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 درس:  شرحی از 

 کاربرد روشهای آماری در تحقيقات علوم پزشکی  با  آشنایی

 

 منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:
ی، حسين. روشهای آماری و شاخص های بهداشتی. تهران. محمد، کاظم؛ نهاپتان، وارتکس؛ ملک افضل  -1

 .1731انتشارات چهر. 

 1731دانيل، واین. اصول و روشهای آمار زیستی، ترجمه محمد تقی آیت الهی . تهران. انتشارات اميراکبير. -2

دگان، ویراسته ساندرز، بت؛ تراپ، رابرت. آمار پزشکی ، ترجمه علی اکبر سرافراز، کامران  غفارزا –داوسون  -7

 .1733محمود روحانی. دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 

4-    Sabin C., Petrie A. Medical Statistics at a Glance. Blackwell, London, 2000. 



 
 

 

 : درس اهداف کلی

 آشنایی با متغيرها و نقش آنها در مطالعات 

 یعدد ريمشاهدات غ یبرا یآمار یجداول و نمودارها هيته 

 یمشاهدات عدد یبرا یآمار یو نمودارها جداوله تهي 

 (انه،مدين،ميانگي)م یمرکز یبا شاخصها ییآشنا 

 و نحوه محاسبه انها یپراکندگ یبا شاخصها ییآشنا 

 احتمال و ارتباط انها با یکدیگر نيدانشجو با انواع پيشامدها و قوان ییاشنا 

 یآمار یر شاخصهاجمع و ضرب کردن عدد ثابت بر مشاهدات ب رياز تاث یآگاه 

 گسسته یهاعیاز توز یدوجمله ا عیبا  توز ییآشنا 

 گسسته یهاعیپواسن از توز عیبا  توز ییآشنا 

 ن آ تينرمال و اهم   عیبا توز ییآشنا 

 یانمونه  مهم یعهایو توز ی نمونه گيریروشهاانواع با  ییآشنا 

 با  برآورد پارامترها ییآشنا 

 حجم نمونه نييبا  تع ییآشنا 

 هيدر آزمون فرض و خطاهاآزمونها مالک  با ییآشنا 

 و اختالف پارامترها در دو جامعه مستقل با عدد ثابت ميانگين و نسبت یبرابر یآزمونها یبا روشها  ییآشنا 

  

 

 *جلسه اول

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

طالعات، متغيرها و جايگاه و نقش آمار در انواع م، تحليلي و توصيفي آمار اصلي مفاهيم بيان *عنوان مبحث: 

 انواع آن

 اهداف اختصاصی: 

 به تفکيک نوع و ماهيت برشمارد. و انواع آن را تعريف نموده متغير  -1

 مقياسهای اندازه گيری انواع متغيرها را بيان کند. -2

 مشخص کند. مطالعهنقش متغيرها را در  -3

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسيله کمک آموزشی:

 

 مدو *جلسه



 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 و اصول شمارشاحتمال  مباني* عنوان مبحث: 

 

 اهداف اختصاصی:

 ، را بيان نمايد اصول شمارش -1

در مورد تعداد حاالت مختلف انجام يک کار و  آناليز ترکيبي و جايگشتهار اساس تمرينهای مختلف ب -2

 يا تعداد حاالت وقوع يک پيشامد را  انجام دهد.

  فضای نمونه و پيشامد را برای آزمايشهای تصادفي بيان کند مفهوم احتمال و  -3

 د.احتمال را در حل مسايل احتمال بکار بر و ضرب ن جمعيانوقکاربرد   -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانی روش آموزشی:

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسيله کمک آموزشی:

 

 مسو*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 شرطي  احتمالانواع پيشامدها، عنوان مبحث: 

 داف اختصاصی: اه
 پيشامدهای سازگار، مستقل و متمم را تعريف و روش محاسبه احتمال آنها را انجام دهد. -1

اشتراک و ، احتمال پيشامدهای متمم، احتمال شرطيفرمولهای قوانين مربوط به احتماالت شامل:  -2

 پيشامدها احتمال ط بينرواب با استفاده از مختلف مسائل بتواند و  را بيان نموده اجتماع دو پيشامد 

 نمايد.محاسبه 

 نمايد.استفاده قانون بيز از  مرتبط، در حل مسائلبيان نموده قانون بيز و کاربرد آن  -3

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    مک آموزشی:وسيله ک

 

 مچهار*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 (و توزيع فوق هندسي آماری )توزيع دوجمله ای مهم گسسته توزيعهایمعرفي * عنوان مبحث: 

 

 اهداف اختصاصی:



 پارامترهای توزيع دوجمله ای را بشمارد. -1

 به کندميانگين و واريانس توزيع دوجمله ای را محاس -2

 کند محاسبهتوزيع فرمول اين را بکمک  برای پيشامدهای دارای توزيع دوجمله ای احتمال -3

