
 بسمه تعالی
  دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت

) آمار حیاتی   course plan طرح  درس دوره (   

 آمار حیاتی نام درس :  

 8-10، ساعت  هاچهارشنبهتاریخ برگزاري  1396-97سال تحصیلی  دومنیمسال  طول دوره :

 بهداشتمحل برگزاري : دانشکده  ،یک واحد عملینظري یک واحد-واحد 2: تعداد واحد 

 1آمار حیاتی پیش نیاز :  زهرا مهربخش :مدرس

  2، ترم بهداشت عمومیپیوسته مقطع تحصیلی فراگیران : کارشناسی رشته و 

  هدف کلی :
  هاي ساده آماريگیري، برآورد میانگین و نسبت در جامعه و آزمونبا مفاهیم احتمال، نمونهآشنایی 

  
  راستاي اهداف کلی، به اهداف اختصاصی زیر دست یابند :اهداف اختصاصی : دانشجویان پس از طی دوره باید در 

  
 نماید.تعریف را متغیر  -1
 .دهد توضیحگیري را هاي اندازهمقیاس انوع متغیرها و -2

 شرح دهد.مفهوم سرشماري و نمونه گیري را  -3
 هاي سرشماري را توضیح دهد.مزایا و محدودیت -4
 را بیان نماید.سرشماري  گیري وبین نمونهتفاوت  -5
 تعریف نماید.گیري تصادفی را نمونه -6
 نام ببرد.گیري تصادفی را انواع نمونه -7
 گیري غیر تصادفی را تعریف نماید.نمونه -8

 گیري غیرتصادفی را نام ببرد.انواع نمونه -9

 .را توضیح دهدغیر تصادفی و  بین نمونه گیري تصادفی تفاوت -10
 .نماید محاسبه را پراکندگی و مرکزي هايشاخصانواع  -11
 .نماید توصیف مناسب پراکندگی و مرکزي هايشاخص طریق از را هاداده -12
 مفهوم احتمال را بداند. -13
 را شرح دهد. پزشکی در احتماالت کاربرد -14
 و استفاده از آن در مسائل پزشکی را بیان نماید. ايدوجمله توزیعفرمول  -15
 .نماید بیان پزشکی مسائل در و استفاده از آن  پواسون توزیع فرمول   -16
 .نماید بیان پزشکی مسائل در و استفاده از آن  نرمال توزیع فرمول  -17
  .محاسبه نماید را نرمال توزیع و پواسون توزیع اي،دوجمله توزیع احتماالت، به مربوط مسائل -18
 را محاسبه نماید  میانگین در یک و دو جامعهبراي  اياي و فاصلهفاصله اطمینان نقطه به مربوط مسائل  -19
 .محاسبه نمایدرا   نسبت در یک و دو جامعه براي اياي و فاصلهفاصله اطمینان نقطه به مربوط مسائل -20
 تعریف فرضیه، آزمون فرض، خطاي نوع اول و دوم، سطح اطمینان و توان آزمون را بداند. -21
 را محاسبه نماید. در یک و دو جامعه مقایسه میانگین به مربوط مسائل -22
  .محاسبه نمایدرا  نسبت  در یک و دو جامعهمقایسه  به مربوط مسائل  -23
 هاي مهم بهداشتی و درمانی را محاسبه نماید.شاخص -24
ها را تجزیه و تحلیل را انجام دهد و نتایج آن spssبا استفاده از نرم افزار مربوطه را آزمون هاي تدریس شده و فواصل اطمینان   -25

 نماید.

 لی، پرسش و پاسخروش تدریس : سخنرانی، بحث گروهی، نمایش عم 



  سیاست ها و قوانین کالس :
  . غیبت دانشجو بر اساس مقررات آموزشی دانشکده می باشد.1
  . حضور به موقع دانشجو در کالس و قبل از حضور استاد2
  . خاموش بودن  تلفن همراه دانشجو3

  وظایف و تکالیف دانشجو :
  . رعایت نظم و انضباط در کالس1
  گروهی، حل مسائل، و پاسخ به سئواالت. مشارکت فعال در بحث 2
 .انجام تمرین هاي تعیین شده3

