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 به نام خدا

 بهداشتدانشکده 

 طرح درس

 

 بقا در تحقیقات پزشکی هایدادهتحلیل عنوان درس : 

 سومترم  آمار زیستیکارشناسی ارشد مخاطبان: دانشجویان 

 واحد تئوری  3: تعداد واحد

 دانشکده بهداشت 8-01ساعت  هادوشنبه فراگیر: سؤالاتاعت پاسخگویی به س

            91-96هر هفته نیمسال اول  شنبهسه 8:01 – 00:01ساعت : زمان ارائه درس

 بهداشتدانشکده  9محل برگزاری: کلاس 

 ندارد :نیازپیشمشخص بودن                             آمار زیستی – هاشمیان امیرحسینمدرس: دکتر 
  

 هدف کلی:

، برآورد مخاطره هاینمیزا سانسور شدگیشامل تا پیشامد زمان  هایدادهدر تحلیل  شدهاسنتفاده هایروشو اهیم فمشنناتت 

 ایهسازیمدلدز جهت انجام  بالینی واپیدمیولوژی  هایتحلیلدر و کاربرد زمان بقا رگرسنیون  هایروشتابع بقاء یا مخاطره، 

 پارامتری و نیمه پارامتری بقاءناپارامتری، 

قا با ب هایدادهرا یاد گرفته و قادر به تحلیل یک مجموعه بقا  هایدادهدر پایان دوره دانشجو باید مفاهیم و اصول تئوری تحلیل 

 رعایت مفروضات لازم و انجام برازش مناسب باشد.

 

 اهداف کلی جلسات:

 انواع سانسور و بقا هایداده هایمشخصهآشنایی دانشجو با  (0

 هاآنبقا، چگالی و تطر و روابط بین  هایتابعتعاریف آشنایی دانشجو با  (2

 بقاء، چگالی و تطر هایتابعبرآورد ا آشنایی دانشجو ب (3

 )کاپلان مایر(، جدول عمرضربیحاصلناپارامتری برآورد توابع بقاء شامل برآورد حد  هایروشآشنایی دانشجو با  (4

 روش کاپلان مایرآشنایی دانشجو با  (1

 )قسمت اول( کاکسمخاطرات متناسب مدل برازش آشنایی دانشجو با  (6

 )قسمت دوم( کاکسمخاطرات متناسب مدل برازش آشنایی دانشجو با  (7

 )قسمت سوم( کاکسمخاطرات متناسب مدل برازش آشنایی دانشجو با  (8

 تطرات متناسبمدل ارزیابی برقراری مفروضات آشنایی دانشجو با  (9

 یافته جهت متغیرهای وابسته به زمانتعمیممدل کاکس آشنایی دانشجو با  (01

 بقاءپارامتری  هایلمدجهت  هادادهبررسی توزیع آشنایی دانشجو با  (00

 مخاطره جمعی بقاء )مدل لین ینگ، مدل آلن( هایمدلآشنایی دانشجو با  (02

 پارامتری و نیمه پارامتری بقاء در حضور متغیر شکنندگی هایمدلآشنایی دانشجو با  (03

 بازگشتی هایدادهآشنایی دانشجو با  (04

 رقابتی تطرهای مدل آشنایی دانشجو با (01

 موردنیاز افزارنرمیادگیری  (06

 موردنیاز افزارنرمیادگیری  (07
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 :فکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف ویژه رفتاری به ت

 بقا هایدادهاز  هاییمثالبقا، انواع سانسور،  هایداده هایمشخصههدف کلی جلسه اول: مقدمه شامل : 

 اهداف ویژه رفتاری جلسه اول: در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:

 را بشناسند.  بقا هایداده -0-0

 انواع سانسور را تشخیص دهند. -2-0

 

 هاآنبقا، چگالی و تطر و روابط بین  هایتابعسه دوم: تعاریف هدف کلی جل

 اهداف ویژه رفتاری جلسه دوم: در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:

 توابع بقا را بشناسند. -0-2

 توابع بقا و برعکس بیان کنند. برحسبتوابع چگالی را  -2-2

 شناتته و بیان کنند. هاداده برحسبتوابع مخاطره را -3-2

 

