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 بهداشت دانشکده

 قالب نگارش طرح درس ترمی

 مارزیستیآارشد دانشجویان کارشناسی  مخاطبان:     3روشهای آمارزیستیعنوان درس :      

 صبح 00-01 دوشنبه ساعت پاسخگویی به سوالات فراگیر:       نظری  3واحد:  تعداد

 الماسین افشیدکتر  مدرس:              01-03 شنبه یکزمان ارائه درس:   

 2روشهای آمار زیستی درس و پیش نیاز:

 

 هدف کلی درس :

دانش و مهارت در زمینه  هدف از این درس فراهم آوردن فرصت یادگیری به منظور کسـب

و کاربرد آن با استفاده از نرم افزارهای آماری نظیر  و پیشرفته رگرسیونیروشهای مقدماتی 

STATA ,  R,… ای مرتبط در تحلیل داده های علوم بهداشتی و و توانایی تفسیر خروجی ه

 .علوم پزشکی است

 

 اهداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(

ها، آشنایی با نحوه اجرا در نرم افزارهـای آمـاری رگرسیون خطی با یک پیشگو، ارائه مثال .0

R یاو STATA 

ا نحـوه اجـرا در ها، آشـنایی بـنحوه استنباط در رگرسیون و تحلیل همبستگی، ارائه مثال .2

 STATA ایو Rافزارهای آماری نرم

افزارهـای ها، آشنایی با نحوه اجرا در نرمارائه مثالمقادیر اصلاح و تشخیص در رگرسیون،  .3

 STATA ایو Rآماری 

هـا، آشـنایی بـا ارائـه مثـالهای همزمان و سایر موضوعات در تحلیل رگرسیون، استنباط .4

 STATA ایو R افزارهای آمارینحوه اجرا در نرم

-ها، آشنایی با نحـوه اجـرا در نـرمارائه مثالرویکرد ماتریسی به تحلیل رگرسیون خطی،  .5

 STATA ایو Rافزارهای آماری 

افزارهـای ها، آشنایی با نحوه اجرا در نرمارائه مثالرگرسیون چندگانه خطی )بخشی اول(،  .6

 STATA ایو Rآماری 

افزارهای ها، آشنایی با نحوه اجرا در نرمه مثالارائرگرسیون چندگانه خطی )بخش دوم(،   .7

    STATA ایو Rآماری 

 ترم میان امتحان .8

ها، آشنایی با نحوه اجـرا در ارائه مثالهای رگرسیونی برای پیشگوهای کمی و کیفی، مدل .9

 STATA ایو Rافزارهای آماری نرم

ها، آشـنایی بـا مثال ارائهساختن مدل رگرسیونی )بخش اول(، انتخاب مدل و اعتباریابی،   .01
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   STATA ایو Rافزارهای آماری نحوه اجرا در نرم

ها، آشنایی با نحـوه اجـرا در ارائه مثالها، ساختن مدل رگرسیونی )بخش دوم(، تشخیص  .00

   STATA ایو Rافزارهای آماری نرم

ای ها، آشنایی با نحوه اجرا در نرم افزارهـساختن مدل رگرسیونی )بخش سوم(، ارائه مثال .02

هـا، آشـنایی های سری زمانی، ارائه مثالخود همبستگی در داده STATA ایو Rآماری 

 STATAو  Rبا نحوه اجرا در نرم افزارهای آماری 

ها، آشنایی با نحوه اجرا در نرم افزارهـای آمـاری آشنایی با رگرسیون غیرخطی، ارائه مثال .03

R ایو STATA 

 Rنایی با نحوه اجرا در نـرم افزارهـای آمـاری ها، آشمعرفی شبکه های عصبی، ارائه مثال .04

هـای خطـی تعمـیم یافتـه، رگرسیون لوجستیک، رگرسیون پواسن و مدل STATA ایو

 STATA ایو Rها، آشنایی با نحوه اجرا در نرم افزارهای آماری ارائه مثال

، هـاهـای نـوین، ارائـه مثـالمعرفی برخی مقالات پنج ساله اخیر بمنظور آشنایی با حـوزه .05

   STATA ایو Rآشنایی با نحوه اجرا در نرم افزارهای آماری 

 

 

 

 هدف کلی جلسه اول:

 ایو Rها، آشنایی با نحوه اجرا در نرم افزارهای آماری رگرسیون خطی با یک پیشگو، ارائه مثال
STATA 

