغیر مستقل را بر متغیر وابس•
.بسنجد این مطالعه مناسب است

ده اند و از آنجاییکه معموال متغیرهای مستقل در گذشته اتفاق افتا•
اطالعات بعضی از آنها ثبت شده است، انجام این طراحی از نظر 

.زمان و هزینه به نفع محقق است
ده اند، غالبا چون متغیرهای مستقل برای اینگونه مطالعات ثبت نش•

ولی از مطالعات مقطعی قویتر )نتایج بدست آمده خطا دارد 
(.هستند



دو نکته مهم در طراحی مطالعات مورد شاهدی تعریف •
و انتخاب گروه ( تعریف بیماری یا پیامد)گروه مورد 
.کنترل است

 Incident)انتخاب گروه مورد از بیماران جدید •

cases) نسبت به بیماران موجود(Prevalent 

cases) ارجح است چون ممکن است در گروه بیماران
موجود یکسری از بیماران پرخطر حذف شده و قابل 

.بررسی نباشند



از آنجاییکه همسان سازی در مطالعات ممکن است باعث ورود •
ناخواسته و غیرقابل جبران یکسری خطاها و مخدوش کننده ها 

.شود، حتی االمکان از انجام آن پرهیز کنید
اگر اصرار به انجام همسان سازی دارید، تعداد متغیرهای 

. همسان شده کم و محدود به متغیرهای مخدوش کننده قوی شود
درضمن خود متغیر همسان سازی نباید رابطه خیلی قوی با 

ه شاهد مثال در مورد سناریوی دوم نمی شود که گرو)متغیر مستقل داشته باشد 
و ITPو مورد را از نظر عالئم گوارشی همسان کرد و گرنه بدست آوردن ارتباط بین 

.(هلیکوباکترپیلوری اگر هم واقعیت داشته باشد مقدور نمی شود



a b

c d

متغیر مستقل
(مواجهه، عامل خطر احتمالی)

گروه 
مــورد

+

_

OR=(a/b)/(c/d)=ad/bc

گروه 
شاهـد



محاسبه حجم نمونه برای مطالعات مورد شاهدی
مقایسه دو نسبت یا دو میانگین

اید در دو گروه، ب(یا دو میانگین)برای مقایسه دو نسبت •
:عوامل زیر را مفروض داشته باشیم

سطح اطمینان–
(قدرت پیدا کردن اختالف بین دو گروه)توان آزمون –
مواجهه در گروه شاهد(انحراف معیار)درصد –
مواجهه در گروه مورد(انحراف معیار)درصد –
حداقل اختالف مورد نظر محقق–



در مطالعات مورد شاهدی چون ساختار جامعه بیشتر به •
استفاده می p1گروه شاهد شباهت دارد، بجای     از 

.کنند

!یک فرمول راحتتر هم هست•
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(برای دو گروه)مقایسه دو نسبت 

(درصد95سطح اطمینان )05/0با پیش فرض آلفای –
(درصد80توان )درصد 20با پیش فرض بتای –
–*dاختالف قابل اهمیت بین نسبتهای دو گروه است.

.برای یک گروه استnهر : توجه•
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مثال

ر کنیم متوسط درصد ابتال به هلیکوباکتفرضاگر •
درصدی 20درصد باشد و اختالف بیش از 70پیلوری 

ر نسبت به گروه کنترل از نظITPآن در بیماران مبتال به 
ی بالینی حائز اهمیت باشد، حجم نمونه الزم برای بررس

80درصد و توان 95وجود این اختالف با سطح اطمینان 
درصد چند نفر است؟
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(برای دو گروه)مقایسه دو میانگین •
05/0با پیش فرض آلفای –
درصد20با پیش فرض بتای –
–*dاختالف قابل اهمیت بین میانگینهای دو گروه است.