 بقاء، چگالی و تطر هایتابعبرآورد : هدف کلی جلسه سوم

 اهداف ویژه رفتاری جلسه سوم: در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:

0-3-  

 

 )کاپلان مایر(، جدول عمرضربیحاصلناپارامتری برآورد توابع بقاء شامل برآورد حد  هایروش: هدف کلی جلسه چهارم

 : در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:اهداف ویژه رفتاری جلسه چهارم

 د.ناولیه و توصیفی جدول عمر را انجام ده هایتحلیل -0-4

 د.ناولیه و توصیفی کاپلان مایر را انجام ده هایتحلیل -2-4

 

 روش کاپلان مایر: هدف کلی جلسه پنجم

 اهداف ویژه رفتاری جلسه پنجم: در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:

 و متغیرهای کمکی( را به کامپیوتر وارد کنند سانسور شدگیمتغیر )زمان، رتداد و انواع  -0-1

 کنند. وتحلیلتجزیهرا  هادادهبقا به کامپیوتر، با استفاده از روش کاپلان مایر  هایدادهپس از ورود  -0-1

 تابع بقا و مخاطره را با استفاده از روش کاپلان مایر برآورد کنند. -2-1

 قا و مخاطره را با استفاده از روش کاپلان مایر رسم کنند.تابع ب -3-1

 

 )قسمت اول( کاکسمخاطرات متناسب مدل برازش : هدف کلی جلسه ششم

 اهداف ویژه رفتاری جلسه ششم: در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:

 بقا را ذکر نمایند. هایدادهاهمیت استفاده از مدل تطرات متناسب در تحلیل  -0-6

 دلایل رایج بودن استفاده از مدل کاکس در تحلیل بقا را توضیح دهند. -2-6

 بیاورند. به دستدر مدل کاکس را  MLEبرآوردگرهای  -3-6

 نمایند. وتحلیلتجزیهرا  هادادهمدل کاکس،  وسیلهبهبقا  هایدادهجهت برآورد تابع تطر  -4-6

 
 )قسمت دوم( اکسکمخاطرات متناسب مدل برازش : هدف کلی جلسه هفتم

 اهداف ویژه رفتاری جلسه هفتم: در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:

 دلیل محاسبه نسبت مخاطره در مقابل عدم محاسبه میزان مخاطره را ذکر نمایند. -0-7

 پارامترهای برآزش شده را توضیح دهند. ایفاصلهروش برآورد  -2-7

 نمایند. وتحلیلتجزیهبقاء را  هایدادهپارامترها،  از ایفاصلهآوردن برآورد  به دستبرای  -3-7
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 )قسمت سوم( کاکسمخاطرات متناسب مدل برازش : هدف کلی جلسه هشتم

 اهداف ویژه رفتاری جلسه هشتم: در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:

 اهمیت نقش همکنش را در مدل کاکس ذکر نمایند. -0-8 

 ا توضیح دهند.تفسیر پارامترهای برازش شده ر -2-8

 کنند. وتحلیلتجزیههمکنش  در صورترا  ءبقا هایدادهبا استفاده از مدل کاکس،  -3-8

 

 تطرات متناسبمدل ارزیابی برقراری مفروضات : هدف کلی جلسه نهم

 اهداف ویژه رفتاری جلسه نهم: در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:

 سب را ذکر نمایند.اهمیت برقراری مفروضات مدل تطرات متنا -0-9

 مفروضات مدل تطرات متناسب را ذکر نمایند. -2-9

 روش بررسی برقراری مفروضات مدل تطرات متناسب را توضیح دهند. -3-9

 کنند. وتحلیلتجزیهبقا را  هایدادهجهت اثبات برقراری مفروضات مدل تطرات متناسب  -4-9

 

 غیرهای وابسته به زمانجهت مت یافتهتعمیممدل کاکس : همدهدف کلی جلسه 

 هم: در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:داهداف ویژه رفتاری جلسه 

 جهت متغیرهای وابسته به زمان را توضیح دهند. یافتهتعمیماهمیت استفاده از مدل کاکس  -0-01

 را توضیح دهند. یافتهتعمیمروش برازش مدل کاکس  -2-01

 کنند. وتحلیلتجزیهبقا را  هایداده، هیافتتعمیمکاکس  یسازمدلجهت  -3-01

 

