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 درس:  شرحی از 

 شناخت نحوه کاربرد روش های آماری در تحليل داده ها برای پروژه های تحقيقاتی آشنایی و 
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 : درس اهداف کلی
 آشنا کردن دانشجویان با کاربرد آمار در طرحهای تحقيقاتی پزشکی -1
 پزشکی علوم در تحقيق متداول روشهای با دانشجو شناییآ -2

 اطالعات آماری بيان و آوری جمع در دانشجو توانایی  -3

 پزشکی مقاالت کامل درک بمنظور آماری استنباط با دانشجو آشنایی  -4

 بهداشتی و پزشکی ساده تحقيقات انجام در دانشجو توانایی  -2
 
 

 

 *جلسه اول

 اسبیدکتر طهمنام مدرس: 

جايگاه و نقش آمار در انواع مطالعات، متغيرها و ، تحليلي و توصيفي آمار اصلي مفاهيم بيان *عنوان مبحث: 

 انواع آن

 اهداف اختصاصی: 

 و انواع آن متغير تعريف  -1

 مقياسهای اندازه گيری انواع متغيرها را بيان کند. -2

 نقش متغيرها را در انجام تحقيق مشخص کند. -3

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■:   شناختی حيطه 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسيله کمک آموزشی:

 

 *جلسه دوم

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 * گروه بندی نتايج مطالعات )متغير کيفي(عنوان مبحث: 

 داف اختصاصی:اه

 جدول مناسب را برای گروه بندی مشاهدات متغير اسمي تهيه کند. -1

 نمودارهای آماری مناسب )ستوني و دايره ای (  را برای مشاهدات متغير اسمي رسم کند. -2

 بندی مشاهدات متغيررتبه ای تهيه کند. جدول مناسب را برای گروه -3

 ره ای (  را برای مشاهدات متغير رتبه ای رسم کند.نمودارهای آماری مناسب )ستوني و داي -4

 

 



 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسيله کمک آموزشی:

 

 سوم *جلسه

 بیدکتر طهماسنام مدرس: 

 * گروه بندی نتايج مطالعات )متغير کمي(عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 و پيوستهمتغير عددی گسسته و بندی  گروهمناسب برای مشاهدات  توزيع فراواني ولاجدتشکيل  -1

  هيستوگرام خطي، ای، دايره نمودارستوني، شامل اصلي نمودارهای معرفي -2

 مرکب و ساده جداول و چندبعدی دوبعدی، بعدی، يك جداول شامل جداول انواع معرفي -3

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانی روش آموزشی:

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسيله کمک آموزشی:

 

 چهارم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 شاخصهای آماری )شاخصهای تمرکز(* نوان مبحث: ع

 اهداف اختصاصی: 
 آشنايي با انواع ميانگينها و محاسبه واستفاده بجا از آنها برای انواع داده ها -1

 برای داده های خام و نما ميانهمحاسبه و تفسير  -2

 و نما برای داده های جدول توزيع فراواني محاسبه و تفسير ميانه -3

 صدکها ، چارکها و دهکها ه و تفسيرمحاسب -4

 ويژگيها ومزايای شاخصهای مرکزی را در تحقيقات بيان کند. -5

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسيله کمک آموزشی:

 

 پنجم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 



 شاخصهای آماری )شاخصهای  پراکندگي(* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

و دامنه ميان  راتتغيي ضريب واريانس، معيار، انحراف دامنه، شامل پراکندگي شاخصهایمحاسبه  -1

 IQR  چارکي

 ميانگين انحرافات را محاسبه و تفسير کند.

 و انحراف معيار را محاسبه کند. واريانس -2

 ضريب تغييرات را محاسبه کند. -3

 ارزشها ومزايای شاخصهای پراکندگي را در تحقيقات بيان کند. -4

 

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    له کمک آموزشی:وسي

 

 ششم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 * تاثير تغييرات يکنواخت بر مشاهداتعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 محاسبه ميانگين بروش تغيير متغير را انجام هد -1

 محاسبه واريانس بروش تغيير متغير را انجام دهد. -2

 

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسيله کمک آموزشی:

 

 هفتم *جلسه

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 و اصول شمارشاحتمال  مباني* عنوان مبحث: 

 

 اهداف اختصاصی:

 شمارش، آناليز ترکيبي و جايگشتها اصل اول -1

  قانون جمع احتمال را در حل مسايل احتمال بکار برد. -2



 قانون ضرب احتمال را در حل مسايل احتمال بکار برد.  -3

  فضای نمونه و پيشامد را برای آزمايشهای تصادفي بيان کند  -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانی روش آموزشی:

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسيله کمک آموزشی:

 

 هشتم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 شرطي  احتمالانواع پيشامدها، عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 تعريف و روش محاسبه احتمال آنها را انجام دهد.پيشامدهای سازگار، مستقل و متمم را  -1

 انجام محاسبه احتمال شرطي و حل مسائل با استفاده از احتمال شرطي -2

 استفاده از قانون بيز و کاربرد آن در حل مسائل -3

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی انیسخنرروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسيله کمک آموزشی:

 

 نهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 توزيعهای آماری )توزيع دوجمله ای(* عنوان مبحث: 

 

 اهداف اختصاصی:

 پارامترهای توزيع دوجمله ای را بشمارد. -1

 حاسبه کندميانگين و واريانس توزيع دوجمله ای را م -2

 مسايل احتمالي را بکمك توزيع دو جمله ای حل کند -3

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسيله کمک آموزشی:

 



 نهم *جلسه

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 توزيعهای آماری)توزيع پواسن(* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 پارامترهای توزيع پواسن را بشمارد. -1

 ميانگين و واريانس توزيع پواسن را محاسبه کند -2

 مسايل احتمالي را بکمك توزيع  پواسن  حل کند -3

 تقريب پواسن برای دوجمله ای را بکار برد.-4

  

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■اختی حيطه :   شن

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانی روش آموزشی:

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسيله کمک آموزشی:

 

 دهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 توزيعهای آماری )توزيع پيوسته(نرمال* عنوان مبحث: 

 صاصی: اهداف اخت
 پارامترهای توزيع نرمال را بشمارد. -1

 ميانگين و واريانس توزيع نرمال را تفسير کند -2

 معيار انحراف مفهوم جمعيت، توزيع نحوه تعيين برای فوق جدول از استفاده    Z  جدول با آشنايي -3

 آن، کاربردهای و سازیاستاندارد و

 دمسايل احتمالي را بکمك توزيع نرمال حل کن -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسيله کمک آموزشی:

 

 یازدهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 گيری* نمونه گيری و توزيعهای نمونه عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 قضيه حد مرکزی را بيان کند -1

 



 را بيان و محاسبه کند.ميانگين و نسبت )قضيه حد مرکزی(توزيعهای نمونه ای برای  -2

چند مرحله ای(  –سيستماتيك  –طبقه ای  –خوشه ای  -انواع روشهای نمونه گيری )تصادفي ساده  -3

 را توصيف کند

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسيله کمک آموزشی:

 

 دوازدهم *جلسه

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

م نتايج نمونه به و کاربرد آن در تعمي confidence intervalحدود اطمينان برآوردمفهوم * عنوان مبحث: 

 جامعه 

 اهداف اختصاصی:

 برآورد نقطه ای و فاصله ای  برای ميانگين جامعه را بدست آورد. -1

 برآورد نقطه ای و فاصله ای  برای نسبت در جامعه را بدست آورد. -2

 برآورد فاصله ای  برای تفاضل ميانگين در دو جامعه )با واريانسهای معلوم( را بدست آورد.  -3

 برآورد فاصله ای  برای تفاضل ميانگين در دو جامعه )با واريانسهای نامعلوم( را بدست آورد. -4

 برآورد فاصله ای  برای تفاضل نسبت در دو جامعه را بدست آورد. -5

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، ردیبازخو سخنرانی روش آموزشی:

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسيله کمک آموزشی:

 

 

 سيزدهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 تعيين حجم نمونه * عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 حجم نمونه را برای برآورد ميانگين حساب کند -1

 حجم نمونه را برای برآورد نسبت حساب کند  -2

 حساب کنددو جامعه مستقل  ميانگين مقايسهای حجم نمونه را بر -3

 حساب کنددو جامعه مستقل نسبت  مقايسهحجم نمونه را برای  -4

 



 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -پرژکتور ویدئو    وسيله کمک آموزشی:

 

 چهاردهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 ( مفاهيم و روشها* آزمون فرضيه )عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 فرضيه صفر و فرضيه مقابل را تعريف کند. -1

 خطای نوع اول و نوع دوم را تعريف کند. -2

 بشماردانواع آزمونها )يك طرفه و دو طرفه( و ويژگيهای مالک آزمون را  -3

 مطالعه آشنا شده و کاربرد آنها را در تفسير نتايج فراگيرند . powerو قدرت  p.valueبا مفهوم   -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -پرژکتور  ویدئو   وسيله کمک آموزشی:

 

 پانزدهم *جلسه

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 (مراحل پنج گانه) آزمون فرضيه* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 (Zآزمون ) را انجام دهد.)واريانس جامعه معلوم( آزمون برابری ميانگين جامعه با عدد ثابت  -1

 (tآزمون ) را انجام دهد. امعه نا معلوم()واريانس ج آزمون برابری ميانگين جامعه با عدد ثابت -2

 (Zآزمون )آزمون برابری نسبت در جامعه با عدد ثابت را انجام دهد -3

  

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانی روش آموزشی:

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسيله کمک آموزشی:

 

 شانزدهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 



 )بخش دوم( آزمون فرضيهعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 آزمون برابری ميانگين در دو جامعه مستقل )با واريانسهای معلوم( را انجام دهد. -1

 ( را انجام دهد.آزمون برابری ميانگين در دو جامعه مستقل )با واريانسهای نامعلوم -2 

 آزمون برابری نسبت در دو جامعه مستقل را انجام دهد. -3

  

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد   وسيله کمک آموزشی:

 

 هفدهم*جلسه 

 طهماسبی دکترنام مدرس: 

 کای دوآزمون عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 Chi-squareکای دو   آزمون با آشنايي تشکيل جداول توافقي و -1

  به منظور آزمون استقالل دو متغير کيفي مستقلکای دو  آزمون -2 

 به منظور آزمون همگني توزيع داده ها در جداول توافقيکای دو  آزمون -3

 منظور برازندگي توزيع داده ها با توزيع نظری يکنواختبه کای دو  آزمون -4

 به منظور برازندگي توزيع داده ها با توزيع نظری نرمالکای دو  آزمون -5

 

  

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد   کمک آموزشی: وسيله

 

 
 

 


