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سال  اول در نیمسال واحدی 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  11)برای یک دوره درس کامل،    

(89-99صیلیتح  

 

 اپیدمیولوژی دکترای تحصیلی: یرشتهو مقطع  اپیدمیولوژی گروه آموزشی:         بهداشت دانشکده:

 نظری :دنوع واح             2: حدتعداد وا    )تحلیل بقا(    3آمار نام درس:

 ندارد یش نیاز:پ 

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:      8 -10 :ساعت    دوشنبه  :روز   زمان برگزاری كالس:

  دکتر لیال جانانی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:    دکتر لیال جانانی مسئول درس:    5 تعداد دانشجويان:

 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

با روشهای آمااری مناساب بارای تحلیال داده هاای       اپیدمیولوژی دکتراییی دانشجویان دوره این دوره با هدف آشنا

کوهورت یا کارآزمایی بالینی که در آنها متغیر پیامد به صورت زمان تاا رداداد یاک پیشاامد     منتج از انواع مطالعات 

وم سانسورشدگی، مفهوم بریادگی،  در این دوره مفاهیم اساسی توابع بقا، توابع مخاطره، مفهطراحی شده است. است، 

انواع روشهای تحلیل داده ها با حضور سانسور شده ها و بریادگی، مادلهای رگرسایونی نمیاه پاارامتری و پاارامتری       

 مناسب برای مدل بندی داده های بقا مورد بحث قرار می گیرد.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

اناواع  شد مفاهیم آمااری ززم بارای تجهیاه و تحلیال و تفسایر نتاایج       در پایان دوره از دانشجو انتظار می رود قادر با

ی مناتج از ایان   تحلیل و تفسایر صاحید داده هاا   جهت را درک کند و از آنها به عنوان ابهاری در  از نوع بقامطالعات 

 نماید.استفاده مطالعات 

 

 )در واقع همان اهداف كلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است لی به اجهای تخصصیهدف ک شکستنمنظور)

 (.اندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجهای ادتصاصی اهداف بینابینی دهد.

 

 :انتظار می رود دانشجو در پایان دوره قادر باشد

 اهمیت استفاده از روشهای تحلیل داده های بقاء را ذکر نماید. .1

 با مفاهیم توابع بقا و توابع مخاطره و دصوصیات هریک از آنها آشنا بوده و بتواند آنها را فهرست نماید. .2

 و تفاوت آنهاا آشانا باوده و بتواناد آنهاا را ذکار      شده در بقا  دهیبرسانسور شده و های  انواع داده میمفاهبا  .3

 نماید.

 با استفاده از روش کاپالن مایر تابع بقا را محاسبه نموده و آن را به درستی تفسیر نماید. .4

با انواع آزمونهای مقایسه ی توابع بقای دو نمونه ای و چند نمونه ای آشنا بوده و بتواند نتایج آنها را تفسیر  .5

 نماید.

 و آنها را فهرست نماید.با رگرسیون کاکس و پیش فرضهای مورد نیاز آن آشنا بوده  .1
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با استفاده از نرم افهار بتواند بر روی داده های واقعی رگرسیون کاکس را بارازش داده و نتاایج را تحلیال و     .7

 تفسیر نماید.

 با انواع مدلهای پارامتری بقا آشنا بوده و دصوصیات هر یک را فهرست نماید. .8

عی مدلهای پارامتری را بارازش داده و نتاایج را تحلیال و    با استفاده از نرم افهار بتواند بر روی داده های واق .9

 تفسیر نماید.  

 

 

 

   های تدريس:شیوه

 کنفرانس دانشجویی -بحث گروهی -یادگیری مبتنی بر حل مسئله -پرسش و پاسخ -سخنرانی برنامه ریهی شده
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 حضور به موقع در جلسات کالس

 در بحثهای کالسی مطرح شده حضور فعال

 ارایه ی کالسی مطالب تعیین شده 

 آنها به موقع ارایه شده و تحویل و مسائل حل تمرینات

 ارایه ی سمینار دانشجویی

 حضور در امتحان پایان ترم

 

 وسايل كمک آموزشی:   

  Stataنرم افهار آماری  -پروژکتور -وایت برد

 

 كل( )از نمره :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 کل( درصد نمره 50نمره ) 10: آزمون پایان ترم

     کل( نمره درصد 25نمره ) 5: سمینار دانشجویی

   کل( نمره درصد15نمره ) 3 انجام تکالیف و تحویل تمرینات:

 درصد نمره کل( 10نمره ) 2در کالس:  منظم و شرکت فعال حضور

 

 :نوع آزمون

     چندگهینه ای -تشریحی

  

 :)لطفا نام ببريد(: دی برای مطالعهمنابع پیشنها

 
1) Kleinbaum, David G., Klein, Mitchel. Survival Analysis. Third edition. 2012 

2) Klein, John P, Moeschberger, Melvin L. Survival Analysis, Techniques for Censored and Truncated 

Data. 2003. 

