
1 
 

 

 

 

 دانشکده داروسازی

  PhDتخصصی/ دکتریدوره 

 

 درس:اطالعات 

  آمار پیشرفته نظری  درس: عنوان

  1208824 کد درس:

 واحد عملی 4، واحد نظری 2 :4واحدو تعداد نوع 

 دکتر حسین خلیلی افوسینام مسؤول درس: 

     ، دکتر گلوریا شلویریخوشایند رضا دکتر محمدمدرسان: مدرس/ 

 : زمان/ همنیازپیش

 اول نیمسال تحصیلی:

 

 

 :درس مسؤول اطالعات

 رتبه علمی: استاد

 گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازیمحل کار: 

 90755766تلفن تماس: 

 khalilih@sina.tums.ac.irنشانی پست الکترونیک: 

                                                           

 واحد عملی( 4واحد نظری،  2عملی به تفكیك تعداد واحدهای مصوب. )مثال:  -نظرینظری، عملی و یا مشتمل بر: 1 
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 :درس یکل فیتوص

 

 :مندیتوان محورهای/ یکل فاهدا

 آشنایی دستیاران با مبانی فارماکواپیدمیولوژی و روشهای مطالعات فارماکواپیدمیولوژیك  - 

 آشنایی دستیاران با مبانی فارماکواکونومی-

 و بسته های آماری مهم آشنایی دستیاران با روشهای کاربردی آماری -

 طراحی، اجراء و نظارت یك طرح پژوهشیه آشنایی دستیاران با نحو -

 

 :مندیتوانمحورهای هر / زیریاختصاص اهداف

 ......................ریفراگ که رودیم انتظار درس نیا انیپا از پس

 با اصول و مبانی فارماکواپیدمیولوژی آشنا و تعریف و کاربرد آنها را بداند.-4

 در فارماکواپیدمیولوژی را بداند. Bioethicsاصول و مبانی -2

 مطالعات فارماکواپیدمیولوژیك را بداند. روش طراحی و اجرای انواع-3

 با اصول و مبانی فارماکواپیدمیولوژیك آشنا شود.-1

 کاربرد مطالعات کیفیت زندگی را بداند.-5

 با عوامل خطا و مداخله گردر مطالعات فارماکواپیدمیولوژیك و روشهای مهار آنها آشنا شود. -6

مل آنالیزهای پارامتریك ،غیر پارامتریك،همبستگی ها، آنالیزهای رگرسیون را شناخته و روش آنالیزهای آماری کاربردی در علوم پزشكی شا -7

 انجام آنها در نرم افزارهای آماری رایج را بداند.

 با آنالیز داده های کیفی و روش انجام آنها در نرم افزارهای آماری رایج آشنا شود.-0
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 مطالعات فارماکواپیدمیولوژیك و بالینی را بداند.روشهای تعیین حجم نمونه و فاصله اطمینان در -9

 آشنا شود. ,Experimental Observationalبا انواع مطالعات -48

 سبك بالینی را بداند. هروش نگارش انواع مقاالت ب-44

 طراحی و انتجام مطالعات فارماکواکونومیك و آنالیز آنها را بداند.-42

 :یادگیری -یاددهی هایروش

تعاملی )پرسش و پاسخ، سخنرانی ×

 کوئیز، بحث گروهی و ...(

 ایفای نقش   های کوچك بحث در گروه 

 

 یاکتشاف یریادگی 

 شده تیهدا

          (PBL)مسئله  حل بر مبتنی یادگیری  (TBL)تیم  بر مبتنی یادگیری  

 

یادگیری مبتنی بر   ×

 سناریو

 کالس وارونه 

استفاده از دانشجویان در تدریس   آموزش مجازی ☒

 )تدریس توسط همتایان(

 نام لطفاً) موارد سایر بازی 

 -------( ببرید

 

 :درس میتقو

 : آمار پیشرفته نظرینام درس

 : دکتر حسین خلیلی افوسیمسئول درس

کالس 

 آنالین

 جلسه مبحث عنوان نام استاد تاریخ ارائه سیتدر روش یادگیری  یهاتیفعال

 خود

 آزمون

اتاق 

بحث 

 )فروم(

محتوای  فیلم تكلیف

چند 

 رسانه ای

جزوه و 

فایل 

 متنی

 پادکست اسالید

       
 

 
 

 
 

   4 

            2 

            3 

            1 
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            5 

            6 

            7 

            0 

            9 

            48 

            44 

            42 

            43 

            41 

            45 

            46 

            47 

 

 توضیحات:

 لطفا روش تدریس، فعالیت های یادگیری و کالس آنالین با عالمت * مشخص گردد.

 وضیحات بیشتر در این قسمت درج گردد.تدر صورت نیاز به 

 

  دانشجو:  یابیارز روش

 

 : آمار پیشرفته نظرینام درس

 . نمرهزمآ
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 :دکتر حسین خلیلی افوسینام مسئول درس

فعالیت های 

 یادگیری

)تکالیف، 

فروم، 

 خودآزمون(

  کوئیز میان ترم پایان ترم پروژه
سامانه 

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

سامانه  حضوری

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

سامانه  حضوری

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

 حضوری

 بسته به  

نظر 

استاد 

 در ترم

بسته به  

نظر 

استاد در  

 ترم

سهم       

 نمره

زمان            

 برگزاری

نوع        *   * 

 برگزاری 

 توضیحات:

، ینآنال، حضور و غیاب در کالسهای )مواردی چون نمره آزمون .شیابی نهایی دانشجو را ذکر نماییدبندی دقیق ارزها و بارممالكلطفا 

  تكالیف و سایر فعالیتهای پیش بینی شده(

 با عالمت * مشخص گردد. نوع برگزاری آزمون )حضوری، شفاهی آنالین، سامانه آزمون(

 درج گردد که سهم نمره فعالیت های مختلف یادگیری مربوط به کدام یك از اساتید است. وضیحاتت قسمتدر 

 

  :منابع

 .باشدیم مرتبط یهاتیساوب ینشان و هامقاله ،یتخصص یهاهینشر ،یدرس یهاکتاب شامل منابع

 :کتب( الف      

-Fundamentals of Biostatistics (Rosner, Fundamentals of Biostatics) 7th Edition 
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-Pharmaceutical Statistics, Practical and Clinical Applications (Sanford Bolton, Charles Bon), 

Fifth Edition  

 

 :مقاالت( ب      

 :شتریب مطالعه یبرا منابع( ج      

https://www.routledge.com/search?author=Sanford%20Bolton
https://www.routledge.com/search?author=Charles%20Bon