 بقاءپارامتری  هایمدلجهت  هادادهبررسی توزیع : هدف کلی جلسه یازدهم

 اهداف ویژه رفتاری جلسه یازدهم: در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:

 پارامتری بقاء را ذکر نمایند. هایمدلاهمیت استفاده از  -0-00

 تری بقاء را فهرست کنند.پارام هایمدلانواع  -2-00

 پارامتری بقاء را توضیح دهند. هایتوزیعتفسیر پارامتریک هر یک از  -3-00

 کنند. وتحلیلتجزیهپارامتری  هایمدلبقاء را با استفاده از  هایداده -4-00

 

 )مدل لین ینگ، مدل آلن(مخاطره جمعی بقاء  هایمدل: هدف کلی جلسه دوازدهم

 : در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:دوازدهمجلسه  اهداف ویژه رفتاری

 بقا را بدانند. هایدادهاهمیت استفاده از مخاطره جمعی در تحلیل  -0-02

 مخاطره جمعی بقاء را فهرست کنند. هایمدلانواع  -2-02

 مخاطره جمعی بقاء را توضیح دهند. هایمدلدلیل استفاده از  -3-02

 وتحلیل کنند.مخاطره جمعی بقاء تجزیه هایمدلاستفاده از های بقاء را با داده -4-02

 

 پارامتری و نیمه پارامتری بقاء در حضور متغیر شکنندگی هایمدل: هدف کلی جلسه سیزدهم

 اهداف ویژه رفتاری جلسه سیزدهم: در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:

 بقاء را ذکر نمایند. ضربی و جمعی هایمدلشکنندگی در  مؤلفهاهمیت بررسی  -0-03

 شکنندگی را فهرست نمایند. مؤلفهانواع توابع  -2-03

 مفهوم شکنندگی را توضیح دهند. -3-03

 کنند. وتحلیلتجزیهشکنندگی ضربی و جمعی  هایمدلبقاء را با استفاده از  هایداده -4-03
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 بازگشتی هایداده: هدف کلی جلسه چهاردهم

 اردهم: در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:اهداف ویژه رفتاری جلسه چه

 بازگشتی بقا را ذکر نمایند. هایدادهاهمیت تحلیل  -0-04

 تفسیر پارامترهای مدل بازگشتی بقا را توضیح دهند. -2-04

 کنند. وتحلیلتجزیهبازگشتی بقا را  هایداده -3-04

 

 رقابتی تطرهای معرفی مدل: هدف کلی جلسه پانزدهم

 ه رفتاری جلسه پانزدهم: در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:اهداف ویژ

 بقاء ذکر نمایند هایدادهاهمیت مدل مخاطرات چندگانه را در تحلیل  -0-01

 رقابتی را فهرست کنند.مخاطرات چندگانه  هایمدلانواع  -2-01

 کنند. وتحلیلتجزیهبقا با رتدادهای چندگانه را  هایداده -3-01

 

 ارائه پروژه: لسه شانزدهمهدف کلی ج

 اهداف ویژه رفتاری جلسه شانزدهم: در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:

 بقا انجام دهند. هایدادهرا با  SPSSآماری  افزارنرمکار با  -0-06

 

 هدف کلی جلسه هفدهم: ارائه پروژه

 اهداف ویژه رفتاری جلسه هفدهم: در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:

 بقا انجام دهند. هایدادهرا با  SPSSآماری  افزارنرمکار با  -0-07

 

 :بتواند فراگیر رودمیدر پایان این دوره انتظار 

 را بیان کنند. انواع سانسور و بقا هایداده هایمشخصه -0

 ها را تعریف نمایند.آنبقا، چگالی و تطر و روابط بین  هایتابع -2

 بیاورند به دست بقاء، چگالی و تطر هایتابع هایی برایبرآورد -3

 .آشنا شوند )کاپلان مایر(، جدول عمرضربیحاصلناپارامتری برآورد توابع بقاء شامل برآورد حد  هایروشبا  -4

