
1 
 

 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 معاونت آموزشی

 پزشکیعلوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 

  1آمار حیاتی  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
 1401-1400دوم  20/3/1401 16/11/1400 1 1 1 حیاتی آمار 06 2 حیاتی 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

 19 4 کارشناسی بهداشت عمومی
 

 

 

اطالعات مربوط به نحوه 
 کالسجلسات برگزاري 

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

 -1 - حضوري
2- 
3- 

 

 طبق ساعت برنامه ریزي شده کالس -1 8 *غیر حضوري همزمان
2- 
3- 

 سامانه بیگ بلوباتن

 طبق ساعت برنامه ریزي شده کالس -1 9 **غیر حضوري غیر همزمان
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 
   یعلوم پزشک قاتیدر تحق يآمار يبا مفاهیم آمار و احتمال و کاربرد روشها ییآشنا شرح درس

 هدف کلی

 ن آ تینرمال و اهم عیبا توز ییآشنا •
 قضیه حد مرکزيآشنایی با  •
 اينمونه  ي مهمعهایتوزانواع با  ییآشنا •
 ع نرمالیتوزتوسط  يدوجمله ا عیتوز تقریب •
 ع نرمالیتوزتوسط پواسن  عیتوز تقریب •
  ي نمونه گیريروشهاانواع با  ییآشنا •
 با  برآورد پارامترها ییآشنا •
 حجم نمونه نییبا  تع ییآشنا •
 هیدر آزمون فرض و خطاهاآزمونها مالك  با ییآشنا •
  ا عدد ثابتب میانگین و نسبت يبرابرفرض  يبا آزمونها ییآشنا •
 )دو جامعه مستقل (اختالف پارامترها در دو جامعه مستقل رها د میانگین و نسبت يبرابري فرض با آزمونها ییآشنا  •
 براي ضریب همبستگی هیآزمون فرض تحلیل همیستگی  و با ییآشنا  •
 دو متغیر کیفی(طبقه بندي شده)  استقالل آزمون با  ییآشنا •
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 ارزشیابی دورهاطالعات 
 □))  summative evaluation پایانی ارزشیابی       □) formative evaluation(  تکوینی ارزشیابیمراحل ارزشیابی                  

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

 .........درصد از نمره نهایی........................40امتحان میان ترم............................
 نهایی..............................درصد از نمره 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        :نوع امتحان پایان ترم

 
 

 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 تکالیف مربوط به درس
 

 

 درسمنابع 
 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
 1379آیت الهی . تهران. انتشارات امیراکبیر. 

 
 جزوه درسی تهیه شده توسط استاد -

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. 

 

 

 انتظارات از دانشجو
 مطالب بارگزاري شده را بخواند

 
 
 



6 
 

 

 

 جلسات درس
 

 اول*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

 مقادیر استاندارد براي متغیر مسئله تحت بررسی را محاسبه نماید. براي حل مسائل احتمالی -3

 ،را رسم نماید سازياستاندارد با )معیار انحراف میانگین و (جمعیت توزیع نحوه نمودار توزیع نرمال استاندارد بر اساس -4

 را محاسبه نماید.احتماالت متغیر داراي توزیع نرمال  Z  توزیع نرمال استاندارد جدولبا استفاده از  -5

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانی روش آموزشی:
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 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا - -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 

 دوم*جلسه 

 طهماسبیدکتر نام مدرس: 

 * نمونه گیري و توزیعهاي نمونه گیريعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 قضیه حد مرکزي را بیان کند

 را بیان و محاسبه کند.میانگین و نسبت (قضیه حد مرکزي)توزیعهاي نمونه اي براي 

 مرکزيبت بر اساس قضیه حد میانگین و نستوزیعهاي نمونه اي براي حل تمرین براي محاسبه احتمال 

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا - -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:
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 سوم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 توسط توزیع نرمال )و توزیع پواسون آماري (توزیع دوجمله اي مهم گسسته توزیعهايتقریب * عنوان مبحث: 

 

 اهداف اختصاصی:

 پارامترهاي توزیع دوجمله اي را بشمارد. -1

 میانگین و واریانس توزیع دوجمله اي را محاسبه کند -2

 جمله اي و توزیع پواسون را بیان نماید.موارد کاربرد توزیع نرمال به عنوان تقریب توزیع دو  -3

 کند تقریب توزیع نرمال محاسبهرا بکمک  براي پیشامدهاي داراي توزیع دوجمله اي احتمال -4

 کند  تقریب توزیع نرمال محاسبهرا بکمک براي پیشامدهاي داراي توزیع پواسون  احتمال -5

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانی روش آموزشی:

 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا - -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 



