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  دکتراي اپیدمیولوژي تحصیلی: يو رشته مقطع اپیدمیولوژي گروه آموزشی:       بهداشت دانشکده:
      نظرينوع واحد:   3 تعداد واحد:   )در اپیدمیولوژي آمار( کاربرد  2آمار   نام درس:

 ندارد یش نیاز: پ
  دانشکده بهداشتمکان برگزاري:                  10-13 :ساعت       سه شنبه  :روز زمان برگزاري کالس: 

  دکتر لیال جانانی مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):        دکتر لیال جانانیمسئول درس:  8 تعداد دانشجویان:
  (لطفاً شرح دهید) :رسشرح د

منتج از انواع مطالعـات  يداده ها لیتحل يمناسب برا يآمار يبا روشها يولوژیدمیاپ يدوره دکترا انیدانشجو ییدوره با هدف آشنا نیا
اثـر مواجهـه در وقـوع  یهستند کـه بـه بررسـ کیولوژیدمیاز مطالعات اپ یانواع يشده است. مطالعات مشاهده ا یطراح کیولوژیدمیاپ
ر وجـود اثـ لیآنها به دل جیاز نتا حیصح یتینوع از مطالعات، استنباط عل نیدر ا يساز یعدم وجود تصادف لیدل هپردازند و ب یم يماریب

از  کیولوژیدمیانواع مطالعات اپ ياثر مناسب برا يدوره شاخصها نیرو در ا نیباشد. از ا یم تیحائز اهم یمخدوشگر احتمال ي رهایمتغ
  .ردیگ ینوع مطالعات مورد بحث قرار م نیا جیاز نتا یتیعل حیاستنباط صح يمناسب برا يآمار يشده و  روشها یمعرف ينوع مشاهده ا

 
  

  )است  ن هدف بینابینی طرح دورههما( :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 

ایـن مطالعـات اسـتفاده را درك کند و از آنها به عنوان ابزاري در جهت تحلیل و تفسیر صحیح داده هـاي منـتج از از 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
  یک را تحلیل نماید.داده هاي منتج از انواع مطالعات اپیدمیولوژ Stataبا استفاده از نرم افزار  .2
 تفسیر مناسبی از نتایج تحلیل مطالعات، بخصوص در حضور اثرات مخدوش کننده و اثر متقابل بین متغیرها، ارایه نماید. .3

  با مفهوم استنباط علیتی آشنا بوده و قادر باشد در مطالعات اپیدمیولوژیک از اصول آن استفاده نماید. .4
  
  
 
  
  
  
  
  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٢

  اهداف رفتاري جلسه اول:
از فراگیر انتظار می رود: رسپایان ددر   

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

  
  ي مطالببندي ارائهنزماجدول 

  1جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

، منابع مدرس، اهداف دورهمعرفی   دقیقه 30
  و روشهاي ارزشیابی دورهدوره 

 طـی مطالبی که دربحث در مورد 
  این دوره پوشش داده می شود.

و پرسش  سخنرانی
  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

پرسش  -سخنرانی
  و پاسخ

-  

  
  

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

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

  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
  مطالعات مشاهده اي

  -  پرسش و پاسخ

انواع شاخصـهاي انـدازه گیـري   دقیقه 60
  قوع بیماريو

معرفی شیوع، بروز، میـزان و 
  مخاطره

ـــخنرانی پرســـش و -س
  پاسخ

-  

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

  اهداف رفتاري جلسه سوم:
رود: از فراگیر انتظار می 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  -
 ختی)را توضیح دهد. (هدف شنا و ویژگی هاي هریک انواع مطالعات مناسب براي اندازه گیري ارتباط بین مواجهه و بیماري -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)بین آنها  ي سنجش ارتباط و نیز روابط موجودضعفها و قوتهاي هریک از شاخصها -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

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

و  مرور مطالب جلسـه قبـل  30
  اتحل تمرین

انــدازه گیــري انــواع شاخصــهاي 
  وقوع بیماري و ویژگی هاي آنها

تمرینات   پرسش و پاسخ
  تحویلی

ازه انــواع شاخصــهاي انـــد  70
مواجهه و  گیري ارتباط بین

  بیماري

معرفــی نســبت ریســک، نســبت 
ــبت  ــزان، نس ــبت می ــت، نس بخ
  مخاطره و و ویژگی هاي هریک

