
  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG 
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỨC KHỎE 

 
 

Hội thảo tập huấn: 
 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC CƠ BẢN  

Thiết kế nghiên cứu, thống kê và phân tích số liệu 
 

Thời gian:  08h30-17h00, ngày 22 & 23 tháng 07 năm 2017 
Địa điểm:  Trường Đại học Y tế Công cộng 

1A Đức Thắng- Bắc Từ Liêm- Hà Nội 
 

 

MỤC TIÊU: 

Sau hội thảo, các hội thảo viên có khả năng: 

 Trình bày được khái niệm, đặc điểm và khả năng áp dụng của các thiết kế nghiên 

cứu dịch tễ học phổ biến.  

 Trình bày được một số khái niệm thống kê y học cơ bản, trình bày và áp dụng được 

nguyên tắc chọn mẫu, tính toán cớ mẫu, lựa chọn trắc nghiệm thống kê và phiên 

giải kết quả phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học y học.  

 Sử dụng được phần mềm thống kê STATA trong phân tích số liệu cơ bản 

 

GIẢNG VIÊN:  

PGS.TS Hoàng Văn Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng, Giám đốc 

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức Khỏe và một số giảng viên có kinh nghiệm của 

Trường Đai học Y tế Công cộng và Trường Đại học Y Hà Nội. 

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: 

Nghiên cứu viên và cộng tác viên của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe, 

Trường Đại học Y tế Công cộng.   

 

NỘI DUNG CHÍNH (02 NGÀY):  

Ngày thứ nhất: 

 Giới thiệu chung 

 Các thiết kế nghiên cứu dịch tễ học phổ biến.  

 Khái niệm thống kê cơ bản, các tham số thống kê cơ bản. 



 Phương pháp chọn mẫu, tính toán cỡ mẫu  (Phần mềm WHO sample size) 

 Giới thiệu phần mềm thống kê STATA và cách sử dụng menu tiếng Việt 

 Thực hành thống kê mô tả (biến định lượng, biến định tính)  

 Thực hành thống kê suy luận thông quan ước lượng khoảng (95%CI) 

 Thực hành thống kê suy luận kiểm định giải thuyết (xác định sự khác biệt, xác 

định liên quan, tương quan biến định lượng, định tính…)  

Ngày thứ 2: 

 Thực hành thống kê suy luận kiểm định giải thuyết (xác định sự khác biệt, xác 

định liên quan, tương quan biến định lượng, định tính…) (tiếp) 

 Thực hành phân tích hồi quy tuyến tính và hồi quy logistic đa biến 

 Thảo luận chung 

 

YÊU CẦU: 

Các học viên cần có máy tính cá nhân được cài phần mềm thống kê STATA và số liệu 

thực hành (Chương trình chạy menu tiếng Việt sẽ do ban tổ chức cung cấp).  

 

ĐĂNG KÝ: 

ThS. Trần Tuấn Anh, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe 

Email: cphs@huph.edu.vn  

Điện thoại: 0983651252  

Hạn đăng ký: Trước 17h00 ngày 20 tháng 7 năm 2017 

 

Chỉ dẫn đường đi tới Trường Đại học Y tế Công cộng (trang tiếp theo) 
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