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 به نام خدا

 بهداشتدانشکده 

 طرح درس

 

  بقا در تحقیقات پزشکی هایدادهتحلیل عنوان درس : 

 دومترم  آمار زیستیکارشناسی ارشد دانشجویان مخاطبان: 

 دانشکده بهداشت 8-10ساعت  هادوشنبه فراگیر: سؤاالتاعت پاسخگویی به س             واحد تئوری  3: تعداد واحد

            1399-1400 هر هفته  نیمسال دوم شنبه 08:00 – 10:00ساعت : زمان ارائه درس

 بهداشتدانشکده محل برگزاری: 

 و استنباط (2روشهای آمارزیستی ) :نیازپیشمشخص بودن            هاشمیان امیرحسیندکتر مدرس: 

  

 : رسهدف کلی د

مخاطره، برآورد تابع بقاء یا  هایمیزان سانسور شدگیزمان تا پیشامد شامل  هایدادهدر تحلیل  شدهاستفاده هایروششناخت مفاهیم و 

سیون و کاربرد زمان بقا در  هایروشمخاطره،  ناپارامتری، پارامتری و  هایسازیمدلاپیدمیولوژی و بالینی دز جهت انجام  هایتحلیلرگر

 نیمه پارامتری بقاء

 

 اهداف کلی جلسات:

 های بقا و انواع سانسورداده هایمشخصها آشنایی دانشجو ب (1

 هاهای بقا، چگالی و خطر و روابط بین آنتعاریف تابعآشنایی دانشجو با  (2

 های بقاء، چگالی و خطربرآورد تابعآشنایی دانشجو با  (3

 عمر ضربی)کاپالن مایر(، جدولهای ناپارامتری برآورد توابع بقاء شامل برآورد حد حاصلروشآشنایی دانشجو با  (4

 روش کاپالن مایرآشنایی دانشجو با  (5

 برازش مدل مخاطرات متناسب کاکس )قسمت اول(آشنایی دانشجو با  (6

 برازش مدل مخاطرات متناسب کاکس )قسمت دوم(آشنایی دانشجو با  (7

 برازش مدل مخاطرات متناسب کاکس )قسمت سوم(آشنایی دانشجو با  (8

 خطرات متناسب ارزیابی برقراری مفروضات مدلآشنایی دانشجو با  (9

 یافته جهت متغیرهای وابسته به زمانمدل کاکس تعمیمآشنایی دانشجو با  (10

 های پارامتری بقاءها جهت مدلبررسی توزیع دادهآشنایی دانشجو با  (11

 مخاطره جمعی بقاء )مدل لین ینگ، مدل آلن( هایمدلآشنایی دانشجو با  (12

 پارامتری و نیمه پارامتری بقاء در حضور متغیر شکنندگی هایمدلآشنایی دانشجو با  (13

 بازگشتی هایدادهآشنایی دانشجو با  (14

 های خطر رقابتیمدل آشنایی دانشجو با (15

 افزار موردنیازیادگیری نرم (16

 افزار موردنیازیادگیری نرم (17

 

 

 :اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 های بقاهایی از دادههای بقا، انواع سانسور، مثالدادههای مشخصههدف کلی جلسه اول: 

 اهداف ویژه رفتاری جلسه اول: 

 تعریف بقا و داده های مرتبط با آن -1

 تعریف سانسور و انواع آن -2

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را بشناسند.  های بقاداده 1-1

 انواع سانسور را تشخیص دهند. 1-2
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 هابقا، چگالی و خطر و روابط بین آن هایتعاریف تابع: دومهدف کلی جلسه 

 : دوماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 تعریف توابع بقا  -1

 تعریف توابع چگالی و مخاطره -2

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را بشناسند.  های بقاداده 2-1

 توابع بقا را بشناسند. 2-2

 توابع چگالی را برحسب توابع بقا و برعکس بیان کنند. 2-3

 ها شناخته و بیان کنند.دادهتوابع مخاطره را برحسب  2-4

 

 بقاء، چگالی و خطر هایتابعبرآورد : هدف کلی جلسه سوم

 اهداف ویژه رفتاری جلسه سوم: 