 اهداف ویژه جلسه اول: 

 رگرسیون خطی سازه با توزیع خطای نامشخص -0

 برآورد تابع رگرسیونی -2

 رگرسیونی با خطای دارای توزیع نرمال مدل -3

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 در قالب مثال و بصورت شفاهی و عملی موضوعات مورد بحث را توضیح و تبیین نماید. .0

 

 :دومهدف کلی جلسه 

افزارهای ها، آشنایی با نحوه اجرا در نرمنحوه استنباط در رگرسیون و تحلیل همبستگی، ارائه مثال

   STATAو  Rآماری 

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 1Bاستنباط درخصوص  .0

 0Bاستنباط درخصوص  .2

 برآورد فاصله مقادیر میانگین متغیر وابسته .3
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 باندهای اطمینان برای خط رگرسیونی .4

 رویکرد آنالیز واریانسی به رگرسیون .5

 های همبستگی نرمالمدل .6

 تست خطی عمومی .7

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

به تعریف مفاهیم تدریس شده پرداخته و بطور عملی به تحلیل و در قالب یک مثال  -0

 تفسیر داده ها و اطلاعات مرتبط بپردازد.

 

 :سومهدف کلی جلسه 

 Rافزارهای آماری ها، آشنایی با نحوه اجرا در نرمارائه مثالمقادیر اصلاح و تشخیص در رگرسیون، 

   STATAو 

  :سوماهداف ویژه جلسه 

 ر پیشگوبررسی مقادیر متغی .0

 هابررسی مقادیر باقیمانده .2

 برای فقدان برازش Fآزمون  .3

 بررسی شکل تابع رگرسیونی .4

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

در قالب یک مثال به تعریف مفاهیم تدریس شده پرداخته و بطور عملی به تحلیل و -0

 تفسیر داده ها و اطلاعات مرتبط بپردازد.

 

 :چهارمهدف کلی جلسه 

ها، آشنایی با نحوه اجرا در ارائه مثالی همزمان و سایر موضوعات در تحلیل رگرسیون، هااستنباط

     STATAو  Rافزارهای آماری نرم

  :چهارماهداف ویژه جلسه 

  1Bو  0Bبرآورد همزمان  .0

 رگرسیون از مبدأ .2

 گیریاثر خطاهای اندازه .3

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 ریو تفس لیبه تحل یشده پرداخته و بطور عمل سیتدر میمفاه فیمثال به تعر کیدر قالب -0

 داده ها و اطلاعات مرتبط بپردازد.
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 :پنجمهدف کلی جلسه 

افزارهای ها، آشنایی با نحوه اجرا در نرمارائه مثالرویکرد ماتریسی به تحلیل رگرسیون خطی، 

   STATAو  Rآماری 
  :پنجماهداف ویژه جلسه 

 هامعرفی ماتریس .0

 هاص ماتریسانواع خا .2

 ها و بردارهای تصادفیماتریس .3

 برآورد حداقل مربعات پارامترهای رگرسیونی .4

 هامقادیر برآورد شده و باقیمانده .5

 

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 ریو تفس لیبه تحل یشده پرداخته و بطور عمل سیتدر میمفاه فیمثال به تعر کیدر قالب -0

 داده ها و اطلاعات مرتبط بپردازد.

 

 :ششمهدف کلی جلسه 

افزارهـای آمـاری ها، آشنایی با نحوه اجرا در نـرمارائه مثالرگرسیون چندگانه خطی )بخشی اول(، 

R  وSTATA    

 

  :ششماهداف ویژه جلسه 

 مدل عمومی رگرسیون در حالت ماتریسی .0

 برآورد ضرایب رگرسیونی .2

 نتایج آنالیز واریانس .3

 های بهبود و اصلاحشاخص .4

 

 جو قادر باشد:دانش انیپا در

 ریو تفسـ لیـبـه تحل یشده پرداخته و بطـور عملـ سیتدر میمفاه فیمثال به تعر کیدر قالب -0

 داده ها و اطلاعات مرتبط بپردازد.

