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  کارشناسی ارشد آمار زیستی تحصیلی: يو رشته مقطع آمار زیستی گروه آموزشی:       بهداشت دانشکده:
      نظرينوع واحد:   3 تعداد واحد:   روشهاي آماري در اپیدمیولوژي  نام درس:

 اصول و روشهاي اپیدمیولوژي -) 1روشهاي آمار زیستی (یش نیاز: پ
  دانشکده بهداشتمکان برگزاري:                  10-13 :ساعت       شنبهیک  :روز زمان برگزاري کالس: 

  دکتر لیال جانانی مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):        دکتر لیال جانانیمسئول درس:  4 تعداد دانشجویان:
  (لطفاً شرح دهید) :رسشرح د

با روشهاي آماري مناسب براي تحلیل داده هاي منتج از انواع  این درس با هدف آشنایی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد آمار زیستی
مطالعات اپیدمیولوژیک در برنامه درسی ایشان گنجانده شده است. مطالعات مشاهده اي انواعی از مطالعات اپیدمیولوژیک هستند که به 

ن نوع از مطالعات، استنباط علیتی صحیح از بررسی اثر مواجهه در وقوع بیماري می پردازند و به دلیل عدم وجود تصادفی سازي در ای
نتایج آنها به دلیل وجود اثر متغیرها ي مخدوشگر احتمالی حائز اهمیت می باشد. از این رو در این دوره شاخصهاي اثر مناسب براي 

تی از نتایج این نوع انواع مطالعات اپیدمیولوژیک از نوع مشاهده اي معرفی شده و  روشهاي آماري مناسب براي استنباط صحیح علی
  مطالعات مورد بحث قرار می گیرد.

 
  

  )است  همان هدف بینابینی طرح دوره( :یهدف کل
( در پایان دوره از دانشجو انتظار می رود قادر باشد مفاهیم آماري الزم براي تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج انواع مطالعات اپیـدمیولوژي 

ز آنها به عنوان ابزاري در جهت تحلیل و تفسیر صحیح داده هـاي منـتج از ایـن مطالعـات اسـتفاده را درك کند و ااز نوع مشاهده اي ) 
   کند.

  انتظار می رود دانشجو در پایان دوره قادر باشد:به طور اختصاصی 
 استفاده نماید. به درستی نها اپیدمیولوژیک را تشخیص دهد و از آشاخصهاي اثر مناسب براي انواع مطالعات  .1
  داده هاي منتج از انواع مطالعات اپیدمیولوژیک را تحلیل نماید. Stataتفاده از نرم افزار با اس .2
 تفسیر مناسبی از نتایج تحلیل مطالعات، بخصوص در حضور اثرات مخدوش کننده و اثر متقابل بین متغیرها، ارایه نماید. .3

  لوژیک از اصول آن استفاده نماید.با مفهوم استنباط علیتی آشنا بوده و قادر باشد در مطالعات اپیدمیو .4
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  اهداف رفتاري جلسه اول:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.اهداف دوره و روشهاي ارزیابی دوره  -
 را فهرست کند. (هدف شناختی)اهداف کتاب و اهمیت کاربرد روشهاي آماري در اپیدمیولوژي  -
 را توضیح دهد. (هدف شناختی)اي دوحالتی، مطالعات مشاهده اي و نیز رابطه ي علیتی مفاهیم پیامده -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  1جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

معرفی مدرس، اهداف دوره، منابع   دقیقه 30
  دوره و روشهاي ارزشیابی دوره

لبی که در طـی بحث در مورد مطا
  این دوره پوشش داده می شود.

