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 دانشکده

 قالب نگارش طرح درس ترمی

 میولوژیپیداارشد دانشجویان کارشناسی  مخاطبان:   روشهای آمارزیستیمفاهیم وعنوان درس :  

  8-9شنبه  چهار ساعت پاسخگویی به سوالات فراگیر:  (ن) 3واحد:  تعداد

 الماسیافشین دکتر  مدرس:              31-33شنبه سه زمان ارائه درس:   

 - پیش نیاز: درس

 

 هدف کلی درس :

فراهم آوردن فرصت یادگیری بمنظور کسب دانش و مهارت با توجه به وظایف حرفه ای پیش 

و تحلیل یافته های پژوهشی این  طراحی مطالعات  بینی شده برای این مقطع در جهت

 دانشجویان .

 

 اهداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(

 .پزشکی اهمیـت وکـاربرد آن در مشـاهدات قضیه حدمرکزی و ،آشنایی با توزیع نرمـال  -3

 و انواع آن. یریبا نمونه گ ییآشنا -2

 و نسبت . نیانگیم یبرا نانیبا محاسبه حدود اطم ییآشنا -3

، دو نسبت و مقدمات  نیانگیاختلاف دو م یبرا نانیبا نحوه محاسبه حدود اطم ییآشنا -4

 .هیآزمون فرض

)عملی با نرم افزار  عـدد ثابت. ـکیو نسبت بـا  نیگانیم یبا آزمون تساو ییآشنا -5

SPSS) 

 (SPSSبا نرم افزار  ی)عمل و نسبت در دو جامعه مستقل. نیانگیبا آزمون م ییآشنا -6
 

با نرم افزار  ی)عمل در دو جامعه وابسته. نیانگیدانشجو با آزمون اختلاف م ییآشنا -7

SPSS) 

 ی)عمل ها و نسبتها. نیانگیزمون اختلاف محجم نمونه در آ نییدانشجو با نحوه تع ییآشنا -8

 (SPSSبا نرم افزار 

)عملی با نرم  وابسته ایدر جوامع مستقل و  یفیک یرهایبا آزمون ارتباط متغ ییآشنا -9

 ( SPSSافزارآماری 

 (SPSSبا نرم افزار  ی)عمل .یو رتبه ا یکم یرهایمتغ نیرابطه ب یبا نحوه بررس ییشناآ -31

 (SPSSبا نرم افزار  ی)عملساده یخط ونیرگرس زیبا آنال ییاآشن -33
 

با نرم افزار  ی)عملکیلوجست ونیچندگانه و رگرس یخط ونیرگرس زیبا آنال ییآشنا -32
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SPSS) 

 (SPSSبا نرم افزار  ی)عملو دوطرفه  کطرفهی انسیوار زیآنالبا  ییآشنا -33

 (SPSSبا نرم افزار  ی)عملساده و چندگانه ساتیبا مقا ییآشنا -34

 یاحتمال نظر عیا آزمون تطابق نمونه با توزب ییآشنا -35

 ( SPSS یبا نرم افزارآمار ی)عمل  3 یپارامتر ریساده غ یبا آزمونها ییآشنا  -36

 ( SPSS یبا نرم افزارآمار ی)عمل  3 یپارامتر ریساده غ یبا آزمونها ییشناآ -37

 رفع اشکال یمرور کل  -38

 

 :اولهدف کلی جلسه 

 .پزشکی اهمیـت وکـاربرد آن در مشـاهدات قضیه حدمرکزی و آشنایی دانشجو با توزیع نرمـال،

 :اولداف ویژه جلسه اه

 معرفی ضابطه تابع و شکل توزیع نرمال -3

 آشنایی با جدول توزیع تجمعی نرمال استاندارد و ویژگیهای آن. -2

 محاسبه احتمال های مربوطه و نحوه تقریب احتمالهای متغیرهای غیر نرمال با توزیع نرمال. -3

 .مفهوم قضیه حد مرکزی آشنایی با -4

 .ای ای و فاصله برآوردهای نقطه مفهومآشنایی با  -5

 را بیان کنند ای ای و فاصله موارد کاربرد، محدودیتها و مزیتهای برآوردهای نقطهآشنایی با  -6

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 ویژگیهای جدول توزیع تجمعی نرمال استاندارد را بشناسد. -3

 رمال با توزیع نرمال را بدست آورد.احتمال های مربوطه و تقریب احتمالهای متغیرهای غیر ن -2

 تعریف نموده و بکار بگیرد.قضیه حد مرکزی را  -3

 .ی را بیان کنند ا ای و فاصله مفهوم برآوردهای نقطه -4

 

 :دومهدف کلی جلسه 

 .آشنایی دانشجو با نمونه گیری و انواع آن

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 آشنایی با مفهوم نمونه گیری و اهمیت آن. -3