 

 :هفتمهدف کلی جلسه 

 Rافزارهای آماری ها، آشنایی با نحوه اجرا در نرمارائه مثالرگرسیون چندگانه خطی )بخش دوم(، 

   STATAو 

  :هفتمژه جلسه اهداف وی

 مجموع مربعات اضافی .0
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 آزمون ضرایب رگرسیونی .2

 ضرایب تعیین جزئی .3

 مدل رگرسیون چندگانه استاندارد شده .4

 خطی چندگانه و اثرات آنهم .5

 

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 ریو تفس لیبه تحل یشده پرداخته و بطور عمل سیتدر میمفاه فیمثال به تعر کیدر قالب -0

 ات مرتبط بپردازد.داده ها و اطلاع

 

 :هشتمهدف کلی جلسه 

  امتحان میان ترم .8

 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 حل سوالات بصورت کتبی -0

  حل سوالات با بکارگیری نرم افزار -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

-ضمن اطلاع مدرس از روند یادگیری دانشجویان در حیطه های شناختی، عاطفی و روانی-

 ز به خود ارزیابی دست یابند.حرکتی، دانشجویان نی

 

 :نهمهدف کلی جلسه 

-ها، آشنایی بـا نحـوه اجـرا در نـرمارائه مثالهای رگرسیونی برای پیشگوهای کمی و کیفی، مدل

   STATAو  Rافزارهای آماری 

  :نهماهداف ویژه جلسه 

 ایهای رگرسیونی چندجملهمدل .0

 اثرات تعاملی در رگرسیون .2

 متغیرهای کاذب نکاتی درخصوص استفاده از .3

 مقایسه چند تابع رگرسیونی  .4

 

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 ریو تفس لیبه تحل یشده پرداخته و بطور عمل سیتدر میمفاه فیمثال به تعر کیدر قالب -0

 داده ها و اطلاعات مرتبط بپردازد.

 

 :دهمهدف کلی جلسه 

ها، آشنایی با نحوه اجـرا ارائه مثال ساختن مدل رگرسیونی )بخش اول(، انتخاب مدل و اعتباریابی،
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    STATAو  Rافزارهای آماری در نرم

  :دهماهداف ویژه جلسه 

 معیارهای انتخاب مدل .0

 های جستجوی اتوماتیک در انتخاب مدلشیوه .2

 اعتیاریابی مدل .3

 

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 ریو تفس لیبه تحل یشده پرداخته و بطور عمل سیتدر میمفاه فیمثال به تعر کیدر قالب -0

 داده ها و اطلاعات مرتبط بپردازد.

 

 :یازدهمهدف کلی جلسه 

-هـا، آشـنایی بـا نحـوه اجـرا در نـرمارائه مثالها، ساختن مدل رگرسیونی )بخش دوم(، تشخیص

   STATAو  Rافزارهای آماری 

  :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 متغیر وابسته هایمشخص کردن داده .0

 های متغیر مستقلمشخص کردن داده .2

 هاپیدا کردن مقادیر مؤثر مشاهده .3

 خطی چندگانه و راههای تشخیص آنهم .4

 

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 ریو تفس لیبه تحل یشده پرداخته و بطور عمل سیتدر میمفاه فیمثال به تعر کیدر قالب -0

 داده ها و اطلاعات مرتبط بپردازد.

 

 :دهمدوازهدف کلی جلسه 

 Rها، آشنایی با نحوه اجرا در نرم افزارهای آماری ساختن مدل رگرسیونی )بخش سوم(، ارائه مثال

 STATAو 

  :دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 های خطای نامساویواریانس .0

 های بهبود برای موارد مؤثرشاخص .2

 رگرسیون ناپارامتری .3

 انداردهای غیر استهای بهبود برای ارزیابی دقت در موقعیتشاخص .4

 

 دانشجو قادر باشد: انیپا در
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 ریو تفس لیبه تحل یشده پرداخته و بطور عمل سیتدر میمفاه فیمثال به تعر کیدر قالب -0

 داده ها و اطلاعات مرتبط بپردازد.

 

 :سیزدهمهدف کلی جلسه 

 ها، آشـنایی بـا نحـوه اجـرا در نـرم افزارهـایهای سری زمانی، ارائه مثالخود همبستگی در داده

 STATAو  Rآماری 

  :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 مدل خطای اتورگرسیو رتبه اول .0

 واتسون –آزمون دوربین  .2

 بینی با خطاهای خود همبستهپیش .3

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 ریو تفس لیبه تحل یشده پرداخته و بطور عمل سیتدر میمفاه فیمثال به تعر کیدر قالب -0

 ردازد.داده ها و اطلاعات مرتبط بپ
 

 :چهاردهمهدف کلی جلسه 

و  Rها، آشنایی با نحـوه اجـرا در نـرم افزارهـای آمـاری آشنایی با رگرسیون غیرخطی، ارائه مثال
STATA 

  :چهاردهماهداف ویژه جلسه 

 های غیرخطیمعرفی رگرسیون .0

 برآورد حداقل مربعات در رگرسیون غیرخطی .2

 های اصلاحساخت مدل و شاخص .3
 

 ادر باشد:دانشجو ق انیپا در

 ریو تفس لیبه تحل یشده پرداخته و بطور عمل سیتدر میمفاه فیمثال به تعر کیدر قالب -0

 داده ها و اطلاعات مرتبط بپردازد.
 

