
 

 

 دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی مخاطبان:     آمارپزشکی      :عنوان درس 

 ن  1)یا سهم استاد از واحد( :   تعدادواحد

 11سه شنبه ساعت ساعت پاسخگویی به سوالات فراگیر: 

 03/11الی  03/13یکشنبه ها  زمان ارائه درس:

 )دانشکده بهداشت( دکتر افشین الماسی :ینمدرس 

 -نیاز: س پیش ودر 

 1044-1041 اول نیمسال:

 

 هدف کلی درس :

 

شده  ینیب شیحرفه ای پ فیبمنظور کسب دانش و مهارت با توجه به وظا رییادگیفرصت  وردنآ فراهمآموزش و 

احتمال،  ر،یمتغمفاهیمی همچون شامل د آن در علوم پزشکی رآمار و کارب یاساس میمفاه نهیرشته در زم نیبرای ا

 باشد یو...م رهایمتغ نیبروابط ساده، سنجش  اتیآزمون فرض ری،ینمونه گ

 

 (کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدفهداف ا

 )تئوري( و سنجش آن انیهاي ب وهیو ش رهایمتغ فیتعر .1

 لینحوه تشک ري،یگ اندازه اسهايیو مق رهایمتغ ،یو بهداشت یآن در علوم پزشک تیآمار، اهم فیتعر .2

( و نماو انهیم ن،یانگیبا شاخصهاي مرکزي)م ییو انواع نمودارها،آشنا وستهیه و پگسست رهايیمتغ یفراوان جداول

 (SPSSبا استفاده از نرم افزار  ی.( )تئوري و عملاریو انحراف مع انسی)دامنه، واریپراکندگ

 یعتوز ،یبرنول عیتوز ل،یفاکتور ،یقاتیهاي طرح تحق داده ریدرك مفهوم احتمالات و کاربرد آن در تفس .3

 )تئوري( یکاربرد آن در علوم پزشک ییپوآسن و نما عیاي و توز ملهدوج

 ( ی)تئوري و عملیو کاربرد آن در مشاهدات پزشک تینرمال، اهم عیبا توز ییآشنا .0

 )تئوري( ريینمونه و انواع نمونه گ ت،یجمع میبا مفاه ییآشنا .5

، نسبت  نیانگیم نانیدود اطموم حا مفهب ییزي و آشناحد مرک هینسبت و قض ن،یانگینمونه اي م عیبا توز ییآشنا .6

 (SPSSم افزاربا استفاده از نر یو نسبت در دو گروه)تئوري و عمل نیانگیجامعه، تفاوت م انسی، وار

در دو  نسبتو نینگایعدد ثابت، آزمون اختلاف م کیو نسبت با  نیانگیآزمون تساوي م ه،یبا آزمون فرض ییآشنا .7

 (SPSS افزار با استفاده از نرم یدر دو جامعه وابسته)تئوري و عمل نیگانیجامعه مستقل، آزمون اختلاف م

صفت  دو نیب یبا مفهوم همبستگ ییآشنا وابسته، ایدر جوامع مستقل و یفیک رهايیبا آزمون ارتباط متغ ییآشنا .8

 (SPSS   با استفاده از نرم افزار  ی)تئوري و عملیکم



 (SPSS با استفاده از نرم افزار ی)تئوري و عمل کیلوجست نویساده و رگرس یخط ونیبا مفهوم رگرس ییآشنا .9

یا  CMAبا استفاده از نرم افزار  یعملدر صورت امکان بصورت )تئوري وزیمتا آنال مفهوم با مقدماتی ییآشنا .14

STATA) (  لعافوق جلسه)اده 

 

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 :اولجلسه  یهدف کل

 و سنجش آن انیهای ب وهیو ش رهایمتغ فیتعر

 جلسه سوم: ژهیو اهداف

 گر و..... لی: مستقل، وابسته، تعدرهایبا نقش متغ ییانآش -1 

 ریمتغ یاتیعمل فیمفهوم تعر -2 

 رهایو واحد متغ ريیهاي اندازه گ اسیمق -3 

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 کند، یرا معرف یقاتیطرح تحق کیدر موجود  رهايیمتغ-1

