
 پیراپزشکی دانشکده

 ترمی طرح درس

 

 آمارزیستی دکتریدوم دانشجویان ترم  مخاطبان:                  آمار بیزی محاسباتی          عنوان درس: 

 14-16شنبهیک ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                                               ی نظر 3 :تعدادواحد

 ندارد درس و پیش نیاز:                              شهسواری دکتر سوده مدرس:

            97-98تحصیلی  دومنیمسال  - 14-17 شنبه سهزمان ارائه درس: 

 

 هدف کلی درس :

 های مورد و همچنین توانا ساختن دانشجویان در انجام تحلیلو نحوه محاسبه در آن  بیزیهای آماری  روشآشنا ساختن فراگیران 

 افزار با استفاده از نرم نیاز 

 

 هداف کلی جلسات : ا

که در دو بخش تئوری و عملی ارایه  هدف کلی از ارایه این درس آشنایی و افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به مفاهیم ذیل است

 .خواهد شد

 اهداف:

 ای آشنایی با مفاهیم پایه -1

 Winbugsافزار  آشنایی با نرم -2

 آمار بیزی مفاهیم مهم درآشنایی با  -3

 خواص برآوردگرها در آمار بیزی -4

 ها ها و محاسبات بیزی برای آن انواع داده -5

 Winbugsو  Rافزار  کار با نرم -6

 سازی شبیه -7

 ای بیزی رگرسیون دوجمله -8

 رگرسیون خطی بیزی -9

 Winbugsو  Rافزار  کار با نرم -11

 های همبسته کار با داده -11

 های شمارشی کار با داده -12

 Winbugsو  R افزار کار با نرم -13

 بقاتحلیل  -14

 Winbugsو  Rافزار  کار با نرم -15

 پرسش و پاسخ -16

 

 

 

 

 



 

 :تئوری اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 رود بتواند: در هر جلسه از دانشجو انتظار می

 ای آشنایی با مفاهیم پایههدف کلی جلسه اول:  .1

 اهداف اختصاصی: 

  های آن را بداند. احتمال و ویژگی -1-1

 .آشنا شود بینی شین و پیشمفاهیم پی با -1-2

 .های آماری را بتواند توصیف کند انواع مدل -1-3

 تحلیل پسین را بفهمد. -1-4

 Winbugsافزار  آشنایی با نرم هدف کلی جلسه دوم: .2

 اهداف اختصاصی:
 افزار آشنا شود. با محیط نرم-2-1

 افزار انجام دهد. بتواند محاسبات ساده بیزی را در نرم-2-2

 مفاهیم مهم در آمار بیزینایی با آش :سومهدف کلی جلسه  .3

 اهداف اختصاصی:

 آشنا شود. پیشگویی کننده p-valueمفهوم  با -3-1

 .را بشناسد جفری -پادوکس لیندلی -3-2

 تابع درستنمایی را بتواند محاسبه کند.-3-3

 ها ها و محاسبات بیزی آن انواع داده :چهارمهدف کلی جلسه  .4

 اهداف اختصاصی:

 .ها را بداند نسبت استنباط برای-4-1

 ها را بداند. استنباط برای میزان -4-2

 های نرمال را بداند. استنباط برای جمعیت -4-3

 خواص برآوردگرها در آمار بیزی :پنجمهدف کلی جلسه  .5

 اهداف اختصاصی:

 تقریب نرمال پسین را بتواند محاسبه کند. -5-1

 سازگاری و ناسازگاری بیزی را بشناسد. -5-2

 های ناآگاهی بخش را بشناسد. هداد -5-2

 

 

 Winbugsو Rافزار  کار با نرم  :ششمهدف کلی جلسه  .6

 اهداف اختصاصی:

 .شناسایی و برازش کند Winbugsو  Rافزار  را با استفاده از نرم توزیع پسین -6-1

 سازی شبیه :هفتمهدف کلی جلسه  .7



 اهداف اختصاصی:

 قاعده تولید نمونه تصادفی را بداند. -7-1
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 منابع:
Understanding Computational Bayesian Statistics 

William M. Bolstad 

  
Bayesian Ideas and Data Analysis: An Introduction for Scientists and Statisticians  

By Ronald Christensen, Wesley Johnson, Adam Branscum, Timothy E Hanson 

  

 روش تدریس:

 سخنرانی، ارایه مثال، بحث و کارگروهی 

 

 وسایل آموزشی :

 تخته و ماژیک، ویدیو پروژکتور و رایانه

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ سهم از نمره کل روش آزمون
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 11:31-12:31 25/13/98 درصد 61 امتحان کتبی آزمون پایان ترم

حضور فعال در 

 کالس

حضور در کالس و شرکت در 

 مباحث گروهی
 14-17 در طی ترم درصد 5

 - در طی ترم درصد 11 کار عملی پروژه تحقیقاتی

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 ر به موقع در کالسحضو

 قوانین آموزشیرعایت 

 های مناسب در کالس داشتن تمرکز ذهنی و طرح پرسش
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