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واحدی( 3ساعتی برای یک درس  3جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 ارشد آمار زیستی تحصیلی: یرشتهو مقطع   آمار زیستی  گروه آموزشی:         بهداشت دانشکده:

 (2و  1روشهای آماری ) یش نیاز:پ  نظری  د:نوع واح    3    تعداد واحد:  3روشهای آماری  نام درس: 

 5کالس مکان برگزاری:   9-71 :ساعتشنبه  یک زمان برگزاری کالس: روز

  دکتر رودباری مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دکتر رودباری مسئول درس: 5 تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

فاده از مدلهای تعمیم یافته خطی )آنالیز طراحی انواع مطالعات تجربی و مشاهده ای و روشهای تجزیه و تحلیل آنها با است

 واریانس و رگرسیون(.

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

شناخت طراحی مطالعات تجربی ومشاهده ای  و تجزیه وتحلیا آنها باا اساتفاده از روشاهای تجزیاه و تحلیال واریاانس و 

 رگرسیون

 

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

و محورهای است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزای تخصصی ستنشکمنظور)

که در است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی اصلی برنامه را نشان می دهد.

 (.اندواقع همان اهداف رفتاری 

 طراحی مطالعات تجربی و مشاهده ای.-7

 و چند عاملی)بدون تکرار و با تکرار( تجزیه و تحلیل مطالعات تک ، دو -1

 تجزیه و تحلیل میانگین سطوح فاکتورهای تبیینی-3

 طراحی بلوک تصادفی کامل و تجزیه و تحلیل آن-4

 آنالیز کوواریانس-5

 مدلهای با اثرات ثابت و تصادفی-6

 طراحی آشیانه ای-1

 راری و همبستهطراحی مطالعات با داده های تک-8

 

 های تدریس:شیوه

 xپرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   xسخنرانی

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

  )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 ارایه توسط دانشجویان-3       حل تمرین-1   استفاده از نرم افزار -7
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 )لطفا شرح دهید( و تکالیف دانشجو: وظایف

 حل مساله و مطالعه فصول و پرسش اشکاالت -7

 استفاده از نرم افزار -1

 ارایه بخشی از فصول -3

 

 وسایل کمک آموزشی:  

  x پروژکتور اسالید  خته و گچت  xوایت برد

  لطفاً نام ببرید()  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 60آزمون پایان ترم   نمره درصد   0 میان ترم آزمون 

 نمره درصد -----شرکت فعال در کالس     نمره درصد 10 انجام تکالیف 

 .%10ارایه ببرید(  ناملطفاً سایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی          xایچندگزینه      x پاسخ کوتاه  x   تشریحی

  )لطفا نام ببرید( موارد سایر

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 یچاپ 

Kutner MH, Nachtaheim CJ, Neter J, Li W. Applied Linear Statistical Model. 

Fifth Ed. New York: Mcgrow hill/Irwinn 1004. 

 اینترنتی 

  

 منابع فارسی:

 چاپی 

 اینترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

7 

 

رابطه علیتی و خصوصیات  -طراحی و اهمیت طراحی مطالعات مشاهده ای و تجربی: 75فصل 

 -و سطوح آن تعریف فاکتور تبیینی-مطالعات ترکیبی-تخصیص تصادفی و غیرتصادفی-آن

-واحدهای تجربی-تیمار کنترل -انتخاب آن تیمار و-و آشیانه ای متقاطعفاکتور های 

-اضطار در تصادفی سازی )بلوک بندی(-تصادفی سازی و نحوه انجام آن-جچمنمونه و تکرار

طراحی -طرحهای تجربی و فاکتوریال-طرح تصادفی کامل-اندازه گیری-محسن بلوک بندی

ی طراحی بلوک ها-طراحی داده های تکراری-طرح آشیانه ای-بلوک تصادفی کامل

-مطالعه مقطعی-طراحی مطالعات مشاهده ای-مطالعات دو فاکتوری و کسری-غیرکامل

 -یکسان سازی -مطالعات کوهورت و مورد شاهدی

دکتر 

 رودباری

1 

 