3) David Collett. Modelling Survival Data in Medical Research.3rd Edition.2014 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

1 
52/6 

  دانشجویان در کارآموزی حضور دارند و کالس تشکیل نخواهد شد.

5 
1/7 

 -معرفی منابع دوره -بیان روشهای ارزشیابی دوره -بیان اهداف دوره -معرفی دوره

مفهاوم   ،تحلیال بقاا   یمعرف رندهیکه دربرگ کلینبامفصل اول کتاب بخش اول از  سیتدر

سانسورشدگی، تعریف تابع بقا و دصوصیات آن ، تعریف تابع مخااطره و دصوصایات آن،   

ارتباط بین تابع بقا و تابع مخاطره و معرفی انواع روشهای تعریاف داده هاای بقاا در نارم     

 افهار می باشد.
 

 

 

 -آن ناتیشده در جلسات قبل و تمر هیارا میالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهمط مرور

ارتباط  یریاندازه گ یشادصها یمعرف رندهیفصل چهارم کتاب جوئل که دربرگ سیتدر

 -باشد. یو نسبت مخاطره م ینسبت برتر ،یدطر نسب لیاز قب یماریمواجهه و ب نیب

مطالعات  یانواع طراح یعرفم رندهیفصل پنجم کتاب جوئل که دربرگ سیتدر

 باشد. یآنها م نیب یو تفاوتها کیولوژیدمیاپ

 ناتیشده در جلسات قبل و تمر هیارا میمطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاه مرور

 -آنها

 یدار یمعن میو مفاه یآمار لیتحل رندهیفصل ششم کتاب جوئل که در برگ سیتدر

 یدوسطد م یهر دو دارا یماریه و بباشد) مواجه یجداول دو در دو م یبرا یآمار

 باشند(.

 

 ناتیشده در جلسات قبل و تمر هیارا میمطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاه مرور

 -آنها

مرتبط با برآورد و استنباط  میمفاه رندهیفصل هفتم کتاب جوئل که در برگ سیتدر

 باشد. یم سکیو نسبت ر یاثر مانند نسبت برتر یشادصها یبرا یآمار

 

 ناتیشده در جلسات قبل و تمر هیارا میمطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاه رورم

 -آنها

و  یتیعل ینمودارها ،یتیاستنباط عل رندهیفصل هشتم کتاب جوئل که دربرگ سیتدر

 باشد. یم یمنتج از مطالعات مشاهده ا یداده ها لیاستفاده از آنها در تحل ینحوه 

 ناتیشده در جلسات قبل و تمر هیارا میرد مفاهمطالب و پرسش و پاسخ در مو مرور

 -آنها

کنترل عوامل  یبرا یآمار یروشها رندهیفصل نهم کتاب جوئل که در برگ سیتدر

 باشد. یمخدوش کننده م

 ناتیشده در جلسات قبل و تمر هیارا میمطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاه مرور

 -آنها

 جانانیدکتر 

5 
8/7 

 -ده در جلسه قبلپرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه ش

تدریس بخش دوم از فصل اول کتاب کلینبام که دربرگیرنده شادصاهای توصایفی بارای    

و انواع پیش فرضاهای سانسورشادگی   داده های بقا، مثالهای کاربردی با داده های واقعی 

 می باشد.

 

 

 

 جانانیدکتر 

3 
12/7 

 حل تمرینات -پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسه قبل 

دوم از کتاب کلینبام که دربرگیرنده روش کاپالن مایر برای برآورد تابع بقا، تدریس فصل 

ایساه هاای دو گروهای،    دصوصیات اصلی روش کاپالن مایر، آزمون لا  رناک بارای مق   

آزمون ل  رنک برای مقایسه های چند گروهی، آزمونهاای جاایگهین لا  رناک و ارایاه      

 فاصله اطمینان برای برآورد کاپالن مایر می باشد.

 جانانیدکتر 

4 
55/7 

 حل تمرینات -د مفاهیم ارایه شده در جلسات قبلمرور مطالب در مور

م که دربرگیرناده معرفای مادل رگرسایون     سوم کتاب کلینبافصل بخش اول از تدریس  

کاکس، دزیل محبوبیت و عمومیت مدل کاکس، بارآورد درساتنمایی پارامترهاای مادل     

 کاکس، محاسبه ی نسبت مخاطره و ارایه ی فاصله اطمینان برای آن می باشد.

