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 درس:  شرحی از 
 کاربرد روشهاي آماري در تحقیقات علوم پزشکی  و  با مفاهیم آمار و احتمال آشنایی
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 : درس اهداف کلی

 آشنایی با متغیرها و نقش آنها در مطالعات •
 يعدد ریت غمشاهدا يبرا يآمار يجداول و نمودارها هیته •
 يمشاهدات عدد يبرا يآمار يو نمودارها جداولتهیه  •
 )انه،مدین،میانگی(م يمرکز يبا شاخصها ییآشنا •
 و نحوه محاسبه انها یپراکندگ يبا شاخصها ییآشنا •
 احتمال و ارتباط انها با یکدیگر نیدانشجو با انواع پیشامدها و قوان ییاشنا •
 يآمار يت بر مشاهدات بر شاخصهاجمع و ضرب کردن عدد ثاب ریاز تاث یآگاه •
 گسسته يهاعیاز توز يدوجمله ا عیبا  توز ییآشنا •
 گسسته يهاعیپواسن از توز عیبا  توز ییآشنا •
 ن آ تینرمال و اهم   عیبا توز ییآشنا •
 يانمونه  مهم يعهایتوزانواع با  ییآشنا •

 
 جلسه اول*

 دکتر طهماسبینام مدرس: 
 و نقش آمار در انواع مطالعات، متغیرها و انواع آن*تعریف آمار، جایگاه عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 آمار و متغیر را تعریف کند و انواع آن را بیان کند -1
 مقیاسهاي اندازه گیري انواع متغیرها را بیان کند. -2
 نقش متغیرها را در انجام تحقیق مشخص کند. -3

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■شناختی    حیطه :

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 وایت برد - ویدئو پرژکتور   وسیله کمک آموزشی:

 
 دوم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 
 )پراکندگی شاخصهاي آماري (شاخصهاي* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 ا تفسیر کند.آنر میانگین را محاسبه کند و -1
 میانه را محاسبه و تفسیر کند. -2
 نما را محاسبه و آنرا تفسیر کند. -3
 ویژگیها ومزایاي شاخصهاي مرکزي را در تحقیقات بیان کند. -4



 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 
 سوم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 
 )شاخصهاي آماري (شاخصهاي پراکندگی* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 میانگین انحرافات را محاسبه و تفسیر کند. -1
 واریانس و انحراف معیار را محاسبه کند. -2
 محاسبه کند.ضریب تغییرات را  -3
 ارزشها ومزایاي شاخصهاي پراکندگی را در تحقیقات بیان کند. -4
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:
 

 مرچها*جلسه 
 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 (شاخصهاي تمرکز) براي جدول توزیع فراوانی شاخصهاي آماري* عنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی: 

 
 تهیه کند.کیفی براي گروه بندي مشاهدات  توزیع فراوانیول مناسب اجد -1
 تهیه کند. کمی براي گروه بندي مشاهدات  توزیع فراوانیول مناسب اجد -1
 آنرا تفسیر کند. میانگین را محاسبه کند وداده هاي جدول توزیع فراوانی  مبتنی بر -2
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:
 

 مپنج*جلسه 
 دکتر طهماسبینام مدرس: 



 )پراکندگی(شاخصهاي  براي جدول توزیع فراوانی شاخصهاي آماري* عنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی: 

 
  میانگین انحرافات را محاسبه و تفسیر کند.مبتنی بر داده هاي جدول توزیع فراوانی  -1
 ا محاسبه کند.واریانس و انحراف معیار رمبتنی بر داده هاي جدول توزیع فراوانی  -2
 آنرا تفسیر کند. را محاسبه کند و مبتنی بر داده هاي جدول توزیع فراوانی صدکها و چارکها -3
 آنرا تفسیر کند. را محاسبه و مبتنی بر داده هاي جدول توزیع فراوانی دامنه میان چارکی -4
 
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:
 

 مششجلسه *
 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 * گروه بندي نتایج مطالعات عنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی:

 متغیر اسمی رسم کند. یع فراوانیجدول توزنمودارهاي آماري مناسب (ستونی و دایره اي )  را براي  -1
 متغیر رتبه اي رسم کند.جدول توزیع فراوانی نمودارهاي آماري مناسب (ستونی و دایره اي )  را براي  -2
 متغیر اسمی رسم کند.جدول توزیع فراوانی نمودارهاي آماري مناسب (چند گوشه)  را براي  -3
 غیر هاي کّمی رسم کند.متجدول توزیع فراوانی هیستوگرام براي نمودار -4
 متغیر هاي کمّی رسم کند.جدول توزیع فراوانی چندبر فراوانی  را براي  نمودار -5
 مشاهدات متغیر هاي کّمی رسم کند.جدول توزیع فراوانی را براي   درصد تراکمینمودارهاي  -6
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد - ویدئو پرژکتور   وسیله کمک آموزشی:
 

 مهفت*جلسه 
 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 )و پراکندگی (شاخصهاي تمرکز به روش کوتاه براي جدول توزیع فراوانی شاخصهاي آماري* عنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی: 

 را تشکیل دهد. توزیع فراوانی به روش کدگذاري (کوتاه) جدول -1



 را محاسبه کند. به روش کوتاه براي داده هاي جدول توزیع فراوانی میانگین -2
 را محاسبه کند. به روش کوتاه براي داده هاي جدول توزیع فراوانی واریانس و انحراف معیار -3
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:
 

