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فهرست
فصل اول
آشنایی با اصول پایه و مفاهیم کاربردی آمار در آزمایشگاه پزشکی
مقدمه ۱ ----------------------------------------------------------------------------
آمار توصیفی )۱ ---------------------------------------------------------- (Descriptive
آمار استنباطی )۱ ---------------------------------------------------------- (Inferential
دادههای آماری ۱ ---------------------------------------------------------------------
انواع دادهها )۱ ----------------------------------------------------------------- (Data
جامعه آماری )۳ ----------------------------------------------------------- (Population
پارامتر )۳ ----------------------------------------------------------------- (Parameter
آماره یا مالک )۵ ------------------------------------------------------------- (Statistic
نمونه )۵ -------------------------------------------------------------------- (Sample
نمونههای وابسته )۵ ---------------------------------------------------- (Dependent
نمونههای مستقل )۵ -------------------------------------------------- (Independent
متغیر )۵ ------------------------------------------------------------------- (Variable
انواع متغیر (مستقل و وابسته) ۶ ------------------------------------------------------
نمودارهای آماری ۶ -------------------------------------------------------------------
شاخصهای مرکزی ۷ -----------------------------------------------------------------
میانگین )۷ ---------------------------------------------------------------- (Mean
میانه )۷ ----------------------------------------------------------------- (Median
مُد یا نما )۳ --------------------------------------------------------------- (Mode
میانگین هندسی ۳ ----------------------------------------------------------------
موارد استفاده از شاخصهای مرکزی ۳ ------------------------------------------------
موارد استفاده از میانگین۳ -------------------------------------------------------
موارد استفاده از میانه ۳ ---------------------------------------------------------
موارد استفاده از نما ۳۰ ----------------------------------------------------------
شاخصهای پراکندگی ۳۰ -------------------------------------------------------------
طول میدان تغییرات (دامنه) ۳۰ ------------------------------------------------------
میانگین انحرافات ۳۰ ---------------------------------------------------------------
واریانس و انحراف معیار )۳۳ ---------------------------------------(Standard Deviation
ضریب تغییرات )۳۳ ------------------------------------------- (Coefficient Variation
میانگین و انحراف استاندارد تجمعی ۳۱ ------------------------------------------------
خطای استاندارد میانگین نمونه ۳۱ ------------------- Standard Error of the smaple Mean
انواع توزیعها ۳۱ ----------------------------------------------------------------------
توزیع نرمال )۳۳ ----------------------------------------------- (Normal Distribution
تعیین محدوده (حدود باال و پایین) میانگین ۳۶ --------------------------------------
قضیه توزیع میانگینهای حاصل از نمونهگیری ۳۷ ------------------------------------
تعیین حدود باال و پایین در محدوده مرجع ۳۱ --------------------------------------
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توزیع دو جملهای )۳۳ ----------------------------------------- (Binomial Distribution
رسم نمودار کنترل نسبت نتایج معیوب (۳۳ --------------------------------- )P-Chart
توزیع پوآسون )۲۰ --------------------------------------------- (Poisson Distribution
رسم نمودار کنترل موارد کارنامنطبق (۲۳ ---------------------------------- )C-Chart
کاربرد منحنی  ROCبرای بهدست آوردن ۲۱ ------------------------------------ Cut Off
نمونه ای از روش رسم منحنی  ROCو تعیین ۲۱ ----------------------------- Cut Off
کاربرد منحنی  ROCدر مقایسه دو روش تشخیصی۲۷ ------------------------------------
آزمون فرضیه ۲۱ ---------------------------------------------------------------------
آزمون پارامتری ۲۱ ----------------------------------------------------------------
آزمون ناپارامتری ۲۱ ---------------------------------------------------------------
آماره (مالک) آزمون )۲۱ --------------------------------------------------- (Statistic
