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واحدی( 3ساعتی برای یک درس  3جلسه ی  61)برای یک دوره درس کامل،      

 

 امار زیستی-کارشناسی ارشد حصیلی:ت  یرشتهو مقطع   آمارزیستی گروه آموزشی: بهداشت دانشکده:

  نظری د:نوع واح      3    تعداد واحد: آمار زیستی: نام درس

 2روشهای آماری    یش نیاز:پ

 دانشکده بهداشت  مکان برگزاری:   13-11  :ساعت  -دوشنبه-:روز الس:زمان برگزاری ك

دکتر  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: محبوبه رسولیدکتر  ئول درس:مس4        تعداد دانشجويان:

 محبوبه رسولی

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

روشهای رگرسیون و آنالیز یستی با دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد آمار ز نمودن آشنابر اساس این دوره 

علوم پزشکی و از مطالعات  حاصلدر راستای تحلیل داده های  الزم  آمار زیستی پیشرفته طرح هایو واریانس 

 برنامه ریزی شده است.  بهداشتی

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

 

جهت الزم  ی پیشرفتهزیست با مفاهیم و روشهای آماردانشجویان  انتظار می رود در پایان این دوره 

اجرای روشهای آشنا شده ، و قادر به  داده های منتج از مطالعات علوم پزشکی و بهداشتیتجزیه و تحلیل  

 .مذکور  با نرم افزارهای آماری باشند

 

 )در واقع همان اهداف كلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است اف کلی روشن تر و شفاف تر نسبت به اهد که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

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

 

 در پایان دوره انتظار میرود فراگیر قادر باشد:

 

 آشنا شود.  نه خطی چندگا رگرسیونی با مفاهیم و روشهای  -1

منوها و دستورات مرتبط با روشهای  طریقه ی انجام محاسبات و استفاده از توابع در نرم افزارها،  -2

 را بداند. ساده و چندگانه خطیرگرسیونی 

 روش های انتخاب مدل مناسب را بشناسد. -3

 پارامترهای مدل رگرسیون چند متغیره را برآورد و تفسیر نماید. -4
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داده های حاصل از مطالعات علوم پزشکی و بهداشتی ل را در تجزیه و تحلیی خطی مدل های آمار -7

 بکار گیرد. با استفاده از نرم افزارهای آماری

 

 های تدريس:شیوه

مباحثه، حلل مسلاله بله روش -(PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  -پرسش و پاسخ- سخنرانی برنامه ریزی شده

 ، طرح مسایل مرتبطهای آماری و با استفاده از برنامه تحلیلی
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 و  فعال در کالس منظمحضور 

 مشارکت در مباحث کالس

 ی محولهحل تمرین ها 

 حضور در جلسه امتحان

 

 وسايل كمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید -وایت برد

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 62آزمون پایان ترم   نمره درصد 02ترم  آزمون میان

 نمره درصد02شرکت فعال در کالس     نمره درصد02انجام تکالیف 

 

 نوع آزمون

     تشریحی

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

Michael H. Kutner, Christopher J. Nachtsheim, John Neter, William Li . 
Applied Linear Statistical Models. Fifth Edition 5002, McGraw-Hill Irwin Inc 

 

 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

تعیین  -معرفی منابع مورد نیاز -بیان اهداف درس -بیان طرح درس -معرفی دوره 1

ی بر مدل های رگرسیون مرور -بیان روشهای ارزشیابی دوره –وظایف دانشجویان 

 -گام های آنالیز رگرسیون-معرفی داده برای آنالیزهای رگرسیونی –خطی ساده 

 برآورد واریانس خطا -تابع رگرسیونبرآورد 

 

 

 دکتر رسولی
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فواصل اطمینان  -پیش بینی مشاهدات جدید -توزیع نمونه گیری ضرایب رگرسیونی 2

 پارامترهای رگرسیونی استنباط  -برای ضرایب رگرسیونی

 دکتر رسولی

مدل های -توصیف اندازه ی ارتباط خطی بین متغیر پاسخ و متغیر پیش بینی شوند 3

 استنباط ضرایب رگرسیونی -استنباط شرطی -همبستگی نرمال

 

 دکتر رسولی

 -یمانده هاقمشخصات با -بررسی داده های پرت -بیان غیر خطی بودن تابع رگرسیون 4

آزمون عدم برازش)  -مروری بر آزمون باقیمانده ها -یص باقیمانده هاروشهای تشخ

 مدل تقلیل یافته( –فول مدل  -فرضیات

 دکتر رسولی

شناسایی شکل  -تبدیالت ) تبدیل باکس کاکس( -شناسایی شکل تابع رگرسیونی 5

فواصل پیش بینی  -توام ضرایب رگرسیون خطیبرآورد  -حل تمرین -تابع رگرسیون 

 خطای اندازه گیری -رگرسیون گذرنده از مبدا – برای مشاهدات جدید همزمان

 دکتر رسولی

 دکتر رسولی آماری در تشخیص مدل و اصالح آنکاربرد نرم افزار  6

ماتریس  -تعریف ماتریسمروری بر ماتریسها )  -عدم ثبات واریانس و راه های تشخیص آن 7

  -بردار های تصادفی –انواع ماتریس ها  -.....( برابری ماتریس ها و -ترانهاده -بردار -مربع

رآورد حداقل مربعات پارامترهای تحلیل رگرسیون خطی ساده با روش های ماتریسی )ب

 آنالیز واریانس -باقیمانده ها و مقادیر برازش شده  - رگرسیونی

 دکتر رسولی

آورد و استنباط بر –تعریف رگرسیون چندگانه و  مدل خطی عمومی در رگرسیون چندگانه  8

مدل خطی عمومی در رگرسیون چندگانه با روش های  -پارامترهای رگرسیون چندگانه

 ماتریسی

 دکتر رسولی

استنباط پارامترهای –باقیمانده و مقادیر برازش شده  -رآورد ضرایب رگرسیون چندگانهب 9

بر  –ن مدل آنالیز مناسب بود –برآورد میانگین پاسخ و تخمین مشاهده جدید  -رگرسیونی

 آورد میانگین پاسخ

 دکتر رسولی

جدول  –تعریف مجموع مربعات اضافی  –تخطی از مدل و اصالح آن در رگرسیون چندگانه  11

مدل رگرسیون چندگانه  –تعیین ضرایب جزیی  –آنالیز واریانس  در مجموع مربعات اضافی 

 سیون چندگانههمخطی چندگانه و اثرات آن بر ضرایب مدل رگر –استاندارد شده 

 دکتر رسولی

کاربرد مدل های رگرسیون پلی  –مدل های رگرسیونی برای متغیرهای کمی و کیفی  11

اثر متقابل بین متغیرهای کمی و کیفی و نحوه تفسیر  –مدل های رگرسیون متقابل  -نومیال

 آن 

 دکتر رسولی

 –انتخاب مدل  –ونی مروری بر ساختار مدل رگرسی  -مقایسه دو یا چند مدل رگرسیونی 12

 حل تمرین   -اعتبارسنجی مدل 

 دکتر رسولی

 دکتر رسولی قدم به قدم در تحلیل داده های رگرسیونی -پسرو –روش های پیشرو  13

 دکتر رسولی باقیمانده استیودنت شده و نقاط پرت 14

ا برای بکارگیری شاخص ه –استفاده از ماتریس هت در مدل های رگرسیونی  -ماتریس هت  15

 تشخیص همخطی چندگانه -تعییین نقاط هت
 دکتر رسولی

 دکتر رسولی حل تمرین های تحویل داده شده و رفع اشکال 16

 


