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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 معاونت آموزشی

 پزشکیعلوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 

 آمار تحلیلی درس (ترکیبی/مجازي) دوره طرح فرم

 

 اطالعات مربوط به واحد درسی

 تعداد کل واحد پیش نیاز درس کد کامل درسعنوان 
 نیمسال تحصیلی دورهزمان خاتمه  دورهزمان شروع 

 عملی نظري
 1400-1401اول  20/11/1400 19/7/1400 5/0 5/1 - 03 تحلیلی آمار
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 اطالعات مربوط به استاد(اساتید)
نام و نام خانوادگی استاد مسئول و 

 درس همکار (اساتید)استاد
و آخرین مدرك  

 تحصیلیرشته 
 رتبه

 همراه شماره تلفن پست الکترونیک گروه آموزشی دانشگاهی

سئول د م ا ست آمار زیستی و  استاد دکتراي امار زیستی رحیم طهماسبی ا
 - - اپیدمیولوژي

د)  تی سا د (ا ا ست ا
ر  همکا

1-      
2-      
3-      

 

 

 اطالعات مربوط به فراگیران
 تعداد ترم تحصیلی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 نفر 3 + 1 1 ارشد کارشناسی و ارتقاء سالمت بهداشت آموزش 
 

 

 

اطالعات مربوط به نحوه 
 کالسجلسات برگزاري 

 ( لینک کالس ) محل تشکیل برگزاري ساعتتاریخ و  تعداد کالس جلسات

 -1 - حضوري
2- 
3- 

 

 -1 - *غیر حضوري همزمان
2- 
3- 

 

 طبق ساعت برنامه ریزي شده کالس -1 17 **همزمانغیر حضوري غیر 
2- 

 سامانه نوید
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3- 
 : جلسات آنالین که دانشجو و مدرس بصورت همزمان در فضاي مجازي حضور دارند*

 ، لینک و ....CDپوینت، پادکست ، پاورمولتی مدیا ، در اختیار قرار دادن محتوا در قالب  یاجلسات آفالین  بصورت: **

 

 

 

 دوره کلیاطالعات مربوط به شرح درس، هدف 

 شرح درس
 پروژه هاي تحقیقاتی يآماري در تحلیل داده ها برا يو شناخت نحوه کاربرد روش ها ییآشنا

ها دادهآشنا شده و در تحلیل  در این درس دانشجویان با روشهاي آنالیز دادهها به روشهاي آماري پارامتریک و نا پارامتریک و محاسبه حجم نمونه
 بکار میگیرند.

 هدف کلی

 آشنایی با متغیرها و نقش آنها در مطالعات •
 آشنا کردن دانشجویان با کاربرد آمار در طرحهاي تحقیقاتی پزشکی  •
 توانایی دانشجو در جمع آوري و بیان آماري اطالعات •
 ی استنباط آمار روشهايآشنایی دانشجو با  •

 پزشکی و بهداشتی يتوانایی دانشجو در انجام تحلیل داده ها •
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 ارزشیابی دورهاطالعات 
 □))  summative evaluation پایانی ارزشیابی       □) formative evaluation(  تکوینی ارزشیابیمراحل ارزشیابی                  

 نهایی درصد از نمره............................ . 5................................فعالیت دانشجو 
 درصد از نمره نهایی ............................-...........................حضور و غیاب ........

 .........درصد از نمره نهایی........................40امتحان میان ترم............................
 ...................درصد از نمره نهایی...........5کوئیزهاي انجام شده..........................

 ............................درصد از نمره نهایی40.....ترم.......................... امتحان پایان
 درصد از نمره نهایی.......................... 5...............................تکالیف دوره.........

