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٭هدف کلی درس :آؽٌبیی داًؾجَ بب رٍؽْبی آهبری بِ هٌظَر تجشیِ ٍ تحليل دادُ ّبی پشؽکی بْذاؽتی ٍ هْابر

اعاتفبدُ اس

یک ًزم افشار آهبری ّوچَى  SPSSدر اًجبم رٍؽْبی آهبری
٭اهداف اختصاصی درس :در ایي درط داًؾجَ ببیذ :
 -1آسهًَْبی پبراهتزی ٍ ًب پبراهتزی را بؾٌبعذ .پيؼ فزضْبی آسهًَْبی پبراهتزی را بذاًذ.
 -2هَارد کبربزد آسهَى آًبليش ٍاریبًظ را بذاًذ بب فزضيب
ً -3حَُ بزرعی تَسیغ هؾبّذا

آى آؽٌب گزدد ٍ آًزا اًجبم دّذ.

را بذاًذ.

 -4سهبى اعتفبدُ اس آًبليش ٍاریبًظ ًبپبراهتزی را بذاًذ ٍ اًزا اًجبم دّذ.
 -5آسهَى اًبليش ٍاریبًظ دٍ ػبهلی را بؾٌبعذ ٍ اًزا اًجبم دّذ.
 -6هَارد اعتفبدُ اس آًبليش ٍاریبًظ هؾبّذا

تکزار ؽذُ را بذاًذ ٍ ایي آسهَى را در جبی هٌبعب بکبر ببٌذد.

 -7بب آسهَى فزایذ هي آؽٌب گزدد ٍ بتَاًذ آًزا اًجبم دّذ.
 -8ؽبخصْبی احتوبلی تؾخيص طبی ّوچَى حغبعيتٍ ،یضگی ،ارسػ اخببری هثبت ٍارسػ اخببری هٌفی را هحبعبِ ًوبیذ.
هٌحٌی  ٍ ROCکبربزد اًزا بذاًذ.
 -9هفَْم ّوبغتگی بيي دٍ هتغيز را بذاًذ ٍ بب ضزایب ّوبغتگی پيزعي ٍ اعپيزهي آؽٌب گزدد ٍ بتَاًذ آًزا هحبعبِ ًوبیذ.
 -10هفَْم رگزعيَى را بذاًذ ٍ بتَاًذ رگزعيَى خطی عبدُ را بز دادُ ّب بزاسػ دادُ ٍ پبراهتزّبی آًزا بذعت آٍرد.
 -11رگزعيَى خطی چٌذگبًِ را اًجبم دّذ ٍ ضزیب ّوبغتگی جشیی را هحبعبِ ًوبیذ.
 -12هَارد اعتفبدُ اس آًبليش کَاریبًظ را بذاًذ ٍ بتَاًذ آًزا بزرٍی دادُ ّب بکبر گيزد.
 -13بب رگزعيَى لَجغتيک آؽٌب گزدد ٍ بتَاًذ آًزا بکبر گيزد ٍ تفغيز ضزایب هتغيزّب در ایي رگزعيَى را بذاًذ.
 -14بب هفبّين تحليل بقب ٍ هذلْبی بقب آؽٌب گزدد.
 -15رٍؽْبی آهبری فَق را بب یک ًزم افشار آهبری ّوچَى  SPSSاًجبم دّذ.

ؽوبرُ

عبػت

ػٌَاى هطبلب

1

13-15

هقذهِ ٍ ارائِ طزح درط ،هؼزفی تَسیغ هجذٍر کبی ٍ تَسیغ  ، Fآسهَى بزابزی ٍاریبًظ دٍ گزٍُ.

2

13-15

آسهَى کلوَگزٍف بزای بزرعی تَسیغ دادُ ّب ،آسهَى تَسیغ ًزهبل (آسهَى ليلی فَرط)

3

13-15

هذل آًبليش ٍاریبًظ یک ػبهلی پبراهتزی ٍ فزضيب

4

13-15

آسهَى آًبليش ٍاریبًظ یک ػبهلی ًبپبراهتزی (آسهَى کزٍعکبل ٍاليظ)

5

13-15

اًجبم آًبليش ٍاریبًظ یک ػبهلی پبراهتزی ٍ ًبپبراهتزی ٍ آسهًَْبی تؼقيبی بِ کوک ًزم افشار آهبری.

6

13-15

طزح بلَک کبهل تصبدفی بزای هؾبّذا

7

13-15

هذل اًبليش ٍاریبًظ دٍ ػبهلی .تفغيز اثز هتقببل.

8

13-15

هذل آًبليش ٍاریبًظ هؾبّذا

9

13-15

آسهَى فزایذ هي (آًبليش ٍاریبًظ هؾبّذا

10

13-15

11

13-15

12

13-15

13

13-15

14

13-15

هذل آًبليش کَاریبًظ ،هَارد اعتفبدُ ٍ بزآٍرد پبراهتزّب.

15

13-15

هذل رگزعيَى لَجغتيک  ،تفغيز ضزایب  ،خطز ًغبی ٍ تفغيزآى.

16

13-15

اؽٌبیی بب دادُ ّبی بقب ٍ هذلْبی هَرد اعتفبدُ در تحليل بقب.

17

13-15

ارائِ پزٍصُ ّب بحث ٍ بزرعی ،رفغ اؽکبل

جلغِ

آى.

تکزار ؽذُ.

تکزار ؽذُ .
تکزار ؽذُ ًبپبراهتزی)

ؽبخصْبی احتوبلی تؾخيص طبی ّوچَى حغبعيتٍ ،یضگی ،ارسػ اخببری هثبت ٍارسػ
اخببری هٌفی  ،هٌحٌی  ٍ ROCکبربزد.
ّوبغتگی بيي دٍ هتغيز کوی ،ضزایب ّوبغتگی پيزعي ٍ اعپيزهي ،آسهَى ضزیب ّوبغتگی.
هذل رگزعيَى خطی عبدُ ،بزرعی فزضيب

هذل ،بزآٍرد پبراهتزّب ،تفغيز ضزایب،

هذل رگزعيَى خطی چٌذگبًِ  ،تفغيز ضزایب رگزعيَى ،ضزیب ّوبغتگی جشیی.

٭منابع اصلی
 -1رٍؽْبی آهبری ٍ ؽبخصْبی بْذاؽتی ،دکتز کبظن هحوذ ٍ ّوکبراى ،تْزاى  ،اًتؾبرا علوبى.1378 ،
 -2اصَل آهبر سیغتی ،بزًبرد رٍعٌز ،تزجوِ دکتز ػلی ػويذی ،جلذ اٍل ٍ دٍم  ،هزکش ًؾز داًؾگبّی ،تْزاى1380 ،
 -3اصَل ٍ رٍؽْبی آهبر سیغتی ،تزجوِ دکتز آیت الْی  ،اًتؾبرا اهيزکبيز
4- Daniel W. W., Biostatistics: Basic Concepts and Methodology for the Health Sciences,9th Edition
2009, Wiley.
٭تاریخ امتحان میان ترم  :اٍایل اردیبْؾت 97

*امتحان عملی :اًجبم پزٍصُ ّبی آهبری بب SPSS

٭تاریخ امتحان پایان ترم :دٍؽٌبِ  97/4/4عبػت 8 – 10
٭ تذکز ّبی هْن بزای داًؾجَیبى :رػبیت هقزرا

آهَسؽی در هَرد حضَر در کالط ٍ اًجبم بِ هَقغ تکبليف