 :پانزدهمهدف کلی جلسه 

و  Rهـا، آشـنایی بـا نحـوه اجـرا در نـرم افزارهـای آمـاری معرفی شبکه های عصبی، ارائه مثـال
STATA 

  :همپانزد اهداف ویژه جلسه

 های عصبیبرآوردیابی پارامترها در شبکه .0

 های اجرای شبکه عصبیمعرفی روش .2

 

 دانشجو قادر باشد: انیپا در
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 ریو تفس لیبه تحل یشده پرداخته و بطور عمل سیتدر میمفاه فیمثال به تعر کیدر قالب -0

 داده ها و اطلاعات مرتبط بپردازد.

 

 :شانزدهمهدف کلی جلسه 

هـا، آشـنایی بـا های خطی تعمیم یافته، ارائه مثـالگرسیون پواسن و مدلرگرسیون لوجستیک، ر

 STATAو  Rنحوه اجرا در نرم افزارهای آماری 

  :شانزدهماهداف ویژه جلسه 

 های رگرسیونی با پاسخ دو حالتهمدل .0

 گونهCتوابع پاسخ  .2

 رگرسیون لوجستیک چندگانه .3

 های نیکویی برازشآزمون .4

 پیشگویی مشاهده جدید .5

 ون لوجستیک چندحالتهرگرسی .6

 رگرسیون پواسن .7

 

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 ریو تفس لیبه تحل یشده پرداخته و بطور عمل سیتدر میمفاه فیمثال به تعر کیدر قالب -0

 داده ها و اطلاعات مرتبط بپردازد.

 

 :هفدهمهدف کلی جلسه 

هـا، آشـنایی بـا وین، ارائه مثـالهای نمعرفی برخی مقالات پنج ساله اخیر بمنظور آشنایی با حوزه

   STATAو  Rنحوه اجرا در نرم افزارهای آماری 

  :هفدهماهداف ویژه جلسه 

 ها و مجلات تخصصیمعرفی سایت .0

 های موجودسازی اجرای مجدد بر روی دادهبحث و تبادل نظر در جهت مشابه .2

 

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 ریو تفس لیبه تحل یشده پرداخته و بطور عمل سیرتد میمفاه فیمثال به تعر کیدر قالب -0

 داده ها و اطلاعات مرتبط بپردازد.

 

 

 

 منابع:
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 .آخرین چاپ .محمد ک، ملک افضلی ح، روشهای آماری و شاخص هـای بهداشـتی -4

 1368.انتشارات امیرکبیر  .. اصول و روشهای آمار زیستی. ترجمه دکتر سید محمدتقی آیت الهیددانیل وو  -5

 .آخرین چاپ
 

 تدریس:روش 
 سخنرانی، نمایش اسلاید، حل تمرین، پرسش و پاسخ

 وسایل آموزشی :
 کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت بورد و ماژیک

 

 سنجش و ارزشیابی

سهم از نمره کل)بر  روش آزمون

 حسب درصد(

 ساعت تاریخ

آزمون میان 

 ترم

 - م درسهشتجلسه  05 تشریحی

حل تمرینات 

 و ارائه کلاسی

 درسی های

ارزیابی مستمر در  05 ریحیتش

ارائه  –طی دوره 

 کلاسی

- 

آزمون پایان 

 ترم

 - - 61 تشریحی

حضور فعال 

 در کلاس

- 01 - - 

 مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو:
 موقع سر کلاسحضور مرتب و به  -0

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

 مشارکت فعال در مباحث درسی -3

 پروژه تهیه و ارائه -4

 دانشکده: EDOنام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول       نام و امضای مدرس:  

 ویا صفریردکتر                                            دکتر افشین الماسیدکتر افشین الماسی           
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 :                                   تاریخ ارسال :تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال

 □ رخی  □با تدوین شده   بله نیاول یطرح درس برا اآی
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 (3) زیستیآمار  : روشهایجدول زمانبندی درس                 

 01-03شنبه یک روز و ساعت جلسه :              

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه 

0 
21/00/98 

 

ها، آشنایی با نحـوه طی با یک پیشگو، ارائه مثالرگرسیون خ

 STATA ایو Rاجرا در نرم افزارهای آماری 
 دکتر الماسی

2 
27/00/98 

 

نحوه استنباط در رگرسیون و تحلیل همبسـتگی، ارائـه 

 Rافزارهـای آمـاری ها، آشنایی با نحوه اجرا در نرممثال

 STATA ایو

 دکتر الماسی

3 
4/02/98 

 

ها، آشنایی ارائه مثالح و تشخیص در رگرسیون، مقادیر اصلا

 STATA ایو Rافزارهای آماری با نحوه اجرا در نرم
 دکتر الماسی

4 
00/02/98 

 

هــای همزمــان و ســایر موضــوعات در تحلیــل اســتنباط

-ها، آشنایی با نحـوه اجـرا در نـرمارائه مثالرگرسیون، 

 STATA ایو Rافزارهای آماری 

 دکتر الماسی

5 
08/02/98 

 

-ارائه مثـالرویکرد ماتریسی به تحلیل رگرسیون خطی، 

 ایـو Rافزارهـای آمـاری ها، آشنایی با نحوه اجرا در نرم
STATA 

 دکتر الماسی

6 
25/02/98 

 

ها، آشنایی ارائه مثالرگرسیون چندگانه خطی )بخشی اول(، 

   STATAو  Rافزارهای آماری با نحوه اجرا در نرم
 دکتر الماسی

7 
26/02/97 

 

ها، آشـنایی ارائه مثالرگرسیون چندگانه خطی )بخش دوم(، 

   STATAو  Rافزارهای آماری با نحوه اجرا در نرم
 دکتر الماسی

 دکتر الماسی متحان میان ترما 07/0/99 8

9 
24/0/99 

 

ارائـه های رگرسیونی برای پیشـگوهای کمـی و کیفـی، مدل

و  Rزارهـای آمـاری افها، آشنایی با نحـوه اجـرا در نـرممثال

STATA   

 دکتر الماسی

01 
30/0/99 

 

ــدل و  ــاب م ــش اول(، انتخ ــیونی )بخ ــدل رگرس ــاختن م س

افزارهای ها، آشنایی با نحوه اجرا در نرمارائه مثالاعتباریابی، 

   STATAو  Rآماری 

 دکتر الماسی

00 
7/2/99 

 

ارائـه هـا، ساختن مـدل رگرسـیونی )بخـش دوم(، تشـخیص

و  Rافزارهـای آمـاری یی با نحـوه اجـرا در نـرمها، آشنامثال

STATA   

 دکتر الماسی

02 
04/2/99 

 

ها، آشـنایی ساختن مدل رگرسیونی )بخش سوم(، ارائه مثال

 STATAو  Rبا نحوه اجرا در نرم افزارهای آماری 
 دکتر الماسی

03 
20/2/99 

 

هـا، هـای سـری زمـانی، ارائـه مثـالخود همبستگی در داده

ــا ــنایی ب ــاری  آش ــای آم ــرم افزاره ــرا در ن ــوه اج و  Rنح

STATA 

 دکتر الماسی

04 
28/2/99 

 

ها، آشنایی با نحـوه آشنایی با رگرسیون غیرخطی، ارائه مثال

 STATAو  Rاجرا در نرم افزارهای آماری 
 دکتر الماسی
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05 
 

4/3/99 
ها، آشنایی با نحوه اجـرا عرفی شبکه های عصبی، ارائه مثالم

 STATAو  Rآماری  در نرم افزارهای
 دکتر الماسی

06 
00/3/99 

 

هـای خطـی رگرسیون لوجستیک، رگرسیون پواسـن و مـدل

هـا، آشـنایی بـا نحـوه اجـرا در نـرم تعمیم یافته، ارائه مثـال

 STATAو  Rافزارهای آماری 

 دکتر الماسی

07 
08/3/99 

 

معرفی برخی مقالات پـنج سـاله اخیـر بمنظـور آشـنایی بـا 

ها، آشنایی بـا نحـوه اجـرا در نـرم ارائه مثالهای نوین، حوزه

   STATAو  Rافزارهای آماری 

 دکتر الماسی

 

 
  


