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زی، اجرا های مورد بررسی جهت تعیین مشکالت بهداشت محیطی، برنامه ری در بهداشت محیط، جمع آوری اطالعات از نمونه

یابی به نتایج مطلوب دارای اهمیت  احتماالت جهت دست در تمام عملیات مذکور علم آمار و. و پایش از اهمیت خاصی برخوردار است

هاای مهام و    در این درس دانشجویان با اصول آمار و احتماالت و نحوه بکارگیری قوانین آمار و احتماالت و تعیین شااخص . باشد می

 .شوند های مذکور آشنا می در زمینهها  بکارگیری آن

 

مفااهیم احتماال،   این درس فراهم آوردن فرصت یاادگیری باه منظاور کسان داناش و مهاارت در زمیناه        از هدف  :هدف کلی دوره

 .باشد میهای ساده آماری  گیری، برآورد میانگین و نسبت در جامعه و آزمون نمونه

 

 د تا پایان این دوره دانشجویان باید قادر باشن رد

 .آمار را تعریف کرده و اهمیت آن را در علوم پزشکی و بهداشت شرح دهند (1

 .انواع مشاهدات را بیان کنند (2

 .گیری را توضیح دهند اندازه های مقیاسانواع متغیرها را تشخیص داده و  (3

 .هایی مناسن برای جمع آوری اطالعات طراحی نمایند روش (4

 .سن نشان دهنداطالعات را بصورت جداول و نمودارهای منا (5

 .ها را محاسبه نمایند سازی عددی داده های آماری خالصه شاخص (6

 .مفهوم احتمال را بیان کرده و قوانین مرتبط با آن را شرح دهند (7

 .را بیان کننددوجمله ای و پواسن های احتماالت گسسته  احتمال و توزیع (8

 .انجام دهند را آنسبات مربوط به توزیع نرمال را تعریف نموده، کاربردهای آن را بیان کرده و محا (9

 .دنهای مرتبط با آن را بشناس گیری را درک کرده و روش مفهوم و دلیل نمونه (10

 .دنمفهوم آزمون فرضیه را شرح ده (11

 .نسبت در یک جامعه با یک مقدار ثابت را انجام دهند وهای تساوی میانگین  آزمون (12

 .جام دهندجامعه را ان ونسبت در د وهای تساوی میانگین  آزمون (13

 .دنصفت کمی یا کیفی را درک نموده و محاسبه نمای وهمبستگی بین د (14

 .رگرسیون خطی ساده را درک نموده و محاسبه نمایند (15

 

 

 



 :اهداف کلی جلسات

 .گیری و مقیاسهای اندازه( متغیرها)انواع مشاهدات.آشنایی دانشجو با آمار، جامعه، نمونه و اهمیت آن در علوم پزشکی (1

 .شجو با نحوه تشکیل جداول توزیع فراوانی متغیرهای گسسته و پیوسته و انواع نمودارهاآشنایی دان (2

 . و محاسبه آنها( میانگین، میانه و مد)های مرکزی آشنایی دانشجو با محاسبه شاخص (3

 (.دامنه، میانگین قدر مطلق انحراف، واریانس و انحراف معیار)های پراکندگی  آشنایی دانشجو با محاسبه شاخص (4

جماع و   آشنایی دانشجو با تعریف آزمایش تصادفی، فضای نمونه، پیشامد و احتمال، بیان قوانین ساده احتمال مانند حاصل (5

 .ضرب حاصل

 .ای و پواسن آشنایی دانشجو با توزیع دو جمله (6

 .کاربرد آن در مشاهدات پزشکی آشنایی دانشجو با توزیع نرمال، اهمیت  و (7

 . و انواع آنگیری  آشنایی دانشجو با نمونه (8

 .میانگین و نسبت ای نمونهآشنایی دانشجو با توزیع  (9

 .آشنایی دانشجو با آزمون فرضیه و آزمون تساوی میانگین با یک عدد ثابت (11

 .آشنایی دانشجو با آزمون تساوی نسبت با یک عدد ثابت (11

 .جامعه مستقل دو آشنایی دانشجو با آزمون میانگین در (12

 .جامعه وابسته دو جامعه مستقل و آزمون اختالف میانگین در دو درآشنایی دانشجو با آزمون نسبت  (13