سخنرانی و پرسش 
  و پاسخ

-  

و رویکـرد  Jewellمعرفی کتـاب   دقیقه 50
 آن

  -  سخنرانی  آشنایی با منبع و محتواي آن

ــهاي  Jewellتدریس فصل اول کتاب   دقیقه 100 ــد بیماري،روش ــی فرآین معرف
آماري در اپیدمیولوژي و پیامدهاي 

  دوحالتی

سش پر -سخنرانی
  و پاسخ

-  

  
  

  اهداف رفتاري جلسه دوم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.اهمیت شاخصهاي اندازه گیري  وقوع بیماري  -
 فهرست کند. (هدف شناختی) انواع شاخصهاي اندازه گیري وقوع بیماري را -
 هد. (هدف شناختی)را توضیح دنقش احتمال در اندازه گیري وقوع بیماري  -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)قادر باشد ضعفها و قوتهاي هر یک از شاخصهاي وقوع بیماري  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  2جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ـــوم   مرور مطالب جلسه ي قبل   دقیقه 30 ـــاب و مفه ـــداف کت اه
  لعات مشاهده ايمطا

  -  پرسش و پاسخ

انواع شاخصـهاي انـدازه گیـري   دقیقه 60
  وقوع بیماري

معرفی شیوع، بروز، میـزان و 
  مخاطره

ـــخنرانی پرســـش و -س
  پاسخ

-  

ــهاي نقش احتمال در انـدازه گیـري   دقیقه 70 ــال، روش ــف احتم ـــخنرانیتعری   -و پرســـش -س
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  پاسخ  استنباط آماري براي احتمال  وقوع بیماري و تحلیل داده ها
  

  اهداف رفتاري جلسه سوم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. انواع شاخصهاي اندازه گیري ارتباط بین مواجهه و بیماري -
 را فهرست کند. (هدف شناختی)ویژگی هاي هر یک از شاخصهاي سنجش ارتباط  -
 را توضیح دهد. (هدف شناختی) ارتباط بین مواجهه و بیماري و ویژگی هاي هریکانواع مطالعات مناسب براي اندازه گیري  -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)ضعفها و قوتهاي هریک از شاخصهاي سنجش ارتباط و نیز روابط موجود بین آنها  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  دریس ي تشیوه رئوس مطالب  موضوع درس

مرور مطالب جلسـه قبـل و   30
  حل تمرینات

انــواع شاخصــهاي انــدازه گیــري 
  وقوع بیماري و ویژگی هاي آنها

تمرینات   پرسش و پاسخ
  تحویلی

انــواع شاخصــهاي انـــدازه   70
گیري ارتباط بین مواجهه و 

  بیماري

معرفــی نســبت ریســک، نســبت 
ــبت  ــزان، نس ــبت می ــت، نس بخ

  هریکمخاطره و و ویژگی هاي 

پرســـش و  0ســـخنرانی
  پاسخ

-  

انواع مطالعات مناسب براي   50
سنجش ارتباط بین مواجهه 

  و بیماري

آشنایی با انواع مطالعات مناسـب 
براي سنجش ارتباط بین مواجهه 

-مورد -و بیماري مانند کوهورت
  شاهدي و... 

پرســـش و  0ســـخنرانی
  پاسخ

-  

  
  اهداف رفتاري جلسه چهارم:

گیر انتظار می رود:از فرا رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. انواع احتماالتی که در هریک از مطالعات قابل برآورد است -
 را فهرست کند. (هدف شناختی)ویژگی هاي آزمونهاي آماري مناسب براي تحلیل جداول دو در دو  -
 ناختی)را توضیح دهد. (هدف ش در استنباط رابطه ي بین مواجهه و بیماري p-valueنقش  -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)قادر باشد رابطه ي بین مواجهه وبیماري را در هر یک از انواع مطالعات معرفی شده،  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  4جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

مرور مطالب جلسه قبل و حـل   40
  تمرینات

ک . نسـبت بخـت و نسبت ریسـ
  ویژگی ها ي هریک

تمرینات   پرسش و پاسخ
  تحویلی



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٤

انواع احتماالتی که در هریک از   دقیقه 60
انواع مطالعـات میتـوان بـرآورد 
ــاري  ــیه آم ــون فرض ــرد. آزم ک
  ارتباط بین مواجهه و بیماري

استنباط آماري در مورد رابطه ي 
ـــاري در  ـــه و بیم ـــین مواجه ب

ـــورت ـــات کوه ـــورد -مطالع  -م
  و... شاهدي

سخنرانی و پرسش 
  و پاسخ

-  

ــواع   دقیقه 50 بررســی تــوان هریــک از ان
مطالعات در سـنجش رابطـه ي 

  بین مواجهه و بیماري

شاهدي -مطالعات کوهورت، مورد
ــاالترین  ــرایطی ب ــه ش و ... در چ
ــین  ــابی رابطــه ب تــوان را در ارزی

  مواجهه وبیماري دارند. 