  )20روش ارزشیابی دانشجو : (نمره از 
  آزمون کتبی و عملی میان ترم و پایان ترم - 1
  میزان مشارکت در کالس    - 2
  رعایت نظم و انظباط و اخالق در کالس - 3

 دانشگاهتاریخ امتحان پایان ترم: بر اساس تقویم آموزشی 

  منابع مطالعه 
  1392هاي بهداشتی.هاي آماري و شاخصدکتر کاظم محمد، دکتر حسین ملک افضلی، روش - 1
  1380هاي آمارزیستی، مترجم: دکتر آیت الهی، انتشارات امیرکبیردکتر وانین، دانیال، اصول و روش - 2

 

  

  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
 

 مدرس عناوین ساعت تاریخ ردیف

  1مروري بر امار حیاتی  10-8 18/11/1396 1
تعریف علم آمار، اهمیت و کاربردآن در علوم ( -1

هاي و مقیاس انوع متغیرها تعریف،پزشکی
با ذکر مثال، مفاهیم جامعه  هااندازه گیري آن

  )و نمونه
هاي آن، مزایا و محدودیت مفهوم سرشماري و -2

 به آن انجام گیري و ضرورتاصول اولیه نمونه
گیري تصادفی و جاي سرشماري، تعریف نمونه

گیري تصادفی و غیر غیر تصادفی، انواع نمونه
 تصادفی با ذکر مثال

 زهرا مهربخش

هاي آمار توصیفی و آشنایی با  انواع روش -1 10-8 25/11/1396 2
  تحلیلی

هاي مرکزي و پراکندگی و معرفی شاخص -2
  ها در جامعه و نمونه، نحوه محاسبه آن

 هاي مهم بهداشتیشاخصمعرفی  -3

 زهرا مهربخش

  هاي نمونه گیري و قضیه حد مرکزي، توزیع -1 10-8 2/12/1396 3
   هاهاستاندارد کردن داد

مفهوم احتمال و قوانین آن(احتمال حاصل  -2
  ضرب و شرطی)

 زهرا مهربخش



اي و پواسن، توزیع هاي احتمال دو جملهتوزیع -3
   T-student.نرمال و 

  
 زهرا مهربخش    اي میانگین در یک جامعهاي و فاصلهبرآورد نقطه 10-8 9/12/1396 4
5 16/12/1396 

 
  تعریف نسبت و نحوه محاسبه آن 10-8

   اي نسبت در یک جامعهاي و فاصلهبرآورد نقطه
 زهرا مهربخش

6 23/12/1396 
 

هاي دو اي براي تفاضل میانگیناي و فاصلهبرآورد نقطه 10-8
   جامعه

 مهربخشزهرا 

هاي دو اي براي تفاضل نسبتاي و فاصلهبرآورد نقطه  10-8 15/1/1396 8
   جامعه

 زهرا مهربخش

9 22/1/1397 
 

 زهرا مهربخش آزمون میان ترم   10-8

10 29/1/1397 
 

تعریف فرضیه، آزمون فرض، خطاي نوع اول و دوم، سطح  10-8
 اطمینان و توان آزمون

 زهرا مهربخش

11 5/2/1397 
 

آزمون فرض براي مقایسه میانگین یک متغیر  -1 10-8
  کمی در یک جامعه .

آزمون فرض براي مقایسه نسبت در یک  -2
  جامعه

 

 زهرا مهربخش

آزمون فرض براي مقایسه میانگین یک متغیر کمی در دو  10-8 12/2/1397 12
 جامعه مستقل

 زهرا مهربخش

 زهرا مهربخش جامعه وابستهآزمون اختالف میانگین در دو  10-8 19/2/1397 13
 زهرا مهربخش ضریب همبستگی بین دو صفت کمی و کیفی 10-8 26/2/1397 14
انجام آزمون هاي آماري براي مقایسه میانگین یک صفت  10-8 2/3/1397 15

کمی در یک جامعه و  مقایسه میانگین یک صفت کمی 
با  و به دست آوردن فواصل اطمینان امعهجدر دو 

 spssاستفاده از نرم افزار 

 زهرا مهربخش

16  9/3/1397 
 

انجام آزمون هاي آماري اختالف میانگین یک صفت  10-8
 spssکمی در دو حامعه  وابسته با استفاده از نرم افزار 

 زهرا مهربخش

  

  