 -رابطه بین رگرسیون و ،نالیز واریانس-مطالعات تک فاکتوری تجربی و مشاهده ای: 76فصل 

مدل  -تک متغیره ANOVAکدام مدل مناسبتر است؟ مدل  -ANOVAنمایش مدل 

تفسیر میانگین سطوح  -ANOVAخطی بودن مدل  -خصوصیات مدل -میانگین سلولها

برآورد  .ANOVA. برازش مدل IIو  ANOVA ،Iتفاوت بین مدلهای  -فاکنور

 -افراز مجموع مجذورات کل و درجه آزادی در مدل-باقیمانده ها-MLو  LSگرهای 

 -Fتوزیع -برای آزمون یکسانی میانگینها Fک مال-میانگین مربعات و خصوصیات آنها

 مدلهای جایگزین

دکتر 

 رودباری

3 

 

تک فاکتوری )تاثیرات با میانگینهای  ANOVAمدل روش رگرسیونی برای : 76فصل 

حجم نمونه با استفاده از توان  -آزمونهای تصادفی -موزون و ناموزون و مدل میانگین سلولها(

حجم نونه با استفاده  -Fتوان آزمون   -هده ای و خواص آنآزمون در مطالعات تجربی و مشا

 حجم نمونه با روش بهترین تیمار-از جداول آماری

دکتر 

 رودباری
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4 

 

رسم میانگینهای برآورد شده سطوح -تجزیه و تحلیل میانگینهای سطوح فاکتور :71فصل 

میانگینهای سطوح برآورد  در آزمون  -فاکتور با استفاده از نموداذی های خطی و میله ای

مقابله بین میانگین های سطوح دو -اختالف میانگینهای دو سطح-فاکتور )میانگین سطح فاکتور

استنباط و آزمون فرضیه درباره میانگین سطح  -ترکیب خطی میانگینهای سطوح(-فاکتور

ابله استنباط و آزمون درباره مق -استنباط و آزمون درباره تفاضل میانگین دو فاکتور -فاکتور

 -استنباط و آزمون درباره ترکیب خطی میانگینهای سطوح فاکتور -میانگینهای سطوح فاکتور

برآورد و  -Studentizedمقایسات چند گانه به روش توکی )دامنه-استنباطهای هم زمان

روشهای مقایسات چندگانه شفه )برآورد  -با درنظر گرفتن حجم نمونه ها( آزمونهای هم زمان

روش مقایسات چند گانه  بن فرونی  -مقایسه روش توکی و شفه-م زمان(و آزمونهای ه

تجزیه و تحلیل  -مقایسه روش توکی، شفه و بن فرونی -)برآورد و آزمونهای هم زمان(

تجزیه و تحلیل تاثیرات در فاکتور کمی )بررسی اثر تیمار و -تعیین حجم نمونه -میانگینها

 برآورد تابع پاسخ(

دکتر 

 رودباری

5 

 

تجزیه و تحلیل باقیمانده ها   -ANOVAاندازه گیری های تشخیصی و درمانی در    :78صل ف

رسم باقیمانده ها برای بررسی  -(Studentized- Semi-Studentized-)معمولی

عدم استقالل -تشخیص خروج از مدل )یکسان نبودن واریانس باقیمانده ها -تناسب مدل

آزمون -نرمال نبودن باقیمانده ها(-یرهای پیش بین مدلحذف متغ-دور افتاده ها-باقیمانده ها

 -بازنگری اندازه های درمانی -برای یکسانی واریانس باقیمانده ها )براون فورسیس و هارتلی(

تاثر  -روش باکس کاکس -تبدیالت متغیر پاسخ در حاالت مختلف -کمترین مربعات موزون

رتبه  Fآزمون ناپارامتری  -عدم استقالل(-عدم یکسانی وتریانسها-خروج از مدل )نرمال نبودن

 مثال موردی پیوند قلب. -ای

دکتر 

 رودباری

6 

 

 

روش هر فاکتور در -مطالعات مشاهده ای و تجربی دو فاکتوری با حجم نمونه یکسان :79فصل 

ارزیابی -و چند فاکتوری )بهره وری و تکراری های مخفی متقاطعمزایای طرحهای -یک زمان

 -میانگین تیمارها-)نمایش ANOVAمفهوم اعضای مدل  -اعتبار نتایج(.-اثرات متقابل

 -تعاریف عمومی(تاثیرات اصلی شامل تاثیرات اصلی سن، جنس، -میانگین سطوح فاکتورها

تاثیرات فاکتورهای -تاثیرات جمعی )نمایش گرافیکی، مثال، بیان هم ارز با تاثیرات جمعی(