 د،ینما انیرا ب رهایمتغ اسینقش و مق-2 

 .سدیرا بنو رهایو واحد سنجش متغ رهایمتغ یاتیعمل فیتعر-3 

 

 

 : دومجلسه  یهدف کل

 جداول لینحوه تشک ری،یاندازهگ اسهاییو مق رهایمتغ ،یو بهداشت یآن در علوم پزشک تیآمار، اهم فیتعر

 و نمدا( و انهیم ن،یانگیبا شاخصهای مرکزی)م ییو انواع نمودارها،آشنا وستهیگسسته و پ رهاییمتغ یوانفرا

 (ی.( )تئوری و عملاریو انحراف مع انسی)دامنه، واریپراکندگ

 جلسه هفتم: ژهیو اهداف

 یو استنباط یفیبا مفهوم آمار توص ییآشنا -1

 یقاتیدر مطالعه تحق رهایغو نقش مت رهایمتغ اسیبا انواع مق ییآشنا -2

 یفیو ک یبا نحوه طبقه بندي و رسم نمودارهاي کم ییآشنا -3

 دانشجو قادر باشد انیپا در

 دهند. صیآنها را از هم بتوانند تشخ زیرا بدانند و تما یو استنباط یفیآمار توص فیتعار-1 

 داده و بکار ببرند. صیا تشخر ريیدرست اندازهگ اسیموردمطالعه، مق رهايیمتغ ريیدر اندازهگ-2 

 یفراوان عیجداول توز لیمشاهدهشده، دادهها را طبقهبندي کند. نحوه تشک ریتوجه به حداقل و حداکثر مقاد -3 

 را بدانند. انواع نمودارها را بشناسند. یدرصد و تجمع ،یمطلق، نسب یفراوان فیرا بدانند. تعر وستهیگسسته و پ رهايیمتغ

 ، مد انهی، م نیانگیا شاخصهاي مب ییآشنا -0

 راتییتغ بیو ضر اریانحراف مع انس،یوار رات،ییبا شاخصهاي دامنه تغ ییآشنا -5

 : سومجلسه  یهدف کل

ای  دوجمله عیتوز ،یبرندول عیتوز ل،یفاکتور ،یاتقیرح تحقهای ط داده ریمفهوم احتمالات و کاربرد آن در تفس درك

 (ی)تئوری و عملیربرد آن در علوم پزشککا ییپوآسن و نما عیو توز



 : مسوجلسه  ژهیو اهداف

 با مفهوم احتمالات، اجتماع و اشتراك مجموعه ها ییآشنا -1 

 گسسته یتصادف ریبا مفهوم متغ ییآشنا -2 

 ییدوجمله اي، چند جمله اي و پواسن و نما ،یهاي برنول عیبا توز ییآشنا -3

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 کنند انیاحتمال را ب فیتعر1- 

 انواع احتمالات را نام ببرند2- 

 را محاسبه کنند. شامدیپ کیاحتمال وقوع 3- 

 کند انیدر جداول را با مفهوم احتمال ب ینسب یفراوان نیارتباط ب0-

 را محاسبه کنند. شامدیاحتمال حاصل جمع دو پ5- 

 را محاسبه کنند. شامدیاحتمال حاصلضرب دو پ6- 

 را محاسبه کنند. شامدیپ کیتمم احتمال م7-

 را بدانند. لینحوه محاسبه فاکتور8- 

 .کند انیاي را ب دوجمله عیتوز فیتعر9- 

 .کند انیرا ب جینتا لیدوجملهاي در تحل عیکاربرد توز14- 

 .کند انیچندجملهاي را ب عیتوز فیتعر11- 

 .کند انیرا ب جینتا لیچندجملهاي در تحل عیکاربرد توز12- 

 .کند انیپوآسن را ب عیتوز فیتعر13- 

 کند انیرا ب جینتا لیپوآسن در تحل عیکاربرد توز10- 

 کند انیرا ب جینتا لیدر تحل یینما عیکاربرد توز15-

 

 م :چهارجلسه  یهدف کل

 (ی)تئوری و عملیو کاربرد آن در مشاهدات پزشک تینرمال، اهم عیبا توز ییآشنا

 م :چهارجلسه  ژهیو اهداف

 نرمال عیوزت هايیژگیشناخت و -1 

 نرمال استاندارد و جدول مربوطه عیبا توز ییآشنا -2 

 حد مرکزي هیبا مفهوم و کاربرد قض ییآشنا-3

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 کنند. فینرمال را تعر عیتوز1-

