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 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

                                         2آمارزیستیعنوان درس :      

  )نظری(  2تعدادواحد: اپیدمیولوژیارشد کارشناسی  مخاطبان:

 13-14 شنبه اعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:س

            8-10شنبه ها ساعت ،  96-95 اولنیمسال زمان ارائه درس:   

 دکتر افشین الماسی مدرس:

 1آمار زیستی  درس و پیش نیاز:

 

 هدف کلی درس :

دانش و مهارت کسب  فراهم آوردن فرصت یادگیری بمنظور

با توجه به وظایف حرفه ای پیش بینی شده برای این 

 .تحلیل یافته های پژوهشیو کسب مهارت در  مقطع

 

 ف(اهداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هد

 آنالیز واریانس یکطرفهآشنایی با  .1

 مقایسات ساده و چندگانه آشنایی با  .2

آناالیز واریاانس دو فرفاه بادون تکرار)فار  آشنایی باا  .3

 بلوکهای کامال تصادفی(

)فار   آناالیز واریاانس دو فرفاه باا تکارارآشنایی باا  .4

 فاکتوریل(

 -آنالیز واریانس ناپارامتری )کروساکا  والایسآشنایی با  .5

 ککران( فریدمن و

 Repeatedآناالیز واریاانس نموناه هاای وابساته)آشنایی با  .6

measures) 

نقد مقاله و انجام روشهای پیش گفت باا اساتفاده ان نارم  .7

 (1افزارهای آماری )

 همبستگی انواع ضرایبآشنایی با  .8

 (1)ساده و چندگانه نالیز رگرسیون خطیآآشنایی با  .9

 (2)انهآنالیز رگرسیون خطی ساده و چندگآشنایی با  .10

 انس واریآنالیز کو آشنایی با  .11

 آشنایی با رگرسیون لجستیک دوحالته و چندحالته .12

 (Roc curve Analysis...)حساسیت، ویژگی و .13

نقد مقاله و انجام روشهای پیش گفت باا اساتفاده ان نارم  .14

 (2)افزارهای آماری 

آشنایی بامفهوم و چگونگی انجام تحلیل بقا) جادو  ممار،   .15

 (1یر و رگرسیون کاکس ()منحنی کاپالن ما

آشنایی بامفهوم و چگونگی انجام تحلیل بقاا) جادو  ممار،  .16

 (2منحنی کاپالن مایر و رگرسیون کاکس ()

نقد مقاله و انجام روشهای پیش گفت باا اساتفاده ان نارم  .17

 (3)افزارهای آماری 
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 کطرفهی انسیوار زیآنال .1 دف کلی جلسه اول:ه

 اهداف ویژه جلسه اول:

 کطرفهی انسیوار زیآنالنحوه انجام و پیش فرضها در آشنایی با  -1

 ارائه مثا  و آشنایی با نحوه تفسیر نتایج  -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را تهیه و تفسیر نماید. مرتبطیمقاله و یا داده  -1-1
 

 ساده و چندگانه  ساتیمقا .2 :دومهدف کلی جلسه 

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 برخی ان انواع مقایسات پسین و ویژگیهای آنهای با آشنای -1

 نحوه انجام مقایسات پسین آشنایی با  -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مقاله و یا داده مرتبطی را تهیه و تفسیر نماید. -1-2

 

 :سومهدف کلی جلسه 

کامال  یدو فرفه بدون تکرار)فر  بلوکها انسیوار زیآنال .3

 (یتصادف
 :سومجلسه  اهداف ویژه

و فرفه دنحوه مدلبندی و پیش فرضهای آنالیز واریانس آشنایی با  -1

 بدون تکرار

 نحوه استخراج نتایج و تفسیر آنهاآشنایی با  -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مقاله و یا داده مرتبطی را تهیه و تفسیر نماید. -1-3

 
 

 :چهارمهدف کلی جلسه 

 (لیا تکرار )فر  فاکتوردو فرفه ب انسیوار زیآنال .4

 :چهارم اهداف ویژه جلسه

دو فرفه  انسیوار زیآنال یفرضها شیو پ یبا نحوه مدلبند ییآشنا -1

 بدون تکرار

 آنها ریو تفس جیبا نحوه استخراج نتا ییآشنا -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مقاله و یا داده مرتبطی را تهیه و تفسیر نماید. -1-4