 درصد از نمره نهایی ..........................5............................تکلیف  نهایی درس
 

 ...........................سایر ........   □ جور کردنی             □ غلطو صحیح            □چند گزینه اي                 □تشریحی            □شفاهی        :نوع امتحان میان ترم
 ........................سایر ........   □جور کردنی               □غلط و صحیح            □چند گزینه اي                  □تشریحی            □شفاهی        :امتحان پایان ترمنوع 

 
 

 

 

 دوره هاي آزمون به مربوط اطالعات
 پایان دوره هاي میان دوره و آزمون طول دوره (کوئیزهاي)آزمون هاي

 ( لینک ) مکان نحوه برگزاري ساعت تاریخ نحوه برگزاري ساعت تاریخ موضوع تعداد
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 لیف دورهاتک
 شیوه ارسال درصد نمره اختصاص داده شده تاریخ تحویل نهایی موضوع

 سامانه یا واتساپ 5/0 یک هفته بعد درس تکالیف مربوط به
 

 

 منابع درس
 کمکی اصلی

محمد، کاظم؛ نهاپتان، وارتکس؛ ملک افضلی، حسین. روشهاي   -
 .1379آماري و شاخص هاي بهداشتی. تهران. انتشارات چهر. 

دانیل، واین. اصول و روشهاي آمار زیستی، ترجمه محمد تقی -2
 1379امیراکبیر. آیت الهی . تهران. انتشارات 

ساندرز، بت؛ تراپ، رابرت. آمار پزشکی ، ترجمه علی اکبر  –داوسون  -
سرافراز، کامران  غفارزادگان، ویراسته محمود روحانی. دانشگاه علوم 

 .1377پزشکی مشهد، 
4-    Sabin C., Petrie A. Medical Statistics at a Glance. Blackwell, London, 

2000. 
 

 

 از دانشجو انتظارات
 مطالب بارگزاري شده را بخواند
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 از دانشجو انتظارات
 مطالب بارگزاري شده را بخواند

 
 

 

 

 جلسات درس
 

 *جلسه اول
 نام مدرس: دکتر طهماسبی

 ، جایگاه و نقش آمار در انواع مطالعات، متغیرها و انواع آنتحلیلی و توصیفی آمار اصلی مفاهیم بیان *عنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی: 

 به تفکیک نوع و ماهیت برشمارد.متغیر را تعریف نموده و انواع آن   -1
 مقیاسهاي اندازه گیري انواع متغیرها را بیان کند. -2
 نقش متغیرها را در مطالعه مشخص کند. -3

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت   وسیله کمک آموزشی:   

 
 م*جلسه دو
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 نام مدرس: دکتر طهماسبی
 توزیعهاي آماري (توزیع پیوسته)نرمال* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 پارامترهاي توزیع نرمال را بشمارد. -1
 کند. میانگین و واریانس توزیع نرمال را تفسیر -2
 براي حل مسائل احتمالی مقادیر استاندارد براي متغیر مسئله تحت بررسی را محاسبه نماید. -3
 ،را رسم نماید سازياستاندارد با )معیار انحراف میانگین و (جمعیت توزیع نحوه نمودار توزیع نرمال استاندارد بر اساس -4
 احتماالت متغیر داراي توزیع نرمال را محاسبه نماید. Zتوزیع نرمال استاندارد   جدولبا استفاده از  -5

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 کامپتزیامولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار  -پاور پوینت   وسیله کمک آموزشی:   

 
 مسو*جلسه 

 نام مدرس: دکتر طهماسبی
 * نمونه گیري و توزیعهاي نمونه گیريعنوان مبحث: 

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

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
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 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 کامپتزیامولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار  -پاور پوینت   وسیله کمک آموزشی:   

 
 مچهار*جلسه 

 نام مدرس: دکتر طهماسبی
 کاربرد آن در تعمیم نتایج نمونه به جامعه  ؛ تفسیر و confidence intervalبرآورد حدود اطمینان* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:
 برآورد نقطه اي براي میانگین، واریانس و نسبت جامعه را بدست آورد. -1
 میانگین یک صفت در جامعه با واریانس معلوم را بدست آورد.برآورد فاصله اي  براي  -2
 برآورد فاصله اي  براي میانگین یک صفت در جامعه با واریانس نامعلوم و حجم نمونه کوچک را بدست آورد. -3
 آورد. برآورد فاصله اطمینان براي میانگین یک صفت در جامعه وقتی واریانس نامعلوم و حجم نمونه زیاد است را بدست -4
 برآورد فاصله اطمینان براي نسبت یک صفت در جامعه را بدست آورد. -5

 
 