9 
 

 چهارم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 نمونه گیري انواع روشهاي* نمونه گیري و عنوان مبحث: 

 اختصاصی:اهداف 

 نماید.چند مرحله اي) را توصیف  –سیستماتیک  –طبقه اي  –خوشه اي  -(تصادفی ساده  تصادفی انواع روشهاي نمونه گیري

 نماید.تصادفی را توصیف  روشهاي نمونه گیري موارد کاربرد

 نماید.را توصیف  )گلوله برفی – داوطلبانه – قضاوتی – سهمیه اي – آسان( غیرتصادفی انواع روشهاي نمونه گیري

 نماید.را توصیف  غیرتصادفی روشهاي نمونه گیري موارد کاربرد

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیامولتی مدیا  - -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 

 پنجم *جلسه

 دکتر طهماسبینام مدرس: 
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 و کاربرد آن در تعمیم نتایج نمونه به جامعه  confidence intervalحدود اطمینان برآوردمفهوم * عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 جامعه را بدست آورد. ، واریانس و نسبتبرآورد نقطه اي براي میانگین -1

 با واریانس معلوم را بدست آورد.جامعه  میانگین یک صفت دربراي   اطمینانبرآورد فاصله  -2

 با واریانس نامعلوم و حجم نمونه کوچک را بدست آورد.جامعه  میانگین یک صفت دربراي  اطمینانبرآورد فاصله  -3

 معلوم و حجم نمونه زیاد است را بدست آورد.وقتی واریانس ناجامعه  میانگین یک صفت دربراي  اطمینانبرآورد فاصله  -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانی روش آموزشی:

 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا - -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 

 ششم *جلسه

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 و کاربرد آن در تعمیم نتایج نمونه به جامعه  confidence intervalحدود اطمینان برآوردمفهوم * عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:



11 
 

 (با واریانسهاي معلوم) را بدست آورد.  مستقل براي تفاضل میانگین در دو جامعه  اطمینانبرآورد فاصله  -1

را بدست  در دو حالت نمونه کوچک و نمونه بزرگ (با واریانسهاي نامعلوم) مستقل براي تفاضل میانگین در دو جامعه  اطمینانبرآورد فاصله  -2
 آورد.

 براي تفاضل نسبت در دو جامعه را بدست آورد.  اطمینانبرآورد فاصله  -3

 را بدست آورد. وابسته  براي تفاضل میانگین در دو جامعه  اطمینانبرآورد فاصله  -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانی روش آموزشی:

 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا - -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 

 هفتم *جلسه

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 و کاربرد آن در تعمیم نتایج نمونه به جامعه  confidence intervalحدود اطمینان برآوردمفهوم * عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 را بدست آورد. جامعه نسبت یک صفت دربراي اطمینان برآورد فاصله  -1

 جامعه را بدست آورد. یکبراي نسبت در   اطمینانبرآورد فاصله  حل تمرین و مثال براي -2
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 براي تفاضل نسبت در دو جامعه را بدست آورد.  اطمینانبرآورد فاصله  -3

 براي تفاضل نسبت در دو جامعه را بدست آورد.  اطمینانبرآورد فاصله  حل تمرین و مثال براي -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانی روش آموزشی:

 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا - -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 

 

 هشتم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 و کاربرد آن در تعمیم نتایج نمونه به جامعه  confidence intervalحدود اطمینان برآوردمفهوم * عنوان مبحث: 

 

 اهداف اختصاصی:

  جامعه یک صفت کمی در واریانسبراي   اطمینانبرآورد فاصله  -1

   مستقل در دو جامعه واریانسها نسبتبراي   اطمینانبرآورد فاصله  -2
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 توزیع کاي دوي آشنایی با ویژگیها -3

 . Fتوزیع  يآشنایی با ویژگیها -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانی روش آموزشی:

 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا - -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 

 نهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 تعیین حجم نمونه مفهوم سرشماري و * عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 حجم نمونه را براي برآورد میانگین حساب کند -1
 حجم نمونه را براي برآورد نسبت حساب کند  -2

 حساب کنددو جامعه مستقل  میانگین مقایسهحجم نمونه را براي  -3

 حساب کنددو جامعه مستقل نسبت  مقایسهحجم نمونه را براي  -4
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 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا - -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 

 دهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 ) مفاهیم و روشهاآزمون فرضیه ( آشنایی با *عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 فرضیه صفر و فرضیه مقابل را تعریف کند.انواع فرضیه:  -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

 . شودآشنا  power آزمون توانو  p-valueبا مفهوم   -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا - -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:
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 یازدهم *جلسه