پرســـش و  0ســـخنرانی
  پاسخ

-  

مناسب براي انواع مطالعات   50
اط بین مواجهه سنجش ارتب
  و بیماري

مطالعات مناسـب انواع آشنایی با 
باط بین مواجهه براي سنجش ارت

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

پرســـش و  0ســـخنرانی
  پاسخ

-  

  
  اهداف رفتاري جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. رد استانواع احتماالتی که در هریک از مطالعات قابل برآو -
 را فهرست کند. (هدف شناختی)ویژگی هاي آزمونهاي آماري مناسب براي تحلیل جداول دو در دو  -
 را توضیح دهد. (هدف شناختی) در استنباط رابطه ي بین مواجهه و بیماري p-valueنقش  -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)، طالعات معرفی شدههر یک از انواع م ررا د قادر باشد رابطه ي بین مواجهه وبیماري -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  4جلسه

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

مرور مطالب جلسه قبل و حـل   40
  اتتمرین

نسبت ریسـک . نسـبت بخـت و 
  ویژگی ها ي هریک

تمرینات   پرسش و پاسخ
  تحویلی
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انواع احتماالتی که در هریک از   هدقیق 60
انواع مطالعـات میتـوان بـرآورد 

ــرد. ــون ک ــ آزم ــاري  یهفرض آم
  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
  شاهدي و...

سخنرانی و پرسش 
  و پاسخ

-  

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

  بین مواجهه و بیماري

شاهدي -مطالعات کوهورت، مورد
ــاالترین  ــرایطی ب ــه ش و ... در چ

ــابی  ــین تــوان را در ارزی رابطــه ب
  دارند.  مواجهه وبیماري

سخنرانی و پرسش 
  و پاسخ

-  

  
  

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

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. سنجش ارتباط ه اي براي شاخصهايفاصل دانواع برآور -
 را فهرست کند. (هدف شناختی) صله اطمینان براي شاخصهاي سنجش ارتباطمراحل تشکیل فا -
 را توضیح دهد. (هدف شناختی) نقش فاصله اطمینان در سنجش ارتباط بین مواجهه و بیماري -
کنـد. (هـدف  و تفسـیر تجزیـه و تحلیـلالعات را از طریق برآورد فاصله اطمینان، قادر باشد داده هاي بدست آمده از انواع مط -

  شناختی)
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  5جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

مرور مطالب جلسه قبل و حـل   دقیقه 30
  اتتمرین

آزمون فرض ارتباط بین مواجهـه 
  و بیماري

 اتتمرین  سش و پاسخپر
  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

-  

روشهاي برآورد فاصله اي براي   دقیقه 50
  شاخصهاي ارتباط جمعی

د معرفــی اونــواع روشــهاي بــرآور
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  

 شناختی)هدف (  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) Colliderابل و وم مخدوشگر، اثر متقمفه -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)باشد با استفاده از نمودارهاي علیتی رابطه بین مواجهه و بیماري  قادر -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  6جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  یارزشیاب  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

مرور مطالب جلسه قبل و حـل   دقیقه 40
  اتتمرین

برآورد فاصله اي براي شاخصهاي 
  سنجش ارتباط

  یتحویل اتتمرین  پرسش و پاسخ

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

  بکارگیري آنها

ســــــخنرانی و 
  پرسش و پاسخ

-  

قابل مفهوم مخدوشگر، اثرات مت  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:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  نماید. را ذکر انواع روشهاي مناسب براي برآورد اثر در حضور متغیر مخدوشگر -
 را فهرست کند. (هدف شناختی) ضور متغیر مخدوشگروشهاي مناسب براي برآورد اثر در حویژگی هاي هریک از ر -
 را توضیح دهد. (هدف شناختی)روش تجربی براي ارزیابی اثر مخدوشگر  -
تجزیـه و تحلیـل دوشـگر جهه و بیماري را در حضور متغیر مخقادر باشد با استفاده از آزمونهاي آماري مناسب ارتباط بین موا -

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

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

و حـل  جلسه قبل مرور مطالب  دقیقه 40
  اتتمرین

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  اعانـــو 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

ــو ــاري ســنجش ان ــاي آم اع آزمونه
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)هدف (  را ذکر نماید.انواع اثرات متقابل  -
 (هدف شناختی) را فهرست کند. 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)
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)در حضور اثر متقابل را قادر باشد رابطه بین مواجهه و بیماري  -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  8جلسه
  زمان(دقیقه)مدت 

  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

مفهوم اثر متقابل و تفاوت نـوع   دقیقه 50
  ضربی و جمعی آن

آشنایی با انـواع اثـرات متقابـل و 
ل داده هـــا در روشـــهاي تحلیـــ

  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

ســــــخنرانی و 
  پرسش و پاسخ

-  



  به نام خـداوند جـان آفـرین
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 ٧

