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                        مسعود صالحیدکتر :      مدرس     دکتراي تغذیهانشجویان : د             3تعداد واحد:       پیشرفتهآمار : نام درس 
   یآماري، روش هاي آمار توصیفی و استنباطمفاهیم و روش هاي  نظري و عملیآشنایی هدف کلی :            

  و کامپیوتر تورژکپروتخته،  وسایل دیداري و شنیداري:
 ارزیابی (سنجش) فعالیت  استاد اهداف اختصاصی جلسه ( محتوا)  سرفصل شماره

1  
تعریف آمار، مروري بر تعاریف اولیه شامل: 

و آمار توصیفی  ها، متغیرهاجامعه، نمونه، مقیاس
  هاي مرکزي و پراکندگیشامل شاخص

  :در پایان این جلسه دانشجویان باید قادر باشند تا
  نمایند. یههاي آماري اراتعریف دقیقی از آمار و روش -
ها توجه کنند و مفهوم جامعه و نمونه را از هم تفکیک نموده تا در تحقیقات به آن دو -

هاي مهم مربوطه در نمونه را شناخته و از هم تفکیک پارامترهاي مهم جامعه و آماره
 نمایند.

هاي موجود را در مطالعات واع مقیاسرا درك نموده و ان مفهوم متغیر و انواع آن -
 مختلف تمیز داده و به کار بندند.

شاخص هاي مختلف مرکزي و پراکندگی را براي توصیف داده ها محاسبه و تفسیر  -
  نمایند.

توضیح و بیان 
مطالب مربوطه به 

  ههمراه حل مسال

جلسه دوم : رفع 
اشکال،  اخذ تمرینهاي 

  حل شده

  و قواعد شمارش آشنایی با آنالیز ترکیبی  2

  در پایان این جلسه دانشجویان باید توانایی انجام کارهاي زیر را داشته باشند:
 با مفاهیم اولیه آنالیز ترکیبی و اهداف آن آشنا باشند. -

 جایگشت را بدانند. ،ضرب ،قواعد شمارش نظیر قانون جمع -

 با قوانین انتخاب (ترتیب و ترکیب) آشنا باشند. -

هاي انجام اعمال ها قادر باشند تعداد راهن نوشتن فهرست روشدر مسایل مختلف بدو -
  مختلف را محاسبه نمایند.

توضیح و بیان 
مطالب مربوطه به 

 ههمراه حل مسال

جلسه سوم:  رفع 
اشکال، اخذ تمرینهاي 

  حل شده 

  آشنایی با احتمال و موضوعات مرتبط  3

  اي زیر را داشته باشند:در پایان این جلسه دانشجویان باید توانایی انجام کاره
تعاریف و اصطالحات اولیه مربوط به احتمال از قبیل آزمایش تصادفی، فضاي نمونه،  -

  پیشامد، رخداد یک پیشامد و... را بیان نمایند.
به کار  یلقوانین ساده احتمال از قبیل جمع، ضرب، شرطی و ... را بیان کند و در مسا -

 بندند.

 زگار (جدا) را بیان نمایند.مفهوم پیشامدهاي مستقل و ناسا -

  با قانون بیز و حل مسایل مربوط به آن آشنا باشند. -

توضیح و بیان 
مطالب مربوطه به 

 ههمراه حل مسال

جلسه چهارم: رفع 
اشکال و اخذ تمرینهاي 

  حل شده
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4  
  

  متغیرهاي تصادفی و انواع آنآشنایی با 

  در پایان این جلسه دانشجویان باید قادر باشند تا
را انجام داده و تفاوت آن با  ر هاي تصادفی را تعریف کرده، دسته بندي کلی آنمتغی -

 متغیر ریاضی را بیان نمایند.