 را بکار ببرند. وش کاپلان مایرر -1

 آشنا شوند. کاکسمخاطرات متناسب مدل برازش با  -6

 رار دهند.تطرات متناسب را مورد ارزیابی قمدل برقراری مفروضات  -7

 یافته جهت متغیرهای وابسته به زمان آشنا شوند.تعمیممدل کاکس با  -8

 بقاء بررسی کنند.پارامتری  هایمدلجهت را  هادادهتوزیع  -9

 مخاطره جمعی بقاء )مدل لین ینگ، مدل آلن( آشنایی داشته باشند. هایمدلبا  -01

 .آشنا شوند حضور متغیر شکنندگی پارامتری و نیمه پارامتری بقاء در هایمدلبا  -00

 .آشنا شوند بازگشتی هایدادهبا  -02

 آشنا شوند. رقابتی تطرهای مدل با -03

 

 منابع:
1- Kleinbaum DG, Klein M. Survival analysis: A Self-Learning Text. 3rd ed. 

2- Hosmer, Lemeshow. Applied Survival Analysis. 
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 پرسش و پاسخ، حل تمرین، onlineاستفاده از دیتا و اینترنت ، سخنرانی با ارائه پاورپوینت روش تدریس:

 کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت بورد و ماژیک: یآموزشکمکهای رسانه

 

 سنجش و ارزشیابی

 عتسا تاریخ نمره روش آزمون آزمون

  طی ترمدر  نمره 1/0حداکثر  تشریحی کوئیز

  تا روز امتحان وقت دارند نمره 1 تشریحی کار عملی

   نمره 01 تشریحی یا تستی  ترمیانآزمون پا

 

 مقررات و انتظارات از دانشجو:

 موقع سر کلاسحضور مرتب و به -0

 عدم استفاده از موبایل در کلاس)تاموش نمودن آن( -2

 ال در مباحث درسیمشارکت فع -3

 تهیه و ارائه پروژه  -4

 نام و امضای مدرس:

 دکتر امیرحسین هاشمیان

 نام و امضای مدیر گروه:

 دکتر امیرحسین هاشمیان

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول 

 تاریخ ارسال: تاریخ ارسال: تاریخ تحویل: 
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 بندی درسجدول زمان

 روز و ساعت جلسه

 مدرس سهموضوع هر جل تاریخ جلسه

 دکتر هاشمیان انواع سانسور و بقا هایداده هایشخصهم 24/6/0391 0

 دکتر هاشمیان هاآنبقا، چگالی و تطر و روابط بین  هایتابععاریف ت 30/6/0391 2

 دکتر هاشمیان بقاء، چگالی و تطر هایتابعبرآورد  7/7/0391 3

)کاپلان مایر(، جدول ضربیحاصلء شامل برآورد حد ناپارامتری برآورد توابع بقا هایوشر 04/7/0391 4

 عمر

 دکتر هاشمیان

 دکتر هاشمیان وش کاپلان مایرر 28/7/0391 1

 دکتر هاشمیان )قسمت اول( کاکسمخاطرات متناسب مدل رازش ب 1/8/0391 6

 دکتر هاشمیان )قسمت دوم( کاکسمخاطرات متناسب مدل رازش ب 02/8/0391 7

 دکتر هاشمیان )قسمت سوم( کاکسمخاطرات متناسب مدل  رازشب 09/8/0391 8

 دکتر هاشمیان تطرات متناسبمدل رزیابی برقراری مفروضات ا 26/8/0391 9

 دکتر هاشمیان یافته جهت متغیرهای وابسته به زمانتعمیممدل کاکس  3/9/0391 01

 هاشمیان دکتر بقاءپارامتری  هایمدلجهت  هادادهررسی توزیع ب 07/9/0391 00

 دکتر هاشمیان مخاطره جمعی بقاء )مدل لین ینگ، مدل آلن( هایمدل 24/9/0391 02

 دکتر هاشمیان پارامتری و نیمه پارامتری بقاء در حضور متغیر شکنندگی هایمدل 0/01/0391 03

 دکتر هاشمیان بازگشتی هایداده 8/01/0391 04

 هاشمیاندکتر  رقابتی تطرهای مدل 01/01/0391 01

 دکتر هاشمیان SPSSموزش آ 22/01/0391 06

 دکتر هاشمیان SPSSموزش آ 29/01/0391 07

 

 


