
:رئوس اصلی جلسات درس

اھمیت آن در مطالعات دندانپزشکیآشنایی با تعریف آمار و ١

شنایی با انواع روش ھای جمع آوری و ارایھ اطالعاتآ٢

شاخص ھای مرکزی و پراکندگیآشنایی با ٣

ُژی احتمالآشنایی با ترمینولو۴

مفھوم جایگشت و اصول ابتدایی شمارشآشنایی با ۵

تماالت شرطیآشنایی با پیشامدھای مستقل، و چگونگی محاسبھ احن۶

آشنایی با توزیع دوجملھ ای و برنولی و کاربرد آن در دندانپزشکی٧

و کاربرد آن در دندانپزشکیآشنایی با توزیع پواسن و نرمال٨

آشنایی با روش ھای نمونھ گیری و مزایای آن نسبت بھ سرشماری٩

مربوطھآماره ھای حاسبھمپارامتر وآشنایی با مفھوم ١٠

و تفسیر آنو کاربرد آن در دندانپزشکییی با مفھوم فاصلھ اطمینانآشنا١١

آشنایی با مکانیزم آزمون ھای آماری١٢

میانگین در گروه ھای نرمالآماریبررسی معنی داریآشنایی با 13

آشنایی با خط رگرسیون و برازش آن14

و کاربرد آن در بررسی استقالل متغیرھاو کای دو آشنایی با توزیع 15
دندانپزشکی

آشنایی با مفھوم و کاربرد تحلیل واریانس یک طرفھ16

راهنماي مطالعه دانشجویان
»Study guide«

:عنوان درس

روش هاي آمارزیستی

دکتري حرفه اي:مقطع تحصیلیدندانپزشکی:رشته تحصیلی

2روش تحقیق : پیشنیاز2:تعداد واحد

:گروه آموزشی

دندانپزشکی

:مدرسین/ مدرس

دکتر امیر همتا



:هدف کلی درس
مفاھیم ابتدایی و مقدماتی آمارآشنایی دانشجویان با

:روش تدریس
سخنرانی

کالس وارونھ

:این درسروش ارزشیابی
درصد نمره پایان ترم٨٠
صد حل تمرین و فعالیت ھای کالسیدر٢٠

:در این درسوظایف و تکالیف دانشجو
ھ از قبل در اختیار وی قرار میگیرد مطالعھ نمایدمطالبی ک

تحویل دھدو بھ موقعتمرین ھای محولھ را حل نماید

در کالس حضور فعال داشتھ باشد

:اهمیت این درس در یک پاراگراف
آشنایی آنان با . توانمندی انجام تحقیق را کسب نمایندبایددکتری حرفھ ایبا توجھ بھ اینکھ دانشجویان

.ضروری استمارآالفبای 

:اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از
عدم مطالعھ کتب مرجع

عدم درک ضرورت آمار
ت ریاضیاعبارھدر محاسبزی خودساعدم توانمند

:نکات کلیدي در یادگیري بهتر این درس عبارتند از
ریاضیات دبیرستانکتبھمطالع

و تالش مستمر جھت درک مفاھیم آماری مطالب ھر جلسھمطالعھ

:منابع اصلی درس
تالیف بھرام طارمی انتشارات پیام نورآمارزیستی

رات دانشگاه شھید بھشتیندانپزشکی ترجمھ دکتر مھرداد انتشاآمار در د

آمارمقدماتی تالیف دکتربھبودیان انتشارات دانشگاه شیراز
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