
:رئوس اصلی جلسات درس

آشنایی با نقش آمار در تحقیقات علوم آزمایشگاهی1
آشنایی با روش هاي نمونه گیري جمع آوري داده از پرونده هاي 2

پزشکی
بدست آمده از پرونده هاي پزشکی و ثبت توصیف داده هاي خام 3

آزمایشگاهی
علوم آزمایشگاهیو کاربرد آن در آشنایی با قوانین احتماالت 4
آشنایی با روش ترکیب و ترتیب در محاسبه احتماالت5
گسسته و پیوستهتوزیع هاي آشنایی با 6
و روابط بین آن هاآشنایی با توزیع پوآسن و نرمال7
و کاربرد آن در علوم آزمایشگاهیآشنایی با توزیع نرمال8
آشنایی با مفهوم سرشماري و نمونه گیري9
آشنایی با مفهوم پارامتر و نحوه براورد نقطه اي پارامترها10
آشنایی با مفوم فاصله اطمینان و تفسیر بازه هاي اطمینان در 11

آزمایشات پزشکی
آشنایی با مکانیزم آزمون فرض هاي آماري12
نحوه مقایسه میانگین دو گروهآشنایی با 13
علوم آزمایشگاهیآشنایی با ضریب همبستگی و تفسیر آن در14
آشنایی با توزیع کاي دو و آزمون نیکویی برازش15
آشنایی با آزمون مقایسه میانگین سه گروه نرمال16

راهنماي مطالعه دانشجویان
»Study guide«

:عنوان درس

آمارحیاتی

کارشناسی:مقطع تحصیلیعلوم آزمایشگاهی:رشته تحصیلی

ندارد: پیشنیاز2:تعداد واحد

:گروه آموزشی

علوم آزمایشگاهی

:مدرسین/ مدرس

دکتر امیر همتا



:هدف کلی درس

بررسی روشهاي آماري در علوم آزمایشگاهی، که به وسیله آن اطالعات وحقایق الزم 
طبقه بندي و تجزیه و تحلیل داده ها مورد تفسیر و جهت تصمیم گیري، جمع آوري، 

.تعبیر قرار گیرد

:روش تدریس
سخنرانی

کالس وارونھ

:این درسروش ارزشیابی

درصد امتحان پایان ترم85

درصد فعالیت هاي کالسی و حل تمرین15

:در این درسوظایف و تکالیف دانشجو

انجام تکالیف و تمرینات محول شده
در کالسحضور مستمر 

شاھده کلیپ ھایی که از قبل در اختیار دانشجو قرار میگیرد و بحث راجع به آن م
در کالس حل تمرین و شرکت در بحث

:اهمیت این درس در یک پاراگراف

، ضرورت دارد کارشناسان علوم با عنایت به جایگاه مهم علم آمار در تحقیقات
اصول این علم آشنا باشند، تا ضمن تدوین و تنظیم نظام ثبت داده آزمایشگاهی با 

.هاي آزمایشگاهی و کنترل کیفی بتوانند از آن در تحقیقات علمی استفاده نمایند

:اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از

عدم تفسیر نتایج و صرفا محاسبه شاخص ها

لسات قبل و در نتیجه از دست دادن عدم مطالعه کافی مطالب تدریس شده در ج
پیوستگی مطلب

:نکات کلیدي در یادگیري بهتر این درس عبارتند از

مطالعه مستمر مطالب تدریس شده در کالس

مطالعه مقاالت و بررسی روش هاي آماري به کار رفته در آن

:منابع اصلی درس
آمارزیستی روش ھای اماری نویسنده دکتر کاظم محمد اصول و روش ھای 

م طارمی انتشارات دانشگاه پیام نورانویسنده دنیل آمارزیستی نویسنده بھر

آمار زیستی تالیف محمد فشارکی و احمد عامری، انتشارات عبادی فر


