
:رئوس اصلی جلسات درس

آشنایی با انواع متغیر1

آشنایی با پرسشنامه و چک لیست و ارائه داده ھا2

آشنایی با ورود داده ھا به نرم افزار و مدیریت داده ھا3

آشنایی با انواع نمودار و رسم آن در نرم افزار و توصیف 4
ھاداده

در آمارآشنایی با علم احتمال و کاربرد آن 5

و نقش آن در پزشکیآشنایی با قوانین احتمال6

افزارآشنایی با توزیع هاي احتمالی و تولید اعداد تصادفی با نرم7
و محاسبه احتماالت مربوطهآشنایی با توزیع پوآسن و نرمال8
آشنایی با مفھوم سرشماری و نمونه گیری9

با استفاده از نرم افزارمحاسبه آمارهو آمارهآشنایی با مفهوم 10
در نرم افزاراطمینان بازه ھایمحاسبه با نحوه آشنایی 11

و انجام آن با نرم افزارآشنایی با مفھوم آزمون فرضیه12

نرمال با استفاده از نرم افزارمیانگین دو گروهبررسیآشنایی با 13
از نرم افزاری و تفسیر آن با استفادهرگرسیونبرازش خطآشنایی با 14
نحوه مقایسه میانگین سه گروه نرمال با آشنایی با 15

استفاده از نرم افزار
آشنایی با آزمون ھای ناپارامتری16

راهنماي مطالعه دانشجویان
»Study guide«

:عنوان درس

آمارحیاتی

کارشناسی ارشد:مقطع تحصیلیآموزش بهداشت:رشته تحصیلی

ندارد: پیشنیاز2:واحدتعداد 

:گروه آموزشی

آموزش بهداشت

:مدرسین/ مدرس

دکتر امیر همتا



:هدف کلی درس

توصیفی و استنباطی در علوم آشنایی با اهمیت آمار  و کاربرد آمار 
پزشکی و براورد پارامترهاي مجهول جامعه با استفاده از نرم افزار

:روش تدریس

سخنرانی

Small Group

:این درسروش ارزشیابی

درصد15امتحان پایان ترم 

درصد85ارایه هاي کالسی و فعالیت و مشارکت در بحث 

:در این درسوظایف و تکالیف دانشجو
حضور فعال در کالس 

انجام تکالیف محول شده

ارائھ سمینار در کالس

:اهمیت این درس در یک پاراگراف

ھا به ھای کّمی و تحلیل آنعلم آمار، علم فن فراھم کردن داده
یجی که اگرچه احتمالی است، اما در خور انتمنظور به دست آورن 

و با توجه به اینکه در این دوره دانشجویان تحقیقات اعتماد است
بھداشتی انجام می دھند و باید قابلیت تحقیق داشته باشند جھت 
تجزیه و تحلیل یافته ھای پژوھشی به آزمون ھای آماری و 

.آمارحیاتی نیاز دارند

:در این درس عبارتند ازاشتباهات رایج دانشجویان

عدم ربط مسایل آماری به امور جاری و روزمره
عدم توجه به زیربنای تئوری مسایل آماری

آزمون ھای آماریانجامعدم توجه به اھمیت برنامه نویسی در 

:نکات کلیدي در یادگیري بهتر این درس عبارتند از

توجه و حضور به موقع در کالس
فرضی و تحلیل آن ھا با استفاده از نرم افزارشبیه سازی داده ھای 

:منابع اصلی درس
آمار حیاتی تالیف دکتر کاظم محمد

آمارزیستی بھرام طارمی

روش ھا و تحلیل ھای آماری با نگاه بھ روش تحقیق دکتر ابراھیم حاجی زاده دکتر محمد اصغری