اثر متقابل  -اثرات متقابل مهم و غیر مهم-اثر متقابل( تشخیص-)تعریف اثر متقابلاثرات متقابل

مدل اول )ثابت( برای مطالعات دو  -تفسیر اثرات متقابل -تبدیل پذیر و نا تبدیل پذیر

 0مدل تاثیرات فاکتور )فرمول-ویژگی های مهم(-مدل میانگین سلول ها )فرمول -فاکتوری

، برازش مدل آنالیز واریانس،مدل نمادگذاریآنالیز واریانس )نمایش، -ویژگی های مهم(

افراز  -افراز مجموع مجذورات تیمارها-افراز مجموع مجذورات کل-تاثیرات فاکتور، مثال(

 جدول آنالیز واریانس. -میانگین مجذورات مورد انتظار-میانگین مجذورات -درجات آزادی

دکتر 

 رودباری
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1 

 

)تست برای اثرات متقابل، تست برای  Fآزمون  -: ارزیابی تناسب مدل آنالیز واریانس79فصل 

 -استراتژی تحلیل -نامساوی کیمبل -تست برای اثرات فاکتور دوم، مثال(-اثرات فاکتور اول

برآورد مقابله میانگین -برآورد میانگینسطوح-تحلیل تاثیرات وقتی فاتورها اثرات متقابل ندارند

ی میانگینهای سطوح )روش مقایسات دو تای0برآورد ترکیب خطی میانگینهای سطوح-سطوح

تقابلهای چندگانه میانگین -توکی، روش بن فرونی، ترکیب خانواده های فاکتور اول و دوم(

برآوردبر اساس میانگین  -سطوح )روش بن فرونی، ترکیب خانواده های فاکتور اول و دوم(

چندگانه  مقایسات-تحلیل تاثیرات فاکتورها وقتی اثرات متقابل مهم هستند-مثالها-تیمارها

مقابله چندگانه میانگین تیمارها )روش بن -میانگین تیمارها )روش های توکی وبن فرونی(

یک کاسه کردن مچموع مجذورات در آنالیز واریانس=حجمنمونه در  -دو مثال-فرونی(

 مطالعات دو فاکتوری )روش توان، روش برآورد، یافتن بهترین تیمار.

دکتر 

 رودباری

8 

 

مدل بدون اثر متقابل )مدل، آنالیز  -مطالعات دو فاکتوری )یک نمونه در هر تیمار(: 10فصل 

واریانس، روش استنباط، برآورد و دقت میانگین تیمار، تست توکی برای اثر جمعی)تعمیم 

 مالک تست، اقدام پزشکی وقتی اثرات متقابل موجودند(

دکتر 

 رودباری

9 

 

یف نحوه طراحی، معیار برای بلوک، مزایا و طراحی بلوک تصادفی کامل )توص :17فصل 

مدل برای طراحی بلوک تصادفی -معایب بلوک بندی، چگونگی تصادفی سازی، نمایش(

ارزیابی تناسب  مدل طراحی بلوک تصادفی -کامل، آزمون های آنالیز واریانس به همراه مثال

یه و تحلیل تجز -کامل )نمایش تشخیصی، تست توکی برای خاصیت جمعی( و ارایه مثال

ایتفاده از بیش از یک نمونه در هر بلوک به  -استفاده از بیش از یک بلوک -تاثیرات تیمارها

برنامه ریزی برای طراحی بلوک تصادفی کامل) روش توان،  -تیمارهای فاکتوریال -همراه مثال

 روش برآورد، بهره وری متغیر بلوکی( با ارایه مثال.

دکتر 

 رودباری

70 

 

متغیرهای همزمان -الیز کوواریانس وکاربردها )چگونگی کاهش تغییرات خطاآن: 11فصل 

آنالیز کوواریانس تک متغیره )نمادها، ساخت مدل، -)همراه( نحوه انتخاب و خواص آنها(

خواص، تعمیم، شکل رگرسیونی، تناسب مدل، استنباطها(، مثال آنالیز کوواریانس تک متغیره 

آنالیز کوواریانس دو طرفه -رها، آزمون موازی بودن شیبها()ساخت مدل، آزمون تاثیرات تیما

سایر مطالب در مورد آنالیز -بلوک تصادفی کامل(طراحی  )مدل، روش رگرسیونی، 

کوواریانس )به عنوان جایگزین بلوک بندی، استفاده از تفاضلها، تصیح بایاس،  بررسی ماهیت 

 تاثیرات تیمارها(.