مقادیر بحرانی  -ناحیه بحرانی ۲۳ -----------------------------------------------------
درجه آزادی )۲۳ ------------------------------------------------ (Degree of Freedom
( P-valueمقدار ۲۳ ------------------------------------------------------------- )P
مروری بر انواع آزمونهای پارامتری ۱۰ ----------------------------------------------------
آزمون  Zبرای خطای استاندارد میانگین ۱۰ ---------------------------------------------
آزمون  Zبرای مقایسهی یک نسبت با عدد ثابت ۱۰ --------------------------------------
آزمون  Zبرای فرض تساوی دو نسبت (اختالف نسبت در جامعه) ۱۳ -------------------------
آزمون  Zبرای مقایسه ضریب همبستگی با عدد ثابت ۱۲ ----------------------------------
آزمون  Zبرای مقایسهی دو ضریب همبستگی ۱۱ ----------------------------------------
آزمون ۱۳ --------------------------------------------------------(student T-test) T
موارد کاربرد آزمون ۱۵ -------------------------------------------------------- T
آزمون  Tبرای ضریب همبستگی ۱۵ ---------------------------------------------------
آزمون ۱۶ ----------------------------------------------------------- Paired T-test
آزمون مقایسه واریانسها  /مقایسه دقت دو روش آزمایشگاهی ۱۱ ---------------------------
آزمون آنالیز (تجزیه) واریانس (آزمون فیشر یا ۱۱ ---------------------------------- )F-test
آمارههای آنالیز واریانس یکطرفه ۱۳ -----------------------------------------------
مروری بر انواع آزمونهای ناپارامتری ۳۳ ---------------------------------------------------
آزمون تطابق توزیع نمونه با توزیع نظری با استفاده از آماره ۳۳ --------------------------- ۲
آزمون مقایسه دو روش کیفی با استفاده از آماره ۳۱ ------------------------------------۲
آزمون همبستگی (همقوارگی) دو صفت کیفی ۳۵ ----------------------------------------
آزمون مک نمار )۳۵ ------------------------------------------------ (McNemar's test
روش اجرا و محاسبه آماره آزمون مک نمار ۳۶ ---------------------------------------
آزمون فریدمن )۳۷ --------------------------------------------------- (Friedman test
آزمون میانه )۳۱ ------------------------------------------------------- (Median test
آزمون مان وایتنی )۵۰ -----------------------------------------(Mann–Whitney U test
آزمون ویلکاکسون )۵۰ ------------------------------------------------ (Wilcoxon test
ضمیمه :۳-۳
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فصل دوم
صحهگذاری و تصدیق روشهای آزمایشگاهی در آزمایشگاه پزشکی
مقدمه ۶۳ ---------------------------------------------------------------------------
صحهگذاری ) - (Validationتصدیق )۶۳ -------------------------------------- (Verification
هدف از انجام صحهگذاری ۶۲ --------------------------------------------------------
انتخاب روشهای آزمایش ۶۲ --------------------------------------------------------
روشهای ابداع شده توسط آزمایشگاه ۶۱ -----------------------------------------------
تغییر در روشهای استاندارد ۶۳ ------------------------------------------------------
روشهای نیازمند صحهگذاری ۶۳ -----------------------------------------------------
فنون مورد استفاده در صحهگذاری ۶۵ -------------------------------------------------
ویژگیهای روش مورد استفاده در صحهگذاری۶۵ ----------------------------------------
ارزیابی اولیه روشهای آزمایشگاهی ۶۵ ----------------------------------------------------
اقدامات و آزمونهای صحهگذاری ۶۶ -----------------------------------------------------
اقدامات و آزمونهای تصدیق ۶۶ ---------------------------------------------------------
فرآیند غربالگری اولیه برای انتخاب روش و یا تجهیز ۶۷ --------------------------------------
ارزیابی و صحهگذاری روشهای کیفی در آزمایشگاه پزشکی ۷۰ --------------------------------
تاریخچه ۷۰ ----------------------------------------------------------------------
قابلیت اعتماد یا اعتبار ) - (Reliabilityصحت یا درستی )۷۳ ------------------------ (Accuracy
حساسیت )۷۳ --------------------------------------------------------- (Sensitivity
اختصاصیت یا ویژگی )۷۲ ------------------------------------------------ (Specificity
ارزش اخباری )۷۲ ------------------------------------------------- (Predictive Value
مثبت و منفی کاذب یا واقعی )۷۲ --------------------------------------- (False or True
معیار صحت تشخیصی )۷۱ ------------------------- Diagnostic Accuracy Criteria (DAC