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 )مراحل پنج گانه(براي میانگین صفت کمی در یک جامعه  آزمون فرضیه* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 )Zآزمون ( را انجام دهد.(واریانس جامعه معلوم) آزمون برابري میانگین جامعه با عدد ثابت  -1

 )tآزمون ( را انجام دهد. (واریانس جامعه نا معلوم) آزمون برابري میانگین جامعه با عدد ثابت -2

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

 )Zآزمون وقتی واریانس جامعه معلوم است. ( آزمون برابري میانگین جامعه با عدد ثابتگانه  5حل تمرین و انجام مراحل  -4

 )tآزمون ( را انجام دهد. (واریانس جامعه نا معلوم) آزمون برابري میانگین جامعه با عدد ثابتگانه  5حل تمرین و انجام مراحل  -5

 )Zآزمون (آزمون برابري نسبت در جامعه با عدد ثابت را انجام دهدگانه  5حل تمرین و انجام مراحل  -6

 

  

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

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

 

 دوازدهم *جلسه

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 )مراحل پنج گانه(براي مقایسه میانگین صفت کمی در دو جامعه  آزمون 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 

 آزمون برابري میانگین در دو جامعه مستقل (با واریانسهاي معلوم) را انجام دهد.گانه  5حل تمرین و انجام مراحل  - 3

 آزمون برابري میانگین در دو جامعه مستقل (با واریانسهاي نامعلوم) را انجام دهد.گانه  5حل تمرین و انجام مراحل  -4 

 

  

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -   وسیله کمک آموزشی:
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 سیزدهم *جلسه

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 هاي آماري براي میانگین صفت کمی در یک جامعه و دو جامعهآزمون تمرین انجام مراحل پنج گانه * عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 آزمون برابري نسبت در دو جامعه مستقل را انجام دهد. -1

 را انجام دهد. وابستهدر دو جامعه  اختالف میانگینآزمون  -2

 را انجام دهد. وابستهآزمون برابري نسبت در دو جامعه گانه  5حل تمرین و انجام مراحل  -3

 آزمون برابري نسبت در دو جامعه مستقل را انجام دهد.گانه  5حل تمرین و انجام مراحل  -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

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

 

 دهم*جلسه چهار
 نام مدرس: دکتر طهماسبی
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 استقالل دو صفت کیفی -آزمون کاي دوعنوان مبحث: 
 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
 آزمون استقالل دو متغیر کیفی بداندکاي دو به منظور  آزمونشرایط انجام  -4
 آزمون استقالل دو متغیر کیفیکاي دو به منظور  آزمونانجام  حل تمرین عملی و -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:   
 

 دهمپانز*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 آنالیز همبستگی دو متغیر کمیعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 ضریب همبستگی پیرسون را محاسبه نموده و بتواند آنرا تفسیر نماید.  -1

 نماید. آزمونرا بر اساس ضریب همبستگی  استقالل دو متغیر کمی -2

 براي رتبه هاي دو متغیر کمی محاسبه و تفسیر نماید.ضریب همبستگی اسپیرمن  -3
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 را به روش حداقل مربعات خطا برآورد نماید.ساده  ضرایب مدل رگرسیون خطی -4

 برآورد شده را تفسیر نماید. ساده ضرایب مدل رگرسیونی خطی -5

  

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

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

 

 انزدهمش*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 حل تمرین براي مبحث آنالیز همبستگی دو متغیر کمیعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 ضریب همبستگی پیرسون و نحوه محاسبه آن با فرمول را انجام دهد. تمرینهاي مختلف براي محاسبه -1

 براي مثالهاي مختلف انجام دهد. استقالل دو متغیر کمی آزمون -2

 ضریب همبستگی اسپیرمن براي رتبه هاي دو متغیر کمی  تمرینهاي مختلف براي محاسبه -3

 محاسبه آن با فرمول را انجام دهد.و نحوه 
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 پارامترهاي مدل رگرسیون خطی براي تمرینهاي مختلف برآورد نماید. -4

  

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

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

 

 هفدهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 جمع بندي مطالب، حل تمرین و رفع اشکالعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 حل تمرینهاي مختلف براي برآورد فاصله اطمینان براي میانگین و اختالف میانگینهاي دو جامعه مستقل. -1

 

 براي برآورد فاصله اطمطنان براي نسبت و اختالف نسبتهاي دو جامعه مستقل. حل تمرینهاي مختلف -2

 یرسون و نحوه محاسبه آن با فرمول.ضریب همبستگی پ تمرینهاي مختلف براي محاسبهحل  -3

 براي مثالهاي مختلف. ییفاستقالل دو متغیر ک آزمونحل تمرین براي  -4
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 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

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

 