 نرمال را ذکر کنند. عیمهم توز هايیژگیو2-

 داشته باشند. ییآشنا کنند،یم رويینرمال پ عیبا آن مواجه هستند و از توز یکه در علوم پزشک ییرهایبا متغ3-

 را بشناسند. نرمال استاندارد عیتوز0-

 .ندینماZنرمال استاندارد ( ) عیبه توز لینرمال را تبد عیتوز رهايیمتغ5-

 .ندیاستفاده نماZ نرمال استاندارد ( ) عیاز جدول توز6-

 ندارد محاسبه کنند.را به کمک جدول نرمال استا یهر قسمت از منحن ریسطح ز7-

 را بشناسند و احتمالات آن را محاسبه کنند.t  عیتوز8-

 



 م :پنججلسه  یهدف کل

 (ی)تئوری و عملریینمونه و انواع نمونه گ ت،یجمع میبا مفاه ییآشنا

 م :پنججلسه  ژهیو اهداف

 با مفهوم جامعه و نمونه ییآشنا -1 

 مربوطه هايیژگیو و یتصادف ريیبا روشهاي نمونه گ ییآشنا -2 

 مربوطه هايیژگیو و یتصادف ریغ ريیبا روشهاي نمونه گ ییآشنا-3

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 مفهوم جامعه هدف و جامعه مورد مطالعه را بداند.1- 

 را بشناسد. یاحتمال ريیمفهوم نمونه و روشهاي نمونه گ2- 

 را بشناسد. یاحتمال ریغ ريیروشهاي نمونه گ3- 

 نامناسب را بشناسد. ريیاز نمونه گ یمشکلات ناش0- 

 گفت را با نرم افزار آماري به انجام رساند. شیروشهاي پ5- 

 : مششجلسه  یهدف کل

 ، نیدانگیم نانیبا مفهوم حدود اطم ییحد مرکزی و آشنا هینسبت و قض ن،یانگینمونه ای م عیبا توز ییآشنا

 (یو گروه)تئوری و عملو نسبت در د نیانگیجامعه، تفاوت م انسی، وار نسبت

 : مششجلسه  ژهیو اهداف

 حد مرکزي هیبا قض ییآشنا -1

 نیانگیبراي م نانیدرك مفهوم فاصله اطم -2 

 براي نسبت نانیدرك مفهوم فاصله اطم -3 

 نیانگیبراي اختلاف دو م نانیدرك مفهوم فاصله اطم -0 

 براي اختلاف دو نسبت نانیدرك مفهوم فاصله اطم -5 

 انسیجامعه و نسبت دو وار کی انسیبراي وار نانیوم فاصله اطمدرك مفه-6 

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 کنند. انیبرآورد و مفهوم آن را ب فیتعر -1

 کنند. انیبرآورد نقطهاي و فاصلهاي را ب فیتعر2- 

 جامعه را شرح دهند. نیانگیبرآورد نقطهاي و فاصلهاي براي م3-

 لهاي براي نسبت جامعه را شرح دهند.مفهوم برآورد نقطهاي و فاص0-

 را انجام دهند. نیانگیمحاسبه برآورد نقطهاي و فاصلهاي براي م5-

 محاسبه برآورد نقطهاي و فاصلهاي براي نسبت را انجام دهند.6-

 .ندینما ریجامعه نرمال تفس کی نیانگیبرآورد فاصلهاي م7- 

 .ندینما ریجامعه تفس کیبرآورد فاصلهاي نسبت 8-

 را انجام دهند. نیانگیحاسبه برآورد نقطهاي و فاصلهاي براي تفاوت دو مم9-

 محاسبه برآورد نقطهاي و فاصلهاي براي تفاوت دو نسبت را انجام دهند.14-

 جامعه را شرح دهند. انسیبرآورد نقطهاي و فاصلهاي براي وار11-

 را انجام دهند. انسیمحاسبه برآورد نقطهاي و فاصلهاي براي وار12- 

 

 م :هفتجلسه  یهدف کل



 و نسدبت نیدانگیعدد ثابت، آزمون اختلاف م کیو نسبت با  نیانگیآزمون تساوی م ه،یبا آزمون فرض ییآشنا

