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 نام خدابه

 دانشکده بهداشت

 طرح درس

 

 دانشجویان کارشناسی ارشد آمار زیستیمخاطبان:     شده بندي طبقه هايداده تحليل  عنوان درس :

 دانشکده بهداشت 8-01ها ساعت شنبهساعت پاسخگویی به سؤالات فراگیر:                                واحد تئوری 3تعداد واحد: 

            81-88دانشکده بهداشت،  نیمسال اول  01-01ها ساعت شنبهیکزمان ارائه درس:  

 ندارد نیاز:مشخص بودن پیش                                 دکتر بهزاد مهکی مدرس: 

 

هدف كلي 

 درس:

تحليل و  مدیریت، تواناییپایان این دوره  در دانشجویان رودانتظار می

ی کيفی شامل اسمی دوحالتی، اسمی مطالعات با متغيرهای وابسته تفسير نتایج

به مسائلی  شد وبارا داشته  با هر نوع متغير مستقلی ایچندحالتی و رتيه

تسلط داشته یافته های خطی تعميمپراکندگی، بررسی مناسب بودن مدلمانند بيش

 باشد.

اهددداک ک ددی 

 ج سات

 نمایی و امتيازاستنباط براساس والد، نسبت درستنمایی، مرور برآورد حداکثر درست .1

 ، توانایی تحليل کامل جداول توافقیMid P-valueهای دقيق و آزمون .2
 های دقيق، آزمون دقيق فيشرهای استقالل، آزمونانجام آزمون .3
تحليل کامل جداول سه طرفه، ارتباط همگن، استقالل شرطی، آزمون کوکران منتل هنزل،  .4

 سيمپسونتناقض 

 یافته و اجزاء آنهای خطی تعميمشناخت مدل .5
 یافتههای خطی تعميماستنباط آماری برای مدل .6

 پراکندگیای منفی، بيشمدل رگرسيون پروبيت، دوجمله شناخت .7

 اجرا، تحليل و تفسير مدل لجستيک دودویی .8

 اجرا، تحليل و تفسير مدل لجستيک با پيشگوی کيفی .9

 رگرسيون لوجستيککارگيری مدل به .01

 کارگيری مدل رگرسيون لوجستيکی بهادامه .00

 ی مبناای و لجستيک ردههای لجستيک چندردهمدل .01

 ی مجاورهای لجستيک تجمعی و لجستيک ردهمدل .01

 مدل لگ خطی .04

 های زوجیهای مربوط به دادهمدل .11

 اثرات ثابت و تصادفی های آميخته و اجزاء آن وشناخت مدل .11
  مرور مطالب .11
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 اهداک ویژه رفتاری به تفکیک اهداک ک ی هر ج سه:

نمایی، استنباط براساس والد، نسبت مرور برآورد حداکثر درستهدک ک ی ج سه اول: 

 نمایی و امتيازدرست

 اهداک ویژه رفتاری ج سه اول: 

نمایی نمایی، استنباط براساس والد، نسبت درستبرآورد حداکثر درستآشنایی با  (0

 امتيازو 
 در پایان دانشجو قادر باشد:

 نمایی و امتياز را بدانداستنباط براساس والد، نسبت درستتفاوت  -0-0

 

 ، تحليل کامل جداول توافقیMid P-valueهای دقيق و آزمون هدک ک ی ج سه دوم:

 اهداک ویژه رفتاری ج سه دوم: 
 Mid P-valueهای دقيق و آزمونآشنایی با  .0

 Mid P-valueآشنایی با  .2

 تحليل کامل جداول توافقی .3

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 د.های دقیق را کام ا بشناسآزمون 2-0

 جداول توافقی و جزییات آن را شناخته و بتواند تح یل کند. -2-2

 

 های دقیق، آزمون دقیق فیشرهای استق ال، آزمونآزمونهدک ک ی ج سه سوم: 

