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 1396 -97اولنيوسا ل  :طرح ديرٌ درس

 آهار زیستی :گريٌ                             تهذاضت :داوطكدٌ            

 آهار زیستیکارضناسی ارضذ  رضتٍ ي مقطغ تحصيلي: 2تی روضهای آهار زیس وبم ي ضمبرٌ درس:

 8-11یکطنثه  ريز ي سبػت برگساري:

  

 کالس کارضناسی ارضذ  محل برگساري:

  واحذ نظری 3  تؼداد ي وًع ياحد ) وظري / ػملي ( :

 1روضهای آهار زیستی دريس پيص ويبز:

 33334251   ضىبٍ ي چُبرضىبٍ :تلفه ي ريزَبي تمبس هرتضی سذهی دکتر  وبم مسئًل درس:

 دانطکذه تهذاضت.  - دانطگاه علوم پسضکی ضهرکرد آدرس: آهار زیستیگروه  – دانطکذه تهذاضت آدرس دفتر:

  هذلهای خغی و کارترد آى در تحليل دادههای پسضکیآضنایی تا    َدف كلي درس :

  اَداف اختصبصي درس :

 هتغيرههذلهای رگرسيوى یک و چنذ ( آضنایی تا 1

  آضنایی تا هثاحث تطخيص هذلهای رگرسيوى و ترهين آنها (2

 کارترد هذلهای خغی و تحليل واریانس کواریانس( 3

 آضنایی تا هذلهای خغی تعوين یافته( 4

 –درس  * مىببغ اصلي درس :) ػىًان كتبة ، وبم وًيسىدٌ ، سبل ي محل اوتطبر ، وبم وبضر ، ضمبرٌ فصًل يب صفحبت مًرد وظر در ايه

 در صًرتي كٍ مطبلؼٍ َمٍ كتبة يب َمٍ مجالت آن بٍ ػىًان مىببغ ضريري وببضد.

 
1) Applied Linear Statistical Models. Kunter M.H, Neter J. Fifth Ed 2004 

 

   ( رگرسيوى کارتردی، داگالس هونتگوری( 2

 * نحوه ارزضياتی دانطجو و تارم هرتوط ته هر ارزضياتی :

 نوره  5عول دوره:  تورینات کالسی ، هطارکت در هثاحث درسی الف ( در

 نوره 15ب ( پایاى دوره: آزهوى نهایی   

 سيبست مسئًل ديرٌ در مًرد برخًرد بب غيبت ي تبخير داوطجً در كالس درس :
 تراتر هقررات آهوزضی.



 داوطگبٌ ػلًم پسضكي ضُركرد –فرم مؼرفي دريس وظري ي ػملي             

 مركس مطبلؼبت ي تًسؼٍ آمًزش پسضكي –مؼبيوت آمًزضي    

 1396 -97 نيوسا ل اول جذول زهاى تنذی ارائه ترناهه درس

آمبدگي الزم داوطجًيبن قبل  مدرس ػىًان سبػت تبريخ رديف

 ار ضريع كالس

 -هذل رگرسيوى خغی ساده – راتغه تاتعی و آهاری 11-8 2/7/96 1

 فرضيات هذل

 هرور هغالة جلسه قثل هرتضی سذهی

 -تاقيوانذه ها -صورتهای دیگر هذل رگرسيوى 11-8 9/7/96 2

 خصوصيات خظ رگرسيوى ترازش داده ضذه

 هرور هغالة جلسه قثل هرتضی سذهی

استنثاط های هرتوط ته ضرایة هذل رگرسيوى خغی  11-8 16/7/96 3

 ساده

 هرور هغالة جلسه قثل هرتضی سذهی

تجسیه  -اتی پيراهوى کارترد تجسیه رگرسيوىهالحظ 11-8 23/7/96 4

 روش آزهوى خغی عووهی -واریانس رگرسيوى

 هرور هغالة جلسه قثل هرتضی سذهی

هروری تر  -ضناخت روضهای تصحيح در رگرسيوى 11-8 30/7/96 6

 آزهونهای هرتوط ته تاقيوانذه ها

 هرور هغالة جلسه قثل هرتضی سذهی

استنثاط های  -تثذیلها -انذازه گيریهاهروری تر تصحيح  11-8 7/8/96 7

 هوسهاى

 هرور هغالة جلسه قثل هرتضی سذهی

 هرور هغالة جلسه قثل هرتضی سذهی رگرسيوى و جثر هاتریس -جثر هاتریسها 11-8 14/8/96 8

ترآورد و استنثاط در  -هذلهای رگرسيوى چنذگانه 11-8 21/8/96 10

 رگرسيوى چنذگانه

 لسه قثلهرور هغالة ج هرتضی سذهی

هوخغی  –هثاحث تطخيصی در رگرسيوى جنذگانه  11-8 28/8/96 11

 چنذگانه

 هرور هغالة جلسه قثل هرتضی سذهی

روش ضناسی  -ترازش هذل –رگرسيوى چنذ جوله ای  11-8 5/9/96 12

 سغح پاسخ

 هرور هغالة جلسه قثل هرتضی سذهی

هذلهای  -هتغيرهای نطانگر -هتغيرهای هستقل کيفی 11-8 12/9/96 13

 دارای اثر هتقاتل

 هرور هغالة جلسه قثل هرتضی سذهی

هقایسه دو یا چنذ هذل  -هتغير کيفی تا تيص از دو دسته 11-8 19/9/96 14

 کارتردهای دیگر هتغيرهای نطانگر -رگرسيوى

 هرور هغالة جلسه قثل هرتضی سذهی

 -رگرسيوى ریج)ستيغی( -حذاقل هرتعات وزنی 11-8 26/9/96 15

 ای رگرسيوى نيروهنذهذله

 هرور هغالة جلسه قثل هرتضی سذهی

کاهص تعذاد هتغيرهای  -ضاخصهای ارزیاتی هذل 11-8 3/10/96 16

 هذلهای هوثستگی -هستقل

 هرور هغالة جلسه قثل هرتضی سذهی

 هرور هغالة جلسه قثل هرتضی سذهی هروری تر هذلهای خغی تعوين یافته 11-8 10/10/96 17

 


