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واحدي) 3ساعتی براي یک درس  3جلسه ي  61(براي یک دوره درس کامل،      

 
  امار زیستی-کارشناسی ارشد حصیلی:ت  يرشتهو مقطع   آمارزیستی گروه آموزشی: بهداشت دانشکده:
   نظري د:نوع واح      3    تعداد واحد:  کارازمایی بالینی: نام درس

  2روشهاي آماري    یش نیاز:پ
  دانشکده بهداشت  مکان برگزاري:      13-10  :ساعت  -دوشنبه-:روز زاري کالس:زمان برگ

دکتر  مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):  محبوبه رسولیدکتر  ئول درس:مس4         تعداد دانشجویان:
  محبوبه رسولی

  (لطفا شرح دهید) شرح دوره:
مفاهیم و طراحی فازهاي آمار زیستی با دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  نمودن آشنابر اساس این دوره 

برنامه ریزي شده از مطالعات مذکور  حاصلدر راستاي تحلیل داده هاي  کارآزمایی بالینی و روشهاي آماري الزم 
که نظر به ایني بالینی است. ي مستندات براي استفادهمعتبرترین روش تهیه است. مطالعات کارآزمایی بالینی

انجام ها صورت عمدي بر روي آزمودنیاي بهلینی، بر خالف سایر انواع مطالعات، مداخلههاي بادر کارآزمایی
  در مقایسه با سایر مطالعات اپیدمیولوژیک از اهمیت ویژه اي برخوردار می باشد. پژوهش متداین  می شود

  
  (لطفا شرح دهید)هدف کلی: 

  
و طراحی فازهاي کارآزمایی بالینی و روشهاي با مفاهیم دانشجویان  انتظار می رود در پایان این دوره 

 آشنا شده ، و قادر به اجرا و تحلیل فازهاي کارآزمایی جهت تجزیه و تحلیل  این مطالعات آماري الزم 
 باشند.بالینی 

  
  (در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 

و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است ف کلی روشن تر و شفاف تر نسبت به اهدا که است هدف کلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور(
  ).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

  
  در پایان دوره انتظار میرود فراگیر قادر باشد:

  
 د .فازهاي کارآزمایی بالینی را تشخیص ده -1

  طراحی نماید.به درستی  را کارآزمایی بالینییک  -2
  را انجام دهد. تخصیص تصادفی، کورسازي و اعمال مداخله در یک کارآزمایی -3
و  انتخاب شرکت کنندگان حجم نمونه مورد نیاز یک کارآزمایی بالینی را محاسبه نموده و نحوه -4
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 را بدرستی انجام دهد. پیگیري آنان

  بالینی مورد توجه قرار دهد. یک کارآزمایی رح و اجرايطمالحظات اخالقی را در  -5
  آن باشد.تحلیل  نموده و قادر به ینی را اندازه گیري پیامد یافته هاي یک کارآزمایی بال-  6
  داده هاي حاصل از مطالعات کارآزمایی را با استفاده از نرم افزارهاي آماري تحلیل نماید. -7

  
  هاي تدریس:شیوه

مباحثه، حــل مســاله بــه روش -)PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(  -پرسش و پاسخ- شدهسخنرانی برنامه ریزي 
  ، طرح مسایل مرتبطو با استفاده از برنامه هاي آماري تحلیلی

 
  (لطفا شرح دهید) وظایف و تکالیف دانشجو:

  و  فعال در کالس منظمحضور 
  مشارکت در مباحث کالس

  ي محولهحل تمرین ها 
  نحضور در جلسه امتحا

  
  وسایل کمک آموزشی:  

      پروژکتور اسالید  -وایت برد
  

  (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
 نمره درصد ٢٠آزمون میان ترم      نمره درصد ٦٠آزمون پایان ترم      
 نمره درصد١٠انجام تکالیف        نمره درصد١٠شرکت فعال در کالس  
  

  نوع آزمون
      تشریحی

  :(لطفا نام ببرید): مطالعهمنابع پیشنهادي براي 
 

١. Clinical Trials, A Practical Approach 
                  Pocock 

 
٢. Fundamental of Clinical Trials 

   Lawrence M. Friedman 
 

٣. The Design and Analysis of Clinical Experiments  
                   Fliess 

 
 جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس
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  استاد مربوط  عنوان مطالب  هجلس
تعیین  - معرفی منابع مورد نیاز - بیان اهداف درس -بیان طرح درس -معرفی دوره  1

   - بیان روشهاي ارزشیابی دوره –وظایف دانشجویان 
معرفی مطالعات مشاهده اي  که شامل مطالعات توصیفی از جمله مطالعات گزارش 

شاهدي،  -دتحلیلی از جمله مورموردي، سري موردي و مقطعی همچنین مطالعات 
گروهی و مقطعی می باشد و معرفی شاخص هاي اندازه گیري وقوع بیماري در 

  -مطالعات مذکور
  بیان مسئله و تحلیل آن 

  

