
  یتعال بسمه

یپزشک آموزش و درمان بهداشت وزارت یفناور و قاتیتحق معاونت  

  ییدانشجو قاتیتحق یها تهیکم یهماهنگ دفتر 

ی کشوربرنامه پیشنهادی مجموعه کارگاه های کوریکولوم آموزشی دانشجویان کمیته های تحقیقات دانشجوئ  

 
 

 

 در مطالعات علوم پزشکی کارگاه نمونه گیری و محاسبه حجم نمونه

 

 برنامه زمان بندی کارگاه نمونه گیری و محاسبه حجم نمونه  
زمان به  مدرسین عنوان ردیف

 دقیقه

 مالحظات

  01  تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید و  بیان اهداف کارگاه 

  01  مفاهیم نمونه گیری 

  ۵  چند مرحله ای -غیر احتمالی  -احتمالی :  ریانواع نمونه گی 

 :روش های نمونه گیری احتمالی 
Probability  

Simple random   
Systematic random   

Stratified random     

Cluster random     

 ۵۵  

  ۰1  کار گروهی 

  ۵  :روش های نمونه گیری غیر احتمالی 

  ۵  آسان یا اتفاقی -الف  

 - مورد انتهایی - همگونی -ناهمگونی  -مورد شایع )نمونه گیری هدفدار   -ب 

نمونه گیری فرصت طلب   - مورد رد کننده و تایید کننده - مورد بحرانی - شدت

نمونه   - گلوله برفی- مونه گیری سهمیه ای و قضاوتین - نمونه گیری داوطلبی 

 (گیری فرد ماهر

 ۵۵  

  ۰1  کار گروهی 

  01  کلی در محاسبه حجم نمونهنکات  

 بر آوردها -الف 

 برآورد یک میانگین

 بر آورد یک نسبت

 0۵  

 مقایسه یک میانگین با عدد ثابت -ب 

 مقایسه دو میانگین

 0۵  

  0۵  مقایسه یک نسبت با یک عدد ثابت -ج 



 مقایسه دو نسبت

 محاسبه حجم نمونه بر مبنای نوع مطالعه-د 

 لیمطالعه مقطعی تحلی

 بسته به هدف محقق

 شاهدی -مطالعه مورد 

 شاهدی همانند شده -مطالعه مورد 

 شاهدی -اصالح حجم نمونه بر اساس منابع مالی در مطالعات مورد 

 مطالعات همگروهی

 تعیین حجم نمونه در مطالعات همبستگی

 ۵۵  

  ۰1  کار گروهی 

  0۵  محاسبه حجم نمونه جهت مقایسه تابع بقا 

  0۵  حجم نمونه برای تحقیقات ارزیابی تستهای تشخیصیمحاسبه  

  0۵  محاسبه حجم نمونه کارآزمایی های بالینی با استفاده از نوموگرام آلتمن 

  0۵  پرسش و پاسخ و جمع بندی 

 
 

 دو: سطح کارگاه

  ساعت  ۶:  مدت کارگاه

         

 : منبع

 0۰3۶ ، آریا علم پژواک: ناشر. پزشکی  علوم العاتمط در نمونه حجم محاسبه و گیری نمونه. چهرئی علی