سخنرانی و پرسش 
  و پاسخ

-  

  
  

  جلسه پنجم:اهداف رفتاري 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.انواع برآورد فاصله اي براي شاخصهاي سنجش ارتباط  -
 را فهرست کند. (هدف شناختی) مراحل تشکیل فاصله اطمینان براي شاخصهاي سنجش ارتباط -
 ا توضیح دهد. (هدف شناختی)ر نقش فاصله اطمینان در سنجش ارتباط بین مواجهه و بیماري -
کنـد. (هـدف  و تفسـیر تجزیـه و تحلیـلقادر باشد داده هاي بدست آمده از انواع مطالعات را از طریق برآورد فاصله اطمینان،  -

  شناختی)
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  5جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

طالب جلسه قبل و حـل مرور م  دقیقه 30
  تمرینات

آزمون فرض ارتباط بین مواجهـه 
  و بیماري

تمرینات   پرسش و پاسخ
  تحویلی

روشهاي برآورد فاصله اي براي   دقیقه 70
  شاخصهاي ارتباط ضربی

ــرآورد  ــواع روشــهاي ب ــی ان معرف
فاصله اطمینان براي نسبت بخت 

  و نسبت ریسک

سخنرانی و پرسش 
  و پاسخ

-  

برآورد فاصله اي براي روشهاي   دقیقه 50
  شاخصهاي ارتباط جمعی

معرفــی اونــواع روشــهاي بــرآورد 
فاصــله اطمینــان بــراي اخــتالف 

  ریسک ها

سخنرانی و پرسش 
  و پاسخ

-  
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  اهداف رفتاري جلسه ششم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 ختی)شناهدف (  را ذکر نماید. مفهوم رابطه علیتی و فاکتورهاي موثر در آن -
 را فهرست کند. (هدف شناختی)انواع نقشها در نمودارهاي علیتی  -
 را توضیح دهد. (هدف شناختی) Colliderمفهوم مخدوشگر، اثر متقابل و  -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)قادر باشد با استفاده از نمودارهاي علیتی رابطه بین مواجهه و بیماري  -

  
  بي مطالبندي ارائهجدول زمان

  6جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

مرور مطالب جلسه قبل و حـل   دقیقه 40
  تمرینات

برآورد فاصله اي براي شاخصهاي 
  سنجش ارتباط

  تمرینات تحویلی  پرسش و پاسخ

ـــی در   نمودارهاي علیتی  دقیقه 50 نقـــش نمودارهـــاي علیت
ـــوه ي  ـــی و نح ـــتنباط علیت اس

  یري آنهابکارگ

ســــــخنرانی و 
  پرسش و پاسخ

-  

مفهوم مخدوشگر، اثرات متقابل   دقیقه 60
 Colliderو 

تعریف مخدوشگر و ویژگی هـاي 
آن، تعریف اثر متقابـل و ویژگـی 
ــوم  ــا مفه ــنایی ب ــاي آن و آش ه

Collider 

ســــــخنرانی و 
  پرسش و پاسخ

-  

  
  اهداف رفتاري جلسه هفتم:

د:از فراگیر انتظار می رو رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. انواع روشهاي مناسب براي برآورد اثر در حضور متغیر مخدوشگر -
 را فهرست کند. (هدف شناختی) ویژگی هاي هریک از روشهاي مناسب براي برآورد اثر در حضور متغیر مخدوشگر -
 را توضیح دهد. (هدف شناختی)روش تجربی براي ارزیابی اثر مخدوشگر  -
تجزیـه و تحلیـل قادر باشد با استفاده از آزمونهاي آماري مناسب ارتباط بین مواجهه و بیماري را در حضور متغیر مخدوشـگر  -