 اهداک ویژه ج سه چهارم و پنجم: 

 های استق الآسنایی با آزمون (0

 آزمون دقیق فیشر و های دقیقآزمونآشنایی یا  (2

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ی اجرا را شناخته و انجام دهدهای استق ال، مبانی، مفاهیم و شیوهآزمون -3-0

 شناخته و انجام دهدی اجرا را های دقیق، مبانی، مفاهیم و شیوهآزمون -3-2

 ی اجرا را شناخته و انجام دهد، مبانی، مفاهیم و شیوهآزمون دقیق فیشر -3-3

 

تحليل کامل جداول سه طرفه، ارتباط همگن، استقالل شرطی، : چهارمهدک ک ی ج سه 

  آزمون کوکران منتل هنزل، تناقض سيمپسون
 اهداک ویژه رفتاری ج سه سوم: 

 طرفهآشنایی با جداول سه  (0

ارتباط همگن، استقالل شرطی، آزمون کوکران منتل هنزل، آشنایی با مفهوم  (2

 تناقض سيمپسون
 در پایان دانشجو قادر باشد:

 جداول سه طرفه و جزییات آن را شناخته و بتواند تح یل کند. -1-0

 تفاوت استق ال شرطی با ارتباط همگن را شناخته و بتواند هر دو را آزمون کند. -1-2

 و بتواند تح یل کند. شناختهو مبانی آن را  آزمون کوکران منتل هنزل -1-3

 و بتواند تح یل کند. شناختهرا تناقض سیمپسون   -1-1
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 یافته و اجزاء آنهای خطی تعمیمشناخت مدلهدک ک ی ج سه پنجم: 

 اهداک ویژه ج سه پنجم: 

 یافته و اجزاء آنهای خطی تعميممدل معرفی (0

 و های دودویییافته برای دادههای خطی تعميمای بر مدلمقدمهبيان  (2

  مقادیر شمارشی

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را بشناسد یافته و اجزاء آنهای خطی تعميممدل -5-0

قادیر و م های دودویییافته برای دادههای خطی تعميممدلکليت   -5-2

 را بشناسد شمارشی

 

 یافتههای خطی تعميمبرای مدل استنباط آماریهدک ک ی ج سه ششم: 

 اهداک ویژه رفتاری ج سه ششم: 

 یافتههای خطی تعمیماری برای مدلاستنباط آمی آشنایی با شیوه (0

 یافتههای خطی تعمیمبررسی مدل (2

 یافتههای خطی تعمیمبرازش مدلی آشنایی با شیوه (3

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 یافته را بداندخطی تعمیم هایاری برای مدلاستنباط آمی شیوه -6-0

 یافته را بداندهای خطی تعمیمید بررسی و برازش مدلشیوه -6-2

 

 .پراکندگیای منفی، بيشمدل رگرسيون پروبيت، دوجمله شناختج سه هفتم: هدک ک ی 

 اهداک ویژه رفتاری ج سه هفتم: 

 مدل رگرسيون پروبيتآشنایی با  (0

 ای منفیدوجملهآشنایی با مدل  (2

 پراکندگیبيش مفهومآشنایی با  (3

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 و اجزاء آن را بشناسد. مدل رگرسيون پروبيت -1-0
 .و اجزاء آن را بشناسد ای منفیمدل دوجمله -1-2

 و جزیيات آن را بداند. پراکندگیبيش مفهوم -1-3

 

 اجرا، تحليل و تفسير مدل لجستيک دودوییهدک ک ی ج سه هشتم: 

 اهداک ویژه رفتاری ج سه هشتم: 

 رگرسيون لوجستيکجزییات مدل درک  (0

 ، ORی تفسير خطی، تفسير بر پایهآشنایی با شيوه  (2

درک مفهوم فاص ه اطمینان و  باط برای رگرسيون لوجستيکناستی آشنایی با شيوه (3

 برای میانگین و نسبت

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 بيان کنند.رگرسيون لوجستی را جزییات مدل  -8-0