 آشنایی با مشکلات ناشی از نمونه گیری نامناسب. -2

 آشنایی با برخی روشهای نمونه گیری تصادفی. -3

 آشنایی مقدماتی با برخی فرمولهای تعیین حجم نمونه. -4

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 انواغ آنرا بشناسد.ضمن تعریف نمونه گیری تصادفی و غیرتصادفی  -3

 اشتی تعیین حجم نمونه نماید.برای برخی شاخصهای بهد -2
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 :سومهدف کلی جلسه 

 . و نسبت میانگینبرای حدود اطمینان محاسبه آشنایی با 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 .و نسبت در یک جامعه معرفی اهمیت و کاربرد فاصله اطمینان میانگین -3

 .و نسبت در یک جامعه بکارگیری و تفسیر فاصله اطمینان برای میانگین -2

 

 

 :چهارمدف کلی جلسه ه

برای اختلاف دو میانگین ، دو نسبت و مقدمات  نحوه محاسبه حدود اطمینان آشنایی دانشجو با

 .زمون فرضیهآ

 :مچهاراهداف ویژه جلسه 

 محاسبه و تفسیر فاصله اطمینان برای اختلاف دو نسبت . -3

 محاسبه و تفسیر فاصله اطمینان برای اختلاف دو میانگین . -2

 ایی با مفهوم آزمون فرضیه، خطای نوع اول، خطای نوع دوم و توان آزمون.آشن -3

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 فاصله اطمینان برای اختلاف دو نسبت را بکار برده و تفسیر نماید. -3

 فاصله اطمینان برای اختلاف دو میانگین را بکار برده و تفسیر نماید. -2

 ع اول، خطای نوع دوم و توان آزمون را تعریف نماید.مفهوم آزمون فرضیه، خطای نو -3

 

 :پنجمهدف کلی جلسه 

 .ثابت آشنایی با آزمون تساوی میانگین و نسبت بـا یـک عـدد

 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 .و نسبت یک جامعه معرفی پیش فرضهای آزمون فرضیه برای میانگین -3

 .و نسبت یک جامعه نمحاسبه و تفسیر نتایج آزمون فرضیه برای میانگی -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را بیان نماید. و نسبت پیش فرضهای آزمون فرضیه برای میانگین -3

 را تفسیر نماید. و نسبت  نتایج آزمون فرضیه برای میانگین  -2

 

 :ششمهدف کلی جلسه 

 .جامعه مستقل دو آشنایی با آزمون میانگین و نسبت در

 :مششاهداف ویژه جلسه 

 معرفی پیش فرضهای آزمون فرضیه برای اختلاف دو نسبت. -3
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 معرفی پیش فرضهای آزمون فرضیه برای اختلاف دو میانگین. -2

 محاسبه و تفسیر نتایج آزمون فرضیه برای اختلاف دو میانگین و یا دو نسبت. -3

 در پایان دانشجو قادر باشد

 .و یا نسبت را بیان نماید میانگیناختلاف دو پیش فرضهای آزمون فرضیه برای  -3

 .را تفسیر نماید برای اختلاف دو میانگین و یا نسبتنتایج آزمون فرضیه برای  -2

 

 :مهفتهدف کلی جلسه 

 .جامعه وابسته دو آشنایی دانشجو با آزمون اختلاف میانگین در

 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 .جامعه وابسته دو در معرفی پیش فرضهای آزمون فرضیه برای اختلاف دو میانگین -3

 .جامعه وابسته دو در محاسبه و تفسیر نتایج آزمون فرضیه برای اختلاف دو میانگین -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 بیان نماید. جامعه وابسته دو درپیش فرضهای آزمون فرضیه برای اختلاف دو میانگین را  -3

 تفسیر نماید. جامعه وابسته دو درن و را نتایج آزمون فرضیه برای برای اختلاف دو میانگی -2

 

 :هشتمهدف کلی جلسه 

 .ها و نسبتهاآزمون اختلاف میانگین نحوه تعیین حجم نمونه در  آشنایی دانشجو با

 :مشتهاهداف ویژه جلسه 

جامعه  دو درآزمون فرضیه برای اختلاف دو میانگین نحوه تعیین حجم نمونه در معرفی  -3

 تئوری و عملی. بصورت وابستهمستقل و 

مستقل جامعه  دو در نسبتمعرفی نحوه تعیین حجم نمونه در آزمون فرضیه برای اختلاف دو  -2

 .بصورت تئوری و عملی وابستهو 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 در خصوص برخی مقالات به تعیین حجم نمونه صحیح با و بدون استفاده از نرم افزار بپردازد. -3

 

