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تیکارشناسی ارشد آمارزیس حصیلی:ت یرشتهو مقطع      آمارزیستی گروه آموزشی:  بهداشت دانشکده:  

 - یش نیاز:پ   نظری د:نوع واح    3      تعداد واحد:    (1روشهای آمارزیستی )نام درس: 

 8کالس  مکان برگزاری:   13:31-13:31 :ساعت دوشنبه    :مان برگزاری کالس: روزز

 دکتر فاطمه سادات حسینی بهارانچی  مسئول درس:  6 تعداد دانشجویان:

 دکتر فاطمه سادات حسینی بهارانچی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

دانشجویان کارشناسی ارشد آمارزیستی با اصول و روش هاای آمااری در تیلیا   است که سعی بر آندوره حاضر در 

در عم  این درس به منظور افزایش توانایی دانشاجویان در کااربرد مطالعات پزشکی آشنا شوند. حاص  از داده های 

هیم احتماال و و در اداماه یاادآوری مفااانواع متغیرها و آمار توصایفی  یادآوریروش های آماری طراحی شده است. 

، آمااریو پرکااربرد وری توزیع هاای مهام یادآکاربرد آن در پزشکی از موارد مورد تدریس این دوره است. همچنین 

هاای ناپاارامتری،  ه روشانجام مای گیارد. باه عاالوکیفی  و نیز داده های با داده های کمی مقایسه دو یا چند گروه

تیلی  داده هاای روش های فرد و -شاخص های زمان خواهد شد. رگرسیونی مرورهای مفهوم همبستگی و نیز مدل 

 زمان تا رخداد نیز به صورت مختصر معرفی می گردد.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

به درساتی را  ی در اختیارداده ها تیلی  متناسبهای روش  روش یا دانشجو بتوانددوره هدف آن است که در پایان 

نرم افزارهای قدرتمناد از که ) Rد نظر را با استفاده از نرم افزارهای آماری از جمله تیلی  مورتشخیص دهد و بتواند 

  .نمایدو تفسیر تجزیه و تیلی  نتایج حاص  را به درستی همچنین قادر باشد انجام دهد.  ایگان آماری است(و ر

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و میورهای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است اجزای تخصصی هدف کلی به شکستنمنظور)

 (.اندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقاب  تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 

 ار می رود دانشجو در انتهای دوره:انتظ

 ها از جمله اسمی، رتبه ای، فاصله ای و نسبتی را به درستی تشخیص دهد. متغیر انواعبتواند  -1

و  به درستی تهیه و ترسیممتناسب با داده ها را شاخص های عددی جداول فراوانی، نمودار و بتواند  -3

 .دکن میاسبه

ای با تست ه مفاهیم مرتبطاصول و مفهوم احتمال را بداند و بتواند حساسیت و ویژگی و سایر  -3

 را میاسبه و تفسیر کند. غربالگری

مبتنی بر فاصله  مسلط باشد و بتواند استنباط هایبرآورد نقطه ای و فاصله ای به روش های میاسبه  -4

و نتایج را به درستی تفسیر   را انجام دهدداده های حاص  از مطالعات پزشکی  اطمینان متناسب با

  .کند

و متناسب باشد و بتواند در داده های در اختیار آزمون مناسب با مفهوم آزمون فرض و انواع خطا آشنا  -3

 و نتایج حاص  را به درستی تفسیر کند.دهد و انجام کرده انتخاب  رابا داده های کمی و کیفی 
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 از آنها استفاده کند.به درستی در تیلی  داده های پزشکی ری آشنا باشد و آزمون های ناپارامت با -6

و چندگانه را انجام داده و نتایج را تفسیر کند و بعالوه نیکویی برازش را  بتواند رگرسیون خطی ساده -7

 مورد بررسی قرار دهد.