.برای یک گروه استnهر : توجه•
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کار طبق قاعده، روش محاسبه حجم نمونه باید بر اساس نوع آزمونی که برای تجزیه و تحلیل داده ها ب: تذکر
اگر متغیری که برای پیش گویی پیامد در مطالعه مورد شاهدی بکار می رود با روش. می رود انتخاب شود

.رگرسیون لجیستیک آنالیز شود، روش محاسبه حجم نمونه متفاوت خواهد بود



سناریوی سوم

ریت مقایسه درمانهای بستری و سرپایی در درمان پیلونف•
حاد کودکان از نظر ایجاد اسکار

فرض کنید که محقق می خواهد نتایج درمان را در یک •
ام این پیشنهاد شما برای انج. مرکز نفرولوژی بررسی کند

مطالعه چیست؟

بررسی تمام پرونده های موجود–

.دمقایسه بیمارانی که اسکار دارند با آنهاییکه اسکار ندارن–

اییکه مقایسه بیمارانی که بصورت سرپایی درمان شده اند با آنه–
.بستری بودند



وه آیا شبیه بودن یا نبودن خصوصیات بیماران دردو گر•

از درمان شده سرپایی و بستری بر نتیجه گیری محقق

کارآیی هر یک از درمانها بر اساس میزان اسکار بوجود 

آمده اثر دارد؟

ی اگر میزان اسکار گزارش شده در دو گروه یکسان باشد آیا م–

توان همه را سرپایی درمان کرد؟

روه اگر میزان اسکار گزارش شده در گروه بستری بیشتر از گ–

بیماران بستری است؟« سوء درمان»سرپایی باشد نشانه 



آیا در انتخاب دو گروه با و بدون مواجهه، مساله همسان •
سازی نیز قابل طرح هست؟

آیا انجام همسان سازی دو گروه از نظر شدت بیماری اولیه –
امکانپذیر است؟( پیلونفریت)

ی آیا محقق می تواند در این طراحی به پیامدهای دیگر ناش•

قایسه از سرپایی یا بستری کردن بیماران بپردازد؟ مثال م

.هزینه دو روش درمان



اگر پرونده ای پیدا شد که نتیجه پیگیری آن مشخص•
نبود، چه می کنید؟

.بیمار را از مطالعه حذف می کنید–
.اطالعاتی را که ندارد، وارد نمی کنید–
براساس بیماران مشابه جای خالی داده موردنظر را پر می –

.کنید
.با بیمار یا بستگانش تماس می گیریم–
.موقع تجزیه و تحلیل داده ها، آنالیز حساسیت می کنید–



جمع بندی مطالعات همگروهی

مطالعه همگروهی از مطالعات قوی مشاهده ای تحلیلی •
.است

مطالعات همگروهی تاریخی بدلیل اینکه ثبت مواجهه در•
ه است گذشته انجام شده و خارج از کنترل جریان تحقیق بود
عات نتایج ضعیفتری دارند ولی در عین حال بهتر از مطال

.مورد شاهدی هستند

تعداد معموال بدلیل اینکه نیاز به پیگیری بیماران دارند و•
بیشتری بیمار را مورد مطالعه قرار می دهند صرف وقت

.و هزینه بیشتری را می طلبند



این نوع مطالعه برای بررسی چندین پیامد ناشی از یک•

.  مواجهه مناسب است

انجام همسان سازی در مطالعات همگروهی قابل انجام است •

ولی به اندازه ای که در مطالعات مورد شاهدی ممکن است 

.کمک کننده باشد ضرورت ندارد

درصورت اعمال همسان سازی، مالحظه خاصی برای آنالیز 

(.برعکس مطالعه مورد شاهدی)آماری ندارد 



مطالعات همگروهی برای بررسی مواجهات نادر مناسب •

.هستند

ده مثل هر مطالعه دیگر، برای رفع اثر عوامل مخدوش کنن•

.احتمالی در نتیجه مطالعه، آنالیز مناسب انجام دهید

مطالعه همگروهی توصیفی نیز وجود دارد؛ مطالعات •

.پیگیری یک گروه با ویژگی خاص



a b

c d

گروه دارای مواجهه

متغیر وابسته
(پیامد، بیماری)

+
_

OR=(a/b)/(c/d)=ad/bc

RR=(a/a+b)/(c/c+d)