 :مهنهدف کلی جلسه 

 های کیفی در جوامع مستقل و یا وابستهارتباط متغیر آشنایی با آزمون

 :منه اهداف ویژه جلسه

  ، آزمون کای دو و دقیق فیشرنحوه انجام آزمون ارتباط دو متغیر اسمی با آشنایی  -3

 نحوه انجام آزمون اختلاف دونسبت در جوامع وابسته با آشنایی -2

 آشنایی با ضریب توافق فی ، کرامر و... -3

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .دینما ریتفس نتایج راو تحلیلبصورت دستی و نرم افزاری ، هیرا ته یداده مرتبط ایمقاله و  -3
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 :مدههدف کلی جلسه 

 .و رتبه ای کمی متغیرهایبین  نحوه بررسی رابطهآشنایی با 

 :مهداهداف ویژه جلسه 

 ایی با ضریب همبستگی خطی پیرسنآشن -3

 آشنایی با ضریب همبستگی اسپیرمن -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 ضرایب پیرسن و اسپیرمن را محاسبه و تفسیر نماید. -3

 

 :یازدهمهدف کلی جلسه 

 ی سادهخط ونیرگرس زینالآآشنایی با 

 :یازدهم اهداف ویژه جلسه

 و برآورد ضرایب آشنایی با مفهوم رگرسیون خطی ساده -3

 آشنایی با نحوه انجام آن بصورت دستی و نرم افزاری -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .دینما ریتفسنتایج را  ، بصورت دستی و نرم افزاری تحلیل و هیرا ته یداده مرتبط ایمقاله و  -3

 

 :زدهمدواهدف کلی جلسه 

 جستیکچندگانه و رگرسیون لوی خط ونیرگرس زینالآآشنایی با 

 :دهمدواز اهداف ویژه جلسه

 چندگانه رگرسیون خطی و نحوه انجام شنایی با مفهوم آ-3

 لوجستیک ساده و چندمتغیریرگرسیون و نحوه انجام آشنایی با مفهوم  -2

 آشنایی با نحوه انجام آن بصورت دستی و نرم افزاری -3

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .دینما ریتفسنتایج را  ، بصورت دستی و نرم افزاری تحلیل و هیهرا ت یداده مرتبط ایمقاله و  -3

 

 :سیزدهمدف کلی جلسه ه

  کطرفهی انسیوار زیآنالبا آشنایی 

 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 کطرفهی انسیوار زیآنالآشنایی با نحوه انجام و پیش فرضها در  -3

 ارائه مثال و آشنایی با نحوه تفسیر نتایج  -2

 :جو قادر باشددر پایان دانش

 تفسیر نماید. نتایج را  و ، بصورت دستی و کامپیوتری تحلیلمقاله و یا داده مرتبطی را تهیه -3
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 چهاردهم:هدف کلی جلسه 

 ساده و چندگانه  ساتیمقاآشنایی با 

 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 

 آشنایی با برخی از انواع مقایسات پسین و ویژگیهای آنها -3

 وه انجام مقایسات پسین آشنایی با نح -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مقاله و یا داده مرتبطی را تهیه، بصورت دستی و کامپیوتری تحلیل و نتایج را  تفسیر نماید.-3

 

 :مپانزدههدف کلی جلسه 

 یاحتمال نظر عیبا آزمون تطابق نمونه با توز ییآشنا

 :مپانزده اهداف ویژه جلسه

 ای آزمون کولموگروف اسمیرنفآشنایی با پیش فرضه -3

 انجام عملی بررسی تطبیق نمونه با توزیع نظری -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مقاله و یا داده مرتبطی را تهیه، بصورت دستی و کامپیوتری تحلیل و نتایج را  تفسیر نماید.-3

 

 :شانزدهمهدف کلی جلسه 

 یپارامتر ریساده غ یبا آزمونها ییآشنا

 :شانزدهم ژه جلسهاهداف وی

 با آزمونهای مقایسه دو نمونه مستقل و تفسیر نتایج آشنایی -3

 جینتا ریو تفس وابستهدو نمونه  سهیمقا یبا آزمونها ییآشنا -2

 جینتا رینمونه مستقل و تفس چند سهیمقا یبا آزمونها ییآشنا -3

 آشنایی با نحوه انجام آزمون ککران و فریدمن -4

 :در باشددر پایان دانشجو قا

 مقاله و یا داده مرتبطی را تهیه، بصورت دستی و کامپیوتری تحلیل و نتایج را  تفسیر نماید.-3

 

 :هفدهمهدف کلی جلسه 

 مرور کلی، حل تمرین های نمونه و رفع اشکال

 :هفدهماهداف ویژه جلسه 

 پاسخگویی به سوالات فراگیر در خصوص مفاهیم تدریس شده طی دوره. -3

 :نشجو قادر باشددر پایان دا

 آمادگی لازم را جهت پاسخگویی به سوالات امتحان پایان ترم کسب نماید. -3



 

7 

 