 را بدانند. ORی تفسير خطی، تفسير بر پایهشيوه  -8-2

را درک  مفهوم فاص ه اطمینان برای میانگین و نسبتو  باط برای رگرسيون لوجستيکناستی شيوه  -8-3

 کنند.
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 اجرا، تحليل و تفسير مدل لجستيک با پيشگوی کيفیهدک ک ی ج سه نهم: 

  اهداک ویژه رفتاری ج سه ششم: 

 گرسيون لوجستيک با پيشگوهای کيفیرآشنایی با  (0

 رگرسيون لوجستيک چندگانه، آشنایی با  (2

 های مدلمقایسهی شیوهآشنایی با  (3

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را همراه با جزییات بشناسد. گرسيون لوجستيک با پيشگوهای کيفیر -8-0

 ، همراه با مبانی و جزیيات بشناسد.رگرسيون لوجستيک چندگانه -8-2

 ی رگرسیون لوجستیک را بداند.های مدلمقایسهی شیوه -8-3

 

 کارگيری مدل رگرسيون لوجستيکبه هدک ک ی ج سه دهم:

 اهداک ویژه رفتاری ج سه دهم: 

های ورود متغيرها، منحنی کارگيری مدل رگرسيون لوجستيک، شيوهبه (0

 راک، همبستگی، ارزیابی مدل

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را بداند مدل رگرسيون لوجستيککارگيری بهجزیيات  -01-0

 را بداند. های ورود متغيرها و جزیياتشيوه -01-2

 را بیان کند. ارزیابی مدل ، همبستگی ومنحنی راکجزیيات  -01-3

 

 کارگيری مدل رگرسيون لوجستيکی بهادامههدک ک ی ج سه یازدهم: 

 اهداک ویژه رفتاری ج سه یازدهم: 

 آزمون هاسمر لمشو و جزییات آنبندی نشده و ده و گروهبندی شهای گروهداده آشنایی با مفهوم -0

 های تنک، رگرسیون لوجستیک شرطیها، دادهماندهدویانس، باقیآشنایی با  -2

 حجم نمونه آزمون فرض برای مقایسه نسبت دو جامعه وابستهآشنایی با  -3

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 آزمون هاسمر لمشو و جزییات آن را بداند.وبندی نشده بندی شده و گروههای گروهمفهوم داده 00-0

 های تنک، رگرسیون لوجستیک شرطی را بشناسد.ها، دادهماندهدویانس، باقی 00-2

 .را محاسبه کندحجم نمونه آزمون فرض برای مقایسه نسبت دو جامعه وابسته  00-3

 

 ی مبناای و لجستيک ردههای لجستيک چندردهمدلهدک ک ی ج سه دوازدهم: 

 اهداک ویژه رفتاری ج سه دوازدهم: 

ی مبنا و مدل انتخاب ای، لجستيک ردههای لجستيک چندردهمدلآشنایی با  -0

 گسسته
 در پایان دانشجو قادر باشد:

ی مبنا و مدل انتخاب ای، لجستيک ردههای لجستيک چندردهمدل 12-1

 گسسته و جزیيات آن را بداند.

ی مبنا و مدل رده ای، لجستيکهای لجستيک چندردهمدلتفاوت  12-2

 انتخاب گسسته را بداند
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 ی مجاورهای لجستيک تجمعی و لجستيک ردهمدلهدک ک ی ج سه سیزدهم: 

  اهداک ویژه رفتاری ج سه دهم: 

 ها، ی مجاور، ارزیابی مدلمدل لجستيک تجمعی، مدل لجستيک ردهآشنایی با  -0

 تعميم آزمون کوکران منتل هنزلآشنایی با  -2

 دانشجو قادر باشد:در پایان 

 یی مجاو را بشناسد و شيوهمدل لجستيک تجمعی و مدل لجستيک رده  03-0

 .آن را بداندارزیابی 

 آن را بداند.محاسبه ی ، جزییات و شیوهتعميم آزمون کوکران منتل هنزل  03-2

 