 مقدمه از تیلی  رگرسیون لجستیک و تیلی  داده های بقا بداند. -8

تیلی  داده های پزشکی را انجام  SPSSو  Rبتواند با نرم افزارهای معرفی شده در دوره از جمله  -9

 .ایدمبوطه را تفسیرد نو خروجی های مر دهد

 

 های تدريس:شیوه

 * پرسش و پاسخ  *سخنرانی برنامه ریزی شده  * سخنرانی

       *  (PBLیادگیری مبتنی بر ح  مسئله)  * بیث گروهی

 

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 در مباحث کالسی حضور فعال داشته باشد -1

 ر کالس ارایه دهدتعیین شده را دکالسی  ح  تمرینات -3

 ح  تمرینات معین شده را ارایه کند -3

 در آزمون میان ترم شرکت کند -4

 در آزمون پایان ترم شرکت کند -3

 بیش از حد مجاز غیبت نداشته باشدنظم کالسی را رعایت کرده و  -6

 

 وسايل کمک آموزشی:  

  *سیستم آموزش مجازی دانشگاه  *پروژکتور اسالید *وایت برد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهو  نحوه ارزشیابی

   نمره 12آزمون پایان ترم   نمره 4آزمون میان ترم 

 نمره 2شرکت فعال در کالس     نمره 2انجام تکالیف 

 

 نوع آزمون

 تشرییی

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

1- Rosner B. Fundamentals of biostatistics. Nelson Education; 2211 Jul 22. 

2- Kirkwood BR, Sterne JA. Essential medical statistics. John Wiley & Sons; 2212 Sep 11. 

دکتر کاظم میمد، دکتر حسین ملک افضلی -روش های آماری و شاخص های بهداشتی -3  
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 یرورم ، بیان اهداف و منابع، بیان روش ارزشیابی دانشجویان،معرفی دوره 1