درستنمایی مثبت و منفی )۷۳ -------------------------------------- (Likelihood Ratio
مقایسه روشها در آزمونهای کیفی و انواع آن ۷۳ -------------------------------------------
شرایط مورد نیاز در جمعآوری نمونهها ۷۵ ----------------------------------------------
بررسی روشها با استفاده از  – DACمقایسه حداکثری۷۵ ---------------------------------
تحلیل نتایج )۷۶ --------------------------------------------------------- (Analysis
بررسی حساسیت و ویژگی دو گروه در آزمون ۷۶ -------------------------------------
بررسی همخوانی بین دو روش ) – (Agreementمقایسه حداقلی ۷۳ -------------------------
آزمون همبستگی دو صفت کیفی ۱۲ --------------------------------------------------
آزمون مقایسه دو روش کیفی با استفاده از آماره ۱۲ ------------------------------------۲
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ارزیابی و صحهگذاری روشهای کمی در آزمایشگاه پزشکی ۱۳ ---------------------------------
بررسی دقت )۱۳ ------------------------------------------------------------ (Percision
تکرارپذیری  -تجدیدپذیری  -دقت داخل آزمایشگاهی ۱۳ --------------------------------
مقایسه دقت دو روش آزمایشگاهی (۱۱ ---------------------- )Between-Assay Imprecision
عدم دقت بین سریهای ساخت متفاوت )۳۰ -------------------- (Between-Lot Imprecision
بررسی صحت )۳۳ ---------------------------------------------------------- (Accuracy
استفاده از مواد استاندارد و یا مرجع ۳۲ ------------------------------------------------
آزمون مقایسه روشها ۳۲ -----------------------------------------------------------
روشهای قطعی ،مرجع و مقایسهای۳۲ ---------------------------------------------
مراحل آزمون مقایسه روشها ۳۲ --------------------------------------------------
انواع آزمونها در مقایسه روشها ۳۱ ---------------------------------------------------
آزمون همبستگی ۳۱ -----------------------------------------------------------
نمودار تفاوت )۳۳ -------------------------------------------- (Difference Plot
آنالیز رگرسیون خطی  -نمودار مقایسهای ۳۶ -------------------------------------
آزمون ۳۱ -------------------------------------------------------- Paired T-test
استفاده از نتایج ارزیابی خارجی کیفیت ۳۰۳ --------------------------------------------
استفاده از نتایج آزمایشگاههای همکار۳۰۱ ----------------------------------------------
بررسی بازیابی )۳۰۱ ------------------------------------------------------ (Recovery
موارد کاربرد۳۰۱ ---------------------------------------------------------------
مواد مورد نیاز ۳۰۱ -------------------------------------------------------------
روش کار ۳۰۳ -----------------------------------------------------------------
بررسی خطی بودن (۳۰۵ ------------------------------------------------------)Linearity
روش تهیه نمونه با رقتهای مختلف ۳۰۶ -----------------------------------------------
تعیین محدوده خطی و تفسیر آزمون ۳۰۷ ----------------------------------------------
استفاده از نرمافزارهای تخصصی (از جمله ۳۰۷ -------------------------- )MultiQC
استفاده از نرمافزار  Excelیا ۳۳۰ ----------------------------------------- SPSS
محاسبه شاخصهای آماری به روش دستی ۳۳۰ -----------------------------------
بررسی سوگرایی یا گرایش )۳۳۳ --------------------------------------------------- (Drift
بررسی مداخله و اختصاصیت (۳۳۳ ------------------------------- )Interference and Specifity
بررسی حساسیت (۳۳۲ ------------------------------------------------------)Sensitivity
فهرست اجرای گام به گام صحهگذاری و تصدیق روش۳۳۱ ------------------------------------
بررسی محدوده (دامنه) مرجع )۳۳۳ -------------------------------------- (Reference Value
کلیات ۳۳۳ -----------------------------------------------------------------------
تعیین محدوده مرجع ۳۳۳ ----------------------------------------------------------
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تایید محدوده مرجع  -روشهای بررسی قابل قبول بودن انتقال محدوده مرجع ۳۳۶ -------------
حالت انتقال محدوده مرجع از یک مرکز به مرکز دیگر با روشهای اندازهگیری یکسان ۳۳۶ ----
قضاوت استنباطی )۳۳۶ --------------------------------------(Divine Judgment
ارزیابی عملی محدوده مرجع با  ۲۰نمونه ۳۳۶ ------------------------------------
ارزیابی عملی محدوده مرجع با  ۶۰نمونه ۳۳۷ ------------------------------------