 مدل لگ خطیهدک ک ی ج سه چهاردهم: آشنایی با 

 رفتاری ج سه چهاردهم: اهداک ویژه 

 مدل لگ خطی برای جداول دو و سه طرفهآشنایی با  -0

 استنباط برای مدل لگ خطی -2

 تناظر رگرسيون لجستيک و مدل لگ خطیآشنایی با  -3
 در پایان دانشجو قادر باشد:

 و جزییاتو شیوه استنباط آن را بشناسد. مدل لگ خطی برای جداول دو و سه طرفه  01-0

 .را بداند. تناظر رگرسيون لجستيک و مدل لگ خطی 01-2

 

 های زوجیهای مربوط به دادهمدلهدک ک ی ج سه پانزدهم: آشنایی با 

 اهداک ویژه رفتاری ج سه پانزدهم: 

 های زوجی وگرسیون لجستیک برای دادهنمار و آزمون کوکران منتل هنزل، رنمار، تناظر آزمون مکآزمون مکآشنایی با  -0

 گرانتح یل توافق آزمون

 در پایان دانشجو قادر باشد:

های زوجی، تح یل نمار و آزمون کوکران منتل هنزل، رگرسیون لجستیک برای دادهنمار، تناظر آزمون مکآزمون مک  05-0

 . و جزییات آن را بداندگران توافق آزمون

 

 اثرات ثابت و تصادفی های آميخته و اجزاء آن وشناخت مدلدهم: هدک ک ی ج سه شانز

 : دهماهداک ویژه رفتاری ج سه شانز

های آميخته: اثرات ثابت، اثرات تصادفی، مدل آميخته مدلخت شنا -0

 .یافتهیافته، اجزاء آميخته تعميمتعميم

 در پایان دانشجو قادر باشد:

های آميختدده: اثددرات ثابددت، اثددرات تصددادفی، مدددل آميختدده مدددل 06-0

 و جزیيات را بداند. یافتهیافته، اجزاء آميخته تعميمتعميم

 

 مرور مطالب: هدک ک ی ج سه هفدهم

 اهداک ویژه رفتاری ج سه هفدهم: 

 مرور مطالب -2

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اشکاالت خود را برطرف کند. 06-2
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 Agresti A. An Introduction to Categorical Data Analysis, Second Edition. 2007 .1 منابع: 

2. Hosmer Dw, Lemeshow S. Applied logistic Regression. Second Edition. 2000 

3. Collett D. Modelin Binary Data. Second Edition. 2002 
 مرور مباحث گذشته -1 سیدرتروش 

  Power Pointسخنرانی  با استفاده از  -2

 در موضوعات کاربردیسمينار کوتاه دانشجویی  -3

 بحث گروهی -4

 افزاراستفاده از نرم -5

 ماژیککامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت بورد و  وسایل آموزشی

 (%11ارائه سمينار فردی ) -1 سنجش و ارزشیابی

 (%01عملی  )  -امتحان کتبی  -2

مقررات و انتظارات از 

 دانشجو

 موقع سر ک اسحضور مرتب و به -0

 مشارکت فعال در مباحث درسی -2

 سمینار تهیه و ارائه  -3

 

 

 نام و امضای مدرس:

 دکتر بهزاد مهکی

 نام و امضای مدیر گروه:

 دکتر افشین الماسی

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول 

 دکتر حسینی

 تاریخ ارسال: تاریخ ارسال: 01/1/0381تاریخ تحویل:
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 جدول زمانبندی درس