 .آشنایی دانشجو با آزمون استقالل دو متغیر کیفی (14

 .صفت کمی آشنایی دانشجو با همبستگی بین دو (15

 .آشنایی دانشجو با رگرسیون خطی ساده (16

 رفع اشکال و حل تمرین (17

 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 .گیری های اندازه و مقیاس( متغیرها)آمار، جامعه، نمونه و اهمیت آن در علوم پزشکی، انواع مشاهدات: جلسه اول هدف کلی

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: اهداف ویژه رفتاری جلسه اول

 .ار ببرندمفاهیم جامعه و نمونه را تعریف کنند و در تجزیه و تحلیل مسائل آماری این مفاهیم را به درستی بک (1

 .تعاریف آمار توصیفی و استنباطی را بدانند و تمایز آنهارا ازهم بتوانند تشخیص دهند (2

 .مثال هایی از کاربرد علم آمار در علوم پزشکی ارائه نمایند (3

 .در اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه، مقیاس درست اندازه گیری را تشخیص داده و بکار ببرند (4

 

 .حوه تشکیل جداول توزیع فراوانی متغیرهای گسسته و پیوسته و انواع نمودارهان: هدف کلی جلسه دوم

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: اهداف ویژه رفتاری جلسه دوم

 .بندی کنند باتوجه به حداقل و حداکثر مقادیر مشاهده شده، داده ها را طبقه (1

 .ته را بدانندنحوه تشکیل جداول توزیع فراوانی متغیرهای گسسته و پیوس (2

 .تعریف فراوانی مطلق، نسبی، درصد و تجمعی را بدانند (3

 .انواع نمودارها را بشناسند (4

 .ای را رسم نمایند ای و دایره نمودار هیستوگرام، میله (5

 .موارد استفاده هر نمودار را بدانند (6



 

 .و محاسبه آنها( میانگین، میانه و مد)های مرکزی محاسبه شاخص: هدف کلی جلسه سوم

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: اهداف ویژه رفتاری جلسه سوم

 .های خام محاسبه کنند میانگین را برای داده (1

 .بندی شده محاسبه کنند میانگین را برای متغیرهای پیوسته و گسسته گروه (2

 .میانه را برای داده های خام محاسبه کنند (3

 .ی شده محاسبه کنندمیانه را برای متغیرهای پیوسته و گسسته گروه بند (4

 .های خام محاسبه کنند نما را برای داده (5

 .بندی شده محاسبه کنند نما را برای متغیرهای پیوسته و گسسته گروه (6

 .های مرکزی را بدانند موارد استفاده هرکدام از شاخص (7

 

و ضرین ( س و انحراف معیاردامنه، میانگین قدر مطلق انحراف، واریان)های پراکندگی  محاسبه شاخص: هدف کلی جلسه چهارم

 تغییرات

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: اهداف ویژه رفتاری جلسه چهارم

 .های پراکندگی را بدانند مفهوم و دلیل استفاده از شاخص (1

 .بندی شده را محاسبه نمایند های خام و طبقه دامنه و میانگین انحراف داده (2

 .بندی شده را محاسبه نمایند طبقه های خام و واریانس و انحراف معیار داده (3

 .ضرین تغییرات را محاسبه نمایند (4

 

جماع و   تعریف آزمایش تصادفی، فضای نمونه، پیشامد و احتمال، بیان قوانین سااده احتماال مانناد حاصال    : هدف کلی جلسه پنجم

 .ضرب حاصل

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: اهداف ویژه رفتاری جلسه پنجم

 .ای نمونه، پیشامد و احتمال رابدانندتعریف فض (1

 .احتمال وقوع یک پیشامد را محاسبه کنند (2

 .احتمال حاصل جمع دو پیشامد را محاسبه کنند (3

 .احتمال حاصل ضرب دو پیشامد را محاسبه کنند  (4

 .احتمال متمم یک پیشامد را محاسبه کنند (5

 .پیشامدهای مستقل را شناسایی کنند (6

 

 .ای و توزیع پواسن دو جملهتوزیع : هدف کلی جلسه ششم

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: اهداف ویژه رفتاری جلسه ششم

 .ای را بشناسند و ازآنها برای حل مسایل علوم پزشکی استفاده کنند توزیع دوجمله (1

 .توزیع پواسن را بشناسند و ازآنها برای حل مسایل علوم پزشکی استفاده کنند (2

 

