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زمینه آمار از دانشجویان خواسته می شود یک سری داه های خام را دسته بندی  با ارائه مطالب علمی دردر این درس درس:  شرحی از 
نموده و بصورت جدول یا نمودارهای آماری نمایش دهند و نتایج استخراج شده را با کمک شاخص های مرکزی و پراکندگی بیان 

 نمایند. همچنین با انواع توزیع های آماری و آزمون فرضیه آشنا می شوند.

 

  اصلی تدریس درس مورد نظر: منابع
 دکتر حسین ملک افضلی-دکتر کاظم محمدوشهای آماری و شاخصهای   بهداشتی/ نویسندگان: ر

 اصول و روشهای آمارزیستی/ تالیف: دکتر واین. و. دانیل مترجم: دکتر سید محمد تقی آیت اللهی

 
 



 اهداف كلي درس: 

 
 بتواند:در پایان ترم باید دانشجو 

 .ا جمع آوری و با استفاده از جداول و نمودارهای مناسب نشان دهداطالعات ر (1

شاخص های مهم مرکزی و پراکندگی را برای اطالعات جمع آوری شده پزشکی و بهداشتی محاسبه و مفهوم عملی هر  (2
 .یک را درک نماید

 .اهمیت نمونه گیری و انواع روش های نمونه گیری را بداند (3

 )یک جامعه، مقایسه دو جامعه و بیش از دو جامعه( مختلف موقعیت هایدر یانگین و نسبت مپارامتر  برایآزمون فرضیه  (4
 .انجام دهد و تفسیر نماید

 شاخص های مهم آماری رامحاسبه نموده و فرضیات را آزمون کند. SPSSنرم افزار آماری  به کمک (2

 
 

 *جلسه اول

 محمودینام مدرس: دکتر 
  هدات و انواع آنمفهوم آمار، سنجش مشاعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 :دانشجو باید قادر باشد

  .متغیر را تعریف کند -1
.انواع متغیر و انواع مقیاس های اندازه گیری را نام ببرد-2  
.مشخص کند مطالعه یک متغیرها را در انجام نقش - 3  
 نحوه ورود متغیرها و داده ها را در نرم افزار آماری را بداند. -4
 

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

 رایانه-ویدئو پروژکتور-وایت بوردوسیله کمک آموزشی: 
 

 *جلسه دوم

 محمودیدکتر نام مدرس: 
  خالصه سازی و طبقه بندی اطالعاتعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 :دانشجو باید قادر باشد

 داده ها را در یک جدول مناسب آماری طبقه بندی نماید. .1

 محاسبه کند.داده ها را با نرم افزار آماری جدول فراوانی  .2

 هر نوع متغیر رسم کند. با ناسبتنمودارهای آماری مبه کمک نرم افزار  .3
 

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

 رایانه-ویدئو پروژکتور-وایت بوردوسیله کمک آموزشی: 
 



 
 
 

 مسو*جلسه 

 دکتر محمودینام مدرس: 
 و پراکندگی شاخص های مرکزی/ شاخص های توصیفیعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 :دانشجو باید قادر باشد

را بداند. انواع شاخص های مهم توصیفی .1  
انواع شاخص های مرکزی)میانگین، میانه و نما( را محاسبه و تفسیر نماید.. 2  
اید.انواع شاخص های پراکندگی )دامنه تغییرات، واریانس، انحراف معیار و ضریب تغییرات( را محاسبه و تفسیر نم .2  
.زار آماری محاسبه کندشاخص های توصیفی را با استفاده از نرم اف. 3  
 

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

 رایانه-ویدئو پروژکتور-وایت بوردوسیله کمک آموزشی: 
 
 
 

 چهارم*جلسه 

 محمودینام مدرس: دکتر 
  ی/توزیع گسسته دوجمله ایتوزیع های آمارعنوان مبحث: 

 
 اهداف اختصاصی: 

 :دانشجو باید قادر باشد
 مفهوم متغیر تصادفی و پارامتر را بیان کند. .1

 توزیع های مهم آماری برای متغیرهای گسسته را بشناسد. .2

 مفهوم و کاربرد توزیع دوجمله ای را در آزمایش های تصادفی برنولی بداند. .3

 بداند. مفهوم و کاربرد توزیع پواسن را .4

 

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 پرسش و پاسخ-بحث  -سخنرانیروش آموزشی: 
 رایانه-ویدئو پروژکتور-وایت بوردوسیله کمک آموزشی: 

 

 پنجم*جلسه 

 محمودینام مدرس: دکتر 
 رمالتوزیع های آماری/توزیع پیوسته نعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 



 :دانشجو باید قادر باشد
 اهمیت توزیع نرمال را بداند. .1
 توزیع نرمال استاندارد و ویژگی های آن را بداند. .2

 متغیر نرمال غیراستاندارد را به نرمال استاندارد تبدیل کند. .3

 نماید.از جدول مقادیر احتمال تجمعی توزیع نرمال استاندارد برای حل مسائل احتمال استفاده  .4
 

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

 رایانه-ویدئو پروژکتور-وایت بوردوسیله کمک آموزشی: 
 

 ششم*جلسه 

 محمودی نام مدرس: دکتر 
 برآورد پارامترهانمونه گیری و  عنوان مبحث:

    
 اهداف اختصاصی: 

 :دانشجو باید قادر باشد
 ویژگی های جامعه و نمونه را بیان کند. .1
 انواع روش های نمونه گیری را شرح دهد. .2

 برآورد نقطه ای و برآورد فاصله ای)فاصله اطمینان( را بداند.پارامتر، مفهوم  .3

 انس جامعه معلوم و نا معلوم( بدست آورد.برآورد نقطه ای و برآورد فاصله ای میانگین جامعه را در شراط مختلف)واری .4

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 
 پرسش و پاسخ-بحث  -سخنرانیروش آموزشی: 

 رایانه-ویدئو پروژکتور-وایت بوردوسیله کمک آموزشی: 
 

 مفته*جلسه 

 محمودینام مدرس: دکتر 
 آزمون فرضیه  عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی: 
 :دانشجو باید قادر باشد

 فرضیه آماری )فرض صفر و مقابل( را توضیح دهد. .1

 انواع خطاهای آماری در آزمون فرض را نام برده و مفهوم ان ها را بداند. .2

 وم( انجام دهد.عه معلوم و نامعلمرا در شرایط مختلف )واریانس جاآزمون مقایسه میانگین یک جامعه با یک عدد مشخص  .3

 های دوجامعه مستقل و همبسته را در شرایط مختلف )واریانس جامعه معلوم و نامعلوم( انجام دهد.آزمون مقایسه میانگین .4
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
 

 پرسش و پاسخ-بحث  -سخنرانیروش آموزشی: 



 رایانه-ویدئو پروژکتور-وایت بوردآموزشی: وسیله کمک 
 
 

 شتمه*جلسه 

 محمودینام مدرس: دکتر 
 آزمون فرضیه عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 :دانشجو باید قادر باشد

 به کمک نرم افزار آماری آزمون های آماری را اجرا کند. -1

 خروجی های نرم افزار را تفسیر نماید -2
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
 

 پرسش و پاسخ-بحث  -سخنرانیروش آموزشی: 
 رایانه-ویدئو پروژکتور-وایت بوردوسیله کمک آموزشی: 

 