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

 شده توسط نرم افزار کامپتزیامولتی مدیا تهیه  -پاور پوینت   وسیله کمک آموزشی:   
 
 

 م*جلسه پنج
 نام مدرس: دکتر طهماسبی

 و کاربرد آن در تعمیم نتایج نمونه به جامعه براي مقایسه دو جامعه؛ تفسیر  confidence intervalبرآورد حدود اطمینان* عنوان مبحث: 
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 اهداف اختصاصی:
 برآورد فاصله اي  براي تفاضل میانگین در دو جامعه (با واریانسهاي معلوم) را بدست آورد.  -1
 را بدست آورد.برآورد فاصله اي  براي تفاضل میانگین در دو جامعه (با واریانسهاي نامعلوم) در حالت نمونه کوچک  -2
 واریانسهاي نامعلوم) در حالت نمونه نمونه بزرگ را بدست آورد.برآورد فاصله اي  براي تفاضل میانگین در دو جامعه (با  -3
 برآورد فاصله اي  براي تفاضل نسبت در دو جامعه را بدست آورد. -4

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت   وسیله کمک آموزشی:   

 
 

 م*جلسه شش
 نام مدرس: دکتر طهماسبی

 تعیین حجم نمونه * عنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی: 

 حجم نمونه را براي برآورد میانگین حساب کند -1
 حجم نمونه را براي برآورد نسبت حساب کند  -2
 نمونه را براي مقایسه میانگین دو جامعه مستقل حساب کندحجم  -3
 حجم نمونه را براي مقایسه نسبت دو جامعه مستقل حساب کند -4
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
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 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت   وسیله کمک آموزشی:   
 

 مفته*جلسه 
 نام مدرس: دکتر طهماسبی

 * آزمون فرضیه (مفاهیم و روشها) عنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی:

 فرضیه صفر و فرضیه مقابل را تعریف کند. -1
 خطاي نوع اول و نوع دوم را تعریف کند. -2
 انواع آزمونها (یک طرفه و دو طرفه) و ویژگیهاي مالك آزمون را بشمارد -3
 آشنا شود . powerو توان آزمون  p-valueبا مفهوم   -4
 

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

 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت   وسیله کمک آموزشی:   
 

 مشته*جلسه 
 نام مدرس: دکتر طهماسبی

 (مراحل پنج گانه) و تفسیر نتایجآزمون فرضیه براي میانگین صفت کمی در یک جامعه * عنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی:

 )Zآزمون برابري میانگین جامعه با عدد ثابت (واریانس جامعه معلوم) را انجام دهد. (آزمون  -1
 )tآزمون برابري میانگین جامعه با عدد ثابت (واریانس جامعه نا معلوم) را انجام دهد. (آزمون  -2
 )Zآزمون برابري نسبت در جامعه با عدد ثابت را انجام دهد(آزمون  -3
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 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■اختی حیطه :   شن 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت وسیله کمک آموزشی:   

 
 هم*جلسه ن

 نام مدرس: دکتر طهماسبی
 (مراحل پنج گانه) و تفسیر نتایج براي میانگین صفت کمی در دو جامعهآزمون فرضیه * عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:
 آزمون برابري میانگین در دو جامعه مستقل (با واریانسهاي معلوم) را انجام دهد. -1
 آزمون برابري میانگین در دو جامعه مستقل (با واریانسهاي نامعلوم) را انجام دهد. -2
 نسبت در دو جامعه مستقل را انجام دهد.آزمون برابري  -3
 آزمون اختالف میانگین در دو جامعه وابسته را انجام دهد. -4
 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی  

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت وسیله کمک آموزشی:   

 
 

 دهم*جلسه 
 نام مدرس: دکتر طهماسبی

 استقالل دو صفت کیفی -آزمون کاي دوعنوان مبحث: 



۱۲ 
 

 اهداف اختصاصی: 
  جداول توافقی دو بعدي را تشکیل دهد و فراوانیهاي مورد انتظار در هر سلول را بدست آورد. -1
 ) را انجام دهد.Chi-squareکاي دو   آزمونکاي دو به منظور آزمون استقالل دو متغیر کیفی ( آزمون -2
 کاي دو به منظور آزمون همگنی توزیع داده ها در جداول توافقی را انجام دهد. آزمون -3
 کاي دو به منظور برازندگی توزیع داده ها با توزیع نظري یکنواخت را انجام دهد. آزمون -4
 کاي دو به منظور برازندگی توزیع داده ها با توزیع نظري نرمال را انجام دهد. آزمون -5
  