 
 

 

 :پنجمه هدف کلی جلس

 -آناالیز واریاانس ناپاارامتری )کروساکا  والایس.آشنایی با 5

 فریدمن و ککران(
 

 :پنجم اهداف ویژه جلسه

 آشنایی با آنمون کروسکا  والیس  -1

 آشنایی با آنمون فریدمن -2

 آشنایی با آنمون ککران -3

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .دینما ریو تفس هیرا ته یداده مرتبط ایمقاله و  -1-5

 

 

 

 

 

 

 :ششمهدف کلی جلسه 
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 (Repeated measuresآنالیز واریانس نمونه های وابسته).آشنایی با 6

 

 :ششم اهداف ویژه جلسه

 آشنایی با مفهوم نمونه های وابسته -1

 آشنایی با مدلبندی فر  اندانه های تکراری -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .دینما ریو تفس هیرا ته یداده مرتبط ایمقاله و  -1-6

 

 

 

 

 

 :هفتمهدف کلی جلسه 

.نقد مقاله و انجام روشاهای پایش گفات باا اساتفاده ان نارم 7

 (1افزارهای آماری )
 :هفتم اهداف ویژه جلسه

چگونگی انجام روشهای آماری گفته شده با استفاده ان با  ییآشنا -1

 STATAو یا  SPSSنرم افزار 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

لیز داده های مرتبط با روشهای اماری پیش گفت تهیه و آنا -1-7

 .دینما نقدرا مرتبط مقاله نماید و نیز یافته های یک 
 

 

 

 :هشتمهدف کلی جلسه 

 یهمبستگ .آشنایی با انواع ضرایب8

 :مهشت اهداف ویژه جلسه

 همبستگی و انواع آن مفهوم آشنایی با  -1

 یمحاسبه ضرایب همبستگنحوه آشنایی با  -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .دینما ریو تفس هیرا ته یداده مرتبط ایمقاله و  -1-8

 

 :نهمهدف کلی جلسه 

 (1آنالیز رگرسیون خطی ساده و چندگانه).آشنایی با 9

 

 :منه اهداف ویژه جلسه

د وررگرسیون خطی ساده و برآ و پیش فرضهای آشنایی با مفهوم -1

 ضرایب

 د ضرایبورسیون خطی چندگانه و برآآشنایی با مفهوم رگر -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .دینما ریو تفس هیرا ته یداده مرتبط ایمقاله و  -1-9

 
 

 :مدههدف کلی جلسه 

 (2آنالیز رگرسیون خطی ساده و چندگانه).آشنایی با 10
  :مده اهداف ویژه جلسه

ورد آشنایی با مفهوم و پیش فرضهای رگرسیون خطی ساده و برآ -1

 ضرایب

  آشنایی با مفهوم رگرسیون خطی چندگانه و برآورد ضرایب -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .دینما ریو تفس هیرا ته یداده مرتبط ایمقاله و  -1-10

 

 :دهمیازهدف کلی جلسه 
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 آنالیز کوواریانس  آشنایی با.11

 :دهمیاز اهداف ویژه جلسه

 آشنایی با پیش فرضها  -1

 آنالیز کوواریانسانجام  آشنایی با نحوه -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 ریتفس نتایج راو هیرا ته یداده مرتبط ایمقاله و  -1-11

 .دینما

 

 

 

 :دهمدوازهدف کلی جلسه 

 آشنایی با رگرسیون لجستیک دوحالته و چندحالته.12

 

 :دهمدواز اهداف ویژه جلسه

تیک جسپیش فرضها و نحوه مدلبندی رگرسیون لآشنایی با  -1

 ( ساده و چندگانهbinaryدوحالته)

پیش فرضها و نحوه مدلبندی رگرسیون لجستیک آشنایی با  -2

 ( سادهmultinumialچندحالته)