 تعریف برآورد توابع بقا  -1

 تعریف برآورد توابع چگالی و مخاطره  -2

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 بقا را بشناسند. توابعبرآوردهای  3-1

 مخاطره را بشناسند.برآوردهای توابع چگالی و  3-2

 

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

  اهداف ویژه رفتاری جلسه چهارم:

 تعریف جدول عمر -1

 تعریف روش کاپالن مایر -2

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اولیه و توصیفی جدول عمر را انجام دهند. هایتحلیل 4-1

 اولیه و توصیفی کاپالن مایر را انجام دهند. هایتحلیل 4-2

 

 روش کاپالن مایر: هدف کلی جلسه پنجم

 اهداف ویژه رفتاری جلسه پنجم: 

 آموزش نحوه ورود اطالعات بقا در نرم افزار -1

 آموزش استفاده از روش کاپالن مایر -2

 مخاطرهبرآورد توابع بقا و  -3

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 و متغیرهای کمکی( را به کامپیوتر وارد کنند سانسور شدگیانواع متغیر )زمان، رخداد و  5-1

 کنند. وتحلیلتجزیهرا  هادادهبقا به کامپیوتر، با استفاده از روش کاپالن مایر  هایدادهپس از ورود  5-2

 کاپالن مایر برآورد کنند.تابع بقا و مخاطره را با استفاده از روش  5-3

 تابع بقا و مخاطره را با استفاده از روش کاپالن مایر رسم کنند. 5-4

 

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

 اهداف ویژه رفتاری جلسه ششم: 

 مدل مخاطرات متناسب کاکسآشنایی دانشجو با  -1

 مدل مخاطرات متناسب کاکس  MLEبرآوردهای آشنایی دانشجو با  -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 بقا را ذکر نمایند. هایدادهاهمیت استفاده از مدل خطرات متناسب در تحلیل  6-1
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 دالیل رایج بودن استفاده از مدل کاکس در تحلیل بقا را توضیح دهند. 6-2

 بیاورند. به دستدر مدل کاکس را  MLEبرآوردگرهای  6-3

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

 

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

 اهداف ویژه رفتاری جلسه هفتم: 

 دلیل محاسبه نسبت مخاطره آشنایی دانشجو با -1

 برآوردهای فاصله ای پارامترها آشنایی دانشجو با -2

 :دانشجو قادر باشددر پایان 

 دلیل محاسبه نسبت مخاطره در مقابل عدم محاسبه میزان مخاطره را ذکر نمایند. 7-1

 زش شده را توضیح دهند.اپارامترهای بر ایفاصلهروش برآورد  7-2

 نمایند. وتحلیلتجزیهبقاء را  هایدادهاز پارامترها،  ایفاصلهآوردن برآورد  به دستبرای  7-3

 

 برازش مدل مخاطرات متناسب کاکس )قسمت سوم(: هدف کلی جلسه هشتم

 اهداف ویژه رفتاری جلسه هشتم: 

 اهمیت نقش همکنش را در مدل کاکس آشنایی دانشجو با -1

 تفسیر پارامترهای برازش شده آشنایی دانشجو با -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 اهمیت نقش همکنش را در مدل کاکس ذکر نمایند. 8-1

 شده را توضیح دهند.تفسیر پارامترهای برازش  8-2

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

 

 

 ارزیابی برقراری مفروضات مدل خطرات متناسب: هدف کلی جلسه نهم

 اهداف ویژه رفتاری جلسه نهم: 

 مفروضات مدل خطرات متناسب آشنایی دانشجو با -1

 روش بررسی برقراری مفروضات مدل خطرات متناسب آشنایی دانشجو با -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 اهمیت برقراری مفروضات مدل خطرات متناسب را ذکر نمایند. 9-1

 مفروضات مدل خطرات متناسب را ذکر نمایند. 9-2

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

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

 

 جهت متغیرهای وابسته به زمان یافتهتعمیممدل کاکس : هدف کلی جلسه دهم

 اهداف ویژه رفتاری جلسه دهم: 

