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 اپیدمیولوژیکارشناسی ارشد  تحصیلي: یو رشته مقطع اپیدمیولوژی گروه آموزشي:       بهداشت دانشکده:
   نظرینوع واحد:   2 تعداد واحد:   روشهای آماری در اپیدمیولوژی  نام درس:

 ( 1روشهای آمار زیستی ) -اصول اپیدمیولوژی یش نیاز: پ

 دانشکده بهداشتمکان برگزاری:                  11-15 :ساعت       یکشنبه  :روز زمان برگزاری کالس: 

 دکتر لیال جانانی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:       دکتر لیال جانانیمسئول درس:  11 تعداد دانشجويان:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

روشهای آماری مناسب برای تحلیل داده های منتج از انواع با  اپیدمیولوژیاین درس با هدف آشنایی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد 

بنا به نیاز این گروه از دانشجویان به آشنایی با مدلهای رگرسیون مطالعات اپیدمیولوژیک در برنامه درسی ایشان گنجانده شده است. 

نحوه ی استنباط صحیح براساس  خطی، این دوره به معرفی روشهای رگرسیون خطی ساده و چندگانه، نحوه ی تفسیر ظرایب مدل و

 نتایج این دسته از مدلها خواهد پرداخت. 
 

 

 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

باا اساتفاده از در پایان دوره از دانشجو انتظار می رود قادر باشد مفاهیم آماری الزم برای تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج انواع مطالعاات 

مطالعاات  اناواعرا درک کند و از آنها به عنوان ابزاری در جهت تحلیال و تفسایر صاحیح داده هاای مناتج از  یمدلهای رگرسیون خط

  نماید.استفاده 

 انتظار می رود دانشجو در پایان دوره قادر باشد:به طور اختصاصی 

  تجزیه و تحلیل و تفسیر نماید. دلداده ها را با استفاده از این مرا بشناسد و بتواند  ساده موارد کاربرد مدل رگرسیون خطی .1

موارد کاربرد مدل رگرسیون خطی چندگانه را بشناسد و بتواند داده ها را با استفاده از ایان مادل تجزیاه و تحلیال و تفسایر  .2

 نماید.
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 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ا ذکر نماید.راهداف دوره و روشهای ارزیابی دوره  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( مدلهای خطی آماریاهداف کتاب و اهمیت کاربرد  -

 . )هدف شناختی(فهرست کندانواع شاخصهای آماری و کاربرد هریک را  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

معرفی مدرس، اهداف دوره، منابع  دقیقه 11

 دوره و روشهای ارزشیابی دوره

بحث در مورد مطالبی که در طای 

 این دوره پوشش داده می شود.

سخنرانی و پرسش 

 و پاسخ

- 

و  ماادلهای خطاایمعرفاای کتاااب  دقیقه 21

 رویکرد آن

 - سخنرانی آشنایی با منبع و محتوای آن

ی آماار مروری بر مطالاب روشاها دقیقه 01

 1زیستی 

انااااواع شاخصااااهای مرکاااازی و 

پراکندگی و موارد کااربرد هریاک، 

انواع روشهای توصیف داده ها اعام 

از عددی و گرافیکی و رسم جداول 

 و...

پرسش  -سخنرانی

 و پاسخ

- 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه دوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 دهد. )هدف شناختی( را توضیحنقش احتمال در تحلیل داده ها  -

 شناختی(هدف )  .مفهوم سرشماری و نمونه گیری و تفاوت بین دو نوع رویکرد را توضیح دهد -

 فهرست کند. )هدف شناختی( راتوزیع های آماری و کاربرد هر یک انواع  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 بيارزشیا ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 نقش احتمال در تحلیل داده ها دقیقه 01

 

تعریااف احتمااال، روشااهای 

 استنباط آماری برای احتمال

پرساااش و -ساااخنرانی

 پاسخ

 