 کند  محاسبهتوزيع فرمول اين را بکمک برای پيشامدهای دارای توزيع فوق هندسي  احتمال -4

 را بيان نمايد. توزيع فوق هندسي توزيع دو جمله ای و کاربردهای مختلف -5

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■ی حيطه :   شناخت

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانی روش آموزشی:

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسيله کمک آموزشی:

 

 پنجم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 (توزيع پواسنآماری ) مهم گسسته توزيعهایمعرفي * عنوان مبحث: 

 

 اهداف اختصاصی:

 .را تشخيص دهدپارامتر توزيع پواسن  -1

 .ميانگين و واريانس توزيع پواسن را محاسبه کند -2

 پاسخ دهد. مسايل احتمالي را بکمک توزيع  پواسن -3

 برد.بدوجمله ای بکار توزيع تقريب پواسن برای -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانی روش آموزشی:

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسيله کمک آموزشی:

 

 مشش*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 توزيعهای آماری )توزيع پيوسته(نرمال* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 پارامترهای توزيع نرمال را بشمارد. -1

 .نگين و واريانس توزيع نرمال را تفسير کندميا -2

 برای حل مسائل احتمالي مقادير استاندارد برای متغير مسئله تحت بررسي را محاسبه نمايد. -3

 با (معيار انحراف ميانگين و )جمعيت توزيع نحوه نمودار توزيع نرمال استاندارد بر اساس -4

 ،را رسم نمايد سازیاستاندارد



 را محاسبه نمايد.متغير دارای توزيع نرمال احتماالت  Z  توزيع نرمال استاندارد جدول با استفاده از -5

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسيله کمک آموزشی:

 

 

 مهفت*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 * نمونه گيری و توزيعهای نمونه گيریعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 قضيه حد مرکزی را بيان کند -1

 را بيان و محاسبه کند.ميانگين و نسبت )قضيه حد مرکزی(توزيعهای نمونه ای برای  -2

چند مرحله ای(  –سيستماتيک  –طبقه ای  –خوشه ای  -انواع روشهای نمونه گيری )تصادفي ساده  -3

 نمايد.را توصيف 

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسيله کمک آموزشی:

 

 هشتم *جلسه

 طهماسبیدکتر نام مدرس: 

 آزمون ميان ترم* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 ارزيابي دانشجويان در مورد مطالب ارائه شده -1

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حيطه :   شناختی 

 امتحان بصورت تستی و تشریحی :زمونروش آ

 

 نهم *جلسه

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 



و کاربرد آن در تعميم نتايج نمونه به  confidence intervalحدود اطمينان برآوردمفهوم * ن مبحث: عنوا

 جامعه 

 اهداف اختصاصی:

 جامعه را بدست آورد. ، واريانس و نسبتبرآورد نقطه ای برای ميانگين -1

 .ردرا بدست آوواريانس معلوم  باجامعه  ميانگين يک صفت دربرآورد فاصله ای  برای  -2

را بدست و حجم نمونه کوچک معلوم ناواريانس  باجامعه  ميانگين يک صفت دربرآورد فاصله ای  برای  -3

 .آورد

 و حجم نمونه زياد معلومناوقتي واريانس جامعه  ميانگين يک صفت دربرای  اطمينانبرآورد فاصله  -4

 .را بدست آورد است

 .را بدست آورد جامعه يک صفت در نسبتبرای اطمينان برآورد فاصله  -5

 

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانی روش آموزشی:

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسيله کمک آموزشی:

 

 دهم *جلسه

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

و کاربرد آن در تعميم نتايج نمونه به  confidence intervalحدود اطمينان دبرآورمفهوم * عنوان مبحث: 

 جامعه 

 اهداف اختصاصی:

 برآورد فاصله ای  برای تفاضل ميانگين در دو جامعه )با واريانسهای معلوم( را بدست آورد.  -1

ر دو حالت نمونه کوچک د برآورد فاصله ای  برای تفاضل ميانگين در دو جامعه )با واريانسهای نامعلوم( -2

 را بدست آورد. و نمونه بزرگ

 برآورد فاصله ای  برای تفاضل نسبت در دو جامعه را بدست آورد. -3

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانی روش آموزشی:

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    ی:وسيله کمک آموزش

 

 یازدهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 تعيين حجم نمونه مفهوم سرشماری و * عنوان مبحث: 



 اهداف اختصاصی: 
 حجم نمونه را برای برآورد ميانگين حساب کند -1

 حجم نمونه را برای برآورد نسبت حساب کند  -2

 حساب کندمعه مستقل دو جا ميانگين مقايسهحجم نمونه را برای  -3

 حساب کنددو جامعه مستقل نسبت  مقايسهحجم نمونه را برای  -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسيله کمک آموزشی:

 

