
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئوس اصلی جلسات درس:
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 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 عنوان درس:

 آمارحیاتی

کارشناسی  مقطع تحصیلی: آموزش بهداشت  رشته تحصیلی:

 ارشد

 نداردپیشنیاز:   2 تعداد واحد:

 گروه آموزشی:

 آموزش بهداشت

 مدرس/ مدرسین:

 امیر همتا

 



 

 

 

 

 

 

 

 هدف کلی درس:

 آشنایی با روشهای پیشرفته آماری

 روش تدریس:

سخنرانی در کنار تعیین پروژه برای دانشجو جهت کاوش بیشتر و درک عمیق 

 تر مطالب  

 

 :این درس روش ارزشیابی

 ترمدرصد امتحان پایان  50

 درصد فعالیت های کالسی و انجام پروژه 50

 

 :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

 انجام پروژه های محوله

 حضور فعال در کالس

 شرکت در مباحثات کالسی

 

 اهمیت این درس در یک پاراگراف:

وظیفه دانشجویان تحصیالت تکمیلی انجام تحقیقات و پایان نامه است، و  با توجه به اینکه مهم ترین

اصول آماری جزء الینفک تحقیقات است لذا یادگیری و به کار بردن روشهای آماری بسیار حیاتی 

 است

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

 عدم شرکت در بحث

 ری و تفسیر آنعدم ابراز برداشت های خود از مفاهیم آما

 نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

 مطالعه مستمر در طول ترم

 شبیه سازی داده و انجام تحلیل آماری بر روی آن ها

 

 منابع اصلی درس:

 روش های آماری تالیف دکتر محمد

Advanced Statistics in Research: Reading, Understanding, and Writing Up Data 

Analysis Results, Larry Hatcher 

Advanced medical statistical, Ying Lu  


