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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

و مقطع    آمارزيستی گروه آموزشی:          بهداشت دانشکده:

 وم تغذيه کارشناسی ارشد عل حصیلی:ت یرشته

 ندارد یش نیاز:پ  تئوری د:نوع واح  3        تعداد واحد:  روش های آمار زیستینام درس: 

 1كالس شماره  مکان برگزاری:            11الی  9:ساعت  یکشنبه -:زمان برگزاری كالس: روز

فاطمه آغا مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:    آغافاطمه حسینیمسئول درس: نفر 7 تعداد دانشجویان:

 حسینی

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

در این دوره دانشجو با انواع روشهای تجزیه و تحلیل داده ها  و روشهای پیشرفته آماری آشنا شده و با استفاده از نرم 

 ه و تحلیل داده ها را كسب می كند.توانایی تجزی  spssافزار 

 

 

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 

 آشنايی با روشهای تجزيه و تحلیل داده ها  -1

 spssآماری کسب مهارت در استفاده از روشهای آمار زيستی با استفاده از نرم افزار  -2

 

 

 

 بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(اهداف 
 آشنایی با روشهای آمار توصیفی -1

 spssانجام روشهای آمار مقدماتی با استفاده از نزم افزار آماری  -1

 آشنایی با روشهای پیشرفته آمار استنباطی -3

 spssانجام روشهای آمار استنباطی با استفاده از نزم افزار  -4

 spssتحلیل نتایج بدست آمده از نرم افزار  -5
 

 

 

 های تدريس:شیوه

 و پاسخ پرسش  سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی
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 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 

 حل تمریناتی كه هر هفته به دانشجو واگذار می شود -1

 تحقیقاتیتحلیل نتایج بدست آمده از یک پروژه  -1

 وسايل کمک آموزشی:  

   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 spssاستفاده از نرم افزار آماری  ببرید(  سایر موارد  )لطفاً نام

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 درصد نمره 15آزمون میان ترم   نمره درصد 07  آزمون پایان ترم   

 نمره  درصد 11 انجام تکالیف    نمره درصد 5 شركت فعال در كالس 

 ----------ببرید(  ناماً سایر موارد )لطف

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی         ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

 با استفاده از كامپیوتر و نرم افزار   )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :منابع انگليسي -

 اپيچ 

Statistical Methods in Medical Research. Peter Armitage, G.Berry 

Statistics for Research .Shirly Dowdy and Stanly Weaeden  

 

 اينترنتی--------- 

 
 

 منابع فارسي:

 چاپي : 

/ نگارش :علي اکبر  spssآناليز آماری در پژوهش های علوم پزشکي با استفاده از نزم افزار 

حقدوست ، محمد فرشته نژاد ، علي چهره ئي ،آرش بيات / انتشارات :پژواک علم آریا، جامعه نگر، 

 سالمي

 انتشارات اصول و روشهای آمار زیستي / تاليف : دانيل ترجمه : دکتر سيد محمد تقي آیت اللهي /

 امير کبير
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 اينترنتی 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 آغافاطمه حسینی مروری بر مفاهیم اساسی آمار مقدماتی  1

 آغافاطمه حسینی توزیع نرمال و كاربردهای آن در علوم پزشکی 2

 آغافاطمه حسینی تعیین حجم نمونه و عوامل موثر بر آن 3

 آغافاطمه حسینی آزمون مقایسه میانگین و نسبت با یک عدد ثابت 4

 آغافاطمه حسینی آزمون مقایسه دو میانگین در دو گروه مستقل 5

 آغافاطمه حسینی آزمون مقایسه دو نسبت در دو گروه مستقل 6

 آغافاطمه حسینی آزمون مقایسه زوج ها )دو گروه وابسته( 7

  امتحان میان ترم  8

 آغافاطمه حسینی (ANOVA)آزمون مقایسه میانگین در بیش از دو گروه مستقل  9

 آغا فاطمه حسینی بررسی همبستگی دو صفت كمی -آنالیز همبستگی 11

 آغافاطمه حسینی بررسی همبستگی دو صفت كیفی –آنالیز همبستگی  11

 آغافاطمه حسینی براون و كاربرد آن –ضریب همبستگی اسپیرمن  12

 آغا فاطمه حسینی آنالیز رگرسیون خطی ساده  13

 آغا فاطمه حسینی آنالیز رگرسیون خطی چند متغیره 14

 

 آغافاطمه حسینی آزمون كولموگروف اسمیرنوف -آشنایی با برخی آزمون های ناپارامتری 15

،آزمون مک ویتنی، آزمون ویلکاكسون، آزمون كروسکال والیس -آزمون من   16

 نمار

 آغافاطمه حسینی

 