 یافتهاهمیت استفاده از مدل کاکس تعمیم آشنایی دانشجو با -1

 یافتهبرازش مدل کاکس تعمیمروش  آشنایی دانشجو با -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 جهت متغیرهای وابسته به زمان را توضیح دهند. یافتهتعمیماهمیت استفاده از مدل کاکس  10-1

 را توضیح دهند. یافتهتعمیمروش برازش مدل کاکس  10-2

 کنند. وتحلیلتجزیهبقا را  هایداده، یافتهتعمیمکاکس  یسازمدلجهت  10-3

 

 بقاءپارامتری  هایمدلجهت  هادادهبررسی توزیع : جلسه یازدهم هدف کلی

 اهداف ویژه رفتاری جلسه یازدهم: 
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 های پارامتری بقاءمدل آشنایی دانشجو با -1

 های پارامتری بقاءتفسیر پارامتریک هر یک از توزیع آشنایی دانشجو با -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 پارامتری بقاء را ذکر نمایند. هایمدلاهمیت استفاده از  11-1

 پارامتری بقاء را فهرست کنند. هایمدلانواع  11-2

 پارامتری بقاء را توضیح دهند. هایتوزیعتفسیر پارامتریک هر یک از  11-3

 کنند. وتحلیلتجزیهپارامتری  هایمدلبقاء را با استفاده از  هایداده 11-4

 

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

 : دوازدهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 های مخاطره جمعی بقاء و اهمیت آنهاانواع مدل آشنایی دانشجو با -1

 های مخاطره جمعی بقاءدلیل استفاده از انواع مدل آشنایی دانشجو با -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 بقا را بدانند. هایدادهاهمیت استفاده از مخاطره جمعی در تحلیل  12-1

 مخاطره جمعی بقاء را فهرست کنند. هایمدلانواع  12-2

 مخاطره جمعی بقاء را توضیح دهند. هایمدلدلیل استفاده از  12-3

 وتحلیل کنند.مخاطره جمعی بقاء تجزیه هایمدلهای بقاء را با استفاده از داده 12-4

 

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

 اهداف ویژه رفتاری جلسه سیزدهم: 

 یشکنندگ مفهوم آشنایی دانشجو با -1

 بقاء. یو جمع یضرب یهادر مدل یمؤلفه شکنندگ یبررس یتاهم آشنایی دانشجو با -2

 یتوابع مؤلفه شکنندگ انواع آشنایی دانشجو با -3

 .یو جمع یضرب یشکنندگ یهابقاء را با استفاده از مدل هایداده وتحلیلیهتجز آشنایی دانشجو با -4

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مفهوم شکنندگی را توضیح دهند. 13-1

 ضربی و جمعی بقاء را ذکر نمایند. هایمدلشکنندگی در  مؤلفهاهمیت بررسی  13-2

 شکنندگی را فهرست نمایند. مؤلفهانواع توابع  13-3

 کنند. وتحلیلتجزیهشکنندگی ضربی و جمعی  هایمدلبقاء را با استفاده از  هایداده 13-4

 

 بازگشتی هایداده: هدف کلی جلسه چهاردهم

 اهداف ویژه رفتاری جلسه چهاردهم: 

 .بقا یبازگشت یهاداده یلتحل یتاهم آشنایی دانشجو با -1

 .بقا یمدل بازگشت یپارامترها وتحلیلیهتجزو  تفسیر آشنایی دانشجو با -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 بازگشتی بقا را ذکر نمایند. هایدادهاهمیت تحلیل  14-1

 تفسیر پارامترهای مدل بازگشتی بقا را توضیح دهند. 14-2

 کنند. وتحلیلتجزیهبازگشتی بقا را  هایداده 14-3

 

 رقابتی خطرهای معرفی مدل: هدف کلی جلسه پانزدهم

 اهداف ویژه رفتاری جلسه پانزدهم: 

 .بقاء یهاداده یلمدل مخاطرات چندگانه در تحل یتاهم آشنایی دانشجو با -1

 ی.مخاطرات چندگانه رقابت یهامدل انواع آشنایی دانشجو با -2

 .چندگانه یبقا با رخدادها هایوتحلیل دادهیهتجز آشنایی دانشجو با -3
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 :در پایان دانشجو قادر باشد