آشنایی با مفهاوم سرشاماری و  دقیقه 01

 نمونه گیری 

چه زمانی سراغ نمونه گیاری 

 میرویم، مفهوم خطای معیار

پرساااش و -ساااخنرانی

 پاسخ

- 
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توزیااع هااای آشاانایی بااا انااواع  دقیقه 01

 آماری و کاربرد هریک

توزیع دو جمله ای، پواسان و 

 توزیع نرمال

پرساااش و -ساااخنرانی

 پاسخ

- 

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ا ذکر نماید.اهمیت آزمون فرض و کاربرد آن در علوم پزشکی ر -

 ا فهرست کند. )هدف شناختی(ک رانواع خطاهای آماری و ویژگ های هری -

 توضیح دهد. )هدف شناختی( را p-valueنحوه ی استنباط و نتیجه گیری با استفاده از مالک آزمون و نیز  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اهمیاات آزمااون فااارض و   01

 وم پزشکیکاربرد آن در عل

ساااختار آزمااون فاارض،  مفهااوم 

فرض صفر، مفهوم فرض یک یاا 

 مقابل

پرساااش و  1ساااخنرانی

 پاسخ

- 

آشنایی باا مفااهیم خطاای ناوع  انواع خطاهای آماری  01

 اول و نوع دوم 

پرساااش و  1ساااخنرانی

 پاسخ

- 

نحوه ی اساتنباط براسااس  01

 آزمون فرض ها

آشنایی با ماالک آزماون، ناحیاه 

  p-valueفهوم رد و همچنین م

پرساااش و  1ساااخنرانی

 پاسخ

- 

 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  نماید. موارد کاربرد رگرسیون خطی ساده را بیان -

 . )هدف شناختی(پیش فرضهای مدل رگرسیون خطی ساده را شرح دهد -

 . )هدف شناختی(مایدضرایب مدل رگرسیون خطی ساده را برآورد ن -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

قباال و  ماارور مطالااب جلسااات 01

 حل تمرینات

مفاهیم پایه آمااری توضایح داده 

 شده در جلسات قبل

تمرینات  پرسش و پاسخ

 تحویلی

ون مقاادمات و کلیااات رگرساای دقیقه 51

 خطی ساده

آشنایی با مدل رگرسیون خطای 

 ساده و پیش فرضهای آن

سخنرانی و پرسش 

 و پاسخ

- 
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بااارآورد پارامترهاااای مااادل  دقیقه 11

 رگرسیون خطی ساده

روش کمتااارین مربعاااات و باااه 

کااااااارگیری آن در باااااارآورد 

پارامترهای مدل رگرسیون خطی 

  ساده

سخنرانی و پرسش 

 و پاسخ

- 

 

 

 جم:اهداف رفتاری جلسه پن

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .بتواند تفسیر هر یک از پارامترهای  خط رگرسیونی ساده را بیان نماید -

 . )هدف شناختی(بتواند روشهای استنباط در مورد پارامترهای مدل را به کار گیرد و نتایج را تفسیر نماید -

 )هدف شناختی( را محاسبه نموده و آن را تفسیر نماید. سخمیانگین پابرای  فاصله اطمینان بتواند  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مرور مطالب جلسه قبل و حال  دقیقه 11

 تمرینات

ماادل رگرساایون خطاای ساااده و 

 پیش فرضهای آن

تمرینات  پرسش و پاسخ

 تحویلی

استنباط در ماورد پارامترهاای  دقیقه 61

 مدل رگرسیون خطی ساده

تفساایر هاار یااک از پارامترهااای 

ماادل رگرساایون خطاای ساااده، 

انجام استنباط در مورد هر یک از 

 پارامترها

سخنرانی و پرسش 

 و پاسخ

- 

اسااتنباط در مااورد میااانگین  دقیقه 11

 پاسخ

فواصل اطمینان برای محاسبه ی 

 ر آنمیانگین پاسخ و تفسی

سخنرانی و پرسش 

 و پاسخ

- 

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذکر نماید. فواصل پیش بینی و تفاوت آن با فواصل اطمینان رامفهوم  -

