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 1396 -97نيمسا ل اول :طرح ديرٌ درس

 آمار زیستی :گريٌ                             تهذاشت :داوطكدٌ            

 آمار زیستیکارشناسی ارشذ  رضتٍ ي مقطغ تحصيلي: آزمایی تالينیطرح و تحليل کار وبم ي ضمبرٌ درس:

 8-11دوشنثه   ريز ي سبػت برگساري:

  

 کالس کارشناسی ارشذ  محل برگساري:

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

 1روشهای آمار زیستی  دريس پيص ويبز:

 33334251   ضىبٍ ي چُبرضىبٍ :ه ي ريزَبي تمبستلف مرتضی سذهی دکتر  وبم مسئًل درس:

 دانشکذه تهذاشت.  - دانشگاه ػلوم پسشکی شهرکرد آدرس: آمار زیستیگروه  – دانشکذه تهذاشت آدرس دفتر:

 و تحليل کارآزمایی تالينی آشنایی تا روشهای طراحی، اجرا   َدف كلي درس :

  اَداف اختصبصي درس :

 کارآزمایی تالينیآشنایی تا فازهای مختلف  (1

 مراحل تهيه پروتوکل و اجرای کارآزمایی (2

 3آشنایی تا کارآزمایی مرحله  (3

 روشهای تصادفی سازی (4

 3روشهای تحليل کارآزمایی فاز  (5

 

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

 رتي كٍ مطبلؼٍ َمٍ كتبة يب َمٍ مجالت آن بٍ ػىًان مىببغ ضريري وببضد.در صً
1) Pocock, S. J. Clinical Trials: A Practical Approach.  

2) Fleiss, J. The Design and Analysis of Clinical Experiments  

 

 * نحوه ارزشياتی دانشجو و تارم مرتوط ته هر ارزشياتی :

 نمره  5، مشارکت در مثاحث درسی تمرینات کالسیره:  الف ( در طول دو

 نمره 15آزمون نهایی    :ب ( پایان دوره

 سيبست مسئًل ديرٌ در مًرد برخًرد بب غيبت ي تبخير داوطجً در كالس درس :
 تراتر مقررات آموزشی.
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 مركس مطبلؼبت ي تًسؼٍ آمًزش پسضكي –مؼبيوت آمًزضي    

 1396 -97  نيمسا ل اول جذول زمان تنذی ارائه ترنامه درس

آمبدگي الزم داوطجًيبن قبل  مدرس ػىًان سبػت تبريخ رديف

 ار ضريع كالس

 مرور مطالة جلسه قثل مرتضی سذهی ارائٍ طرح درس، بيبن اَداف درس ي مقدمبت 11-8 3/7/96 1

مؼرفی کار آزمایی تالينی، انواع کارآزمایی تالينی فازهای  11-8 10/7/96 2

 مختلف کارآزمایی تالينی

 مرور مطالة جلسه قثل مرتضی سذهی

 مرور مطالة جلسه قثل مرتضی سذهی کار آزمایی تالينی 1تررسی خصوصيات مختلف فاز 11-8 17/7/96 3

 مرور مطالة جلسه قثل مرتضی سذهی ر آزمایی تالينیکا 2تررسی خصوصيات مختلف فاز 11-8 24/7/96 4

 مرور مطالة جلسه قثل مرتضی سذهی کار آزمایی تالينی 3تررسی خصوصيات مختلف فاز 11-8 1/8/96 5

 مرور مطالة جلسه قثل مرتضی سذهی کارآزمایی تالينی 3منشور مطالؼه و فاز  11-8 8/8/96 6

در آزمایه های تالينی: توجيه  شاهذها و تصادفی سازی 11-8 15/8/96 7

 و روشها

 مرور مطالة جلسه قثل مرتضی سذهی

   کورسازی و دارونماها 11-8 22/8/96 8

 مرور مطالة جلسه قثل مرتضی سذهی تورشها و انواع آنها  11-8 29/8/96 9

 مرور مطالة جلسه قثل مرتضی سذهی انحراف از منشور مطالؼه 11-8 6/9/96 10

   مثاحث اخالقی در کارآزمایی تالينی 11-8 13/9/96 12

 مرور مطالة جلسه قثل مرتضی سذهی 1طرح های متقاطغ 11-8 20/9/96 13

 مرور مطالة جلسه قثل مرتضی سذهی 2طرح های متقاطغ  11-8 27/9/96 14

 مرور مطالة جلسه قثل مرتضی سذهی روشهای تحليل در کارآزمایی تالينی 11-8 4/10/96 15

 مرور مطالة جلسه قثل مرتضی سذهی ارائه مثاحث محول شذه ته دانشجویان 11-8 11/10/96 16

 مرور مطالة جلسه قثل مرتضی سذهی ارائه مثاحث محول شذه ته دانشجویان 11-8 18/10/96 17

 