 بقاء ذکر نمایند هایدادهاهمیت مدل مخاطرات چندگانه را در تحلیل  15-1

 رقابتی را فهرست کنند.مخاطرات چندگانه  هایمدلانواع  15-2

 کنند. وتحلیلتجزیهبقا با رخدادهای چندگانه را  هایداده 15-3

 

 ارائه پروژه: هدف کلی جلسه شانزدهم

 اهداف ویژه رفتاری جلسه شانزدهم: 

 SPSSافزار آماری آشنایی با نرم -1

 :باشددر پایان دانشجو قادر 

 بقا انجام دهند. هایدادهرا با  SPSSآماری  افزارنرمکار با 

 

 هدف کلی جلسه هفدهم: ارائه پروژه

 اهداف ویژه رفتاری جلسه هفدهم: 

 SPSSافزار آماری آشنایی با نرم -1

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 بقا انجام دهند. هایدادهرا با  SPSSآماری  افزارنرمکار با 

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

2- Hosmer, Lemeshow. Applied Survival Analysis. 

  روش تدریس:

 پرسش و پاسخ، حل تمرین، onlineاستفاده از دیتا و اینترنت ، سخنرانی با ارائه پاورپوینت

 وایت بورد و ماژیککامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  :آموزشی وسایل

 

 

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

  در طی ترم نمره 5/1حداکثر  تشریحی کوئیز

  تا روز امتحان وقت دارند نمره 5 تشریحی کار عملی

   نمره 15 تشریحی یا تستی  ترمیانآزمون پا

 

 مقررات و انتظارات از دانشجو:

 کالسموقع سر حضور مرتب و به -1

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

 مشارکت فعال در مباحث درسی -3

 تهیه و ارائه پروژه  -4

 

 نام و امضای مدرس:

 دکتر امیرحسین هاشمیان

 نام و امضای مدیر گروه:

 دکتر افشین الماسی

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول 

 صفریرویا دکتر 

 تاریخ ارسال: تاریخ ارسال: تاریخ تحویل:

 تایید مدیر گروه و امضا:   خیر   آیا طرح برای اولین بار تدوین شده بله 
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 بندی درسجدول زمان

 روز و ساعت جلسه

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 دکتر هاشمیان های بقا و انواع سانسورداده هایمشخصه  1

 دکتر هاشمیان هابین آنهای بقا، چگالی و خطر و روابط تعاریف تابع  2

 دکتر هاشمیان های بقاء، چگالی و خطربرآورد تابع  3

 دکتر هاشمیان ضربی)کاپالن مایر(، جدول عمرهای ناپارامتری برآورد توابع بقاء شامل برآورد حد حاصلروش  4

 دکتر هاشمیان روش کاپالن مایر  5

 دکتر هاشمیان برازش مدل مخاطرات متناسب کاکس )قسمت اول(  6

 دکتر هاشمیان برازش مدل مخاطرات متناسب کاکس )قسمت دوم(  7

 دکتر هاشمیان برازش مدل مخاطرات متناسب کاکس )قسمت سوم(  8

 دکتر هاشمیان ارزیابی برقراری مفروضات مدل خطرات متناسب  9

 دکتر هاشمیان یافته جهت متغیرهای وابسته به زمانمدل کاکس تعمیم  10

 دکتر هاشمیان های پارامتری بقاءها جهت مدلبررسی توزیع داده  11

 دکتر هاشمیان مخاطره جمعی بقاء )مدل لین ینگ، مدل آلن( هایمدل  12

 دکتر هاشمیان پارامتری و نیمه پارامتری بقاء در حضور متغیر شکنندگی هایمدل  13

 دکتر هاشمیان بازگشتی هایداده  14

 دکتر هاشمیان خطر رقابتیهای مدل  15

 دکتر هاشمیان SPSSآموزش   16

 دکتر هاشمیان SPSSآموزش   17

 

 


