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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 مار زیستیآ ارشدکارشناسی  حصیلی:ت یرشتهو مقطع  مار زیستیآ گروه آموزشی:بهداشتدانشکده:

و  2روشهای آمارزیستی  یش نیاز:پ تئوری د:نوع واح    3  تعداد واحد: های بقا در تحقیقات پزشکیحلیل دادهتنام درس: 

 استنباط آماری

 1کالس شماره  مکان برگزاری:   17تا  15 :ساعت  شنبهدو :زمان برگزاری کالس: روز

 حروف الفبا(: مدرسین )به ترتیبدکتر جمیله ابوالقاسمی      مسئول درس:      4 تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

ا رخداد پیشامد و روشهای استفاده شده در تحلیل داده های زمان ت  میمفاهاز و  شناخت الزم  ییآشنادانشجو در این دوره 

جهت انجام و کاربرد بقاء در تحقیقات پزشکی  شامل سانسور شدن، میزانهای مخاطره، برآورد تابع بقاء، روشهای رگرسیون

 را خواهد داشت.تجزیه و تحلیل طرح های پژوهشی 

 

 

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

یکی ی پزشکی به تجزیه و تحلیل انواع داده ها سلطتتحصیل می کنند،  مار زیستیآبا توجه به اینکه دانشجویان در رشته 

دارای ابعاد گسددترده ای می باشددد در در امر آموزش و پژوهش آنها می باشددد و از آنجا که تحلیل بقا نیز ترین ارکان از مهم

 آشنا می گردند.نیمه پارامتری و پارامتری بقا  ،و روش های ناپارمتری رشناسی ارشد با مفاهیم اولیهامقطع ک

 

 

 

 

 بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(اهداف 

کمک گرفتن از  نیو هم چن یبه صورت تئور ی بقاداده ها لیمورد استفاده در تحل یو روش ها میشناخت مفاه

 جزیه و تحلیل این داده هاتجهت  stataو  SPSS  ،R لیاز قب یاانهیرا یافزارهانرم

 

 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
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 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

داده شده را حل  مسائلدر این دوره الزامی می باشد که دانشجو پس از ارائه درس در هر جلسه توسط استاد، تمرین و 

 ث عنوان شده انجام و تحویل نماید.نموده و به عنوان تکلیف به صورت مجزا هر دانشجو یک مثال مشابه از مبح

 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 --------------ببرید(  سایر موارد  )لطفاً نام

 

 نمره کل()از  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره رصدد 45 آزمون پایان ترم   درصد نمره 53آزمون میان ترم 

 نمره درصد -----شرکت فعال در کالس    نمره  درصد 02انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً سایر موارد )لطف

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی         ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :منابع انگلیسی -

 چاپی :Surviva Alaysis(3th edition) 

 

 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:
  

 
 

 به دلخواه دانشجواينترنتی : 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

دالیل سانسور  -با مفاهیم اولیه بقاء) رخداد، زمان تا رخداد، سانسورشدگیآشنایی  1

ه ورود داده نحو -ه(و ارتباط بین بقا و مخاطر ، تابع بقا، مخاطرهشدگی و انواع آن

 SPSSهای بقا به نرم افزار 

 جمیله ابوالقاسمی

از  استفاده محاسبه آن با نحوهو  کاپالن مایرارامتری بقا با استفاده از روش ناپرآورد ب 2

 نرم افزار 

 جمیله ابوالقاسمی

از نرم  استفاده محاسبه آن با نحوهو  و چندگروه دو گروه لگ رتبه ای برایزمون آ 3

 افزار

 جمیله ابوالقاسمی

و روش برآورد  و تفاوت آن با رگرسیون لجستیک مخاطرات متناسب کاکسدل م 4

 از نرم افزار استفاده با رآورد پارمترهای این مدلب نحوهو  پارمترهای آن

 میله ابوالقاسمیج

و استفاده از نرم افزار در جهت بررسی این  پیش فرض های مدل کاکسررسی ب 5

 پیش فرض ها

 جمیله ابوالقاسمی

و  مدل کاکس برای متغیرهای مستقل وابسته به زمان و کاکس طبقه ایعمیم ت 6

 از نرم افزار استفاده با رآورد پارمترهای این مدلب نحوه

 جمیله ابوالقاسمی

 جمیله ابوالقاسمی میان ترم و حل سواالت آزمون پس از پایان آزمونآزمون  7

 استفاده با رآورد پارمترهای این مدلب نحوهو  وایبل( -های پارامتری بقا)نماییدل م 8

 از نرم افزار

 میله ابوالقاسمیج

رآورد پارمترهای ب نحوهو  (ستیکگ نرمال و لگ لجلهای پارامتری بقا)دل مادامه  9

 از نرم افزار استفاده با این مدل

 جمیله ابوالقاسمی

 جمیله ابوالقاسمی Proportional Odds و  AFTمدل های  10

 جمیله ابوالقاسمی Proportional Odds و  AFTمدل های قایسه م 11

 جمیله ابوالقاسمی مدل با استفاده از نرم افزار نیا یو نحوه برآورد پارمترها داده های بازگشتیتحلیل  12

مدل با اسددتفاده از  نیا یو نحوه برآورد پارمترها بقا برای ریسددک های رقیبتحلیل  13

 نرم افزار

 جمیله ابوالقاسمی

 جمیله ابوالقاسمی مدل با استفاده از نرم افزار نیا یو نحوه برآورد پارمترها شکنندگی 14
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 جمیله ابوالقاسمی زارمدل با استفاده از نرم اف نیا یو نحوه برآورد پارمترها های شفا یافتهمدل 15

 جمیله ابوالقاسمی نرم افزار مدل با استفاده از نیا یو نحوه برآورد پارمترها داده های بازگشتیتحلیل  16

 جمیله ابوالقاسمی ترمپایان آزمون  17

 