 جداول توزیع احتمال را براي متغیرهاي تصادفی مختلف تشکیل دهند.  -

 مفهوم امید ریاضی و واریانس متغیرهاي تصادفی را بدانند.  -

  ع یک متغیر تصادفی آشنا باشند.با مفهوم تابع چگالی احتمال و تابع توزی
  

توضیح و بیان 
مطالب مربوطه به 

 ههمراه حل مسال

جلسه پنجم، رفع 
اشکال و اخذ تمرینهاي 

  حل شده

  توزیع هاي احتمال خاص گسستهآشنایی با   5

  در پایان این جلسه دانشجویان باید قادر باشند تا
 باشند.با توزیع هاي احتمال خاص به ویژه در حالت گسسته آشنا  -

 توزیع هاي برنولی و دوجمله اي را بشناسند. -

 با توزیع پواسون آشنا بوده و مسایل مرتبط را حل کنند. -

  توزیع هاي هندسی و فوق هندسی را دانسته و مسایل مربوط را حل نمایند.
  

توضیح و بیان 
مطالب مربوطه به 

 ههمراه حل مسال

ششم رفع  هجلس
اخذ تمرینهاي  و اشکال

  حل شده

توزیع هاي احتمال خاص پیوسته شنایی با آ  6
  )t(نرمال و 

  در پایان این جلسه دانشجویان باید قادر باشند تا
 با توزیع هاي احتمال خاص پیوسته آشنا باشند. -

 توزیع نرمال را بشناسند و مسایل مربوطه را حل نمایند. -

 مربوطه بخوانند. توزیع نرمال استاندارد را دانسته و مقادیر احتمال متناظر را از جدول -

 طریقه استاندارد کردن متغیرهاي با توزیع هاي نرمال را بدانند. -

 و تفاوت هاي آن با توزیع نرمال آشنا باشند. tبا توزیع  -

  را بدانند. tطریقه استفاده از جدول توزیع 
  

توضیح و بیان 
مطالب مربوطه به 

  ههمراه حل مسال

جلسه هفتم رفع اشکال 
و اخذ تمرینهاي حل 

 هشد

  آشنایی با توزیع نمونه اي و قضیه حد مرکزي  7

  در پایان این جلسه دانشجویان باید قادر باشند تا
 یا مفهوم جامعه آماري و پارامترهاي جامعه آشنا باشد. -

 با مفهوم نمونه و برآوردهاي نمونه اي  آشنا باشند. -

 مفهوم قضیه حد مرکزي و توزیع نمونه اي میانگین و نسبت را بدانند. -

  مسایل مختلف مرتبط را حل نمایند.
  

توضیح و بیان 
مطالب مربوطه به 

  ههمراه حل مسال

جلسه هشتم رفع 
اشکال و اخذ تمرینهاي 

 حل شده
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اي و اي و فاصلهآشنایی با برآوردهاي نقطه

فرمول هاي حجم نمونه براي برآورد میانگین و 
  نسبت در یک جامعه

  ادر باشند تادر پایان این جلسھ دانشجویان باید ق
 اي را بیان کنند.مفهوم برآوردهاي نقطه اي و فاصله -

 اي براي پارامترهاي مختلف جامعه را محاسبه نمایند.برآوردهاي نقطه -

با استفاده از ماشین حساب آماري قادر باشند برآوردهاي نقطه اي نظیر میانگین و  -
 واریانس نمونه را محاسبه نمایند.

 اي را بیان کنند.اي و فاصلههاي برآوردهاي نقطها و مزیتهموارد کاربرد، محدودیت -

 دست آورده و تفسیر نمایند.ه اي را براي میانگین یک جامعه نرمال ببرآورد فاصله -

 دست آورده و تفسیر نمایند.ه اي را براي نسبت یک جامعه ببرآورد فاصله -

 محاسبه نماید.حجم نمونه الزم براي برآورد میانگین و نسبت در یک جامعه را  -

  