 

 

 

 

 جانانیدکتر 

2 
52/7 

   -مرور مطالب در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل

خش دوم از فصل سوم کتاب کلینبام که دربرگیرناده بارآورد فاصاله اطمیناان     تدریس ب 

برای نسبت مخاطره در حضور اثر متقابل، گرافهای تعدیل شده بقاا باا اساتفاده از مادل     

کاکس، مفهوم پیش فرض تناسب مخاطرات، تابع درستنمایی مدل کااکس و اساتفاده از   

 می باشد.سن به عنوان مقیاس زمانی در داده ها ی بقا 

 جانانیدکتر 
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6 
6/8 

حال   –مرور مطالب و پرساش و پاساخ در ماورد مفااهیم ارایاه شاده در جلساات قبال         

 تمرینات

تدریس فصل چهارم کتاب کلینباام کاه دربرگیرناده اناواع رویکردهاای بررسای تناساب        

 مخاطرات در مدل کاکس می باشد.

 

 جانانیدکتر 

7 
13/8 

حال   –د مفااهیم ارایاه شاده در جلساات قبال      مرور مطالب و پرساش و پاساخ در ماور   

 تمرینات

که دربرگیرنده مدل کاکس طبقه بندی شده، بررسی  پنجم کتاب کلینبامتدریس فصل 

مایی برای مدل کاکس طبقه ثر متقابل و آزمون آن و تابع درستنپیش فرض عدم وجود ا

 بندی شده می باشد.

 

 جانانیدکتر 

 

8 
52/8 

 حل تمرینات  -در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل مرور مطالب و پرسش و پاسخ

تدریس بخش اول از فصل ششم کتاب کلینبام که دربرگیرنده تعریف و ارایه ی مثالهای 

س تعمیم یافته برای متغیرهای وابسته ای وابسته به زمان، ارایه مدل کاکاز انواع متغیره

 م یافته می باشد.س تعمیو برآورد نسبت مخاطرات از مدل کاک به زمان

 جانانیدکتر 

2 
57/8 

حال   –مرور مطالب و پرساش و پاساخ در ماورد مفااهیم ارایاه شاده در جلساات قبال         

 تمرینات

تدریس بخش دوم از فصل ششم کتاب کلینبام که دربرگیرنده ارزیابی متغیرهای وابساته  

رای به زمانی که از پیش فرض تناسب مخااطرات پیاروی نمای کنناد، ارایاه ی مثاال با       

استفاده از مدل کاکس تعمیم یافته در داده های واقعی و تابع درستنمایی مادل کااکس   

 تعمیم یافته می باشد.
 

 جانانیدکتر 

12 
4/2 

حال   –مرور مطالب و پرساش و پاساخ در ماورد مفااهیم ارایاه شاده در جلساات قبال         

 تمرینات

ط تابع چگالی با توابع که دربرگیرنده ارتبا تدریس بخش اول از فصل هفتم کتاب کلینبام

و مادل وایبال مای    ض زمان شکست شتابدار، مدل نماایی  بقا و مخاطره، مفهوم پیش فر

 باشد.

  

 جانانیدکتر 

11 
11/2 

حال   –مرور مطالب و پرساش و پاساخ در ماورد مفااهیم ارایاه شاده در جلساات قبال         

 تمرینات

لوجستیک، مفهاوم  -دربرگیرنده مدل ل  تدریس بخش دوم از فصل هفتم کتاب کلینبام

پیش فرض تناسب بخت ها، معرفی سایر مدلها با پایش فارض زماان شکسات شاتابدار،      

معرفی سایر مدلهای پارامتریک، تابع درستنمایی مدلهای پاارامتری، داده هاای سانساور    

 شده فاصله ای و مدلهای شکنندگی می باشد.
 

 جانانیدکتر 

15 
18/2 

 ارایه مدلهای مختلف  توسط دانشجویان -واقعی کار عملی با نرم افهار روی داده های

 

 جانانیدکتر 

13 
52/2 

 ارایه مدلهای مختلف  توسط دانشجویان -کار عملی با نرم افهار روی داده های واقعی

 

 جانانیدکتر 
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14 
5/12 

 سمینار دانشجویی
 

 

 

 

 
 

 جانانیدکتر 

12 
2/12 

 سمینار دانشجویی
 

 جانانیدکتر 

16 
16/12 

  شجوییسمینار دان

 