  دکتر رسولی

کارآزمایی  تعریف - کارآزمایی محلی - کارآزمایی جامعه-مطالعات تجربی(مداخله اي)   2
تفاوت  - لزوم انجام کارآزمایی بالینی  -تاریخچه کارآزمایی هاي بالینی-بالینی

مرحله –مداخله در کارازمایی بالینی  -  با مطالعات دیگرمطالعات کارآزمایی بالینی 
 فازها (مراحل) کارازمایی بالینی -پیش بالینی

  

  دکتر رسولی

و نقش و  ارآزمایی بالینیکتهیه پروتکل  - سازماندهی و برنامه ریزي کارآزمایی بالینی  3
نقش  –کارآزمایی بالینی  هماهنگی و رهبري - منابع مالیمعرفی  - اهمیت آن

تنظیم جداول درمان در کارآزمایی هاي  – مایی بالینیزمتخصصین آمار در کارآ
 دارویی و غیر دارویی

  

  دکتر رسولی

ان نحوه ي بی - کمیته هاي اخالقی رهنمودها و -بیان مطالب اعالمیه هلسینکی  4
 -و علمی سازمانیعالی معیارهاي  -اجراي اخالقیات در کشورهاي مختلف و در ایران 

  طرح اجازه تصادفی
  

  دکتر رسولی

و بیان  بیان اهمیت تصادفی سازي در کارآزمایی بالینی - بیان هدف و سوال تحقیق   5
  معرفی روش هاي تصادفی سازي و ویژگی هاي آنها  - دالیل آن

  

  یدکتر رسول

تعمیم پذیري  -معیارهاي ورود و خروج در مطالعه  - معرفی جامعه مورد مطالعه  6
Generalization – استخدام و بکارگیري Recruitment - نحوه پیگیري – 

 Competing Risk خطرات رقابتی بحث
  

  دکتر رسولی

انجام نحوه  –نقش دارونما در کورسازي مطالعه   -چگونگی کورسازي و دالیل انجام آن  7
بیان جنبه هاي علمی  -بیان روش هدایت کارآزمایی دو سو کور  - مطالعات دوسوکور

  کورسازي

  دکتر رسولی

مقایسه هاي درون بیماران   - بیان و نحوه ي اجراي طرح  –معرفی کارآزمایی هاي متقاطع   8
  -دوره اثر   -تحلیل و تفسیر کارآزمایی هاي متقاطع   - معرفی طرح متقاطع دو دوره اي  –

معرفی طرح متقاطع چند دوره اي و   -معرفی اثرات انتقالی و یا اثر متقابل دوره و درمان 

  دکتر رسولی
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  نحوه ي اجراي آن
بیان روش هاي  -در مطالعات کارآزمایی بالینیحظات و پیش نیازهاي برآورد حجم نمونه مال  9

نابسندگی کارآزمایی –واقع بینانه ارزیابی  -در مطالعات کارآزمایی بالینیمحاسبه حجم نمونه 
 حجم نمونه در تحلیل هاي پر کاربردمحاسبه  –کارآزمایی هاي چند مرکزي  –هاي کوچک 

  ارعملی تعیین حجم نمونه با نرم افزارک- 
  

 دکتر رسولی

 بیان ویژگیها و مزایاي طرح هاي عاملی –معرفی طرح هاي عاملی در کارآزمایی هاي بالینی   10
  طرح هاي عاملی کسري و ناقص  -ي طرح هاي عاملی پیش فرض ها

  

 دکتر رسولی

 - بیان روش هاي تحلیل داده ها در اندازه هاي تکراري  - معرفی طرح اندازه هاي تکرار شده   11
  چگونگی انتخاب روش برتر  –بیان مزایا و معایب طرح هاي مذکور 

 

 دکتر رسولی

آزمون هاي  –تفسیر داده هاي کارآزمایی بالینی  تبیین اصول آماري مورد نیاز در تحلیل و  12
 مشاهدات نرمال و لگ نرمال –توزیع لگ نرمال  -  آماري

 دکتر رسولی

معرفی توزیع هاي مهم پارامتري براي توزیع  -معرفی داده هاي بقا و عوامل پیش آگهی   13
ي مقایسه دو آزمون لگاریتم رتبه اي برا -معرفی مدل هاي رگرسیونی در بقا  - زمان بقا 
    منحنی بقا

 دکتر رسولی

  - پایایی  –روایی   -سنجش کیفیت مطالعات   - معرفی مرور سیستماتیک و متا آنالیز  14
بیان آزمون براي  –مدل اثرات تصادفی و ثابت  تعریف - -یت مقاالت چگونگی ارزیابی کیف

گونگی استخراج چبیان  – - بیان روش متا رگرسیون –شاخص هاي شدت اثر   -ناهمگنی 
  نتایج

  

 دکتر رسولی

 – آماريآشنایی با تحلیل داده هاي حاصل از انواع مطالعات کارآزمایی بالینی در نرم افزار   15
  یافته هانحوه انتشار   - تفسیر نتایج حاصل 

 دکتر رسولی

 دکتر رسولی  حل تمرین هاي تحویل داده شده و رفع اشکال  16
 