توضیح و بیان 
مطالب مربوطه به 

  ههمراه حل مسال

اخذ   نهمجلسه 
 تمرینهاي حل شده

  امتحان میان ترمرفع اشکال و حل تمرینات و   9

  
در این جلسه تمرینات بیشتري در ارتباط با  مباحث جلسات قبل مورد نقد و بررسی و حل و 

. در نتیجه این کار عالوه بر آیدبه عمل میمیان ترم تفسیر قرار می گیرد و از دانشجویان امتحان 
  دانشجویان، فرصتی فراهم می کند تا با نوع و نحوه سواالت آشنا شوند.ارزیابی 

  

توضیح و بیان 
مطالب مربوطه به 

  ههمراه حل مسال
 

10  
آشنایی با برآوردهاي فاصله اي براي تفاوت 

و نسبت در دو جامعه مستقل و حجم  میانگین
  نمونه مورد نیاز

  
  در پایان این جلسه دانشجویان باید قادر باشند تا

 ها آشنا باشند.با مفاهیم این دسته از فاصله اطمینان ها و کاربرد آن -

 فرمول هاي فاصله اطمینان براي تفاوت میانگین و نسبت را در دو جامعه مستقل بدانند. -

 ده را براي آزمون فرض هاي مختلف به کار برند.فرمول هاي یاد ش -

کاربرد این فواصل اطمینان را براي حل مسایل مختلف و آزمون فرض ها به درستی  -
 درك کنند. 

  حجم نمونه مورد نیاز براي مقایسه میانگین و نسبت در دو جامعه مستقل را بدانند.
  
  
  
  

توضیح و بیان 
مطالب مربوطه به 

  ههمراه حل مسال

یازدهم رفع جلسه 
اشکال و   اخذ 

 تمرینهاي حل شده



 ٤ 

آشنایی با آزمون فرض ها و آزمون فرض براي   11
  میانگین و نسبت یک جامعه

  
  در پایان این جلسه دانشجویان باید قادر باشند تا

 خطاهاي نوع اول و دوم را بشناسند. -

 طریقه صحیح فرضیه نویسی آماري را بدانند. -

 آماره و ... آشنا باشند. ،مانند مشاهداتبا مفاهیم اولیه آزمون فرض  -

 آزمون فرض براي مقایسه میانگین و نسبت یک جامعه با یک عدد فرضی را بداند. -

مسایل مختلف مرتبط با این دسته از آزمون فرض ها را به درستی شناسایی کرده و  -
 قادر به حل آن ها باشند.

ها و مقاالت قالب گزارشطریقه گزارش صحیح نتایج آزمون هاي انجام شده را در  -
  پزشکی بداند.

توضیح و بیان 
مطالب مربوطه به 

  ههمراه حل مسال

جلسه دوازدهم رفع 
اشکال و اخذ تمرینهاي 

  حل شده

12  
آشنایی  با آزمون فرض براي مقایسه میانگین 
در دو جامعه مستقل و وابسته و نسبت در دو 

  جامعه مستقل

  
  قادر باشند تادر پایان این جلسه دانشجویان باید 

 توانایی انجام آزمون فرض براي مقایسه میانگین در دو جامعه مستقل را داشته باشند. -

 تفاوت بین جوامع مستقل و وابسته را بدانند. -

 توانایی انجام آزمون فرض براي مقایسه میانگین در دو جامعه وابسته را داشته باشند. -

 دو جامعه مستقل را داشته باشند. توانایی انجام آزمون فرض براي مقایسه نسبت در -

مسایل مختلف مرتبط با این دسته از آزمون فرض ها را به درستی شناسایی کرده و  -
 قادر به حل آن ها باشند.

ها و مقاالت طریقه گزارش صحیح نتایج آزمون هاي انجام شده را در قالب گزارش -
  پزشکی بداند.

