
:رئوس اصلی جلسات درس

1
و اھمیت آن در علوم پزشکی، تاریخچه آمارآشنایی با تعریف آمار

روش ھای جمع آوری اطالعاتآشنایی با 2
توصیف داده ھای خامآشنایی با روش ھای 3
و نقش آن در محاسبه چندک ھاتوزیع تجمعیمفھومآشنایی با4
و  ترمینولوژی آنآشنایی با علم احتمال5
آشنایی با محاسبه احتمال7
آشنایی با پیشامدھای مستقل، احتمال شرطی8
آشنایی با متغیر تصادفی گسسته و پیوسته9
آشنایی با مفھوم سرشماری و نمونه گیری10
آشنایی با مفھوم پارامتر و نحوه براورد نقطه ای پارامترھا11
اطمینان و محاسبه آنآشنایی با مفھوم فاصله 12
آشنایی با مفھوم آزمون فرضیه13
آشنایی با نحوه مقایسه میانگین دو گروه14
آشنایی با مفھوم رگرسیون15
16

SPSSآشنایی با محاسبه شاخص ھای پراکندگی و مرکزی با نرم افزار

17
برای انجام آزمون فرضآشنایی با نحوه رسم نمودارھا در نرم افزار و ھمچنین

مقایسه گروه ھا

راهنماي مطالعه دانشجویان
»Study guide«

:عنوان درس

آمارحیاتی

کارشناسی:مقطع تحصیلیبهداشت حرفه اي :رشته تحصیلی

2ریاضی عمومی : پیشنیاز3:تعداد واحد

:گروه آموزشی

بهداشت حرفه اي

:مدرسین/ مدرس

دکتر امیر همتا



:هدف کلی درس
و نرم افزارھای آماری مورد استفاده در طراحی پژوھش و آشنایی با روش ھا 

تجزیه و تحلیل داده ھا

:روش تدریس
سخنرانی

کالس وارونھ

:این درسروش ارزشیابی
درصد٨۵امتحان پایان ترم 

درصد١۵فعالیت ھای کالسی و حل تمرینات 

:در این درسوظایف و تکالیف دانشجو
حضور بھ موقع در کالس

حل تمرینات محولھ
مشارکت فعال در بحث

مشاھده کلیپ ھایی کھ از قبل در اختیار آن ھا قرار میگیرد 

:اهمیت این درس در یک پاراگراف
شاید بتوان آمار را . بخشداست که به امور کمی نظم و ساختار میی آمار علم

دانست که باعث عدم قطعیت و پیچیدگی پزشکیمحل تالقی ریاضیات با علوم
مرسوم پزشکیھای کیفی در علوم امروزه پژوھشھر چند.آن نیز شده است

شده است اما روشھای کمی و آمیخته و به تبع آنھا آمار ھیچگاه اھمیت خود را 
دھند چون این گونه پژوھشھا ھمیشه مورد نیاز ھستند و ھر جا که از دست نمی

.با کمیت سر و کار داشته باشیم دانستن آمار ھم الزم است

:جویان در این درس عبارتند ازاشتباهات رایج دانش
عدم انطباق مطالب آموزش داده شده و مسایل جاری در تحقیقات

معرفی شدهمنابع مرتبط با درسسایر عدم مطالعه 

:نکات کلیدي در یادگیري بهتر این درس عبارتند از
شرکت منظم و فعال در کالس

انجام تکالیف محوله

:منابع اصلی درس
طارمی انتشارات پیام نورآمارزیستی، بھرام 

روش ھای آماری و شاخص ھای بھداشتی، دکتر کاظم محمد


