
 

 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 ترم سوم-دکتری آمارزیستیدانشجویان  مخاطبان:                                                          های طولیتحلیل دادهعنوان درس :       

دانشکده  11تا  16ساعت  هاشنبهسه  گویی به سواالت فراگیر:ساعت پاسخ                       نظری واحد 3تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(         

 بهداشت

 دکتر شایان مصطفایی مدرس:          11-13ها ساعت شنبهسهزمان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(   

 درس و پیش نیاز:

 

 هدف کلی درس :

 و زیستیاربرد آن در تحقیقات بهداشتی های طولی و کآشنایی و تسلط دانشجویان بر انواع مدلبندی داده

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 های طولیبندی دادهای در مدلمقدمه و مروری بر مطالب پایه -1

 هاهای مبتدی در این نوع دادهمزایای مدلبندی طولی و مدل -2

 های طولیهای خطی در مدلبندی میانگین و کواریانس در دادهمدل -3

 های خطی اثرات آمیختهمدل -1

 های طولی های خطی در دادهنحوه برازش و استنباط آماری برای مدل -5

 های طولیهای خطی تعمیم یافته در دادهتشریح انواع مدل  -6

 آزمون میان ترم -7

 ایهای حاشیهمدل -8

 های خطی تعمیم یافته با اثرات آمیخته مدل -9

 های انتقالمدل -11

 ای، اثرات آمیخته و انتقال با یکدیگرحوه برازش و مقایسه مدلبندی حاشیهن -11

 آزمون میان ترم -12

 برآورد حجم نمونه و توان آماری در مطالعات طولی -13

 های طولیهای مدیریت آن در تحلیلگمشدگی و انواع آن و راه -11

 های چندسطحی و نحوه برازش آنهاآشنایی با مدل -15

 ی کاربردیپروژهاجرای  -16

 

 منابع:
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University Press; 2002 Jun 20. 

 روش تدریس:

 شودانجام می با نرم افزار اکثر جلسات بصورت سخنرانی، پرسش و پاسخ و کار

 

 وسایل آموزشی :

 پاورپوینت-کامپیوتر -وایت برد

 

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

 //////////////////////// /////////////////////////// درصد( 01)  2 شفاهی کوئیز

   درصد( 01)  6 کتبی ترم آزمون میان 

   درصد( 01)  01 کتبی آزمون پایان ترم

   درصد( 01)  2  حضور فعال در کالس

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 

 حضور مرتب و  به موقع

 رعایت نظم فردی و گروهی

 مشارکت فعال در مباحث درسی



                                                                              دکتر افشین الماسینام و امضای مدیر گروه:                           دکتر شایان مصطفاییرس:     نام و امضای مد

 دکتر رویا صفری دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

       98  شهریور ماه 31 تاریخ ارسال:                               98       شهریور ماه 31تاریخ تحویل:      

 تاریخ ارسال :

 

 های طولی: تحلیل دادهجدول زمانبندی درس

 11-13ها ساعت سه شنبه روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

0  
 

 دکتر مصطفایی های طولیدهبندی داای در مدلمقدمه و مروری بر مطالب پایه

2  
 

 دکتر مصطفایی هاهای مبتدی در این نوع دادهمزایای مدلبندی طولی و مدل

 دکتر مصطفایی های طولیهای خطی در مدلبندی میانگین و کواریانس در دادهمدل  0

 دکتر مصطفایی های خطی اثرات آمیختهمدل  4



 دکتر مصطفایی های طولیهای خطی در دادهنحوه برازش و استنباط آماری برای مدل  0

 دکتر مصطفایی های طولیهای خطی تعمیم یافته در دادهتشریح انواع مدل  6

 دکتر مصطفایی آزمون میان ترم  7

 ایهای حاشیهمدل  8

 

 دکتر مصطفایی

 های خطی تعمیم یافته با اثرات آمیخته مدل  9

 

 دکتر مصطفایی

 های انتقالمدل  01

 

 کتر مصطفایید

ای، اثرات آمیخته و انتقال با نحوه برازش و مقایسه مدلبندی حاشیه  00

 یکدیگر

 دکتر مصطفایی

 دکتر مصطفایی آزمون میان ترم  02

 برآورد حجم نمونه و توان آماری در مطالعات طولی  00

 

 دکتر مصطفایی

 لیهای طوهای مدیریت آن در تحلیلگمشدگی و انواع آن و راه  04

 

 دکتر مصطفایی

 های چندسطحی و نحوه برازش آنهاآشنایی با مدل  00

 

 دکتر مصطفایی

 دکتر مصطفایی ی کاربردیاجرای پروژه  06

 