گروه بدون مواجهه

a + b

c + d



محاسبه حجم نمونه برای مطالعات همگروهی
مقایسه دو نسبت یا دو میانگین

.مشابه مطالعات مورد شاهدی است•
اگر هدف محقق مقایسه زمان بهبودی بیماران : مثال•

الف بدنبال درمان سرپایی و بستری باشد بطوریکه اخت
روز را از نظر بالینی مهم بداند و انحراف معیار زمان3

روز فرض 7بهبودی را در دو گروه یکسان و مساوی با 
95با سطح اطمینان )کند، چه حجم نمونه ای الزم دارد؟ 

(درصد80درصد و توان 
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سناریوی چهارم

در G-CSFگلوبولین وریدی و ومقایسه تاثیر ایمون•

بروز عفونت باکتلایر نوزاد نارساز پیشگیری

جدید است و تا G-CSFفرض کنید موضوع استفاده از •

ما پیشنهاد ش. کنون بیماران با این روش درمان نمی شدند

برای چگونگی انجام این مطالعه چیست؟



در اختیار بخش قرار می گیرد، G-CSFاز زمانی که داروی –

به همه بیماران واجد شرایط آن را تجویز می کنید و با آمار 

یز شده، بیمارانی که قبال برایشان ایمونوگلوبولین وریدی  تجو

.مقایسه می کنید

هر دو دارو را همزمان تجویز کرده و اثرات آنها را با هم –

.مقایسه می کنید

در تجویز این دو دارو مالحظه اخالقی وجود دارد؟•

را از چه آیا گرفتن رضایتنامه کتبی الزم است؟ رضایتنامه•

کسی باید گرفت؟



و به چه G-CSFچگونه تصمیم می گیرید که به چه کسی •

کسی ایمونوگلوبولین وریدی بدهید؟

و در بیمارستان دیگر با G-CSFدر یک بیمارستان با –

.ایمونوگلوبولین وریدی کار می کنید

و برای تختهای طرف دیگر G-CSFبرای تختهای یکطرف از –

!از ایمونوگلوبولین وریدی استفاده می کنید

و برای تختهای فرد از G-CSFبرای تختهای زوج از –

.ایمونوگلوبولین وریدی استفاده می کنید

.از قرعه یا جدول اعداد تصادفی استفاده می کنید–



اگر برای تخصیص تصادفی از جدول اعداد تصادفی •

:استفاده کنید دو اشکال وجود دارد

عدم تساوی دو گروه در پایان مطالعه–

احتمال اینکه تجویز یک دارو در یک دوره زمانی بیشتر از–

ت که و این زمانی مشکل آفرین اس)داروی دیگر باشد و بالعکس 

.(پیامد مورد مطالعه با زمان و فصل نیز ارتباط داشته باشد

Balanced Block Randomizationروش •

در این روش برای آنالیز اطالعات جمع آوری شده باید اثر بلوک

.را نیز دخالت داد



بی اطالع نگه داشتن یا )نظرتان در مورد ماسکه کردن •

؟بیمار، پزشک معالج و آمارگر طرح چیست!( کور کردن

چه تمهیداتی را به اجرا می گذارید تا بیماران برای مدت•

یری الزم جهت ارزیابی نتیجه درمان تحت نظر و قابل پیگ

یا به بمانند؟ اگر بیماری قبل از بررسی شما ترخیص شد

بخش یا بیمارستان دیگری منتقل شد چه می کنید؟



مطالعه اگر موقع تحلیل نتایج متوجه شدید که یکی از بیماران تحت•

یز بدون آنکه معیار ورود را داشته باشد اشتباها وارد شده، در آنال

چه تصمیمی می گیرید؟ حذفش می کنید؟

ک در تجزیه و تحلیل اطالعات با بیمارانی که بدلیل عدم تحمل ی•

دارو و یا نشان دادن عارضه دارویی، برخالف جدول تخصیص 

تصادفی، داروی دیگر را گرفته اند چه برخوردی می کنید؟