 (یدر دو جامعه وابسته)تئوری و عمل نیانگیدو جامعه مستقل، آزمون اختلاف م در

 م :هفتجلسه  ژهیو اهداف

 آزمون و توان هیبا مفهوم آزمون فرض ییآشنا -1

 با عدد ثابت نیانگیم کیبا آزمون تساوي  ییآشنا -2 

 نسبت با عدد ثابت کیبا آزمون تساوي  ییآشنا -3 

 و نسبت در دو جامعه مستقل نیانگیبا آزمون اختلاف م ییآشنا -0

 در دو جامعه وابسته نیانگیبا آزمون اختلاف م ییآشنا-5

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 آزمون فرض آشنا باشند. هیاول میبا مفاه1-

 خطاي نوع اول و دوم را بشناسند.2- 

 آماري را بدانند. یسینو هیفرض حیصح روش3-

 را بدانند. یعدد فرض کیجامعه با  کی نیانگیم سهیآزمون فرض براي مقا0-

 کرده و قادر به حل آن باشند. ییشناسا یدسته از آزمون فرضها را بهدرست نیمسائل مختلف مرتبط با ا5-

 را بدانند. یعدد فرض کیجامعه با  کینسبت  سهیآزمون فرض براي مقا6-

 و نسبت در دو جامعه مستقل و وابسته را بشناسد. نیانگیازمون اختلاف م7- 

 گفت را با نرم افزار آماري به انجام رساند. شیروشهاي پ8- 

 

 : مهشتجلسه  یهدف کل

دو صفت  نیب یبا مفهوم همبستگ ییآشنا وابسته، ایمع مستقل ودر جوا یفیک رهاییبا آزمون ارتباط متغ ییآشنا

 )تئورییکم

 (یعمل و

 : مهشتجلسه  ژهیو اهداف

 رتبه اي ( ای)و  یاسم ریو نحوه انجام آزمون ارتباط دو متغ تیدرك اهم -1 

 و نحوه انجام آزمون اختلاف دونسبت در جوامع وابسته تیدرك اهم-2 

 ، کرامر و... یتوافق ف بیبا ضر ییآشنا-3 

 یکم ریدو متغ نیب یهمبستگ یبررس تیبا اهم ییآشنا-0 

 رمنیاسپ یهمبستگ بیو ضر رسنیپ یخط یهمبستگ بیبا ضر ییآشنا-5 

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 .ندیرا شناخته و احتمالات آن را محاسبه نماکاي دو    عیدراي توز ریمتغ -1

 را انجام دهند. ریدو متغ نیارتباط ب یجهت بررسکاي دو آزمون  2-

 را نام ببرد یکم ریدو متغ نیارتباط ب اتیخصوص 3-

 نحوه استفاده از نمودار پراکنش را شرح دهند0- 

 را رسم کنند رینمودار پراکنش دو متغ5- 

 .ندیرا درك نموده و محاسبه نما رمنیو اسپ رسونیپ بیضر ،یدو صفت کم نیب یهمبستگ6- 

 کنند ریبهدستآمده را تفسr) ( رسونیپ یهمبستگ بیضر7-

 را محاسبه کنند. یکم ریدو متغ رسونیپ یهمبستگ بیبرآورد فاصلهاي براي ضر8- 



 گفت را با نرم افزار آماري به انجام رساند. شیروشهاي پ9- 

 

 م :نهجلسه  یهدف کل

 (ی)تئوري و عمل کیلوجست ونیساده و رگرس یخط ونیبا مفهوم رگرس ییآشنا

 م :نهجلسه  ژهیو اهداف

 گرید یکم ریبر متغ یکم ریمتغ کیاثر  یبررس تیبا اهم ییآشنا -1 

 بیضرا ریو تفس یخط ونیدر رگرس بیبا نحوه محاسبه ضرا ییآشنا -2 

 یخط ونیرگرس بیبا نحوه آزمون ضرا ییآشنا -3 

 ان هژیبهمراه کاربردهاي و کیلوجست ونیدر رگرس بیضرا ریبا مدلبندي و تفس ییآشنا -0

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 .دیرا مدل بندي نما گرید یکم ریبا متغ یکم ریمتغ کی یارتباط خط -1 