دکتر 

 رودباری
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77 

 

کاربرد روش  -لعات دو فاکتوری با حجم نمونه غیر یکسان  )معرفی نمادها(مطا :13فصل 

رگرسیونی در آزمون تاثیرات عوامل )فاکتورها( با حجم نمونه نامساوی )ارایه مدل رگرسیونی، 

استنباط درباره تاثیرات عوامل در حجم -آزمون وجود اثرات متقابل، آزمون تاثیر اثرات اصلی(

، خانه های خالی در مطالعات دو عاملی )تحلیل جزئی تاثیرات -ه مثال(نمونه نامساوی )ارای

-تحلیل مدل با عدم اثرات متقابل، داده های نامعلوم در طراحی بلوک های تصادفی کامل(

اهمیت نایکسان دارند ) برآورد میانگین  استنباط در مدل آنالیز واریانس وقتی میانگین تیمارها

ا، آزمون وجود تاثیرات متقابل، آزمون تاثیرات اصلی عوامل با تیمارها و تاثیرات فاکتوره

استفاده از رگرسیون هم ارز، آزمون ثاثیرات اصلی عامل با استفاده از ماتریس، آزمون ثاثیرات 

 نرم افزارهای آماری-فاکتور  وقتی وزنها با حجم نمونه ها متناسب هستند(

دکتر 

 رودباری

71 

 

آنالیز واریانس مطالعات سه فاکتوری )نمادها، نمایش، تاثیرات  -مطالعات چند عاملی :14فصل 

تفسیر اثر -تاثیرات متقابل دو و سه فاکتوری، مدل میانگین سلولها، مدل تاثیرات فاکتور(اصلی، 

برازش مدل آنالیز واریانس )نمادها، ارزیابی -متقابل در مطالعات سه متغیری )ارایه سه مثال(

یانس )درجه آزادی و میانگین مربعات، آزمون های تاثیرات فاکتور، آنالیز وار-تناسب مدل،(

آنالیز  -مثال، آزمونهای اثرات متقابل دو عاملی، اژمونهای تاثیرات اصلی، خانواده تفاسیر(

تاثیرات فاکتور )استراتژی تحلیل، تحلیل تاثیرات عامل وقتی فاکتور تاثیر متقابل ندارند، 

یانگین های سطوح  فاکتور، مقابله های چندگانه  میانگین های سطوح استنباط برای مقابله ها و م

دو تایی یا سه تایی،  متقابلتنها و یا چند گانه فاکتور،  تجزیه و تحلیل تاثیرات فاکتور با تاثیرات 

نمونه های نامساوی در مطالعات چند عاملی )آزمونهای تاثیرات فاکتور، استنباط برای  -مثال(

حجم نمونه )با استفاده از توان آزمون، با استفاده از -نگینهای سطوح فاکتور(مقابله های میا

 جداول آماری(.

دکتر 

 رودباری

مدل آنالیز واریانس  مطالعات تک فاکتوری،-مدلهای با تاثیرات تصادفی و مختلط :15فصل  73

II (،ت ویژگی های مهم مدل،  سواال مفهوم عناصر مدل، مدل میانگین سلولهای تصادفی

µ= 0رایج،  آزمون 
1σ ، برآوردµ1  ، مثال، برآوردσ+ µ

1σ  /µ
1σ 1، برآوردσ ، نقطه  برآورد

µای 
1σ  برآورد فاصله ای ،µ

1σ روش ساترویت، روش ،MLS )مدل تاثیر فاکتور تصادفی ،- 

با تاثیرات  IIدر مطالعات دو فاکتوری )مدل آنالیز واریانس  IIIو  IIمدلهای آنالیز واریانس  

با  III، مدل آنالیز واریانس  (کتور تصادفی،  مفهوم اجزای مدل، ویژگی های مهم مدلفا

مطالعات دو -مختلط )ویژگی های مهم مدل، ساختار کواریانس مشاهدات(تاثیرات فاکتور 

)میانگین مربعات مورد انتظار،  ساخت  IIIو  IIفاکتوری  با آزمون آنالیز واریانس مدلهای 

 .ل(آماره آزمون،  مثا

دکتر 

 رودباری
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)برآورد مولفه  IIIو  IIمطالعات دو فاکتوری برآورد تاثیرات فاکتورها در  مدلهای : 15فصل  74