 کند. (هدف شناختی)
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  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  7جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

بل و حـل مرور مطالب جلسه ق  دقیقه 40
  تمرینات

نمودارهـــاي علیتـــی و مفهـــوم 
  Colliderمخدوشگر و 

تمرینات   پرسش و پاسخ
  تحویلی

ــهاي   دقیقه 50 ــتفاده از روش ــت اس اهمی
آماري مناسب درحضور متغیـر 

  مخدوشگر

ـــراي  انـــواع فواصـــل اطمینـــان ب
شاخصهاي نسـبت بخـت و نسـبت 
  ریسک در حضور متغیر مخدوشگر

سخنرانی و پرسش 
  و پاسخ

-  

روشهاي تحلیل آماري داده هـا   دقیقه 60
  در حضور متغیر مخدوشگر

ــاري ســنجش  ــاي آم ــواع آزمونه ان
ارتباط بـین مواجهـه و بیمـاري در 

  حضور متغیر مخدوشگر

سخنرانی و پرسش 
  و پاسخ

-  

  
  

  اهداف رفتاري جلسه هشتم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)دف ه(  را ذکر نماید.انواع اثرات متقابل  -
 را فهرست کند. (هدف شناختی) ویژگی هاي اثرات متقابل ضربی و جمعی -
را توضـیح دهـد. (هـدف هریک از مراحلی که در سنجش ارتباط بین مواجهه و بیماري در حضور اثر متقابل باید  طـی شـود  -

 شناختی)
  کند. (هدف شناختی) تجزیه و تحلیلدر حضور اثر متقابل را قادر باشد رابطه بین مواجهه و بیماري  -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  8جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

مفهوم متغیر مخدوشگر و اهمیت   مرور مطالب و حل تمرین  دقیقه 40
  کنترل روي اثر آن

  تمرینات تحویلی  پرسش و پاسخ

ع مفهوم اثر متقابل و تفاوت نـو  دقیقه 50
  ضربی و جمعی آن

آشنایی با انـواع اثـرات متقابـل و 
روشـــهاي تحلیـــل داده هـــا در 

  حضور آنها

ســــــخنرانی و 
  پرسش و پاسخ

-  

روشهاي آمـاري تحلیـل رابطـه   دقیقه 60
بـــین مواجهـــه و بیمـــاري در 

  حضور اثر متقابل

ــاري  ــاي آم ــا آزمونه ــنایی ب آش
ســنجش همگنــی و نیــز آزمــون 

  فرضیه در حضور اثر متقابل

رانی و ســــــخن
  پرسش و پاسخ

-  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٧

  اهداف رفتاري جلسه نهم:
  

  ترم - برگزاري امتحان میان
  

  اهداف رفتاري جلسه دهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.تفاوت روشهاي آماري در تحلیل داده هایی که درآن مواجهه بیش از دوسطح دارد  -
 فهرست کند. (هدف شناختی)بین مواجهه با بیش از دوسطح و بیماري بایستی طی شود را  مراحلی که در بررسی رابطه -
 را توضیح دهد. (هدف شناختی) مفهوم آزمون آماري براي بررسی روند زمانی که سطوح مواجهه رتبه اي می باشند -
 ند. (هدف شناختی)را تجزیه و تحلیل کقادر باشد رابطه بین مواجهه با بیش از دوسطح و بیماري با دوسطح  -
-   

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  10جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــل   دقیقه 40 ــل و ح ــه قب ــب جلس ــرور مطال م
  تمرینات

روشهاي آماري مناسـب بـراي 
تحلیل رابطه بـین مواجهـه بـا 
دوسطح و یک متغیـر بیمـاري 

  با دو سطح

ــــات تمر  پرسش و پاسخ ین
  تحویلی

روشــهاي آمــاري تحلیــل داده هــا بــا   دقیقه 60
حضور مواجهه اي که بیش از دوسطح  

  دارد.