 مثالهایی در خصوص کاربرد مفاهیم تدریس شده در رشته تحصیلی خود ارائه نماید. -2

 

 منابع:
 .آخرین چاپ .محمد ک، ملک افضلی ح، روشهای آماری و شاخص هـای بهداشـتی -3

 1368.انتشارات امیرکبیر  .ل و روشهای آمار زیستی. ترجمه دکتر سید محمدتقی آیت الهیدانیل وو. اصو  -2

 .آخرین چاپ

 .گواهان. آخرین چاپ روزنر ب. اصول آمارزیستی. ترجمه حمیدحقانی، روح انگیزجمشیدی. انتشارات -3
 

 روش تدریس:
 سخنرانی، نمایش اسلاید، حل تمرین، پرسش و پاسخ

 وسایل آموزشی :
 پیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت بورد و ماژیککام

 

 

 

 

 سنجش و ارزشیابی

سهم از نمره کل)بر  روش آزمون

 حسب درصد(

 ساعت تاریخ

آزمون میان 

 ترم

  درسشتم هجلسه  31 تشریحی

حل تمرینات 

و ارائه  کلاسی

 کارعملی

ارزیابی مستمر در  31 تشریحی

ارائه  –طی دوره 

کارعملی در جلسه 

 ترمامتحان پایان 

 

آزمون پایان 

 ترم

  - 71 تشریحی

 ومنظم حضور

فعال در 

 کلاس

- 31 -  

 

 مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو:
 موقع سر کلاسحضور مرتب و به  -3
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 عدم استفاده از موبایل در کلاس)خاموش نمودن آن( -2

 مشارکت فعال در مباحث درسی -3

 تهیه و ارائه پروژه -4

 

 دانشکده: EDOی مدیر گروه:                نام و امضای مسئولنام و امضا       نام و امضای مدرس:  

 ویا صفریردکتر                                            افشین الماسیدکتر دکتر افشین الماسی           

 

 سال :تاریخ ارسال:                                   تاریخ ار                     32/6/89تاریخ تحویل:     

 



 

9 

 

 روشهای آمارزیستی  جدول زمانبندی درس

 31-33شنبه سه  روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

3 
26/6/98 

 

وکـاربرد  ـتیو اهم یحدمرکز هینرمـال، قض عیبا توز ییآشنا

 .یآن در مشـاهدات پزشک
 دکتر الماسی

2 
2/7/98 

 
 الماسی دکتر و انواع آن. یریبا نمونه گ ییآشنا

3 
9/7/98 

 
 دکتر الماسی و نسبت . نیانگیم یبرا نانیبا محاسبه حدود اطم ییآشنا

4 
36/7/98 

 

اختلاف دو  یبرا نانیبا نحوه محاسبه حدود اطم ییآشنا

 .هی، دو نسبت و مقدمات آزمون فرض نیانگیم
 دکتر الماسی

5 
23/7/98 

 
 دکتر الماسی عـدد ثابت. ـکیو نسبت بـا  نیانگیم یبا آزمون تساو ییآشنا

6 
31/7/98 

 
 دکتر الماسی و نسبت در دو جامعه مستقل. نیانگیبا آزمون م ییآشنا

7 
7/8/98 

 
 دکتر الماسی در دو جامعه وابسته. نیانگیدانشجو با آزمون اختلاف م ییآشنا

8 
34/8/98 

 

حجم نمونه در آزمون اختلاف  نییدانشجو با نحوه تع ییآشنا

 ها و نسبتها. نیانگیم
 دکتر الماسی

9 
23/8/98 

 

 ایدر جوامع مستقل و  یفیک یرهایبا آزمون ارتباط متغ ییآشنا

   وابسته
 کتر الماسید

31 
28/8/98 

 
 دکتر الماسی .یو رتبه ا یکم یرهایمتغ نیرابطه ب یبا نحوه بررس ییآشنا

33 
5/9/98 

 
 الماسی دکتر ساده یخط ونیرگرس زیبا آنال ییآشنا

32 
32/9/98 

 

 ونیچندگانه و رگرس یخط ونیرگرس زیبا آنال ییآشنا

 کیلوجست
 دکتر الماسی

33 
39/9/98 

 
 دکتر الماسی و دوطرفه کطرفهی انسیوار زیبا آنال ییآشنا

34 
26/9/98 

 
 دکتر الماسی ساده و چندگانه ساتیبا مقا ییآشنا

35 
 

 دکتر الماسی یال نظراحتم عیبا آزمون تطابق نمونه با توز ییشناآ 5/31/98

36 
32/31/98 

 
 دکتر الماسی 3یپارامتر ریساده غ یبا آزمونها ییآشنا

 یدکتر الماس 2یپارامتر ریساده غ یبا آزمونها ییآشنا 39/31/98 37

 - و رفع اشکال یمرور کل  37

 

 