های واریانس، برآورد تاثیرات ثابت در مدلهای مختلط،  واریانس برآوردگرها، فاصله اطمینان 

برای میانگینهای  برای مقابله های تاثیرات ثابت، روش مقایسات  چندگانه، فاصله اطمینان

مدلهای  -طراحی مطالعات بلوکهای تصادفی در تاثیرات بلوکهای تصادفی-کناری،  مثال(

مدل با اثرات متقابل   -جمعی )خواص، ساختار کواریانس مشاهدات، تجزیه و تحلیل واریانس(

مدل - IIIو  IIمطالعات سه فاکتوری و آنالیز واریانس مدلهای -)خواص، آنالیز واریانس(

با تاثیرات فاکتور   IIIمدل آنالیز واریانس  -و تاثیرات تصادفی فاکتور IIآنالیز واریانس 

مدلهای -، برآورد تاثیراتFآزمون مناسب آزمون، تقریب ساترویت برای آزمون  -مختلط

با حجم نمونه های نامساوی، )روش حداکثر درستنمایی، تابع  IIIو  IIآنالیز واریانس 

densityداکثر درستنمایی، روش استنباط، مثال(.، برآورد ح 

دکتر 

 رودباری

 -)ارایه مثال( متقاطعتفاوت بین فاکتورهای آشیانه ی و  -طراحیهای آشیانه ای :16فصل  75

طراحی مطالعات دو فاکتوری آشیانه ای )ساخت عناصر مدل، مدل آشیانه ای، تاثیرات تصادفی 

العات دو فاکتوری آشیانه ای )برازش مدل، تجزیه و تحلیل واریانس برای مط -فاکتورها(

مجموع مجذورات، درجات آزادی، مثال، آزمون های تاثیرات فاکتورها، تاثیرات تصادفی 

تجزیه و تحلیل تاثیرات عوامل در -ارزیابی تناسب مدل آشیانه ای )ارایه مثال( -فاکتورها(

مثال، برآورد میانگین تیمارها با مطالعات دو عاملی آشیانه ای )برآورد میانگین سطوح فاکتور،  

طراحی دو عاملی آشیانه ای -مثال، برآورد میانگین کلی با مثال، برآورد واریانس جمالت(

نمونه گیری در زیر نمونه ها در مطالعات تک عاملی با طراحی کامل تصادفی -نامتعادل با مثال

اثیرات تیمارها با ارایه مثال، )ارایه مدل، آنالیز واریانس و آزمون تاثیرات، مثال، برآورد ت

نمونه گیری سه مرحله ای  در زیر نمونه ها با روش محض )ارایه  -برآورد واریانس با مثال(

طراحی آشیانه ای جزئی سه فاکتوری  -مدل، تجزیه و تحلیل واریانس، برآورد میانگین کل(

 )انالیز واریانس، مثال(.

دکتر 

 رودباری
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اعضای طراحی اندازه های تکراری   -اری و طراحی های مرتبطاندازه های تکر :11فصل  76

مطالعات تجربی تک عاملی با اندازه های -)طراحی، مزایا و معایب، چگونگی تصادفی سازی(

تکراری در کلیه تیمارها )ارایه مدل، آنالیز واریانس و آزمونها، آزمون تاثیرات تیمارها با مثال، 

کراری با مثال، تجزیه و تحلیل تاثیرات تیمارها با مثال، داده ارزیابی تناسب مدل اندازه های ت

مطالعات تجربی دو عاملی با اندازه -های رتبه ای با مثال، روش آزمون مقایسات دوتایی با مثال(

و انجام آزمونها،  ارزیابی تناسب  اکتور )ارایه مدل، آنالیز واریانسهای تکراری روی یک ف

الیز تاثیرات عوامل با و بدون تاثیرات متقابل، ارایه مثال،  بلوک مدل اندازه های تکراری، آن

مطالعات تجربی دو عاملی با اندازه های تکراری  -اندازه های تکراری(بندی موار د ر طراحی 

روی هر دو  فاکتور )ارایه مدل، آنالیز واریانس و انجام آزمونها، ،  ارزیابی تناسب مدل اندازه 

روش رگرسیونی در طراحی اندازه های -تاثیرات عوامل،  ارایه مثال( های تکراری،  آنالیز

 .Splitطراحی های پراکنش های -تکراری

دکتر 

 رودباری

 