حذف از مطالعه–

لحاظ کردن در همان گروهی که به آن تخصیص یافته–

لحاظ کردن در گروهی که با داروی آن درمان شده–

لحاظ کردن بیمار در هر دو گروه–



جمع بندی مطالعات مداخله ای

ص تفاوت این نوع مطالعات با مطالعات همگروه در تخصی•

.تصادفی است

اشد و درصورتیکه تخصیص تصادفی بدستی انجام شده ب•

د حجم نمونه نیز باندازه کافی بزرگ باشد، دو گروه مور

ده و مطالعه تقریبا از بابت عوامل مخدوش کننده شناخته ش

دغدغه مخدوش شدن نتایج )ناشناس همسان خواهند بود 

(.وجود ندارد

.قویترین مطالعات جهت بررسی رابطه علت و معلولی•



ز بسته به اینکه مطالعه در چه گروهی انجام و واحد آنالی•

:نتایج چه باشد، اسامی متفاوت می گیرد

Field trial ،Community trialکارآزمایی بالینی، –

اگر اصول کارآزمایی بالینی بطور کمل رعایت نشود–

Quasi-experimentalنام می گیرد.

.دمالحظات اخالقی بطور سختگیرانه ای باید رعایت شو•

.ودماسکه کردن حتی االمکان در سطح وسیعی بایداجرا ش•

.وجود پروتکل برای تحقیقات الزامیست•



کمیته اخالق و کمیته های پایش کننده، مسوول رعایت•

.پروتکل و اصول اخالقی هستند

ادامه یا قطع زودهنگام مطالعات با آنالیزهای خاص و نظر•

.کمیته های مربوطه قابل انجام است

د انجام آنالیز نتایج بر اساس برنامه از پیش طراحی شده بای•

.شود

(Interim reports)گزارشات میانی –

–Intention to treat (ITT)



برای داروها و روشهای )مطالعات کارآزمایی بالینی •
:فاز دارند4( جدید درمانی

تعیین دوز ایمن و عوارض: 1فاز –
تعیین اثربخشی و عوارض: 2فاز –
مقایسه با درمانهای رایج: 3فاز –
برررسی عوارض نادر بعد از ورود به بازار: 4فاز –



a b

c d

گروه مداخله

متغیر وابسته
(پیامد، بیماری)

+
_

OR=(a/b)/(c/d)=ad/bc

RR=(a/a+b)/(c/c+d)

گروه عدم مداخله

a + b

c + d



نیمحاسبه حجم نمونه برای مطالعات کارآزمایی بالی
مقایسه دو نسبت یا دو میانگین

.مشابه مطالعات مورد شاهدی است•
اگر محقق فرض کند که بروز عفونت در نوزادان: مثال•

درصد و با 25نارس با تجویز ایمونوگلوبولین وریدی 
درصد باشد، با چه حجم نمونه ای G-CSF10تجویز 

ی با سطح معنی دار. )می تواند این اختالف را آزمون کند
(درصد80درصد و توان 95

   
99

)1.025.0(

)1.01(1.0)25.01(25.08)1()1(8
22*

2211 








d

pppp
n



مطالعه مقطعی•
مورد شاهدی•
مطالعه همگروهی•
کارآزمایی بالینی•



مطالعه مقطعی

a b

c d

متغیر مستقل
مواجهه،)

(عامل خطر احتمالی

متغیر وابسته
(پیامد، بیماری)

+

+

_

_

a + b + c + d



مورد شاهدی

a b

c d

متغیر مستقل
مواجهه،)

(عامل خطر احتمالی

متغیر وابسته
(پیامد، بیماری)

+

+

_

_

b + da + c



مطالعه همگروهی

a b

c d

متغیر مستقل
مواجهه،)

(عامل خطر احتمالی

متغیر وابسته
(پیامد، بیماری)

+

+

_

_

a + b

c + d



کارآزمایی بالینی

a b

c d

متغیر مستقل
مواجهه،)

(عامل خطر احتمالی

متغیر وابسته
(پیامد، بیماری)

+

+

_

_

a + b

c + d

دخالت محقق و انجام 
تخصيص تصادفی



از توجه شما متشکرم


