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 کالس درس در یک هفته) ساعت از 2(براي یک جلسه از درس، براي مثال 

  
  دکتري اپیدمیولوژي تحصیلی: يو رشته مقطع  اپیدمیولوژي گروه آموزشی: هداشتب دانشکده:
  یش نیاز: پ  تخصصینوع واحد:   2 تعداد واحد: ( بقا)      3آمار  نام درس:

  دانشکده بهداشت مکان برگزاري:                   10 -12 :ساعت      سه شنبه :زمان برگزاري کالس: روز
  مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):  دکتر جمیله ابوالقاسمی مسئول درس:   8 تعداد دانشجویان:

  (لطفاً شرح دهید) :رسشرح د
 

  آشنایی با روش ھای استفاده شده از استنباط آمار زیستی در حالت داده ھای سانسور شده یا بریده شده در مطالعات پزشکی 
  

  )است  همان هدف بینابینی طرح دوره( :یهدف کل
،  شناخت مفاهیم و روش هاي استفاده شده در تحلیل داده هاي زمان تا پیشامد شامل سانسور شدگی میزان هاي مخاطره

ــیون و کاربرد زمان بقا در تحلیل هاي اپیدمیولوژي و بالینی در جهت انجام  برآورد تابع بقاء و مخاطره ، روش هاي رگرس
  مدل سازي هاي ناپارمتري، پارامتري و نیمه پارامتري بقاء.

 
  اهداف رفتاري جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. هاي بقاء اهمیت استفاده از تحلیل داده -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( سانسور شدگی و بریدگی  ، انواع رخداد،انواع توابع بقاء و میزان هاي خطر  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( مفهوم خطر لحظه اي -
  ل کند. (هدف شناختی)............................................................ را تجزیه و تحلی -

  
  ي مطالببندي ارائهنزماجدول 

  1جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

یل   120 مه اي بر تحل قد م
  بقاء

مرین و ارائــه   سخنرانی و حل تمرین  تابع بقاء ت حــل 
  میزان خطر  تکلیف در جلسه بعد

  خطر و میزان خطر عارتباط تاب
  سانسور راست، چپ و فاصله اي

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

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. اهمیت استفاده از روش هاي ناپارامتري بقاء -
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 شناختی)هدف را فهرست کند. ( انواع روش هاي ناپارمتري برآورد بقاء و میزان خطر -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( روش کاپالن مایر و نلسن آلن  -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) جهت برآورد بقاء با استفاده از روش کاپالن مایر داده هاي بقاء -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  2جلسه

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

ـــتفاده از  برآورد  120 تابع بقاء با اس
روش هــاي نــاپــارمتري بقــاء( 

  کاپالن مایر و نلسن آلن و...)

برآورد مقادیر بقاء با استفاده 
  از روش کاپالن مایر

ــخنرانی و حل  س
  تمرین

مرین و ارائــه  ت حــل 
  تکلیف در جلسه بعد

برآورد مقادیر میزان خطر با 
  استفاده از روش نلسن آلن

  
  سوم: اهداف رفتاري جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  ذکر نماید.انواع متغیر ها را جهت ورود به نرم افزار براي تحلیل  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (.............. ............................................... -
 شناختی) هدفرا توضیح دهد. ( نحوه محاسبه بقاء و میزان خطر -
ــیله نرم افزار  - ــتفاده از روش کاپالن مایر داده ها SPSSپس از ورود داده هاي بقاء ، بوس را تجزیه و تحلیل کند. (هدف  با اس

  شناختی)
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  3جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

نحوه ورود داده هــاي   120
هاي  به نرم افزار  قاء  ب
ـــنـــد  ـــان ـــاري م آم

SPSS,SAS  وR  و
ــتفاده  برآورد بقاء با اس
مایر با  از روش کاپالن 

 SPSSاستفاده از 

شدگی  ورود سور  سان انواع متغیر(زمان، رخداد و 
  ومتغیرهاي کمکی)

