
رئوس اصلی جلسات درس:

اهمیت علم آمار هوشبريدر مارآشنایی با کاربرد آ1
مقیاس هاي اندازه گیريآشنایی با تعریف متغیر و انواع 2
و مغالطات پیرامون آشنایی با روش هاي نمونه گیري و جمع آوري داده3

آن
بررسی و تفاوت هاي آن ها، آشنایی با انواع پرسشنامه و چک لیست، 4

روایی و پایایی ارزیابی روش هاي 
شاخص هاي مرکزي و پراکندگی آشنایی با 5
آشنایی با خواص شاخص هاي مرکزي و پراکندگی6
احتمال و توزیع هاي آماريمفاهیم اولیهآشنایی با 7
هاي براورد نقطه ايآشنایی با روش8

دانشجویانراهنماي مطالعه 
»Study guide«

عنوان درس:

کارشناسیمقطع تحصیلی:هوشبري پیوستهرشته تحصیلی:

سیستم هاي اطالع رسانی پزشکیپیشنیاز: 1تعداد واحد:

گروه آموزشی:

هوشبري

مدرس/ مدرسین:

دکتر همتا



هدف کلی درس:

رمانی در حوزه هوشبري از آن آشنایی دانشجویان با روش هاي آماري که در تحقیقات بهداشتی و د
ها استفاده می شود

روش تدریس:

سخنرانی و

ارائه مطالب و پاورپوینت ها قبل از کالس، بحث گروهی راجع به آن ها

:این درسروش ارزشیابی
درصد نمره پایان ترم٨٠
درصد حل تمرین و فعالیت ھای کالسی٢٠

:در این درسوظایف و تکالیف دانشجو

موقع در کالسحضور به 
مطالعھ مطالبی کھ از قبل در اختیاروی قرار داده شده است

شرکت در بحث

حل تمرین ھای محولھ

این درس در یک پاراگراف:اهمیت 

در این درس دانشجو با مفاهیم مهم آماري و کاربرد آن ها 

آشنا شده و کمک به درك بهتر نتایج تحقیقات در زمینه ي رشته تخصصی خواهد بود

اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

عدم مطالعه مطالبی که از قبل در اختیارشان قرار گرفته است
عدم شرکت در بحث

نکات کلیدي در یادگیري بهتر این درس عبارتند از:

شرکت در بحث
مطالعه مطالب و پیگیري پیوستگی مطالب

منابع اصلی درس:
تالیف دکتر وانگ، دنیل ترجمھ دکتر آیت الھی-اصول و روش ھای آمارزیستی

روش تحقیق در علوم پزشکی، طرح تحقیقاتی، متدولوژی و آمار، حسین خدمت، حسنیھ صالحی، 
خدیجھ قاسمی، محمدرضا ھاشمیان 

آمار و روش تحقیق جواد خلعتبری

آمارزیستی انتشارات پیام نور بھرام طارمی