 .دیرنمایساده را محاسبه و تفس یخط یونیرگرس بیضرا2- 

 .دینما ریمحاسبه شده را تفس کیلوجست یونیرگرس بیضرا3- 

 گفت را با نرم افزار آماري به انجام رساند. شیروشهاي پ0- 

 

 : )فوق العاده( دهمجلسه  یهدف کل

 ای CMAبا استفاده از نرم افزار  ی)تئوری ودر صورت امکان بصورت عملزیبا مفهوم متا آنال یمقدمات ییآشنا

STATA)جلسه فوق العاده ( ) 

 دهم :جلسه  ژهیو اهداف

 مرور سیستماتیکبا مفهوم  ییشناآ-1 

 آشنایی با چک لیست هاي مربوطه -2

 آشنایی مقدماتی با مفهوم متاآنالیز -3

 دانشجو قادر باشد: انیدر پا

 موارد مورد توجه در مرور سیستماتیک را براي هر نوع ز مطالعات و مبتنی بر چک لیست ها تشخیص دهد. -1

نتایج برخی از انواع متاانالیز مطالعات توصیفی یا تحلیلی را استخراج و  با استفاده از نرم افزار به طور مقدماتی -2

 تفسیر نماید. 

 

 منابع:

 چاپ. نی. آخرادی. انتشارات بنیو. روشهاي آماري و شاخصهاي بهداشت انیح، نهاپت یمحمد ك، ملک افضل1- 
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 :سیتدر روش

 یملپرسش و پاسخ و کار ع کلاس آنلاین  د،ی، ارائه اسلا یآموزش لمیف ،  یسخنران بصورت

 : یآموزش لیوسا

 پروژکتور دئویو وتر،یکامپ

 

 : سنجش و ارزشیابی 



سهم از نمره کل  روش نوع 

 )بصورت درصد(

 ساعت تاریخ

کوییز و حل 

 تمرینات کلاسی

  مستمر )تکوینی( درصد 13تا  شفاهی -تشریحی

  پایان ترم درصد 13تا  کتبی انجام پروژه 

نرم  -تشریحی آزمون پایانی

 افزاری

  پایان ترم درصد 03

حضور فعال در 

طول ترم)کلاس 

حضوری و  های

 مجازی یا آنلاین(

حضور و غیاب  

 مجازی

  -  درصد 13تا 

 :جوانشمقررات کلاس و انتظارات از د

 حل تمرینات – )حضوري و یا آنلاین( حضور مرتب و به موقع سر کلاس1-

 ه پروژهو ارائ هیته- یمشارکت فعال در مباحث درس2- -
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 )یک واحد تئوری( آمار پزشکی جدول زمانبندی درس

 01:01یکشنبه ها  روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1 4-7 -1411 
 

و سنجش آن  انیهاي ب وهیو ش رهایتغم فیتعر

 (ي)تئور

 دکتر افشین الماسی 

2 11-7-  
 

و  یآن در علوم پزشک تیآمار، اهم فیتعر

 ... ري،یاندازه گ اسهايیو مق رهایمتغ ،یبهداشت

 

3 11-7- 
 

  درك مفهوم احتمالات و کاربرد آن

4  

22-7- 

و کاربرد آن در  تینرمال، اهم عیبا توز ییآشنا

 یمشاهدات پزشک

 

2  

2-1-  

نمونه و انواع نمونه  ت،یجمع میبا مفاه ییآشنا

 ريیگ

 

6  

9-1- 

 هینسبت و قض ن،یانگینمونه اي م عیبا توز ییآشنا

 ... حد مرکزي

 

7  

16-1- 

و  نیانگیآزمون تساوي م ه،یبا آزمون فرض ییآشنا

 ...عدد ثابت، کینسبت با 

 

1  

23-1- 

در  یفیک رهايیبا آزمون ارتباط متغ ییآشنا

 ... وابسته ایجوامع مستقل و

 

9 31-1  
 

ساده و  یخط ونیبا مفهوم رگرس ییآشنا

 ...کیلوجست ونیرگرس

 

11 7-9- 
 

  ...زیبا مفهوم متا آنال یمقدمات ییآشنا

 

 

 

 

 


