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 : درس اهداف کلی

 کیآشنا کردن دانشجویان با کاربرد آمار در طرحهاي تحقیقاتی پزش -1
 پزشکی علوم در تحقیق متداول روشهاي با دانشجو شناییآ -2
 اطالعات آماري بیان و آوري جمع در دانشجو توانایی  -3
 پزشکی مقاالت کامل درك بمنظور آماري استنباط با دانشجو آشنایی  -4
 بهداشتی و پزشکی تحلیل داده هاي انجام در دانشجو توانایی  -5
 

 *جلسه اول
 ر طهماسبیدکتنام مدرس: 

جایگاه و نقش آمار در انواع مطالعات، متغیرها و ، تحلیلی و توصیفی آمار اصلی مفاهیم بیان *عنوان مبحث: 
 انواع آن

 اهداف اختصاصی: 
 به تفکیک نوع و ماهیت برشمارد. و انواع آن را تعریف نموده متغیر  -1
 مقیاسهاي اندازه گیري انواع متغیرها را بیان کند. -2
 مشخص کند. مطالعهش متغیرها را در نق -3

 
 شاخصهاي آماري (شاخصهاي تمرکز)* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 براي انواع داده ها انواع میانگینها را محاسبه نماید.  -1
 نماید.محاسبه و تفسیر را  براي داده هاي خام و نما، صدکها ، چارکها و دهکها میانه -2

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 
 دوم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 
 شاخصهاي آماري (شاخصهاي  پراکندگی)* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:
  و دامنه میان چارکی راتتغیی ضریب واریانس، معیار، انحراف دامنه، شامل پراکندگی ايشاخصه -1

IQR .محاسبه نماید 
 میانگین انحرافات را محاسبه و تفسیر کند.

 واریانس و انحراف معیار را محاسبه کند. -2



 ضریب تغییرات را محاسبه کند. -3
 ات بیان کند.ارزشها ومزایاي شاخصهاي پراکندگی را در تحقیق -4

 
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:
 
 

 ومس*جلسه 
 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 )و کمی کیفی هايمتغیرول توزیع فراوانی براي اتشکیل جدطالعات (* گروه بندي نتایج معنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی:

 تهیه کند. ، رتبه اي)اسمیکیفی (مناسب را براي گروه بندي مشاهدات متغیر توزیع فراوانی جدول  -1
تشکیل  و پیوستهمتغیر عددي گسسته و بندي  مناسب براي مشاهدات گروه توزیع فراوانی ولاجد -2

 دهد.
 نماید.محاسبه و تفسیر را  براي داده هاي جدول توزیع فراوانی و نما، صدکها ، چارکها و دهکها میانه -3
 رسم کند. و رتبه اي نمودارهاي آماري مناسب (ستونی و دایره اي )  را براي مشاهدات متغیر اسمی -4
 رسم کند.صد تراکمی ، چندضلعی فراوانی، نمودار درهیستوگرام شامل اصلی نمودارهاي معرفی -5

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 
 مچهار *جلسه

 دکتر طهماسبینام مدرس: 
 و اصول شمارشل احتما مبانی* عنوان مبحث: 

 
 اهداف اختصاصی:

 اصول شمارش را بیان نماید،  -1
تمرینهاي مختلف بر اساس آنالیز ترکیبی و جایگشتها در مورد تعداد حاالت مختلف انجام یک کار و  -2

 یا تعداد حاالت وقوع یک پیشامد را  انجام دهد.
  ادفی بیان کند فضاي نمونه و پیشامد را براي آزمایشهاي تصمفهوم احتمال و  -3



 احتمال را در حل مسایل احتمال بکار برد. و ضرب ن جمعیانوقکاربرد   -4
 پیشامدهاي سازگار، مستقل و متمم را تعریف و روش محاسبه احتمال آنها را انجام دهد. -5
، احتمال پیشامدهاي متمم، اشتراك و احتمال شرطیفرمولهاي قوانین مربوط به احتماالت شامل:  -6

 پیشامدها احتمال روابط بین با استفاده از مختلف مسائل بتواند و  ماع دو پیشامد را بیان نموده اجت
 نماید.محاسبه 

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 وایت برد -یدئو پرژکتور و   وسیله کمک آموزشی:

 
 مپنج*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 
 )و توزیع پواسن ، فوق هندسیآماري (توزیع دوجمله اي مهم گسسته توزیعهايمعرفی * عنوان مبحث: 

 
 اهداف اختصاصی:

 پارامترهاي توزیع دوجمله اي را بشمارد. -1
 میانگین و واریانس توزیع دوجمله اي را محاسبه کند -2
 کند محاسبهتوزیع فرمول این را بکمک  براي پیشامدهاي داراي توزیع دوجمله اي احتمال -3
 کند  محاسبهتوزیع فرمول این را بکمک براي پیشامدهاي داراي توزیع فوق هندسی  احتمال -4
 کاربردهاي مختلف توزیع دو جمله اي و توزیع فوق هندسی را بیان نماید. -5
 .را تشخیص دهدپارامتر توزیع پواسن  -6
 میانگین و واریانس توزیع پواسن را محاسبه کند -7
 مسایل احتمالی را بکمک توزیع  پواسن  حل کند -8
 برد.بتقریب پواسن براي دوجمله اي بکار -9

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، ديبازخور سخنرانی روش آموزشی:
 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 
 مشش*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 
 توزیعهاي آماري (توزیع پیوسته)نرمال* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 



 پارامترهاي توزیع نرمال را بشمارد. -1
 .میانگین و واریانس توزیع نرمال را تفسیر کند -2
 ي حل مسائل احتمالی مقادیر استاندارد براي متغیر مسئله تحت بررسی را محاسبه نماید.برا -3
 با )معیار انحراف میانگین و (جمعیت توزیع نحوه نمودار توزیع نرمال استاندارد بر اساس -4

 ،را رسم نماید سازياستاندارد
 اراي توزیع نرمال را محاسبه نماید.احتماالت متغیر د Z  توزیع نرمال استاندارد جدولبا استفاده از  -5

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 
 متفه*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 
 ياو توزیعهاي نمونه  قضیه حد مرکزي* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:
 قضیه حد مرکزي را بیان کند -1
 را بیان و محاسبه کند.میانگین و نسبت (قضیه حد مرکزي)توزیعهاي نمونه اي براي  -2

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 
 هشتم *جلسه

 دکتر طهماسبینام مدرس: 
 آزمون میان ترم* عنوان مبحث: 

 
 همن *جلسه

 دکتر طهماسبینام مدرس: 
نمونه به  و کاربرد آن در تعمیم نتایج confidence intervalحدود اطمینان برآوردمفهوم * عنوان مبحث: 

 جامعه 
 اهداف اختصاصی:

 جامعه را بدست آورد. ، واریانس و نسبتبرآورد نقطه اي براي میانگین -1
 با واریانس معلوم را بدست آورد.جامعه  میانگین یک صفت دربرآورد فاصله اي  براي  -2

 



نه کوچک را بدست با واریانس نامعلوم و حجم نموجامعه  میانگین یک صفت دربرآورد فاصله اي  براي  -3
 آورد.

وقتی واریانس نامعلوم و حجم نمونه زیاد جامعه  میانگین یک صفت دربراي  اطمینانبرآورد فاصله  -4
 است را بدست آورد.

 را بدست آورد. جامعه نسبت یک صفت دربراي اطمینان برآورد فاصله  -5
 سهاي معلوم) را بدست آورد. برآورد فاصله اي  براي تفاضل میانگین در دو جامعه (با واریان -6
در دو حالت نمونه  برآورد فاصله اي  براي تفاضل میانگین در دو جامعه (با واریانسهاي نامعلوم) -7

 را بدست آورد. کوچک و نمونه بزرگ
 برآورد فاصله اي  براي تفاضل نسبت در دو جامعه را بدست آورد. -8
 

 
 □روانی حرکتی                       □ی   عاطف                    ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانی روش آموزشی:
 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 
 دهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 
 تعیین حجم نمونه * عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 حجم نمونه را براي برآورد میانگین حساب کند -1
 حجم نمونه را براي برآورد نسبت حساب کند  -2
 حساب کنددو جامعه مستقل  میانگین مقایسهحجم نمونه را براي  -3
 حساب کنددو جامعه مستقل نسبت  مقایسهحجم نمونه را براي  -4
 

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 
 دهمازی*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 
 ) مفاهیم و روشها* آزمون فرضیه (عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:



 فرضیه صفر و فرضیه مقابل را تعریف کند. -1
 خطاي نوع اول و نوع دوم را تعریف کند. -2
 انواع آزمونها (یک طرفه و دو طرفه) و ویژگیهاي مالك آزمون را بشمارد -3
 . شودآشنا  power توان آزمونو  p-valueبا مفهوم   -4
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    کمک آموزشی:وسیله 
 

 دهمزدوا *جلسه
 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 )مراحل پنج گانه(براي میانگین صفت کمی در یک جامعه و دو جامعه  آزمون فرضیه* عنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی:

 )Zآزمون ( را انجام دهد.(واریانس جامعه معلوم) آزمون برابري میانگین جامعه با عدد ثابت  -1
 )tآزمون ( را انجام دهد. (واریانس جامعه نا معلوم) آزمون برابري میانگین جامعه با عدد ثابت -2
 )Zآزمون (آزمون برابري نسبت در جامعه با عدد ثابت را انجام دهد -3
 آزمون برابري میانگین در دو جامعه مستقل (با واریانسهاي معلوم) را انجام دهد. -4
 بري میانگین در دو جامعه مستقل (با واریانسهاي نامعلوم) را انجام دهد.آزمون برا -5
 آزمون برابري نسبت در دو جامعه مستقل را انجام دهد. -6
 را انجام دهد. وابستهدر دو جامعه  اختالف میانگینآزمون  -7
 
