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ّذف کلی درس :رٍضْای استفادُ اس استٌثاط اهار سیستی در حالت دادُ ّای ساًسَر ضذُ ٍ یا تزیذُ ضذُ در هطالؼات پشضکی
اّذاف اختصاصی درس :در ایي درس داًطجَ تایذ تا دادُ ّای تقا ٍ تحلیل تقا آضٌا گزدد .آضٌایی تا ساًسَریٌگ ٍ اًَاع آى ،تَاتغ چگالی
،تَسیغ ٍ خطز در تقا ،تَاتغ تَسیغ هؼزٍف تقا ضاهل ًوایی ،گاهاٍ ،ایثَل ،لگ ًزهال ،لگ-لَجستیک ،تزآٍرد ًاپاراهتزی تاتغ تقا (تزآٍرد کاپالى
هایز) ،استفادُ اس ًزم افشار تزای تحلیل تقا ،فَاصل اطویٌاى تزای تاتغ تقا ،هقایسِ سهاى تقا تزای دٍ ٍ یا چٌذ گزٍُ ،آسهَى لگ رًک ،آسهَى
ٍیلکاکسَى ،هذل تٌذی تاتغ خطز ،هذل خطز هتٌاسة ٍ هطخصات آى ،هذل خطز هتٌاسة ٍایثَل ٍ کاکسً ،یکَیی تزاسش ٍ ارسیاتی
فزضیات هذل خطز هتٌاسة ،هذل خطز کاکس طثقِ تٌذی ،هذل خطز تا هتغیزّای ٍاتستِ تِ سهاى ،هذل خطز ضتاتٌذُ ٍ هطخصات آى ،هذل
خطز ریسکْای رقاتتی ،هذلْای خطز سهاى ّای تاسگطتی ،اس هْوتزیي اّذاف اختصاصی ایي در س خَاٌّذ تَد.

هٌاتغ اصلی درس (ػٌَاى کتاب ً ،ام ًَیسٌذُ  ،سال ٍ هحل اًتطارً ،ام ًاضز ،ضوارُ فصَل یا صفحات هَرد ًظز در ایي درس -در صَرتی
کِ هطالؼِ ّوِ کتاب یا ّوِ هجلذات آى تِ ػٌَاى هٌثغ ضزٍری ًثاضذ)
1- Collett, D. Modeling Survival Data in Medical Research. Second Ed. 2003.
2- Kelein, J. P., and Moeschberger, M. L. Survival Analysis; Second Ed. 2003.
3- Kleinbaum, D. G., Klein, M. Survival Analysis, A Self-Learning Text. Third Ed. 2012.
4- Machin, D., Cheung, Y. B., Parmar, M., Survival Analysis, A Practical Approach. Sec. Ed. 2006.
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آمادگی الزم
جلسه

ساعت

عنوان

دانشجویان قبل از
شروع کالس

1

8 - 11

هؼزفی دادُّای تقا ،ساًسَریٌگ ،اًَاع دادُّای تقا.

-

2

8 -11

هثالْایی اس دادُ ّای تقا ،تَاتغ چگالی تقا ،تَسیغ تقا ٍ خطز.

ارائِ هثال

3

8-11

دادُ ّای تقای تزیذُ ،تَاتغ تَسیغ هؼزٍف تقا ضاهل ًوایی ،گاهاٍ ،ایثَل ،لگً -زهال،

هطالؼِ ٍ حل توزیي

4
5
6

لگ-لَجستیک.

8 - 11

تزآٍرد ًاپاراهتزی تاتغ تقا ( تزآٍرد کاپالى هایز) ،تزآٍرد ًلسَى آلي.

هطالؼِ ٍ حل توزیي

8 - 11

تزآٍرد ًاپاراهتزی تاتغ خطز ،هقایسِ سهاى تقا تزای دٍ ٍ یا چٌذ گزٍُ ،آسهًَْای

هطالؼِ ٍ حل توزیي

لگرًک ٍ ٍیلکاکسَى.
8 - 11

تاتغ درستٌوایی تقا  ،ضکل کلی تاتغ درستٌوایی تقا در حالت ٍجَد دادُ ساًسَر ضذُ

هطالؼِ ٍ حل توزیي

ٍ تزیذُ ،تزاسش هذل خطز ًوایی.

7

8 - 11

هل تٌذی تاتغ خطز ٍایثَل ،هذل خطز هتٌاسة ٍ هطخصات آى.

اًجام پزٍصُ

8

8-11

هذل خطز هتٌاسة کاکس ٍ تزآٍرد پاراهتزّای آى.

اًجام پزٍصُ

9

8- 11

ًیکَیی تزاسش ٍ ارسیاتی فزضیات هذل خطز هتٌاسة.

هطالؼِ ٍ حل توزیي

10

8-11

هذل خطز کاکس طثقِ تٌذی  ،هذل خطز تا هتغیزّای ٍاتستِ تِ سهاى.

هطالؼِ ٍ حل توزیي

11

8-11

هذل خطز کاکس تؼوین یافتِ تزای هتغیزّای ٍاتستِ تِ سهاى.

هطالؼِ ٍ حل توزیي

12

8 -11

هذل خطز ٍایثَل ٍ هطخصات آى .هذل خطز ضتاتیذُ ٍ هطخصات آى.

هطالؼِ ٍ حل توزیي

13

8 -11

هذل خطز لگ-لجستیک ٍ هطخصات آى .هذل خطز لگً -زهال ٍ هطخصات آى،

هطالؼِ ٍ حل توزیي

14

8 -11

هذلْای خطز ضکٌٌذگی ٍ چٌذهتغیزُ تقاً .تیجِ یک هطالؼِ ضثیِساسی.

هطالؼِ ٍ حل توزیي

15

8 -11

هذل خطز قطؼِای ثاتت ،هؼزفی دادُّای ریسکْای رقاتتی ٍ تاسگطتی.

هطالؼِ ٍ حل توزیي

16

8 -11

هذل جوؼی خطز  ،تحلیل تیشی تقا.

هطالؼِ ٍ حل توزیي

17

8 -11

ارائِ پزٍصُ ّای درسی ٍ تحث ٍ تزرسی آًْا

-

تاریخ اهتحاى هیاى تزم  :در طَل تزم هطخص هی گزدد
سایز تذکز ّای هْن تزای داًطجَیاى :ػذم غیثت
اًجام درست ٍ تِ هَقغ تکالیف ٍ حضَر تِ هَقغ ّوزاُ تا آهادگی کاهل

تاریخ اهتحاى پایاى تزم :یک ضٌثِ  97/3/29ساػت 8