 متشه *جلسه
 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 و اصول شمارشاحتمال  مبانی* عنوان مبحث: 
 

 اهداف اختصاصی:
 ایگشتهااصل اول شمارش، آنالیز ترکیبی و ج -1
تمرینهاي مختلف بر اساس آنالیز ترکیبی و جایگشتها در مورد تعداد حاالت مختلف انجام یک کار و  -2

 یا تعداد حاالت وقوع یک پیشامد را  انجام دهد.
  فضاي نمونه و پیشامد را براي آزمایشهاي تصادفی بیان کند  -3
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانی روش آموزشی:

 وایت برد - ویدئو پرژکتور   وسیله کمک آموزشی:
 

 مهن *جلسه
 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 و قوانین احتماالتاحتمال  مبانی* عنوان مبحث: 
 

 اهداف اختصاصی:
 تعریف و روش محاسبه احتمال آنها را انجام دهد.پیشامدهاي سازگار، مستقل و متمم را  -1
محاسبه  پیشامد متمم با استفاده احتمال مختلف مسائل بتواند و  پیشامدهاي متمم، را تعریف نموده  -2

 نماید.
اشتراك  احتمال با استفاده از مختلف مسائل بتواند و  قانون اشتراك پیشامدها را بیان نموده  -3

 د.نمایمحاسبه  پیشامدها
اجتماع  احتمال با استفاده از مختلف مسائل بتواند و  قانون اجتماع دو پیشامد را بیان نموده  -4

 نماید.محاسبه  پیشامدها



 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانی روش آموزشی:
 وایت برد -ویدئو پرژکتور    ک آموزشی:وسیله کم

 
 همد*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 
 و قوانین مربوط بین آنهاانواع پیشامدها عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
  قانون جمع احتمال را در حل مسایل احتمال بکار برد. -1
  ان کند فضاي نمونه و پیشامد را براي آزمایشهاي تصادفی بیمفهوم احتمال و  -2
 احتمال را در حل مسایل احتمال بکار برد. و ضرب ن جمعیانوقکاربرد   -3

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 
 میازدهه *جلس

 دکتر طهماسبینام مدرس: 
 و قانون بیزشرطی  احتمالعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 پیشامدها روابط بین با استفاده از مختلف مسائل بتواند و  دو پیشامد را بیان نموده  احتمال شرطی -1

 نماید.محاسبه ت را احتماال
 رد.ببکار ب یل احتمالئرا در حل مساقانون ضرب احتمال   -2
 نماید.استفاده قانون بیز از  مرتبط، در حل مسائلبیان نموده قانون بیز و کاربرد آن  -3

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 ت بردوای -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 
 دوازدهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 



 ، امید ریاضی و واریانساحتمالمتغیر تصادفی، جدول توزیع عنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی: 

 متغیر تصادفی براي پیشامدهاي مختلف تعریف نماید. -1
 براي مقادیر مختلف متغیر تصادفی را تشکیل نماید.احتمال جدول توزیع  -2
 و تفسیر نماید. محاسبه با تشکیل جدول توزیع احتمال امید ریاضی را مختلف مدهابراي پیشا -3
 و تفسیر نماید.محاسبه  با تشکیل جدول توزیع احتمال واریانس را مختلف براي پیشامدها  -4

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي انیسخنرروش آموزشی: 
 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 
 مدهسیز*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 
 توزیعهاي آماري (توزیع دوجمله اي)* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:
 پارامترهاي توزیع دوجمله اي را بشمارد. -1
 محاسبه کند میانگین و واریانس توزیع دوجمله اي را -2
 کمک توزیع دو جمله اي حل کنده مسایل احتمالی را ب -3

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 وایت برد - ویدئو پرژکتور   وسیله کمک آموزشی:

 
 مدهچهار *جلسه

 دکتر طهماسبیم مدرس: نا
 توزیعهاي آماري(توزیع پواسن)* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:
 پارامترهاي توزیع پواسن را بشمارد. -1
 میانگین و واریانس توزیع پواسن را محاسبه کند -2
 مسایل احتمالی را بکمک توزیع  پواسن  حل کند -3
 تقریب پواسن براي دوجمله اي را بکار برد.-4

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■:   شناختی حیطه 



 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانی روش آموزشی:
 وایت برد - ویدئو پرژکتور   وسیله کمک آموزشی:

 
 مهزدپان*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 
 توزیعهاي آماري (توزیع پیوسته)نرمال* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 پارامترهاي توزیع نرمال را بشمارد. -1
 میانگین و واریانس توزیع نرمال را تفسیر کند -2
 مسایل احتمالی را بکمک توزیع نرمال حل کند -3

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 وایت برد - ویدئو پرژکتور   وسیله کمک آموزشی:

 
 مدهزشان*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 
 * نمونه گیري و توزیعهاي نمونه گیريعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:
 قضیه حد مرکزي را بیان کند -1
 سبه کند.را بیان و محامیانگین و نسبت (قضیه حد مرکزي)توزیعهاي نمونه اي براي  -2
چند مرحله اي)  –سیستماتیک  –طبقه اي  –خوشه اي  -انواع روشهاي نمونه گیري (تصادفی ساده  -3

 را توصیف کند
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد - ویدئو پرژکتور   وسیله کمک آموزشی:
 

 دهمهف*جلسه 
 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 حل تمرین و رفع اشکال* عنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی:

 



 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وزشی:وسیله کمک آم

 


