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انواع مطالعه
type of study
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انواع مطالعات

توصيفي تحليلي

مشاهده ايايمداخله

كارآزمايي باليني

كارآزمايي اجتماعي

كارآزمايي ميداني

مقطعي

مورد شاهدي

كوهورت

اكولوژيك

گزارش مورد

گزارش موارد
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Case Reportگزارش مورد 

؟چه چیزی را گزارش می کنیم•

ربیمایکهایویژگیمعرفی

یایکگزارشبراساسخاص

.بالینیپزشکچند

:مثال•

گزارشیک1961درسال
ساله40خانمیکازمورد

مصرفشروعازپسکه
یباردارازپیشگیریقرص

ریهآمبولیدچارخوراکی
گردیدمنتشربود،شده
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Case Series example

In Los Angeles, five young 

homosexuals men, previously 

healthy, were diagnosed with 

pneumocyst cariini pneumonia in 

a 6-month period (80-81)
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هدف از مطالعات گزارش مورد و مجموعه مورد

وقوع پیشنهاد فرضیه در مورد ارتباط یک مواجهه یا عامل خطر با
)منبع غنی فرضیه ها(یک پیامد یا بیماری

توصیف وقوع بیماری های جدید

در یا یک توصیف پیامد یک یا چند مورد مبتال به یک بیماری نا
روش مهمی برای توجه دادن جامعه  (نمایش نادر از بیماری شایع

ول  بیماریهای غیر معمول یا تظاهرات غیر معمپزشکی به 
)یک بیماری
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Cross-sectionalمطالعه مقطعی 

(شودمیبررسیباریکفقطفردهر)جمعیتیکافرادبررسی•

استمطالعاتسایرازمتداولتر•
شود،میخواندهنیز«شیوع»مطالعهعنوانبهکهمقطعیمطالعه•

.تاسهدفجمعیتازتصادفیگیرینمونهیکشاملمعموالً

ایفعلیهایمواجههوضعیتوبیماریفراوانیبعدمرحلهدر•
هنمونایندرمحققعالقهموردمتغیرهایسایروافرادقبلی

.شودمیبررسی

Cross-sectional study=Prevalence study
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Cross-sectionalتعریف مطالعه مقطعی 

ONE SLICE IN TIME

مواجهه و پیامد به طور هم زمان، در هر فرد، در یک نقطه از زمان 
.   اندازه گیری می شوند( مانند یک عکس فوری)
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)بوم شناختی(مطالعه اکولوژیک 

(Correlational studyهمبستگییا )

.«فرد»است، نه « جامعه»واحد مطالعه در این حالت •

ن ارتباط بین سطح مواجهه و فراوانی بیماری را در بی•
.  تعدادی از جوامع بررسی و مقایسه می کند

هایی است نقطه قوت آن در تعیین ارتباط بیماری با متغیر•
.  که در سطح جامعه بیشتر معنی پیدا میکنند
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Per Capita Supply of Fat Calories

ارتباط بين ميزان مصرف چربی با سرطان پستان بر حسب کشور

Prentice RL, Kakar F, Hursting S, et al: Aspects of 
the rationale for the Women’s Health Trial. J Natl 
Cancer Inst 80:802-814, 1988.)





مطالعات تحليلی

مطالعات مشاهده ای
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گروهيمطالعه هم
Cohort) یا(Prospective

هكبودسربازانازايدستهبرايروميواژهيك(همگروه)كوهورتواژه•
.رفتندميرژهگروهدريك

تتحافرادازگروهيمعنيبه(كوهورت)همگروهيكژي،یدمیولوپادر•
ذشتگباوهستندمشتركتجربهياخصوصیتيكدركهاستمطالعه

بهه،جدرسربازانكالس،يكآموزاندانشمثل.شوندميپیگیريزمان
...وواكسنيكگیرندگان
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Target 

Population

Diseased

Not Diseased

Exposed

Not Exposed

:هیوگرمهمطالعات مشخصات

.قبل از ظهور بیماري مشخص مي شوند( مواجهه دار و غیر مواجهه دار(هم  گروهها (الف

.باشدميبیماریبه سوي مواجههجهت مطالعه از سمت و (ب

از نظر ظهور بیماری مورد بررسي و پیگیريگروههاي مورد مطالعه را در طي دوره زماني مشخص ( ج

(Follow) قرار مي دهیم.

Diseased

Not Diseased
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Cohort Study Design

Population

without

disease

Sample Time

No Disease          Exposure to          Disease

Risk Factor

Exposed

Not Exposed

Yes

No

Yes

No



 Cohortمطالعه همگروهي  

Population

Exposed

Unexposed

Dis. +

Dis. -

Dis. +

Dis. -
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:نگرنگر و گذشتهـ تركيب مطالعات همگروهي آينده3

همگروهها از زمانهای قبل انتخاب مي شوند و از امروز مورد پيگيری قرار می گيرند

مثل بررسي ضايعات ناشي از عوامل شيميائي تاكنون و بررسي ميزان مرگ در اثر آن در آينده

:گروهيانواع مطالعات هم

(concurrentيا جاری )نگرگروهي آيندهـ  مطالعه هم1

.يابدشود و در آينده ادامه ميمطالعه از زمان حال شروع مي

( Historical cohortيا)نگرگروهي گذشتهـ مطالعه هم2

.نتيجه حاصل از مواجهه قبل از شروع مطالعه اتفاق افتاده است

مثل مواجهات شيميائي جنگ



شاهدي  -مطالعه مورد Case-Control 

Contro

l
شاهد

Case
مورد



شاهدي  -مطالعه مورد Case-Control 



شاهدي  -مطالعه مورد Case-Control 



شاهدي  -مطالعه مورد Case-Control 



Epidemiologic Study Designs

Grimes & Schulz, 2002  (www)

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(02)07283-5


مطالعات تحليلی

مطالعات مداخله ای



Experimental study))مطالعات روي حيوانات-1•

Trial))مطالعات روي انسان -1•



طبقه بندی انواع کارآزمایی

:  (clinical trial)کارآزمایی بالینی  •
. برروی بیماران انجام میشود

:یا کارآزمایی پیشگیریfield trial) (کارآزمایی میدانی•
المتی به منظور جلوگیری از ایجاد یا گسترش یک بیماری یا پیامد س

( بر افراد سالم انجام می شود.)انجام میشود

:(community trial)کارآزمایی جامعه  •
بر روی دو یا چند جامعه انجام می شود و واحد درمانی آن به جای 

.  است“ جامعه”فرد، 





مطالعات کيفی

(Subjective)پيامد مورد مطالعه يک رويداد ذهنی است•

.سوال مورد نظر معموال چرا؟ چگونه؟ است•

نمونه گيری هدف مند است و حجم نمونه نداريم•

.ابزار گردآوری اطالعات محقق است•

...مشاهده، مصاحبه، و: روش های گردآوری داده ها•



کار گروهی

تجارب دانشجويان پرستاري از آموزش بالیني؟؟؟•
؟؟؟19بررسي سطح آگاهي و نگرش دانشجويان پرستاري در مورد كوويد•
بررسي عوامل مادري مرتبط با تولد نوزاد نارس ؟؟؟•
ها و  بررسي و پیگیري بیماري هاي شايع غیرواگیر وهمچنین بیماري•

؟؟؟تهرانعوارض ناشي از كار در بین كاركنان دانشگاه علوم پزشکي 

؟؟؟19در پیشگیري از كوويدXاثربخشي واكسن بررسي 
؟؟؟19درمان بیماران مبتال به كوويددر Xداروي بررسي اثربخشي 
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