
 بسمه تعالی

 

 زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 پزشکیدانشکده 

 1044-1041 سال دوم نیمسال در پزشکی بالینی پیش گروه درس طرح فرم

     پزشکی آمار   :نام درس

 نظری :نوع واحد        1: تعداد واحد

  پزشکی عمومی/مقدمات بالینی :رشته تحصیلیمقطع و 

 اپیدمیولوژیاصول : پیشنیاز دروس 

 04/0/1041 :تاریخ امتحان پایان ترم   -:تاریخ امتحان میان ترم

      سلیمانی مهرابدکتر : مدرس

 ، دانشکده پزشکی(مجازی صورت به) سیما سامانه: کالس مکان

 8-11: کالس ساعت            سه شنبه: کالس روز

 http://vs.iaun.ac.ir/m3263: مجازی کار دفتر لینک

 soleymani_b{at}yahoo.com: الکترونیکی پست آدرس
 

و کسب توانایی الزم  ،مقاالت پژوهشی پزشکی مندرج در نتایج آماریِحیاتی به منظور درک آمار هایروشبا  یان پزشکیآشنایی دانشجو :هدف کلی

 .هاپژوهشهای حاصل از گیری از یافتهو نتیجهو استنباط  ،مرتبط با رشته محاسبات آماریِ برای انجام
 

 :در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود  :اهداف اختصاصی

 

 :حیطه شناختی

 .دهد توضیحموارد کاربرد آنها را  و های آماری را نام بردهو شاخص انواع متغیرها-1

 .شرح دهد انجام محاسبات روی آنها راو بندی و رسم نمودارهای مختلف، جدولهاهداد بندیگروه نحوه-2

 . اصول وقوانین آنرا بیان کند ،مفهوم احتمال-3

 .توضیح دهددر علوم پزشکی  را آنها موارد کاربرد و را شرح داده نرمالو پواسن دوجمله ای، های آماریِتوزیع-4

 .انجام آنها را شرح دهد روش های مختلف آماری وآزمونشرایط الزم برای انجام -5

 

 :نگرشی حیطه

 .نماید شرکتفعاالنه در بحث های گروهی -1

 .سؤال نمایددر کالس  عات مطرح شدهودر ارتباط با موض-2

 .عات قبلی مشخص نمایدوبتواند جایگاه آن را نسبت به موض هر موضوع جدید پس از یادگیریِ-3

 .های دیگر مشخص نمایدضات و فرضیات آنرا نسبت به آزمونمفرو شرایط الزم برای انجام هرآزمون، تفاوتِ-4

 

 :(عملکردی)رفتاری حیطه 

 . نماید و محاسبه مشخص کردهو شاخص های آماری را برای سئواالت داده شده  انواع متغیرها،-1



 .کندو نمودار مناسب برای آنها رسم جدول  ،نموده بندیگروهشده را های ارائه داده -2

 .کند محاسبه و نرمال را پواسن، های دوجمله ای،های مربوط به توزیعاحتمال-3

 .تفسیر نماید وهد دانجام  داده، های ارائه شده تشخیصبرای داده های آماری راآزمون-4

 .و ارسال نمایدتکالیف خود را به دقت و در مهلت تعیین شده انجام -5
 

آمارهای  ارائه) ایجاد انگیزه برای یادگیری بیشتر-4( کوئیز)ارزشیابی دوره ای -3. ارزشیابی از مباحث جلسه گذشته -2. غیاب و حضور -1:استاد فعالیت

 (.واقعی و کار روی آنها 

 پرسش و پاسخ، و pdfهای و ارائه مطالب در قالب اسالیدها و فایل سخنرانی: شیوه تدریس

  pdfهای کامپیوتر، سایت آموزشی دانشگاه، اسالیدها و فایل  :وسایل کمک آموزشی 
 

انجام تکالیف  -3  و کتبی شرکت منظم در جلسات ارزشیابی شفاهی -2حضور به موقع و فعال در کالس  -1 :دانشجوو تکالیف چگونگی فعالیت 

 simaاز طریق سایت توسط دانشجو محوله از طرف استاد و ارسال آنها 

 . (نمره 1) حضور و غیاب -3. (نمره 11) آزمون پایان ترم -2 (نمره 1)و تکالیف  پرسش در کالس -1 :نحوه ارزیابی دانشجو