 . )هدف شناختی(بتواند فواصل پیش بینی را تفسیر نمیاد -

 . )هدف شناختی(رگرسیونی را محاسبه نموده و تفسیر نماید قادر باشد باند  اطمینان برای کل خط -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان
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 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مرور مطالب جلسه قبل و حال  دقیقه 11

 تمرینات

روشاااهای اساااتنباط در ماااورد 

 پارامترهای مدل 

 لیتمرینات تحوی پرسش و پاسخ

محاسبه ی فواصال پایش بینای  مفهوم فواصل پیش بینی دقیقه 61

باارای یااک و چنااد مشاااهده ی 

 جدید و تفسیر آنها

سااااااخنرانی و 

 پرسش و پاسخ

- 

مفهوم باند اطمینان برای خاط  دقیقه 11

 رگرسیونی

محاسبه ی باناد اطمیناان بارای 

 خط رگرسیونی و تفسیر آن

سااااااخنرانی و 

 پرسش و پاسخ

- 

 

 ی جلسه هفتم:اهداف رفتار

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )   روریکرد آنالیز واریانس برای تحلیل رگرسیونی را شرح دهد. -

 . )هدف شناختی(رویکرد مدلهای خطی عمومی برای تحلیل رگرسیونی را شرح دهد -

 ف شناختی(. )هدضریب تعین را محاسبه نموده و بتواند به درستی آن را تفسیر نماید -

 )هدف شناختی(محدودیتهای ضریب تعیین را ذکر نماید.  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مرور مطالب جلسه قبل و حال  دقیقه 11

 تمرینات

تمرینات  پرسش و پاسخ فواصل پیش بینی و باند اطمینان

 تحویلی

رویکاارد آنااالیز واریااانس باارای  دقیقه 51

 تحلیل رگرسیون

آشنایی با رویکارد آناالیز واریاانس 

برای تحلیل رگرسیون خطی سااده 

و همچنین آشنایی با مادل خطای 

 عمومی

سخنرانی و پرسش 

 و پاسخ

- 

شاخصاااهای توصااایفی بااارای  دقیقه 01

 ارتباط خطی بین دو متغیر

آشنایی با مفهوم ضاریب تعیاین و 

صحیح آن و نیز ارتبااط آن تفسیر 

 با ضریب همبستگی 

سخنرانی و پرسش 

 و پاسخ

- 
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 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .مفهوم مدل همبستگی و موارد کاربرد آن را شرح دهد. -

 . )هدف شناختی(پارامترهای مدل همبستگی را فهرست نماید -

 . )هدف شناختی(در مورد پارامترهای مدل همبستگی استنباط کرده و نتایج را تفسیر نمایدقادر باشد  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

رویکردهای آنالیز واریانس و مدل  مرور مطالب و حل تمرین دقیقه 11

ه و تفسایر خطی عمومی، محاسب

 صحیح ضریب تعیین

 تمرینات تحویلی پرسش و پاسخ

مفهاااوم مااادل همبساااتگی و  دقیقه 51

 تفاوت آن با مدل رگرسیونی

بااا ماادل همبسااتگی و آشاانایی 

 موارد کاربرد آن

سااااااخنرانی و 

 پرسش و پاسخ

- 

استنباط در ماورد پارامترهاای  دقیقه 01

 مدل همبستگی

آشاانایی بااا پارامترهااای ماادل 

انجاام اساتنباط در همبستگی و 

 مورد هریک از آنها

سااااااخنرانی و 

 پرسش و پاسخ

- 

 

 اهداف رفتاری جلسه نهم:

 

 ترم -برگزاری امتحان میان

 

 اهداف رفتاری جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .مفهوم باقی مانده ها را شرح دهد و بتواند محاسبه نماید -

 . )هدف شناختی(ستاندارد شده و خصوصیات آنها را شرح دهدباقی مانده های ا -

. )هادف باشد با استفاده از روشهای مبتنی بر باقی مانده ها، پیش فرضهای مدل رگرسیون خطی ساده را ارزیاابی نمایادقادر  -