 زیع نرمال، اهمیت وکاربرد آن در مشاهدات پزشکیتو: هدف کلی جلسه هفتم



 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: اهداف ویژه رفتاری جلسه هفتم

 .توزیع نرمال را تعریف کنند (1

 .های مهم توزیع نرمال را ذکر کنند ویژگی (2

 .کنند، آشنایی داشته باشند با متغیرهایی که درعلوم پزشکی با آن مواجه هستند و از توزیع نرمال پیروی می (3

 .توزیع نرمال استاندارد را بشناسند (4

 .متغیرهای توزیع نرمال را تبدیل به توزیع نرمال استاندارد نمایند (5

 .از جدول توزیع نرمال استاندارد استفاده نمایند (6

 .سطح زیر هر قسمت از منحنی را به کمک جدول نرمال استاندارد محاسبه کنند (7

 

 گیری و انواع آن نمونه: متشههدف کلی جلسه 

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: تمشهاهداف ویژه رفتاری جلسه 

 .آمار را توضیح دهند رگیری د مفاهیم و اصول نمونه  (1

 .گیری را بیان کنند های نمونه یک از روش رکاربرد ه (2

 .گیری و انواع آن را بدانند طریقه نمونه (3

 .تعیین کنندرا نگین یک جامعه تعداد نمونه الزم برای برآورد میا (4

 .تعیین کنندرا برای برآورد نسبت یک جامعه تعداد نمونه الزم  (5

 

 توزیع نمونه ای میانگین و نسبت: نهمهدف کلی جلسه 

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: نهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 .میانگین نمونه و نسبت نمونه را بشناسند (1

 .ت نمونه ای را محاسبه نمایندتوزیع میانگین و نسب (2

 

 وآزمون تساوی میانگین یک جامعه با یک عدد ثابت آزمون فرضیه: دهمهدف کلی جلسه 

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: دهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 .با مفاهیم اولیه آزمون فرض آشنا باشند (1

 .را بشناسند اشتباه نوع اول و دوم (2

 .آماری را بدانند ویسین فرضیهطریقه صحیح  (3

 .آزمون فرض برای مقایسه میانگین یک جامعه با یک عدد فرضی را بدانند (4

 .ها را به درستی شناسایی کرده و قادر به حل آن باشند مسایل مختلف مرتبط با این دسته از آزمون فرض (5

 

 با یک عدد ثابتیک جامعه آزمون تساوی نسبت : زدهمیاهدف کلی جلسه 

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: زدهمیارفتاری جلسه اهداف ویژه 

 .آزمون فرض برای مقایسه نسبت یک جامعه با یک عدد فرضی را بداند (1

 .ها را به درستی شناسایی کرده و قادر به حل آن باشند مسایل مختلف مرتبط با این دسته از آزمون فرض (2

 



 مستقل هجامع دو درآزمون میانگین : دهمدوازهدف کلی جلسه 

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: دهمدوازداهداف ویژه رفتاری جلسه 

 .توانایی انجام آزمون فرض برای مقایسه میانگین در دو جامعه مستقل  را داشته باشند (1

 .تفاوت بین جوامع مستقل و وابسته را بدانند (2

 .سایی کرده و قادر به حل آن باشندها را به درستی شنا مسایل مختلف مرتبط با این دسته از آزمون فرض (3

 

 وابسته جامعه دو درو آزمون اختالف میانگین  مستقل جامعه دو درآزمون نسبت : دهمسیزهدف کلی جلسه 

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: دهمسیزاهداف ویژه رفتاری جلسه 

 .ته باشنددر دو جامعه مستقل را داش نسبتتوانایی انجام آزمون فرض برای مقایسه  (1

 .توانایی انجام آزمون فرض برای مقایسه میانگین در دو جامعه وابسته را داشته باشند (2

 .ها را به درستی شناسایی کرده و قادر به حل آن باشند مسایل مختلف مرتبط با این دسته از آزمون فرض (3

 

 آزمون استقالل دو متغیر کیفی: هدف کلی جلسه چهاردهم

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: ه چهاردهماهداف ویژه رفتاری جلس

 .صفت کیفی را درک نموده و محاسبه نمایند همبستگی بین دو (1

 .استقالل دو متغیر کیفی را آزمون نمایند (2

 

 صفت کمی همبستگی بین دو: هدف کلی جلسه پانزدهم

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: اهداف ویژه رفتاری جلسه پانزدهم