ــخنرانی و حل  س
  تمرین

حــل تمرین و 
ئه تکلیف در  ارا

لحاظ نمودن  با مقادیر بقاء براي کل داده هابرآورد   جلسه بعد
ـــطوح مختلف متغیر کمکی به  فاکتور و بقاء در س

  تفکیک
  رسم تابع خطر و بقاء کاپالن مایر

  
  اهداف رفتاري جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. اهمیت استفاده از مدل خطرات متناسب در تحلیل داده هاي بقاء -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (.............. ............................................... -
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 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( دالیل رایج بودن استفاده از مدل کاکس در تحلیل داده هاي بقاء -
  تحلیل کند. (هدف شناختی) داده ها را تجزیه وه مدل کاکس، لبوسی ءجهت برآورد تابع خطر داده هاي بقا -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  4جلسه

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

برازش مدل مخاطرات متناسب   120
  کاکس (قسمت اول)

مخــاطرات مــ معرفی دل 
  کاکس

ـــخنرانی و حل  س
  تمرین

مرین و ارائــه  ت حــل 
  دبع تکلیف در جلسه

دالیل استفاده رایج از مدل 
  کاکس در تحلیل بقاء

 MLبرآوردگرهاي 

  
  اهداف رفتاري جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. دلیل محاسبه نسبت خطر در مقابل عدم محاسبه میزان خطر -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (.............. ............................................... -
 شناختی)هدف توضیح دهد. ( روش برآورد فاصله اي پارامترهاي برازش شده را  -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) براي بدست آوردن برآورد فاصله اي از پارامترها، داده ها بقاء -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  5جلسه

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

برازش مدل مخاطرات متناسب   120
  )دومکاکس (قسمت 

مرین و ارائــه   سخنرانی و حل تمرین  محاسبه نسبت خطر ت حــل 
برآورد فاصـله اي براي   تکلیف در جلسه بعد

  پارامترها
بررسی مفروضات مدل 

  کاکس
  
  
  

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

 شناختی)هدف (  ذکر نماید. اهمیت نقش همکنش را در مدل کاکس -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (.............. ............................................... -
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 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( تفسیر پارامترهاي برازش شده  -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)در صورت همکنش را  با استفاده از مدل کاکس، داده هاي بقاء -

  
  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  6جلسه

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

برازش مدل مخاطرات متناسب   120
  کاکس (قسمت سوم)

برازش مــدل کــاکس 
  چندگانه

مرین و ارائــه   سخنرانی و حل تمرین ت حــل 
  تکلیف در جلسه بعد

اثر همکنش در برازش 
  مدل کاکس

هاي  پارامتر ـــیر  تفس
مدل در صــورت وجود 

  همکنش
  

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

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. متناسباهمیت برقراري مفروضات مدل مخاطرات  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( مفروضات مدل مخاطرات متناسب -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( روش بررسی برقراري مفروضات مدل مخاطرات متناسب -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)بقاء  جهت اثبات برقراري مفروضات مدل مخاطرات متناسب، داده هاي -
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  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  7جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

ي شیوه رئوس مطالب  موضوع درس
  تدریس 

  ارزشیابی

ارزیابی برقراري مفروضات مدل   120
  خطرات متناسب

تت  حاطرا مدل م مفروضــــات 
متناســـب شـــامل مفروضـــات 
صویري، نیکویی برازش و عدم  ت
ستقل به  ستگی متغیرهاي م واب

  زمان 

ســـخنرانی و 
  تمرینحل 

مرین و ارائــه  ت حــل 
  تکلیف در جلسه بعد

  
  

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

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. اهمیت استفاده از مدل کاکس تعمیم یافته جهت متغیرهاي وابسته به زمان -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (.............. ............................................... -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( روش برازش مدل کاکس تعمیم یافته  -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) جهت مدل سازي کاکس تعمیم یافته ، داده هاي بقاء -

  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  8جلسه

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

برازش مــدل کــاکس تعمیم   120
ــته  یافته جهت متغیرهاي وابس

  به زمان 

ــک  ــدل ی ــرازش م ب
ــه  متعیره و چنــدگــان
کس در حضــــور  کــا
قل  ـــت هاي مس متغیر