 مدرس عنوان تاریخ جلسه

آشنایی با یکدیگر، بيان اهداف درس، بيان شيوه  1/1/1301 0

تدریس، ارائه سرفصل، دریافت نظریات دانشجویان، 

شيوه و مقررات برگزاری کالس، معرفی بندی و تدوین جمع

نمایی، برآورد تابع درست، کامل انواع متغيرها

نمایی، استنباز براساس والد، نسبت حداکثر درست

 نمایی و امتيازدرست

دکتر 

 مهکی

تحليل کامل ، Mid P-valueهای دقيق و ای بر آزمونمقدمه 8/1/1301 1

، ORو  RRجداول توافقی: معرفی، انواع احتماالت، معرفی 

 معرفی آزمون کای دو و جزیيات آن

دکتر 

 مهکی

1 11/1/1301 
 های دقيق، آزمون دقيق فيشر، های استقالل، آزمونآزمون

دکتر 

 مهکی

جداول سه طرفه، ارتباط همگن، استقالل شرطی، آزمون  22/1/1301 4

 هنزل، تناقض سيمپسونکوکران منتل 
دکتر 

 مهکی

ای بر یافته و اجزاء آن، مقدمههای خطی تعميممدلمعرفی  20/1/1301 5

های های دودویی، مدلیافته برای دادههای خطی تعميممدل

 یافته برای مقادیر شمارشیخطی تعميم

دکتر 

 مهکی

بررسی یافته و های خطی تعميماستنباط آماری برای مدل 1/8/1301 6

 یافته،های خطی تعميمیافته، برازش مدلهای خطی تعميممدل
دکتر 

 مهکی

7 13/8/1301 
 پراکندگی، ای منفی، بيشمدل رگرسيون پروبيت، مدل دوجمله

دکتر 

 مهکی

، ORی رگرسيون لوجستيک، تفسير خطی، تفسير بر پایه 21/8/1301 8

 استباط برای رگرسيون لوجستيک، 
دکتر 

 مهکی

رگرسيون لوجستيک با پيشگوهای کيفی، رگرسيون لوجستيک  21/8/1301 9

 های مدلچندگانه، مقایسه
دکتر 

 مهکی

01 4/0/1301 
 افزارمرور مطالب و بيان مختصر شيوه تحليل در نرم

دکتر 

 مهکی

های ورود متغيرها، کارگيری مدل رگرسيون لوجستيک، شيوهبه 11/0/1301 00

 ارزیابی مدل،منحنی راک، همبستگی، 
دکتر 

 مهکی

بندی نشده، آزمون هاسمر بندی شده و گروههای گروهداده 18/0/1301 01

های تنک، رگرسيون ها، دادهماندهلمشو، دویانس، باقی

 ، حجم نمونهلوجستيک شرطی

دکتر 

 مهکی

ی مبنا، مدل ای: مدل لجستيک ردههای لجستيک چندردهمدل 21/0/1301 01

 انتخاب گسسته، 
دکتر 

 مهکی

ی مجاور، ارزیابی مدل لجستيک تجمعی، مدل لجستيک رده 2/11/1301 04

 ها، تعميم آزمون کوکران منتل هنزلمدل
دکتر 

 مهکی

مدل لگ خطی: مدل لگ خطی برای جداول دو و سه طرفه،  0/11/1301 05

استنباط برای مدل لگ خطی، تناظر رگرسيون لجستيک و مدل 

 لگ خطی

دکتر 

 مهکی

نمار، تناظر های زوجی: آزمون مکهای مربوط به دادهمدل 11/11/1301 06

نمار و آزمون کوکران منتل هنزل، رگرسيون آزمون مک

 گرانهای زوجی، تحليل توافق آزمونلجستيک برای داده

دکتر 

 مهکی

های آميخته: اثرات ثابت، اثرات تصادفی، مدل آميخته مدل 23/11/1301 07

 یافتهاجزاء آميخته تعميمیافته، تعميم

دکتر 

 مهکی

پيش از  08

 امتحان
 مرور کلی مطالب

دکتر 

 مهکی

 