آزمون آماري سـنجش ارتبـاط 
بین مواجهه با بیش از دوسطح 

  و بیماري با دوسطح

سخنرانی و پرسش 
  و پاسخ

-  

روش تحلیــل داده هــا زمــانی کــه   دقیقه 50
ـــیش از دوســـطح دارد و  ـــه ب مواجه

  تبه اي است.سطوح آن ر

آزمونهاي آماري سنجش رونـد 
ــین  ــاط ب ــی ارتب ــراي بررس ب

  مواجهه و بیماري

سخنرانی و پرسش 
  و پاسخ

-  

  
  

  اهداف رفتاري جلسه یازدهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 اختی)شنهدف (  را ذکر نماید.اهمیت استفاده از مدلهاي رگرسیونی در تحلیل رابطه بین مواجهه و بیماري  -
 را فهرست کند. (هدف شناختی)انواع روشهاي رگرسیونی موجود براي مدل کردن نسبت  -
 را توضیح دهد. (هدف شناختی)اهمیت مدل رگرسیونی لوجستیک و ویژگی هاي منحصر به فرد آن  -
  شناختی) کند. (هدفقادر باشد برآورد پارامترهاي بدست آمده از مدل رگسیون لوجستیک را تجزیه و تحلیل و تفسیر  -



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٨

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  11جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

مرر مطالب جلسه قبـل و حـل   دقیقه 40
  تمرین

روشهاي آماري تحلیل داده ها ي 
ــی از مواجهــه بــا بــیش از  ناش

  دوسطح

تمرینات   پرسش و پاسخ
  تحویلی

ــا اســتفاده از مــدلهاي   رگرسیونیاهمیت مدلهاي   دقیقه 50 آشــنایی ب
رگرسیونی در تحلیل رابطه بـین 

  مواجهه و بیماري

سخنرانی و پرسش و 
  پاسخ

-  

مـــدل رگرســـیون لوجســـتیک،   مدل رگرسیون لوجستیک  دقیقه 60
ویژگیهاي خاص آن و نیز تفسـیر 

  پارامترهاي منتج از آن

سخنرانی و پرسش و 
  پاسخ

-  

  
  م:اهداف رفتاري جلسه دوازده

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.مفهوم تابع درستنمایی  -
 را فهرست کند. (هدف شناختی)انواع روشهاي برآورد پارامترهاي مدل لوجستیک  -
 را توضیح دهد. (هدف شناختی) شاهدي-دلیل استفاده از مدل رگرسیون لوجستیک در مطالعات مورد -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)ا بکارگیري مدل لوجستیک و روش برآورد مناسب پارامترها، داده ها قادر باشد ب -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  12جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

مرور مطالب جلسه قبل و حـل   دقیقه 40
  تمرینات

ـــیو ـــدل رگرس ـــا م ـــنایی ب ن آش
  لوجستیک

  پرسش و پاسخ
  

تمرینات 
  تحویلی

مفهـــوم تـــابع درســـتنمایی و   دقیقه 50
  ویژگی هاي آن

آشنایی با تابع درستنمایی و نقـش 
ــدل  ــاي م ــرآورد پارامتره آن در ب

  رگسیون لوجستیک

سخنرانی و پرسش 
  و پاسخ

-  

ــراي   دقیقه 60 ــتیک ب ــیون لوجس رگرس
  شاهدي -مطالعات مورد

سـتفاده از فرضیات مورد نیاز براي ا
رگرسیون لوجستیک براي تحلیـل 

  شاهدي -داده هاي مطالعات مورد

سخنرانی و پرسش 
  و پاسخ

-  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٩

  اهداف رفتاري جلسه سیزدهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی) را توضیح دهد. (هدف نحوه ي ارزیابی اثر متغیر مخدوشگر و اثرات متقابل با استفاده از مدل رگرسیون لوجستیک  -
تجزیـه و تحلیـل کنـد.  قادر باشد داده هایی با حضور متغیر مخدوشگر و اثر متقابل را با استفاده از مدل رگرسیون لوجستیک -

  (هدف شناختی)
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  13جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