  وابسته به زمان 

مرین و ارائــه   سخنرانی و حل تمرین ت حــل 
  تکلیف در جلسه بعد
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  اهداف رفتاري جلسه نهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. اهمیت استفاده از مدل هاي پارامتري بقاء  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( انواع مدل ها یپارامتري بقاء  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( تفسیر پارامترهاي هر یک از توزیع هاي پارامتري بقاء -
 تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) از مدل هاي پارامتريداده هاي بقاء را با استفاده  -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  9جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

پارامتري   مدل هاي بقاء پارامتري  120 هاي  مدل 
مایی،  مل: ن قاء شـــا ب
مال ،  لگ نر بل ،  وای

  لگ لجستیک و ....

مرین و ارائــه   حل تمرینسخنرانی و  ت حــل 
  تکلیف در جلسه بعد

  
  اهداف رفتاري جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.اهمیت استفاده از مدل مخاطره جمع در تحلیل داده هاي بقاء  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( انواع مدل مخاطره جمعی بقاء -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( از مدل مخاطره جمعی دلیل استفاده -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) داده هاي بقاء را با استفاده از مدل هاي مخاطره جمعی -

  
  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  10جلسه

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

مرین و ارائــه   سخنرانی و حل تمرین  مدل لین ینگ  مدل هاي مخاطره جمعی بقاء   120 ت حــل 
  تکلیف در جلسه بعد

      مدل آلن    
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  اهداف رفتاري جلسه یازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. اهمیت بررسی مولفه شکنندگی در مدل هاي ضربی و جمعی بقاء -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( انواع توابع مولفه شکنندگی -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( مفهوم شکنندگی -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) داده هاي بقاء را توسط مدل هاي شکنندگی جمعی و ضربی -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  11جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

مه   120 پارامتري و نی هاي  مدل 
ــور متغیر  پارامتري بقاء در حض

  شکنندگی

انواع مختلف مدل هاي 
یمــه  ن تري و  م ــارا پ
بقــاء در  تري  م ــارا پ
ــر  ــی ــغ ــت ــــور م حض

  شکنندگی

مرین و ارائــه   سخنرانی و حل تمرین ت حــل 
  تکلیف در جلسه بعد

  
  اهداف رفتاري جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. اهمیت تحلیل بقاء داده هاي بازگشتی -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (.............. ............................................... -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( تفسیر پارامترهاي مدل هاي بازگشتی بقاء -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) بازگشتی بقاءداده هاي  -

  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  12جلسه

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

برازش انواع مدل هاي   داده هاي بازگشتی  120
ــاء در داده هــاي  ــق ب

  بازگشتی

مرین و ارائــه   سخنرانی و حل تمرین ت حــل 
  در جلسه بعدتکلیف 



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٨

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

 شناختی)هدف (  ا ذکر نماید.اهمیت مدل مخاطرات چندگانه را در تحلیل داده هاي بقاء -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( انواع مدل هاي مخاطرات چندگانه رقابتی -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (.............. ............................................... -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) داده هاي بقاء با رخدادهاي چندگانه -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  13جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

مرین و ارائــه   سخنرانی و حل تمرین  رخداد هاي چندگانه  خطرات رقابتی  120 ت حــل 
مختلف   تکلیف در جلسه بعد مــدل هــاي 

قاء  هاي ب یل داده  تحل
  با رخدادهاي چندگانه 

    



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٩

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

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. هاي بقاءاهمیت آگاهی از مدل هاي شکست زمان شتابنده در رتحلیل داده  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( انواع مدل هاي شکست زمان شتابنده -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (.............. ............................................... -
  تحلیل کند. (هدف شناختی) ............................................................ را تجزیه و -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  14جلسه

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

مان   120 ـــکســـت ز هاي ش مدل 
  شتابنده

ــاي  ــدل ه ــواع م ان
  شکست زمان شتابنده

مرین و ارائــه   سخنرانی و حل تمرین ت حــل 
  تکلیف در جلسه بعد

  
  