  

 □رکتیروانی ح                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد   وسیله کمک آموزشی:
 

 دهمسیز*جلسه 
 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 استقالل دو صفت کیفی -کاي دوآزمون عنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی: 

  ا بدست آورد.جداول توافقی دو بعدي را تشکیل دهد و فراوانیهاي مورد انتظار در هر سلول ر -1
 ) را انجام دهد.Chi-squareکاي دو   آزمونبه منظور آزمون استقالل دو متغیر کیفی (کاي دو  آزمون -2
 به منظور آزمون همگنی توزیع داده ها در جداول توافقی را انجام دهد.کاي دو  آزمون -3



 خت را انجام دهد.به منظور برازندگی توزیع داده ها با توزیع نظري یکنواکاي دو  آزمون -4
 به منظور برازندگی توزیع داده ها با توزیع نظري نرمال را انجام دهد.کاي دو  آزمون -5
  

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 ردوایت ب   وسیله کمک آموزشی:
 

 دهمچهار*جلسه 
 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 مقایسه میانگین صفت در بیش از دو جامعه مستقل – آنالیز واریانسعنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی: 

 موارد کاربرد آنالیز  واریانس را بیان نماید. -1
 را محاسبه نماید. Fجدول آنالیز واریانس تشکیل دهد. و شاخص  -2
 بیان کند. آنالیز واریانس یک طرفه و چند طرفه ونآزمموارد کاربرد  -3
 مقایسات دوگانه را برشمرده و موارد استفاده آنها را تشریح کند. تعقیبی هاي آزمونانواع  -4
 آنالیز واریانس داده هاي تکراري با آشنایی -5
 

 □کتیروانی حر                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانی روش آموزشی:

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:
 

 پانزدهم*جلسه 
 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 دو طرفه و آنالیز واریانس داده هاي تکراري آنالیز واریانسعنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی: 

 را محاسبه نماید. Fداده و شاخص  جدول آنالیز واریانس دو طرفه تشکیل -1
 را بررسی کند. اثرات متقابل بین دو عامل -2
 آنالیز واریانس داده هاي تکراري را بیان کند. موارد استفاده -3
 نماید. بنديطبقهرا  هاي تحلیل چندمتغیرهروش -4
 

 □حرکتی روانی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد   وسیله کمک آموزشی:



 
 شانزدهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 
 آنالیز همبستگی دو متغیر کمیعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 ضریب همبستگی پیرسون را محاسبه نموده و بتواند آنرا تفسیر نماید.  -1
 نماید. آزمونرا بر اساس ضریب همبستگی  دو متغیر کمی استقالل -2
 ضریب همبستگی اسپیرمن براي رتبه هاي دو متغیر کمی محاسبه و تفسیر نماید. -3
 ضرایب مدل رگرسیون خطی را به روش حداقل مربعات خطا برآورد نماید. -4
 ضرایب مدل رگرسیونی خطی برآورد شده را تفسیر نماید. -5
 
  

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■ناختی حیطه :   ش
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد   وسیله کمک آموزشی:
 

 هفدهم*جلسه 
 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 آزمونهاي ناپارامتريعنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی: 

 مار را انجام دهد. آزمون ناپارامتري مک ن -1
 ویتنی را انجام دهد،  –ناپارامتري من  آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل توسط -2
 را بیان کرده و اتجام دهد. )آزمون مقایسه میانه با عدد ثابت(آزمون ناپارامتري عالمت  استفاده -3
را بیان  )دو جامعه مستقله میانه آزمون مقایس( جمعی رتبه اي ویلکاکسونآزمون ناپارامتري  استفاده -4

 کرده و اتجام دهد.
 آزمون ناپارامتري کروسکال والیس را بیان نموده و با یک مثال آزمون مورد نظر را انجام دهد. استفاده -5
را شرح داده و با یک مثال آزمون مورد نظر رتبه اي عالمت دار ویلکاکسون آزمون ناپارامتري  استفاده -6

 .را انجام دهد
 آزمون ناپارامتري فریدمن را شرح داده و با یک مثال آزمون مورد نظر را انجام دهد. استفاده -7
را شرح داده و با یک مثال آزمون مورد نظر را  COCHRAN'S TESTآزمون کوکران  استفاده -8

 انجام دهد.
 
  



 □وانی حرکتیر                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد   وسیله کمک آموزشی:
 
 
 