 شناختی(
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي دريس ی تشیوه رئوس مطالب موضوع درس

مااروری باار پاایش فرضااهای ماادل  دقیقه 11

 رگرسیون خطی ساده

پیش فرضهای مدل رگرسایون 

خطی ساده و اثر هریاک از آن 

 پیش فرضها بر صحت مدل

سخنرانی و پرسش 

 و پاسخ

- 

استفاده از باقی مانده ها برای بررسای  دقیقه 01

 پیش فرضها

آشاانایی بااا باااقی مانااده هااا و 

آشاانایی بااا خصوصاایات آنهااا، 

 باقی مانده های استاندارد شده

سخنرانی و پرسش 

 و پاسخ

- 

آشنایی با انواع روشهای ارزیابی پیش  دقیقه 51

 فرضهای مدل

استفاده از باقی مانده ها بارای 

ارزیابی پایش فرضاهای مادل 

 رگرسیون خطی ساده

سخنرانی و پرسش 

 و پاسخ

- 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

ز فراگیر انتظار می رود:ا رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذکر نماید. روشهای استنباط همزمان رااهمیت استفاده از  -

 . )هدف شناختی(روشهای متفاوت و برای انجام استنباط همزمان برای پارامترهای مدل و میانگین پاسخ را فهرست نماید -

 . )هدف شناختی(ح دهدکاربرد استنباط همزمان برای بدست آوردن فواصل پیش بین را توضی -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مرر مطالب جلسه قبال و حال  دقیقه 11

 تمرین

روشهای ارزیابی پایش فرضاهای 

 مدل رگرسیون خطی ساده

تمرینات  پرسش و پاسخ

 تحویلی

مفهوم استنباط همزمان و کاربرد  مزمانمفهوم استنباط ه دقیقه 51

آن در ماادل رگرساایون خطاای 

 ساده

سخنرانی و پرسش و 

 پاسخ

- 

بکااارگیری روشااهای اسااتنباط  دقیقه 01

همزمااان در ماادل رگرساایون 

 خطی ساده 

روشهای استنباط همزمان بارای 

پارامترهای مدل رگرسیون خطی 

ساده، برای میانگین پاسخ و برای 

 فواصل پیش بینی

رانی و پرسش و سخن

 پاسخ

- 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .اصول کلی جبر ماتریسها را ذکر نماید -

 . )هدف شناختی(مفهوم رگرسیون خطی چندگانه و کاربردهای آن را شرح دهد -

 )هدف شناختی( .مدل رگرسیون خطی عمومی و پیش فرضهای آن را بیان نماید -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مااارور مفااااهیم مااااتریس و  دقیقه 61

 کاربردهای آن 

آشنایی با مفهوم ماتریس و رویکرد 

ماتریسی بارای تحلیال رگرسایون 

 خطی ساده  

سخنرانی و پرسش 

 و پاسخ

- 

آشاانایی بااا رگرساایون خطاای  یقهدق 01

 چندگانه

کلیات رگرسایونی خطای آشنایی با

 چندگانه و موارد کاربرد آن

سخنرانی و پرسش 

 و پاسخ

- 

آشاانایی بااا ماادل رگرساایون  دقیقه 21

 خطی عمومی 

آشنایی با رابطه ی مدل رگرسایون 

 خطی عمومی و پیش فرضهای آن

سخنرانی و پرسش 

 و پاسخ

- 

 

 یزدهم:اهداف رفتاری جلسه س

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

بتواند مفهوم متغیرهای نشانگر رادرک نماید و  یک متغیر کیفی را با استفاده از متغیرهای نشانگر در مادل رگرسایون خطای  -

 . )هدف شناختی(چندگانه تعریف نماید 

)هادف  طای از خطای را تشاخیه دهاد.مفهوم خطی بودن در مدل رگرسیون خطی چندگانه را شرح دهد و مادلهای ییرخ -

