برناهه های آهوزشی و پژوهشی کارشناسی ارشذ آهار زیستی ورودی 96-97
دانشجوی گرامی با سالم
ضمه تبریک به مناسبت موفقیت درآزمون کارشناسی ارشد و آرزوی توفیق در دوره تحصیل و کسب مدارج عالی ،درایه بسته شما با فرآیند آموزشی و
پژوهشی در طول دوره تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد آمارزیستی آشنا می شوید.

هشخصات کلی برناهه آهوزشی دوره کارشناسی ارشذ ناپیوسته رشته آهار زیستی
تعریف رشته  :آهاس صیؼتی ؿاخِ ای اص آهاس (کاستشدی) اػت کِ توشکض ٍ تإکیذ آى تش تَػعِ ٍ اػتف ادُ اص سٍؿْای آهاسی اػت کِ دس ساػتای حل هؼائل ٍ پاػخ تِ
ػَاالتی کِ دس تْذاؿت ،پضؿکی ٍ طًتیک ٍ تیَلَطی اًؼاًی هطشح هی ؿًَذ.
ارزشها و باورها ( فلسفه برناهه )
ها اعتماد داسین کْ استماء ػالهت اًؼاًْا ٍ پظٍّؾ ٍ آهَصؿذس آى عالٍُ تش اسصؿْای هعٌَیثاالتشیي حشفِ ٍ هماهی اػت کِ یک فشد هی تَاًذ دس طَل عوش خَد تِ آى
ًائل آیذ .دس ایي ساػتا ،داًؾ آهَختگاى ایي سؿتِ تایؼتی تا تیٌؾ ػالهت ًگش ،جاهعِ ًگش ٍ آیٌذُ ًگشٍ پظٍّـگشا و تا اػتفادُ اص سٍؿْای کالػیک تَؤم تا تکٌَلَطی
هذسى ٍ هٌاػة ٍ تا دس ًظش گشفتي اصَل عذالت خَاّی ،سعایت حمَق ،تأکیذ تش اٍلَیتْای تَهی ٍ تَجِ تِ داًؾ سٍص تِ اسائِ خذهات هَسد ًظش دس صهیٌِ ًیاص ّای
جاهعِ تپشداصًذ.
علن آهاس صیؼتی اص ( هعذٍد) علَهی اػت کِ تطَس سٍص افضٍى دس کلیِ صهیٌِ ّای پظٍّـی اص صٌعت ٍ کـاٍسصی ،التصاد ٍ تجاست گشفتِ تا تْذاؿت ٍ تیَلَطی ٍ
تیَتکٌَلَطی ٍ پضؿکی کاستشد پیذا کشدُ اػت
رسالت برناهه آهوزشی در تربیت نیروی انسانی
سػالت دٍسُ کاسؿٌاػی اسؿذ دس آهاس صیؼتی تشتیت هتخصصیي دس صهیٌِ ّای آهاس صیؼتی ٍ هفاّین کاستشد آهاس دس حَصُّای علَم پضؿکی ٍ حتی هفاّین ٍػیع تش دس
صهیٌِ ّای تْذاؿتی اػت  .یک داًؾ آهَختِ دس ایي سؿتِ تایذ لادس تاؿذ دستاسُ کاسکشد هَضَعات آهاسی دس علَم پضؿکی اظْاس ًظش ًوایذ .تِ ّویي خاطش ایي سؿتِ
جْت هْیا ػاختي داًـجَیاى تشای اًجام هطالعات آهاسی ٍ حضَس دس هشاکض تْذاؿتی  ،پضؿکی ٍ پظٍّـی دس ایي حَصُ ّاایجاد ؿذُ اػت .تذسیغ ،تحمیك هؼتمل ٍ یا
ّوشاُ تا ػایش هحممیي علَم تْذاؿتی ٍ دسهاًی ٍ هـاٍسُ ٍ ساٌّوائی دیگش هحممیي اص جولِ سػالت ّای دیگش اػت.
چشن انذاز برناهه آهوزشی در تربیت نیروی انسانی
ایي تشًاهِ تا تکاسگیشی خاللیت ٍ تجشتیات علوی ٍ کاستشدی اػاتیذ ،داًؾ آهَختگاى ٍ داًـجَیاى تِ هٌظَس فشاّن ًوَدى تؼتش هٌاػة ٍ تـَیك الصم جْت اًجام
کاستشد ٍ اجشای صحیح علن آهاس صیؼتی دس ساػتای تْیٌِ ػاصی ػال هت عوَهی جاهعِ تؼتش هٌاػة ٍ تـَیك الصم جْت اًجام کاستشد ٍ اجشای صحیح علن آهاسصیؼتی
دس ساػتای تْیٌِ ػاصی ػالهت عوَهی جاهعِ جْت پیـثشد تحمیمات علوی دس صهیٌِ تْذاؿت عوَهی ٍ پضؿکی اػت کِ تطَس پَیا ّوپای داًـگاّْای پیـشفتِ ٍ
هطشح جْاى لادس تِ سلاتت تاؿذ
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اهذاف کلی رشته
تشًاهِ کاسؿٌاػی اسؿذ آهاس صیؼتی تا اّذاف کلی صیش طشاحی ؿذُ اػت:
.1