 :توضیحات

 جدول زمانبندی درس                  

 رئوس مطالب تاریخ ردیف

1 
17/11/1411 

های ها، شاخصها، انواع متغیرها و مقیاستعریف علم آمار وبیان اهمیت آن در علوم پزشکی و بهداشت، تعریف واژه

 مرکزی و پراکندگی

 ای، هیستوگرام وچندبرِفراوانیای، دایرهها و محاسبات روی آنها، جداول توزیع فراوانی، نمودارهای نردهدادهگروهبندی  17/11/1411 0

3 
14/11/1411 

-های مرکزی و پراکندگی در دادهها، و شاخصنمودارهای فراوانی تجمعی، تاقدیس، جعبه ای، پراکنش، محاسبه چندک

 های گروهبندی شده

0 
14/11/1411 

و مفهوم احتمال، فضای نمونه، پیشامدهای همتراز و ناسازگار و مستقل، قوانین جمع و ضرب در احتمال، احتمال تعریف 

 شرطی

 ای و پواسن و ارتباط بین آنهاتوزیع احتمال گسسته، توزیع دو جمله 11/1/1411 5

6 
11/1/1411 

بهداشت، توزیع نرمال استاندارد، جدول سطح زیر توزیع احتمال پیوسته، توزیع نرمال واهمیت آن در علوم پزشکی و 

 منحنی نرمال استاندارد ونحوه استفاده از آن

 های آماری ، توزیع میانگین نمونه، قضیه حد مرکزیای برای شاخصهای نمونهتوزیع 12/1/1411 7

8 
12/1/1411 

استیودنت، بازه اطمینان برای میانگین وقتی واریانس معلوم و وقتی نامعلوم است، توزیع نسبت نمونه و بازه  tتوزیع 

 اطمینان آن

 محاسبه تعداد نمونه برای برآورد میانگین و نسبت در جوامع متناهی و نامتناهی   21/1/1411 9

14 
21/1/1411 

خطای نوع اول  میانگین یک جامعه با عدد ثابت وقتی واریانس معلوم است،آزمون تفاوت  مفهوم فرضیه و آزمون فرضیه،

 و دوم و توان آزمون و ارتباط آنها

11 
1/1/1411 

مفهوم و نحوه ی محاسبه پی ولیو، آزمون یک دامنه، انجام آزمون با استفاده از بازه اطمینان، آزمون تفاوت میانگین یک 

 معلوم استجامعه با عدد ثابت وقتی واریانس نا 



 های دو جامعه مستقل در حالت معلوم بودن یا معلوم نبودن واریانس، و برابر بودن یا برابر نبودن آنآزمون تفاوت میانگین 1/1/1411 10

های دو جامعه آزمون تفاوت یک نسبت با عدد ثابت و تفاوت دو نسبت در دو جامعه ی مستقل، آزمون مقایسه میانگین جبرانی 13

 (جفت  tآزمون) وابسته

 (اسکورآزمون کای)ها، آزمون همگنی و استقاللِ دو متغیر کیفیآزمون تفاوت واریانس جبرانی 10
 

 :منابع درسی

 ها و جزواتسلیمانی، بهرام، مطالب ارائه شده در کالس شامل اسالیدها و فایل -1

 آخرین چاپ های بهداشتیهای آماری و شاخصروش ، ملک افضلی،حسین،محمد، کاظم -2

 آخرین چاپ انتشارات دانشگاه شیراز های آمار زیستی،ترجمه آیت اللهی، اصول و روش این،و دانیل، -3

 