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .دینما ریرا تفس جیونتا هیرا ته یداده مرتبط ایمقاله و  -12-1

 

 

 

 :همسیزدهدف کلی جلسه 

 (Roc curve Analysis.حساسیت، ویژگی و...)13

 

 :همسیزد اهداف ویژه جلسه

 تفسیر نتایج نحوه محاسبه حساسیت و ...تستهاوبا  آشنایی -1

 Rocآشنایی با نحوه تحلیل منحنی  -2
 :در پایان دانشجو قادر باشد

 ریرا تفس جیونتا هیرا ته یداده مرتبط ایمقاله و  -13-1

  .دینما
 

 :چهاردهمهدف کلی جلسه 

انجام روشهای پیش گفات باا اساتفاده ان نارم . نقد مقاله و 14

 (2افزارهای آماری )

 

  :چهاردهم اهداف ویژه جلسه

چگونگی انجام روشهای آماری گفته شده با استفاده ان با  ییآشنا -1

 STATAو یا  SPSSنرم افزار 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

یز داده های مرتبط با روشهای اماری پیش گفت تهیه و آنال -1-14

 .دینما نقدرا مرتبط مقاله نماید و نیز یافته های یک 
 

 :پانزدهمهدف کلی جلسه 

آشنایی بامفهوم و چگونگی انجام تحلیل بقا) جدو  ممر،  .15

 (1منحنی کاپالن مایر و رگرسیون کاکس ()

 :پانزدهم اهداف ویژه جلسه

 نحوه تهیه جدو  ممر و تفسیر آنآشنایی با  -1

 هیه منحنی کاپالن مایر و تفسیر آننحوه تبا  ییآشنا-2

 شنایی با رگرسیون کاکس و نحوه تفسیر ضرایبآ-3
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 :در پایان دانشجو قادر باشد

 . دینما ریرا تفس جیونتا هیرا ته یداده مرتبط ایمقاله و  -15-1

 

  :انزدهمشهدف کلی جلسه 

آشنایی بامفهوم و چگونگی انجام تحلیل بقا) جدو  ممر، .16

 (2مایر و رگرسیون کاکس () منحنی کاپالن

 :پانزدهم اهداف ویژه جلسه

 نحوه تهیه جدو  ممر و تفسیر آنآشنایی با  -1

 نحوه تهیه منحنی کاپالن مایر و تفسیر آنبا  ییآشنا-2

 شنایی با رگرسیون کاکس و نحوه تفسیر ضرایبآ-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 . دینما ریرا تفس جیتاون هیرا ته یداده مرتبط ایمقاله و  -16-1

 

 

  :هفدهمهدف کلی جلسه 

.نقد مقاله و انجام روشهای پایش گفات باا اساتفاده ان نارم 17

 (3افزارهای آماری )
 :هفتم اهداف ویژه جلسه

چگونگی انجام روشهای آماری گفته شده با استفاده ان با  ییآشنا -1

 STATAو یا  SPSSنرم افزار 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

داده های مرتبط با روشهای اماری پیش گفت تهیه و آنالیز  -1-17

 .دینما نقدرا مرتبط مقاله نماید و نیز یافته های یک 

 
 منابع:

 یهامحمد ک، ملک افضلی  ، نهاپتیان و. روشهای آمااری و شاااخ  -1

 بهداشتی. انتشارات بنیاد. آخرین چاپ.

ساید  دانیل وو. اصاو  و روشاهای آماار نیساتی. ترجماه دکتاار -2

 . چاپ نهم.1368محمدتقی آیت الهی. انتشارات امیرکبیر 

 یازانگ، رو یحقاان یاد. ترجماه حمیساتیروننر ب. اصو  آمار ن -3

 . انتشارات گواهان. آخرین چاپ.یدیجمش

4- Daniel WW. Biostatistics: A foundation for analysis in the health science. John 

Wiley & Sons 1995 

 

5-Peter Armitage, G.Berry. Statistical Methods in Medical Reserch. 