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

 تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیامولتی مدیا  -پاور پوینت وسیله کمک آموزشی:   
 

 دهم*جلسه یاز
 نام مدرس: دکتر طهماسبی

 مقایسه میانگین صفت در بیش از دو جامعه مستقل –آنالیز واریانس عنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی: 

 موارد کاربرد آنالیز  واریانس را بیان نماید. -1
 را محاسبه نماید. Fجدول آنالیز واریانس تشکیل دهد. و شاخص  -2
 آنالیز واریانس یک طرفه و چند طرفه بیان کند. آزمونموارد کاربرد  -3
 تعقیبی مقایسات دوگانه را برشمرده و موارد استفاده آنها را تشریح کند. هاي انواع آزمون -4
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
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 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت   وسیله کمک آموزشی:   
 

 هموازدد*جلسه 
 نام مدرس: دکتر طهماسبی

 آنالیز واریانس داده هاي تکراريآشنایی با آنالیز واریانس دو طرفه و عنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی: 

 را محاسبه نماید. Fجدول آنالیز واریانس دو طرفه تشکیل داده و شاخص  -1
 اثرات متقابل بین دو عامل را بررسی کند. -2
 آنالیز واریانس داده هاي تکراري را بیان کند. موارد استفاده -3
 بندي نماید.هاي تحلیل چندمتغیره را طبقهروش -4
 

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

 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت وسیله کمک آموزشی:   
 

 دهم*جلسه سیز
 نام مدرس: دکتر طهماسبی

 دو متغیر کمیبین همبستگی ارتباط و آنالیز عنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی: 

 ضریب همبستگی پیرسون را محاسبه نموده و بتواند آنرا تفسیر نماید.  -1
 نماید. آزموناستقالل دو متغیر کمی را بر اساس ضریب همبستگی  -2
 ضریب همبستگی اسپیرمن براي رتبه هاي دو متغیر کمی محاسبه و تفسیر نماید. -3
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 رگرسیون خطی را به روش حداقل مربعات خطا برآورد نماید.ضرایب مدل  -4
 ضرایب مدل رگرسیونی خطی برآورد شده را تفسیر نماید. -5
  

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

 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت وسیله کمک آموزشی:   
 

 دهم*جلسه چهار
 نام مدرس: دکتر طهماسبی

 آزمونهاي ناپارامتريعنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی: 

 آزمون ناپارامتري مک نمار را انجام دهد.  -1
 ویتنی را انجام دهد،  –ناپارامتري من  آزمونمقایسه میانگین دو جامعه مستقل توسط  -2
 را بیان کرده و اتجام دهد. )آزمون مقایسه میانه با عدد ثابت(آزمون ناپارامتري عالمت  استفاده -3
 را بیان کرده و اتجام دهد. )آزمون مقایسه میانه دو جامعه مستقل(آزمون ناپارامتري جمعی رتبه اي ویلکاکسون  استفاده -4
 
 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی  

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت وسیله کمک آموزشی:   
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 دهم*جلسه پانز
 نام مدرس: دکتر طهماسبی

 آزمونهاي ناپارامتريعنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی: 

 آزمون ناپارامتري کروسکال والیس را بیان نموده و با یک مثال آزمون مورد نظر را انجام دهد. استفاده -1
 را شرح داده و با یک مثال آزمون مورد نظر را انجام دهد.رتبه اي عالمت دار ویلکاکسون آزمون ناپارامتري  استفاده -2
 آزمون ناپارامتري فریدمن را شرح داده و با یک مثال آزمون مورد نظر را انجام دهد. استفاده -3
 را شرح داده و با یک مثال آزمون مورد نظر را انجام دهد. COCHRAN'S TESTآزمون کوکران  استفاده -4
 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی  

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت وسیله کمک آموزشی:   

 

 