استفاده از محاسبه رگرسیون خطی ۳۳۷ -----------------------------------------
انطباق جمعیت مورد بررسی با جمعیت مرجع و اختالف در روشهای اندازهگیریها ۳۳۳ ------
بررسی عملکرد روش بر اساس نتایج ارزیابی  -تعیین ضوابط سیگمامتریک ۳۳۳ -------------------
سطح تصمیمگیری بالینی ۳۳۳ -------------------------------------------------------
تعیین میزان خطای کلی مجاز ۳۲۰ ---------------------------------------------------
میزان عدم صحت و عدم دقت ۳۲۰ ---------------------------------------------------
تعیین ضوابط بررسی عملکرد روش۳۲۰ ------------------------------------------------
روش رسم نمودار عملکردی ۳۲۳ ---------------------------------------------- OPSpecs
خطای مجاز ۳۲۱ ---------------------------------------------------------------------
نظریه پزشکان ۳۲۳ ----------------------------------------------------------------
نظریه گروههای کارشناسی ۳۲۳ ------------------------------------------------------
شرایط موجود ۳۲۵ ----------------------------------------------------------------
تغییرات بیولوژیک ۳۲۵ -------------------------------------------------------------
استفاده از نتایج ارزیابی خارجی کیفیت (مشابه روش ۳۲۵ --------------------------- )CLIA
روش ۳۲۶ ----------------------------------------------------------------- Tonks
منابع مورد استفاده جهت استخراج مقادیر عدم دقت و خطای مجاز ۳۲۶ ----------------------
ضمیمه  :۲-۳نمونه سئواالت و تمرینهای ارزیابی و صحهگذاری روشهای آزمایشگاهی ۳۱۶ ----------
ضمیمه  :۲-۲مواد مرجع و کنترلی  -روشهای قطعی ،مرجع و مقایسهای ۳۳۵ --------------------
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فصل سوم
آشنایی با مفهوم عدم قطعیت اندازهگیری در آزمایشگاه پزشکی
مقدمه ۳۵۱ --------------------------------------------------------------------------
مفهوم اندازهگیری۳۵۱ -----------------------------------------------------------------
کمی کردن میزان ابهام نتیجه آزمایش ۳۵۳ ------------------------------------------------
عدم قطعیت اندازهگیری و گزارشدهی نتایج ۳۵۳ -------------------------------------------
نحوه گزارش عدم قطعیت ۳۵۵ ----------------------------------------------------------
تفاوت خطا و عدم قطعیت ۳۵۵ ----------------------------------------------------------
اهمیت عدم قطعیت اندازهگیری ۳۵۶ -----------------------------------------------------
الزامات ثبت عدم قطعیت اندازهگیری ۳۵۶ -------------------------------------------------
منابع و عوامل ایجاد کننده عدم قطعیت ۳۵۶ -----------------------------------------------
انواع روشهای آزمون در آزمایشگاه پزشکی جهت برآورد عدم قطعیت اندازهگیری ۳۵۷ --------------
انواع تقسیمبندی عدم قطعیت ۳۵۱ -------------------------------------------------------
تصادفی ۳۵۱ ---------------------------------------------------------------------
نظاممند ۳۵۱ ---------------------------------------------------------------------
روشهای کاهش عدم قطعیت ۳۵۳ -------------------------------------------------------
مدل ریاضی فرایند اندازهگیری ۳۶۰ ------------------------------------------------------
عدم قطعیت استاندارد (۳۶۰ ---------------------------------------- )Standard Uncertainty
ضریب حساسیت (۳۶۰ ------------------------------------------- )Sensitivity Coefficient
روشهای محاسبه ضریب حساسیت ۳۶۰ -----------------------------------------------
عدم قطعیت مرکب (۳۶۳ ----------------------------------------- )Combined Uncertainty
عدم قطعیت مبسوط (۳۶۳ ---------------------------------------- )Expanded Uncertainty
روشهای ارزیابی عدم قطعیت ۳۶۲ -------------------------------------------------------
ارزیابی عدم قطعیت نوع ۳۶۲ ------------------------------------------------------ A
ارزیابی عدم قطعیت نوع ۳۶۱ ------------------------------------------------------ B
ارزیابی پایه عدم قطعیت ۳۶۳ --------------------------------------------------------
تحلیل عدم قطعیت )۳۶۷ ---------------------------------------- (Analysis of Uncertainty
قواعد ارزیابی عدم قطعیت برای شمارش کلنیها در میکروبشناسی ۳۶۷ ---------------------
روش  :۳کپیهای قابل تکرار ) (Reproducibility Replicatesبرای نمونههای کنترلی ۳۶۷ -------
روش  :۲بازیابی ) (Recoveryبرای نمونههای کنترلی ۳۶۳ -------------------------------
منابع مطالعاتی ۳۷۱ ----------------------------------------- --------------------------------