 .صفت کمی را درک نموده و محاسبه نمایند بین دو همبستگی (1

 .همبستگی دو متغیر کمی را آزمون نمایند (2

 

 رگرسیون خطی ساده: هدف کلی جلسه شانزدهم

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: اهداف ویژه رفتاری جلسه شانزدهم

 .را محاسبه نمایندصفت کمی  بین دو رگرسیون خطی ساده (1

 

 رفع اشکال و حل تمرین: فدهمهدف کلی جلسه ه

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: اهداف ویژه رفتاری جلسه هفدهم

 .های مربوط به محاسبات آماری را حل کنند تمرین (1
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 درس بندی زمانجدول 

 روز و ساعت جلسه

 وسیله کمک آموزشی روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه جلسه

تعریااف آمااار، جامعااه، نمونااه و اهمیاات آن در علااوم      1

 هااای مقیاااسو ( متغیرهااا)انااواع مشاااهدات .پزشااکی

 .گیری اندازه

 و ویدیو پروژکتور کامپیوتر ارائه اسالید سخنرانی و دکتر هاشمیان

تشااکیل جااداول توزیااع فراواناای متغیرهااای گسسااته و   2

 .پیوسته و انواع نمودارها

 و ویدیو پروژکتور کامپیوتر ارائه اسالید سخنرانی و دکتر هاشمیان

و ( میاانگین، میاناه و ماد   )هاای مرکازی   محاسبه شاخص 3

 . ها آنمحاسبه 

 و ویدیو پروژکتور کامپیوتر ارائه اسالید سخنرانی و دکتر هاشمیان

دامناه، میاانگین قادر    )هاای پراکنادگی    محاسبه شاخص 4

 (.مطلق انحراف، واریانس و انحراف معیار

 و ویدیو پروژکتور کامپیوتر ارائه اسالید سخنرانی و اشمیاندکتر ه

تعریف آزمایش تصادفی، فضای نمونه، پیشامد و احتماال،   5

و  جمااع حاصاالبیااان قااوانین ساااده احتمااال ماننااد    

 .ضرب حاصل

 و ویدیو پروژکتور کامپیوتر ارائه اسالید سخنرانی و دکتر هاشمیان

 و ویدیو پروژکتور کامپیوتر ارائه اسالید سخنرانی و هاشمیاندکتر  .ای و پواسن توزیع دو جمله 6

 و ویدیو پروژکتور کامپیوتر ارائه اسالید سخنرانی و دکتر هاشمیان .کاربرد آن در مشاهدات پزشکی توزیع نرمال، اهمیت  و 7

 کتورو ویدیو پروژ کامپیوتر ارائه اسالید سخنرانی و دکتر هاشمیان . گیری و انواع آن نمونه 8

 و ویدیو پروژکتور کامپیوتر ارائه اسالید سخنرانی و دکتر هاشمیان .میانگین و نسبت ای نمونهتوزیع  9

 و ویدیو پروژکتور کامپیوتر ارائه اسالید سخنرانی و دکتر هاشمیان .آزمون فرضیه و آزمون تساوی میانگین با یک عدد ثابت 10

 و ویدیو پروژکتور کامپیوتر ارائه اسالید سخنرانی و تر هاشمیاندک .آزمون تساوی نسبت با یک عدد ثابت 11

 و ویدیو پروژکتور کامپیوتر ارائه اسالید سخنرانی و دکتر هاشمیان .جامعه مستقل دو آزمون میانگین در 12

جامعااه مسااتقل و آزمااون اخااتالف  دو آزمااون نساابت در 13

 .جامعه وابسته دو میانگین در

 و ویدیو پروژکتور کامپیوتر ارائه اسالید وسخنرانی  دکتر هاشمیان

 و ویدیو پروژکتور کامپیوتر ارائه اسالید سخنرانی و دکتر هاشمیان .آزمون استقالل دو متغیر کیفی 14

 و ویدیو پروژکتور کامپیوتر ارائه اسالید سخنرانی و دکتر هاشمیان .صفت کمی همبستگی بین دو  15

 و ویدیو پروژکتور کامپیوتر ارائه اسالید سخنرانی و شمیاندکتر ها .رگرسیون خطی ساده 16

   دکتر هاشمیان حل تمرینات و رفع اشکال 17

 