 
 

 روش تدریس:

 با ارائه پاورپوینتو یا سخنرانی  -1

 onlineو اینترنت  اده های پژوهشیاستفاده ان د -2

 حل تمرین -3

 پرسش و پاسخ -4
 

 وسایل آموزشی :

 

 کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت بورد و ماژیک
 

 

 سنجش و ارزشیابی

سهم از نمره کل)بر  شرو آزمون

 حسب درصد(

 ساعت تاریخ
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  +کوئیز

حل 

تمرینات 

+ کالسی

ارائه 

 های کالسی

  بطور مستمر 25 شفاهی-کتبی

تحویل 

پروژه و 

یا نگارش 

 مقاله

پیش ان  25 کتبی

 Finalامتحان 

 

آنمون 

 پایان ترم

 -کتبی

 تشریحی/تستی

50 -  

 حضور فعا 

در  و منظم

 کالس

  ارفاقی )دو نمره( -

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 موقع سر کالس و به نظمحضور م -1

 مدم استفاده ان موبایل در کالس)خاموش نمودن آن( -2

 مشارکت فعا  در مباحث درسی -3

 مقاله/تهیه و ارائه پروژه -4



 

7 

 

 

 نام و امضای مدیر گروه:           نام و امضای مدرس: 

                              انیهاشم دکتر                  یالماس نیدکتر افش

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول 

 حسینیهیوا دکتر 

 

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   
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 )ارشد اپیدمیولوژی( 2آمارزیستی جدول زمانبندی درس

 8-10شنبه ها ساعت  روز و ساعت جلسه :

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 20/6/95 
آنالیز آشنایی با 

 واریانس یکطرفه

 
 دکتر الماسی

2 27/6/ 
ساده و  ساتیبا مقا ییآشنا

 چندگانه
 دکتر الماسی

3 3/7/ 
آنالیز واریانس دو آشنایی با 

فرفه بدون تکرار)فر  بلوکهای 

 کامال تصادفی(
 دکتر الماسی

4 10/7/ 
ز واریانس دو آنالیآشنایی با 

 )فر  فاکتوریل( فرفه با تکرار

 
 دکتر الماسی

5 17/7/ 

آنالیز واریانس آشنایی با 

 -ناپارامتری )کروسکا  والیس

 فریدمن و ککران(

 

 دکتر الماسی

6 24/7/ 

آنالیز واریانس آشنایی با 

 Repeatedنمونه های وابسته)

measures) 

 

 دکتر الماسی

7 1/8/ 
شهای پیش نقد مقاله و انجام رو

گفت با استفاده ان نرم 

 (1افزارهای آماری )
 دانشجویان

8 8/8/ 
انواع ضرایب آشنایی با 

 همبستگی

 
 دکتر الماسی

9 15/8/ 
آنالیز رگرسیون خطی آشنایی با 

 (1ساده و چندگانه)

 
 دکتر الماسی

10 22/8/ 
آنالیز رگرسیون خطی آشنایی با 

 (2ساده و چندگانه)

 
 دکتر الماسی

11 29/8/ 
 آنالیز کوواریانس آشنایی با

 
 دکتر الماسی

12 6/9/ 
آشنایی با رگرسیون لجستیک 

 دوحالته و چندحالته

 
 دکتر الماسی

13 13/9/ 
 Roc curveحساسیت، ویژگی و...)

Analysis) 

 

 دکتر الماسی

14 20/9/ 
نقد مقاله و انجام روشهای پیش 

گفت با استفاده ان نرم 

 (2افزارهای آماری )
 جویاندانش

15 

 
27/9/ 

آشنایی بامفهوم و چگونگی 

انجام تحلیل بقا) جدو  ممر، 

منحنی کاپالن مایر و رگرسیون 

 دکتر الماسی
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 (1کاکس ()

 

16 4/10/ 

آشنایی بامفهوم و چگونگی 

انجام تحلیل بقا) جدو  ممر، 

منحنی کاپالن مایر و رگرسیون 

 (2کاکس ()

 

 دکتر الماسی

17 11/10/ 

جام روشهای پیش نقد مقاله و ان

گفت با استفاده ان نرم 

 (3افزارهای آماری )

 

 دانشجویان

 

 