تکاسگیشی هْاستْای رٌّی آهاس صیؼتی دس تحمیمات علَم تْذاؿتی – پضؿکی دس داًـگاّْا

.2

تَاًوٌذ ػاصی داًؾ آهَختگاى تشای ایفای ًمؾ دس تحمیمات دس صهیٌِ ّای علَم صیؼتی

وظایف حرفه ای دانش آهوختگان
الف -دس صهیٌِ هـاٍسُ ای :
ساٌّوای داًـجَیاى یا ػایش هحممیي تا اسائِ هـاٍسُ جْت سػیذى ایـاى تِ اّذاف تحمیماتی هَسد ًظش پظٍّؾ
ب -دس صهیٌِ پظٍّـی :
.1

تحمیك ٍ تفحص دس صهیٌِ ّای کاستشدی هذسى آهاس صیؼتی تا ّذف تْیٌِ کشدى سٍؿْای تحلیل آهاسی دس تحمیمات پضؿکی ٍ تْذاؿتی

 .2کوک تِ تحمیمات دس ػ ایش صهیٌِ ّای علَم صیؼتی تا اسائِ سٍؿْای هٌاػة ٍ جذیذ ٍ ؿشکت دس تحمیمات ػایش هتخصصیي دس پظٍّـْای پضؿکی ٍ
تْذاؿتی

ج -دس صهیٌِ ّای آهَصؿی:
.1

تذسیغ یک یا چٌذ دسع دس صهیٌِ ّای هـخص آهاسی دس ساتطِ تا آهاس صیؼتی دس ػطَح اتتذائی داًـگاّی یا دیگش هشاکض علوی

.2

پیگیشی ٍ جؼتجَی سٍؿْای تْیٌِ جْت آهَصؽ ٍ اًتمال هفاّین آهاسصیؼتی تِ داًـجَیاى پضؿکی ٍ سؿتِ ّای هـاتِ

د -دس صهیٌِ ّای هذیشیتی :
ّوکاسی ٍ هذیشیت پشٍطُّای تحمیماتی

هشخصات دوره
 .1نام دوره  :کاسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ آهاس صیؼتی ( )Ms of Biostatistics
 .2طول دوره تحصیلی  :چْاس تشم تحصیلی
 .3نام دروس و تعذاد واحذهای درسی :
تعذاد کل ٍاحذّای ایي دٍسُ ٍ 32احذ ؿاهل ٍ 22احذ دسٍع اختصاصی اجثاسی( ٍ 6 ،(coreاحذ دسٍع اختصاصی اختیاسی (6 ٍ )noncore
ٍاحذ پایاى ًاهِ هی تاؿذ .داًـجَ هی تایؼت اص هیاى ٍ 11احذ اختیاسی ٍ 6احذ سا اًتخاب کٌذ .داًـجَ هَظف اػت عالٍُ تش گزساًذى ٍاحذ
ّای دٍسُ تا تـخیص گشٍُ آهَصؿی ٍ تائیذ ؿَسای تحصیالت تکویلی داًـگاُ تواهی یا تعذادی اص دسٍع کوثَد یا جثشاًی ( جذٍل الف) سا ًیض
تگزساًیذ.
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دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،تمامی یا تعدادی از دروس کمبود یا جبرانی ( جدول الف) را
بگذراند.
** گذراندن این دروس برای کلیه دانشجویان به عنوان درس کمبود یا جبرانی الزامی است.

تثصشُ  :داًـجَیاى هلضم تِ گزساًذى ٍ 6احذ اص دسٍع فَق تا ّواٌّگی گشٍُ آهَصؿی هشتَطِ هی تاؿٌذ.
تزکش :دس حال حاضش اص هیاى دسع ّای جذٍل (ج) هَاسد  11 ٍ 11اسائِ هی ؿَد.
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اساتید آمار گروه اپیدمیولوشی وآمارزیستی

نام و نام خانوادگی
ههنذس اکبر حسن زاده

الین تحقیقاتی
هذلْای عوَهی خطی

دکتر هحسن حسینی

هذلْای آهیختِ خطی

دکتر آوات فیضی

مدلهايخطيپنهانوآميختهتعميميافته


دکتر هرجان هنصوریان

هذلّای خطی تعوینیافتِ

دکتر بهساد ههکی

هذلّای خطی آهاسی
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