 دوازدهمه *جلس

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 ( مفاهيم و روشها* آزمون فرضيه )عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 فرضيه صفر و فرضيه مقابل را تعريف کند. -1

 خطای نوع اول و نوع دوم را تعريف کند. -2

 انواع آزمونها )يک طرفه و دو طرفه( و ويژگيهای مالک آزمون را بشمارد -3

 . شودآشنا  power توان آزمونو  p-valueبا مفهوم   -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسيله کمک آموزشی:

 

 سيزدهم *جلسه

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 (مراحل پنج گانه)برای ميانگين صفت کمي در يک جامعه  آزمون فرضيه* ث: عنوان مبح

 اهداف اختصاصی:

 (Zآزمون ) را انجام دهد.)واريانس جامعه معلوم( آزمون برابری ميانگين جامعه با عدد ثابت  -1

 (tن آزمو) را انجام دهد. )واريانس جامعه نا معلوم( آزمون برابری ميانگين جامعه با عدد ثابت -2

 (Zآزمون )آزمون برابری نسبت در جامعه با عدد ثابت را انجام دهد -3

  

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 



 وایت برد   وسيله کمک آموزشی:

 

 چهاردهم *جلسه

 تر طهماسبیدکنام مدرس: 

 (مراحل پنج گانه)برای مقايسه ميانگين صفت کمي در دو جامعه  آزمون فرضيه* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 آزمون برابری ميانگين در دو جامعه مستقل )با واريانسهای معلوم( را انجام دهد. -1

 انجام دهد. آزمون برابری ميانگين در دو جامعه مستقل )با واريانسهای نامعلوم( را -2 

 آزمون برابری نسبت در دو جامعه مستقل را انجام دهد. -3

 را انجام دهد. وابستهدر دو جامعه  اختالف ميانگينآزمون  -4

 

  

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد   يله کمک آموزشی:وس

 

 پانزدهم *جلسه

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

های آماری برای ميانگين صفت کمي در يک جامعه و دو آزمون تمرين انجام مراحل پنج گانه * عنوان مبحث: 

 جامعه

 اهداف اختصاصی:

ي واريانس جامعه وقت آزمون برابری ميانگين جامعه با عدد ثابتگانه  5حل تمرين و انجام مراحل  -1

 (Zآزمون معلوم است. )

 )واريانس جامعه نا معلوم( آزمون برابری ميانگين جامعه با عدد ثابتگانه  5حل تمرين و انجام مراحل  -2

 (tآزمون ) را انجام دهد.

 (Zآزمون )آزمون برابری نسبت در جامعه با عدد ثابت را انجام دهدگانه  5حل تمرين و انجام مراحل  -3

آزمون برابری ميانگين در دو جامعه مستقل )با واريانسهای معلوم( گانه  5حل تمرين و انجام مراحل  - 4

 را انجام دهد.

آزمون برابری ميانگين در دو جامعه مستقل )با واريانسهای نامعلوم( گانه  5حل تمرين و انجام مراحل  -5 

 را انجام دهد.

 را انجام دهد. وابستهرابری نسبت در دو جامعه آزمون بگانه  5حل تمرين و انجام مراحل  -6

 آزمون برابری نسبت در دو جامعه مستقل را انجام دهد.گانه  5حل تمرين و انجام مراحل  -7

 



  

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حيطه :   شناختی 

 حثب پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد   وسيله کمک آموزشی:

 

 

 شانزدهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 آناليز همبستگي دو متغير کميعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 را محاسبه نموده و بتواند آنرا تفسير نمايد.ضريب همبستگي پيرسون   -1

 نمايد. آزمونرا بر اساس ضريب همبستگي  استقالل دو متغير کمي -2

 تفسير نمايد.و محاسبه ضريب همبستگي اسپيرمن برای رتبه های دو متغير کمي  -3

 نمايد.برآورد به روش حداقل مربعات خطا  رارگرسيون خطي  ضرايب مدل -4

 برآورد شده را تفسير نمايد. ضرايب مدل رگرسيوني خطي -5

 

  

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حيطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد   وسيله کمک آموزشی:

 

 هفدهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 حل تمرين برای مبحث آناليز همبستگي دو متغير کميعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 را انجام دهد. و نحوه محاسبه آن با فرمول ضريب همبستگي پيرسون برای محاسبه های مختلفتمرين -1

 های مختلف انجام دهد.برای مثال استقالل دو متغير کمي آزمون -2

 ضريب همبستگي اسپيرمن برای رتبه های دو متغير کمي  تمرينهای مختلف برای محاسبه -3

 و نحوه محاسبه آن با فرمول را انجام دهد.

 مرينهای مختلف برآورد نمايد.برای ترگرسيون خطي پارامترهای مدل  -4

 

  

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حيطه :   شناختی 



 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد   وسيله کمک آموزشی:

 