قبل و حـل مرور مطالب جلسه   دقیقه 40
  تمرینات

ـــدل  ـــاي م ـــرآورد پارامتره ب
  رگرسیون لوجستیک

  تمرینات تحویلی  پرسش و پاسخ

بررسی اثر مخدوشگر با استفاده   دقیقه 50
  از مدل رگرسیون لوجستیک

ــر  ــر متغی ــابی اث ــوه ي ارزی نح
مخدوشــگر و هچنــین کنتــرل 
روي این اثر با استفاده از مـدل 

  رگرسیون لوجستیک

سخنرانی و پرسش 
  سخو پا

-  

بررسی اثرات متقابل با استفاده   دقیقه 60
  از مدل رگرسیون لوجستیک

نحوه ي بررسی اثـر متقابـل بـا 
استفاده از مـدل لوجسـتیک و 
نیز نحوه ي تفسیر پارامترهـاي 

  مدل در حضور این اثر

سخنرانی و پرسش 
  و پاسخ

-  

  
  

  :اهداف رفتاري جلسه چهاردهم
ود:از فراگیر انتظار می ر رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.لزوم انتخاب مقیاس مناسب براي مواجهه در مدل رگرسیون لوجستیک  -
 را فهرست کند. (هدف شناختی) مراحلی که به ترتیب براي برازش مدل رگرسیون لوجستیک مناسب بایستی طی شود -
 را توضیح دهد. (هدف شناختی)لوجستیک  مفهوم آزمون نیکویی برازش و نقش آن در تحلیل داده ها با استفاده از مدل -
تجزیـه و تحلیـل کنـد. (هـدف  داده هاي یک مطالعه ي واقعی را از طریق برازش یک مـدل مناسـب رگرسـیون لوجسـتیک -

 شناختی)
  
  
  
  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٠

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  14جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

مطالب جلسه قبل و حـل مرور   دقیقه 40
  تمرینات

بررســی اثــرات مخدوشــگر و 
ــدل  ــتفاده از م ــا اس ــل ب متقاب

  رگرسیون لوجستیک

  تمرینات تحویلی  پرسش و پاسخ

مراحــل بــرازش یــک مــدل   دقیقه 70
  رگرسیون لوجستیک

انتخاب مقیـاس مناسـب بـراي 
انتخاب متغیرها براي  -مواجهه

  حضور در مدل

ســــــخنرانی و 
  پرسش و پاسخ

-  

آشنایی با مفهوم آزمون نیکویی   آزمون نیکویی برازش  قیقهد 40
ـــتفاده از آن در  ـــرازش و اس ب

  تحلیل داده ها

ســــــخنرانی و 
  پرسش و پاسخ

-  

  
  

  اهداف رفتاري جلسه پانزدهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. ازيدالیل نیاز به استفاده از روشهاي مخصوص براي تحلیل داده ها در حضور همسان س -
 فهرست کند. (هدف شناختی) انواع روشهاي همسان سازي را -
را توضیح دهد. (هدف  نقش همسان سازي در نحوه ي تحلیل داده ها، و نیز روشهاي آماري مناسب براي تحلیل داده هاي بقا -

 شناختی)
 ا تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)رقادر باشد داده هاي منتج از یک مطالعه با وجود همسان سازي  -

 
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  15جلسه 
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

مراحل الزم براي بـرازش یـک   مرور مطالب و حل تمرینات   40
ــتیک  ــیون لوجس ــدل رگرس م

  مناسب 

تمرینات   پرسش و پاسخ
  تحویلی

ــ   80 ــهاي تحلی ــا در روش ل داده ه
  حضور همسان سازي

بررسی رابطه ي بین مواجهه و 
بیماري با استفاده از رگرسیون 

  لوجستیک شرطی

ســخنرانی و پرســش و 
  پاسخ

-  

  -ســخنرانی و پرســش و اشــاره بــه روشــهاي آمــاري   روشهاي تحلیل داده هاي بقا   30



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١١

مناسب براي تحلیل داده هـاي 
  مدل کاکس -بقا

  پاسخ

  
  

  لسه شانزدهم:اهداف رفتاري ج
  

  امتحانی مرور مطالب و رفع اشکال از کل کتاب، حل تمرین و نمونه سوال
  


