
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئوس اصلی جلسات درس:

1 
 آشنایی با تعریف آمار و اهمیت آن در مطالعات بهداشت عمومی

2 
 آشنایی با انواع مغالطات آماری در جمع آوری داده

3 
 آشنایی با انواع مغالطات آماری در گزارش و نمایش داده ها

4 
 جمع آوری اطالعات صحیح روش هایآشنایی با  

5 
 توصیف داده های خام صحیح آشنایی با روش های

6 
 آشنایی با شاخص های مرکزی شامل میانگین، میانه و نما

7 
آشنایی با شاخص های پراکندگی شامل دامنه تغییرات، 

 واریانس، انحراف معیار و ضریب تغییرات

8 
 و نقش آن در محاسبه چندک ها توزیع تجمعی مفهوم آشنایی با

9 
 نولوژی آنو  ترمی آشنایی با علم احتمال

10 
 به روش فراوانی نسبی آشنایی با محاسبه احتمال

11 
 آشنایی با محاسبه احتمال به روش اعتقاد شخصی

12 
 آشنایی با محاسبه احتمال به روش تعدد تکرار

13 
 آشنایی با پیشامدهای مستقل، احتمال شرطی

14 
 آشنایی با متغیر تصادفی گسسته و پیوسته

15 
 سرشماری و نمونه گیریآشنایی با مفهوم 

16 
 و کاربرد آن در بهداشت عمومی آشنایی با توزیع نرمال

   

 

 

 

 

 

 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 عنوان درس:

 (1آمارحیاتی )

 کارشناسی مقطع تحصیلی: بهداشت عمومی  رشته تحصیلی:

 نداردپیشنیاز:    2 تعداد واحد:

 گروه آموزشی:

 عمومیبهداشت 

 مدرس/ مدرسین:

 امیر همتا

 



 

 

 

 

 

 

 

 هدف کلی درس:

( توانمندسازی دانشجو در زمینه جمع آوری،طبقه بندی و نمایش داده ها 1هدف  از درس آمارحیاتی)

در جداول و نمودارهای آماری است. دانشجو بایستی قادر باشد شاخص های مهم مرکزی و پراکندگی 

همچنین مفهوم احتمال و اهمیت آوری شده پزشکی و بهداشتی محاسبه و تفسیر نماید، را اطالعات جمع

 توزیع نرمال را درک نماید و شاخص های مهم بهداشتی درمانی را بشناسد، محاسبه کند و تفسیر نماید.

 روش تدریس:

 سخنرانی

 کالس وارونه

 :این درس روش ارزشیابی

 درصد امتحان پایان ترم 85

 درصد فعالیت های کالسی و حل تمرین 15

 :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

 انجام تکالیف و تمرینات محول شده

 حضور مستمر در کالس

شاهده کلیپ هایی که از قبل در اختیار دانشجو قرار میگیرد و بحث راجع به آن در کالس حل تمرین م

 و شرکت در بحث

 

 اهمیت این درس در یک پاراگراف:

در انجام پژوهش های مختلف آمار نقش حیاتی دارد. با جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل 

امکان دست یابی به مرزهای جدید دانش وجود دارد. اطالعات در هر علم و از جمله علوم بهداشتی 

در این درس دانشجو ضمن اطالع از مفاهیم مرتبط با آمارحیاتی، با شاخص های مهم بهداشتی آشنا 

 خواهد شد تا مراحل مختلف پژوهش های کاربردی از آن ها استفاده نماید.

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

 نتایج و صرفا محاسبه شاخص هاعدم تفسیر 

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

 نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

 مطالعه مستمر مطالب تدریس شده در کالس

 مطالعه مقاالت و بررسی روش های آماری به کار رفته در آن

 ی درس:منابع اصل

 روش تحقیق و نگارش مقاالت علمی، دکتر شاهین آخوندزاده، دکتر دلیری همپا

 درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی پارک، جلد اول

روش های اماری نویسنده دکتر کاظم محمد اصول و روش های آمارزیستی نویسنده دنیل آمارزیستی 

 م طارمی انتشارات دانشگاه پیام نورانویسنده بهر

 