  اهداف رفتاري جلسه نهم:
  

  ترم - ن میانبرگزاري امتحا
  

  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  -
 کند. (هدف شناختی) فهرستمراحلی که در بررسی رابطه بین مواجهه با بیش از دوسطح و بیماري بایستی طی شود را  -
 را توضیح دهد. (هدف شناختی) که سطوح مواجهه رتبه اي می باشندزمانی  مفهوم آزمون آماري براي بررسی روند -
 را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)با دوسطح  قادر باشد رابطه بین مواجهه با بیش از دوسطح و بیماري -
-   

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  10جلسه

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

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

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

  با دو سطح

ــــات   پرسش و پاسخ تمرین
  تحویلی

روشــهاي آمــاري تحلیــل داده هــا بــا   دقیقه 60
اجهه اي که بیش از دوسطح  موحضور 
  .دارد

آزمون آماري سـنجش ارتبـاط 
بین مواجهه با بیش از دوسطح 

  با دوسطح و بیماري

سخنرانی و پرسش 
  و پاسخ

-  

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

  سطوح آن رتبه اي است.

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  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.اهمیت استفاده از مدلهاي رگرسیونی در تحلیل رابطه بین مواجهه و بیماري  -
 ست کند. (هدف شناختی)را فهرانواع روشهاي رگرسیونی موجود براي مدل کردن نسبت  -
 را توضیح دهد. (هدف شناختی)اهمیت مدل رگرسیونی لوجستیک و ویژگی هاي منحصر به فرد آن  -
  کند. (هدف شناختی)را تجزیه و تحلیل و تفسیر  پارامترهاي بدست آمده از مدل رگسیون لوجستیک برآوردقادر باشد  -
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 ٨

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  11جلسه
  ه)مدت زمان(دقیق

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

و حـل  جلسه قبـل مرر مطالب  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   اهمیت مدلهاي رگرسیونی  دقیقه 50 آشــنایی ب
ه بـین رگرسیونی در تحلیل رابط

  بیماريمواجهه و 

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

-  

  
  اهداف رفتاري جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.یی مفهوم تابع درستنما -
 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 داده ه ها،قادر باشد با بکارگیري مدل لوجستیک و روش برآورد مناسب پارامتر -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  12جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

مرور مطالب جلسه قبل و حـل   دقیقه 40
  اتتمرین

ـــیون  ـــدل رگرس ـــا م ـــنایی ب آش
  لوجستیک

  پرسش و پاسخ
  

تمرینات 
  تحویلی

درســـتنمایی و مفهـــوم تـــابع   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 -دمطالعات مور

فرضیات مورد نیاز براي اسـتفاده از 
رگرسیون لوجستیک براي تحلیـل 

  شاهدي -داده هاي مطالعات مورد

سخنرانی و پرسش 
  و پاسخ

-  
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  ایراندانشگاه علوم پزشکی 
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 ٩

  م:سیزدهاهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

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

  (هدف شناختی)
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  13جلسه

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

و حـل  جلسه قبل مرور مطالب  دقیقه 40
  تمرینات

ـــدل  ـــاي م ـــرآورد پارامتره ب
  رگرسیون لوجستیک

  تمرینات تحویلی  و پاسخ پرسش

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 
  و پاسخ

-  

بررسی اثرات متقابل با استفاده   دقیقه 60
  لوجستیک از مدل رگرسیون

ابـل بـا نحوه ي بررسی اثـر متق
و استفاده از مـدل لوجسـتیک 
 ينیز نحوه ي تفسیر پارامترهـا

  مدل در حضور این اثر

سخنرانی و پرسش 
  و پاسخ

-  

  
  

  :دهمچهاراهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

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

 شناختی)
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 ١٠

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  14جلسه

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

مرور مطالب جلسه قبل و حـل   دقیقه 40
  تمرینات

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

  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  دقیقه 40
ـــرازش  ـــتفاده از آن در ب و اس

  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. دالیل نیاز به استفاده از روشهاي مخصوص براي تحلیل داده ها در حضور همسان سازي -
 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)
 را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)قادر باشد داده هاي منتج از یک مطالعه با وجود همسان سازي  -

 
  طالبي مبندي 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

ــا در    80 ــل داده ه ــهاي تحلی روش
  حضور همسان سازي

بررسی رابطه ي بین مواجهه و 
اري با استفاده از رگرسیون بیم

  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
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 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١١

مناسب براي تحلیل داده هـاي 
  مدل کاکس -بقا

  پاسخ

  
  

  اهداف رفتاري جلسه شانزدهم:
  

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


