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٭هدف کلی درس :آشٌبیی داًشجَ بب رٍشْبی ًسبتب پيشزفتِ آهبری در اپيدهيَلَصی برزای رزاحری ،تحليرل ٍ رٌترزل ه ردٍ
رٌٌدّب بکبر هی رٍد.
٭اهداف اختصاصی درس :در ایي درس داًشجَ ببید :
 - 1رگزسيَى خطی چٌدگبًِ را اًجبم دّد ٍ ضزیب ّوبستگی جشیی را هحبسبِ ًوبید.
 -2هَارد استفبدُ اس آًبليش رَاریبًس را بداًد ٍ بتَاًد آًزا بزرٍی دادُ ّب بکبر گيزد.
 -3بب رگزسيَى لَجستيک آشٌب گزدد ٍ بتَاًد آًزا بکبر گيزد ٍ تفسيز ضزایب هتغيزّب در ایي رگزسيَى را بداًد.
ً -4حَُ بکبرگيزی هتغيزّبی ريفی در هدلْبی رگزسيَى را بب بکبرگيزی هتغيزّبی ًشبًگز بداًد.
 -5اثز هتقببل بيي هتغيزّب را بشٌبسد ٍ ًحَُ بکبرگيزی آى در هدلْبی رگزسيَى را بداًد.
 -6آهبرُ ًسبت درستٌوبیی را بشٌبسد ٍ بتَاًد اس آى در هقبیسِ هدلْبی آهبری روک بگيزد.
 -7بب هفَْم ًيکَیی بزاس
 -8بب ه دٍ

آشٌب گزدد ٍ ًحَُ هحبسبِ شبخص  AICرا بداًد.

شدى اثز هتغيزّب در هدلْبی رگزسيَى آشٌب گزدد ٍ اًَاع ه دٍ

 -9بب ًحَُ رٌتزل اثز هتغيزّبی ه دٍ

رٌٌدگی را بداًد.

رٌٌدُ تَسط هدلْبی رگزسيَى چٌدگبًِ آشٌب گزدد.

 -10بب رگزسيَى پَاسي آشٌب گزدد ٍ آًزا بز رٍی یک ًوًَِ دادُ بکبرگيزد .
 -11بب دادُ ّبی بقب ،هفبّين تحليل بقب آشٌب گزدد .هٌحٌی ربپالى هبیز را رسن ًوبید.
 -12بب رٍشْبی تحليل دادُ ّبی بقب آشٌب گزدد ٍ هدل رگزسيَى ربرس را بزرٍی یک سزی دادُ بقب پيبدُ ًوبید.

ػٌَاى هطبلب

جلسِ

سبػت

1

10-12

2

10-12

هدل آًبليش رَاریبًس ،هَارد استفبدُ ٍ بزآٍرد پبراهتزّب.

3

10-12

هدل رگزسيَى لَجستيک  ،تفسيز ضزایب  ،خطز ًسبی ٍ تفسيزآى.

4

10-12

ًحَُ بکبرگيزی هتغيزّبی ريفی در هدل ّبی رگزسيَى.

5

10-12

بکبرگيزی ٍ تفسيز اثز هتقببل در هدلْبی رگزسيَى.

6

10-12

آهبرُ ًسبت درستٌوبیی ٍ هقبیسِ هدلْب بز اسبس آى .هؼيبر ًيکَیی بزاس

7

10-12

ه دٍشگزی  ،تش يص ٍ رٌتزل ه دٍشگزی.

8

10-12

رٌتزل هتغيزّبی هداخلِ گز بَسيلِ هدل رگزسيَى خطی چٌدگبًِ.

9

10-12

رٌتزل هتغيزّبی هداخلِ گز بَسيلِ هدل رگزسيَى لَجستيک چٌدگبًِ.

10

10-12

اًَاع ه دٍ

11

10-12

هؼزفی دادُ ّبی رَلی ٍ هدلْبی ػوَهی خطی .هؼزفی پزٍصُ،

12

10-12

هدل رگزسيَى پَاسي ٍ تفسيز پبراهتزّبی هدل.

13

10-12

هدل لگبریتن دٍجولِای ،هقبیسِ شبخصّبی ًسبت ب ت ٍ ًسبت خطز.

14

10-12

هفبّين تحليل بقب ،دادُ ّبی بقب ٍ اًَاع آى .تببغ بقب  ،تببغ خطز

15

10-12

هٌحٌی بقبی ربپالى هبیز ،آسهَى لگ رًک .هدل رگزسيَى ربرس در بقب -تفسيز پبراهتزّبی هدل.

16

10-12

ارائِ چٌد ًوًَِ تحليل بقب در هطبلؼبت اپيدهيَلَصی (سويٌبر)

17

10-12

ارائِ پزٍصُ ّب ٍ رفغ اشکبل

هقدهِ ٍ ارائِ رزح درس ،هردل رگزسريَى خطری چٌدگبًرِ  ،تفسريز ضرزایب رگزسريَى ،ضرزیب
ّوبستگی جشیی.

رٌٌدگی ،تبثيز تصبدفیسبسی در ه دٍ

. AIC

رٌٌدگی.
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