 شناختی(

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اصول حبر ماتریساها و کلیاات  مرور مطالب جلسه قبل  دقیقه 11

 رگرسیون خطی چندگانه

سخنرانی و پرسش 

 و پاسخ

- 

آشاانایی بااا روشااهای تعریااف  نگرمتغیرهای نشا دقیقه 01

متغیرهاااای کیفااای در مااادل 

رگرساایون خطاای چندگانااه، 

سخنرانی و پرسش 

 و پاسخ

- 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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آشاانایی بااا مفهااوم متغیرهااای 

 نشانگر

تاکید بر مفهوم خطی باودن در  دقیقه 51

 مدل رگرسیون خطی چندگانه

آشنایی با مفهوم خطای باودن 

در مااادل رگرسااایون خطااای 

چندگانااه و نیااز آشاانایی بااا 

تفاده از تبدیل متغیرها برای اس

برگرداندن مدلها به فارم مادل 

 خطی عمومی

سخنرانی و پرسش 

 و پاسخ

- 

 

 

 :اهداف رفتاری جلسه چهاردهم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .قادر باشد پارامترهای مدل رگرسیون خطی چندگانه را برآورد نماید -

 . )هدف شناختی(خطی چندگانه را  به درستی تفسیر نمایدهریک از پارامترهای مدل  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مرور مطالب جلسه قبل و حال  دقیقه 11

 تمرینات

مفهوم متغیرهای نشانگر و نیاز 

مفهوم خطی بودن مدل خطای 

 چندگانه

 تمرینات تحویلی پاسخ پرسش و

مااادل  پارامترهاااایبااارآورد  دقیقه 51

 رگرسیون خطی چندگانه

آشاانایی بااا روشااهای باارآورد 

ماادل هریااک از پارامترهااای 

 رگرسیون خطی چندگانه

سااااااخنرانی و 

 پرسش و پاسخ

- 

تفسیر ضرایب مدل رگرسایون  دقیقه 11

 خطی چندگانه

آشنایی باا تفسایر هار یاک از 

 ضرایب مدل رگرسایون خطای

چندگانه و تاکید باه تفاوتهاای 

 آن با رگرسیون خطی ساده

سااااااخنرانی و 

 پرسش و پاسخ

- 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 اهداف رفتاری جلسه پانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

روشهای استنباط در مورد میانگین پاسخ و همچنین محاسبه ی فواصل پیش بینی در رگرسیون خطای چندگاناه را توضایح  -

 شناختی(دف ه)  .دهد.

 . )هدف شناختی(بتواند ضریب تعیین چندگانه ساده و تعدیل شده را محاسبه و تفسیر نماید -

 روشهای مناسب برای ارزیابی پیش فرضهای مدل رگرسیون خطی چندگانه را بشناسد و به درستی به کار گیرد. -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 15جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه مطالبرئوس  موضوع درس

انجام استنباط هاای بیشاتر در   11

 مدل رگرسیون خطی چندگانه

برآورد میانگین پاسخ و بدسات 

آوردن فواصاال پاایش بیناای، 

برآورد ناحیه ی اطمینان بارای 

 سطح رگرسیونی

سااخنرانی و پرسااش و 

 پاسخ

- 

نحااوه ی محاساابه ی ضااریب  مفهوم ضریب تعیین چندگانه 11

ندگانه ساده و تعادیل تعیین چ

 شده و تفسیر هریک

سااخنرانی و پرسااش و 

 پاسخ

- 

ارزیابی پیش فرضهای روشهای   61

 مدل رگرسیون خطی چندگانه

استفاده از انواع روشهای مبتنی 

باار باااقی مانااده باارای ارزیااابی 

پاایش فرضااهای ماادل، مفهااوم 

همخطاای چندگانااه و نحااوه ی 

 شناسایی آن

سااخنرانی و پرسااش و 

 پاسخ

- 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:

 

 مرور مطالب و رفع اشکال از کل کتاب، حل تمرین 

 