توضیح و بیان 
مطالب مربوطه به 

  ههمراه حل مسال

جلسه سیزدهم رفع 
اخذ تمرینهاي اشکال و 
  حل شده

  آشنایی با آزمون کاي دو و مباحث مرتبط  13

  در پایان این جلسه دانشجویان باید قادر باشند تا
 مفهوم ارتباط بین متغیرهاي رسته اي را بدانند. -

 با توزیع کاي دو و طریقه استفاده از جدول آن آشنا باشند. -

 آشنا باشند.یا مفهوم جداول توافقی  -

 طریقه انجام آزمون کاي دو را دانسته و آن را در مسایل مختلف به کار برند. -

با شاخص هاي ارتباط در جداول توافقی نظیر شاخص نسبت بخت ها و خطر نسبی  -
  آشنا باشند.

توضیح و بیان 
مطالب مربوطه به 

  ههمراه حل مسال

رفع  چهاردهمجلسه 
اشکال و اخذ تمرینهاي 

  حل شده
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  رگرسیونو آشنایی با ضرایب همبستگی   14

  در پایان این جلسه دانشجویان باید قادر باشند تا
 مفهوم همبستگی بین متغیرهاي کمی را بدانند. -

 نمودار پراکندگی بین متغیرهاي کمی را رسم و تفسیر نمایند. -

د و نرا بگوی مفهوم ضریب همبستگی پیرسن را بیان کنند و نحوه محاسبه و تفسیر آن -
  هاي مناسب از آن استفاده کنند.موقعیت در

دست آمده را تفسیر به آزمون صفر بودن ضریب همبستگی را انجام دهند و نتایج  -
 کنند.

 رابطه بین نمودار پراکندگی و ضریب همبستگی را درك کننند. -

با مفهوم رگرسیون خطی ساده آشنا بوده و توانایی برآورد و تفسیر ضرایب  -
 شند.رگرسیونی را دارا با

  مفهوم ضریب تعیین را درك کرده و آن را محاسبه و تفسیر نمایند. -

توضیح و بیان 
مطالب مربوطه به 

  ههمراه حل مسال

رفع  پانزدهمجلسه 
اشکال و اخذ تمرینهاي 

  حل شده

  روش هاي نمونه گیريآشنایی با   15

  در پایان این جلسه دانشجویان باید قادر باشند تا
 و متوالی را بدانند. ي در دسترسمفهوم نمونه -

 با روش نمونه گیري تصادفی ساده آشنا باشند. -

 با روش نمونه گیري احتمالی و نمونه گیري متناسب با حجم آشنا باشند. -

مفهوم و ضرورت طبقه بندي یک جامعه را درك کرده و روش نمونه گیري طبقه اي را  -
 بدانند.

 .روش نمونه گیري خوشه اي و کاربردهاي آن را بدانند -

 با روش نمونه گیري منظم و کاربردهاي آن آشنا باشند. -

  با روش هاي نمونه گیري چند مرحله اي و کاربرد آن ها آشنا باشند. -

توضیح و بیان 
مطالب مربوطه به 

  ههمراه حل مسال

رفع  شانزدهم جلسه 
اشکال و اخذ تمرینهاي 

  حل شده

  خطی تعمیم یافته آشنایی با رگرسیون  16

  لسه دانشجویان باید قادر باشند تادر پایان این ج
 را بدانند. تفاوت مدلهاي خطی و مدلهاي خطی تعمیم یافته -

 مدل رگرسیون لوجستیک را شناخته و تفسیر ضرایب آن را بداند. -

  .توانایی برازش یک مدل رگرسیون لوجستیک به کمک نرم افزار را داشته باشد -

توضیح و بیان 
مطالب غامض به 
  ههمراه حل مسال

رفع  شانزدهم سه جل
اشکال و اخذ تمرینهاي 

  حل شده

در این جلسه تمرینات بیشتري در ارتباط با  مباحث فوق حل گردیده و مورد تفسیر قرار می گیرد   رفع اشکال و حل تمرینات و امتحان پایان ترم   17
  و از دانشجویان امتحان پایان ترم گرفته می شود.

توضیح و بیان 
مطالب غامض به 

  هحل مسال همراه
  امتحان پایان ترم
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