بیان  ،رتبه ای(-نسبتی( و کیفی )اسمی-انواع متغیرها کمی )فاصله ای بر

آمار توصیفی شام  تنظیم جدول فراوانی، رسم نمودار و شاخصهای 

 کتاب رازنر( 3)فص  مرکزی و پراکندگی 

دکتر فاطمه سادات 

 حسینی بهارانچی 

مفهوم احتمال و قانون احتمال ک  و  روری برم -ری بر درس گذشتهمرو 2

 کتاب رازنر( 3فرمول بیز، حساسیت و ویژگی تست های غربالگری )فص  

دکتر فاطمه سادات 

 حسینی بهارانچی 

معرفی توزیع های احتمال گسسته دوجمله ای  -مروری بر درس گذشته 3

ز آنها، استفاده از جداول و پواسن، نیوه میاسبه احتمال برای هر یک ا

 Rآموزش استفاده از نرم افزار ، برای میاسبه احتماالت Rاین توزیع ها 

 کتاب رازنر( 4)فص   برای میاسبه احتماالت

دکتر فاطمه سادات 

 حسینی بهارانچی 

معرفی توزیع احتمال پیوسته، توزیع نرمال و  -مروری بر درس گذشته 4

عرفی تقریب توزیع م، استانداردسازی، و میاسبه احتمالویژگی های آن 

به صورت تئوری و با استفاده از  نرمال برای دو توزیع دوجمله ای و پواسن

R   کتاب رازنر( 3)فص 

دکتر فاطمه سادات 

 حسینی بهارانچی 

بیان رابطه نمونه و جامعه، توزیع نمونه ای  -مروری بر درس گذشته 5

–در توزیع دوجمله ای و پواسن میانگین، براورد نقطه ای و فاصله ای 

 Rبه صورت تئوری و با استفاده از  براساس تقریب نرمال و روش دقیق

 کتاب رازنر( 6)فص  

دکتر فاطمه سادات 

 حسینی بهارانچی 

برای و دوطرفه معرفی آزمون فرض یکطرفه  -مروری بر درس گذشته 6

رض درباره ، آزمون فیک جمعیت میانگین، واریانس و میاسبه توان آزمون

به صورت تئوری و با  یک جمعیت پارامتر توزیع دوجمله ای و پواسن

کتاب  7)فص   ، تعیین حجم نمونه برای هر آزمون فرضRاستفاده از 

 رازنر(

دکتر فاطمه سادات 

 حسینی بهارانچی 

و دوطرفه برای  معرفی آزمون فرض یک -مروری بر درس گذشته 7

 و میاسبه توان آزموندو جامعه یانس ، وار)تی مستق  و زوجی( میانگین

به صورت تئوری  آزمون فرض درباره پارامتر توزیع دوجمله ای و پواسن و

 دو جامعه ، تعیین حجم نمونه برای هر آزمون فرضRو با استفاده از 

 کتاب رازنر( 8)فص  

دکتر فاطمه سادات 

 حسینی بهارانچی 

متری، آزمون عالمت، آموزش روش های ناپارا -مروری بر درس گذشته 8

، آزمون رتبه ویلکاکسون-آزمون جمعکاکسون، لعالمت وی-آزمون رتبه

 کتاب رازنر( 9)فص    Rبه صورت تئوری و با استفاده از های ترتیب

دکتر فاطمه سادات 

 حسینی بهارانچی 

  - آزمون میان ترم 9

دکتر فاطمه سادات مقایسه آزمون فرض برای داده های گسسته،  -مروری بر درس گذشته 11
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، آزمون دقیق فیشر، آزمون نسبت برای دو جامعه زوج آزمون دو نسبت

به جداول توافقی، آزمون نیکویی برازش، آماره کاپا شده )مک نمار(، 

 کتاب رازنر( 11)فص   Rصورت تئوری و با استفاده از 

 حسینی بهارانچی 

برازش  ،و آزمون آن همبستگی ضریب میاسبه -مروری بر درس گذشته 11

بررسی رگرسیون خطی، ضرایب مدل رگرسیون خطی، براورد فاصله ای 

)فص  ، Rبه صورت تئوری و با استفاده از ش مدل رگرسیونی زنیکویی برا

 کتاب رازنر( 11

دکتر فاطمه سادات 

 حسینی بهارانچی 

 ب، میاسبه ضریبرازش رگرسیون چندگانه -مروری بر درس گذشته 12

ادامه ) Rبه صورت تئوری و با استفاده از ئی همبستگی چندگانه و جز

 کتاب رازنر( 11فص  

دکتر فاطمه سادات 

 حسینی بهارانچی 

استنباط برای بیش از دو جامعه، آنالیز واریانس  -مروری بر درس گذشته 13

والیس، آنالیز واریانس با اثرات -یکطرفه و دوطرفه، آزمون کروسکال

کتاب  13)فص   Rری و با استفاده از تصادفی و اثرات ثابت به صورت تئو

 رازنر(

دکتر فاطمه سادات 

 حسینی بهارانچی 

طراحی و تیلی  داده های مطالعات  -مروری بر درس گذشته 14

اپیدمیولوژیک، رگرسیون لجستیک چندگانه، معرفی متاآنالیز، تیلی  

کتاب  13)فص   Rمطالعات متقاطع به صورت تئوری و با استفاده از 

 رازنر(

دکتر فاطمه سادات 

 حسینی بهارانچی 

استنباط درباره نرخ بروز یک جمعیت، میاسبه   -مروری بر درس گذشته 15

نرخ بروز، مقدمه  آزمون روند و استنباط درباره نرخ بروز طبقه بندی شده،

 کتاب رازنر( 14)فص   مایر-ای بر تیلی  بقا و براوردگر کاپالن

دکتر فاطمه سادات 

 چی حسینی بهاران

ح  تمرینات پایان فصول و تمرینات دوره ای  -مروری بر دروس گذشته 16

 در متن فص  کتاب رازنر به صورت انتخابی

دکتر فاطمه سادات 

 حسینی بهارانچی 

 - آزمون پایان ترم 17

 


