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در نیمسال اول سال  واحدی 3ساعتی برای یک درس  3جلسه ی  51)برای یک دوره درس کامل،     

(65-69تجصیلی   

 

 ارشد آمار زیستی تحصیلی: یرشتهو مقطع   آمار زیستی گروه آموزشی:   بهداشت دانشکده:

 نظری  د:نوع واح             3: حدتعداد وا    (1آمار زیستی ) نام درس:

 ندارد نیاز:یش پ 

 بهداشتدانشکده  مکان برگزاری:    8 -11 :ساعت     یکشنبه  :روز   زمان برگزاری كالس:

 دکتر لیال جانانی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:    دکتر لیال جانانی مسئول درس:     8 تعداد دانشجويان:

 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

کاربرد آمار در انواع مطالعات علوم پزشککی دوره کارشناسی ارشد آمار زیستی با این دوره با هدف آشنایی دانشجویان 

رشکته  مقطک  ارشکد طراحی شده است. با توجه به این که  این دوره اولین دوره ی آمار برای دانشجویان جدیدالورود

یکل داده هکای علکوم آمار زیستی می باشد لذا هدف بیشتر بر روی آشنایی با مفکاهی  پایکه روشکهای آمکاری در ت ل

پزشکی متمرکز می باشد. از این رو در این دوره انواع متغیرها، روشهای توصیف داده ها و ارایه مناسب نتایج، مفهکوم 

احتمال و کاربرد آن، انواع توزیعهای پرکاربرد آماری، مفاهی  اسکتنبا  آمکاری شکامل بکرآورد و آزمکون  راکیه هکا، 

داده های کمی، مقایسه های دو یا چند گروهکی بکا داده هکای کیفکی، آشکنایی بکا مقایسه های دو یا چند گروهی با 

 بکر ، معر ی اجمالیمتری و درنهایت معر ی مفهوم همبستگی و مدل رگرسیون خطی ساده و چندگانها روشهای ناپار

 مورد ب ث قرار میگیرد. رگرسیون لوجستیک و روشهای ت لیل داد ه های بقا

 

 هید()لطفا شرح دهدف كلی: 

تفسکیر ارایکه و  ،الزم برای تجزیه و ت لیکلآماری مقدماتی در پایان دوره از دانشجو انتظار می رود قادر باشد مفاهی  

جهکت آنهکا بکه عنکوان ابکزاری در قادر باشکد از  را درک کند و ساده در حیطه ی علوم پزشکی  مطالعاتانواع نتایج 

 نماید.استفاده ز این مطالعات ی منتج ات لیل و تفسیر ص یح داده هاتجزیه و 

 

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

 (.اندکه در واق  همان اهداف ر تاری است  ویژه نام اهدافتری به قابل تقسی  شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 

 انتظار می رود دانشجو در پایان دوره:

 انواع متغیرها شامل کمی) گسسته، پیوسته( و کیفی)اسمی، رتبه ای( را در مطالعات تشخیص دهد. .1

قکادر باشکد در  با انواع روشهای توصیف داده ها اع  از شاخص های عددی، جداول و گراف ها آشنا بکوده و .2

 ارایه نتایج ت لیل داده های بزشکی به درستی از آنها استفاده نماید.

 با مفهوم احتمال آشنا بوده و قادر باشد در روشهای آماری ت لیل داده ها از اصول آن استفاده نماید. .3

داده های منکتج با مفاهی  استبا  آماری شامل برآورد و آزمون  رایه ها آشنا بوده و قادر باشد در ت لیل  .4

 از مطالعات پزشکی به درستی از این روشها بهره گیرد.
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با آزمونهای آماری مناسب برای ت لیل داده های کمی آشنا بوده و قادر باشد در ت لیل داده های مطالعات  .5

 پزشکی از آنها استفاده نماید.

باشکد در ت لیکل داده هکای با آزمونهای آماری مناسب برای ت لیل داده هکای کیفکی آشکنا بکوده و قکادر  .9

 مطالعات پزشکی از آنها استفاده نماید.

با آزمونهای آماری ناپارامتری آشنا بوده و قادر باشد در صورت نیاز در ت یل داده های مطالعات پزشککی از  .7

 آنها استفاده نماید.

ت لیل داده های با مدلهای رگرسیون خطی ساده و چندگانه و مفهوم همبستگی آشنا بوده و قادر باشد در  .8

 مطالعات پزشکی از آنها به درستی استفاده نماید.

 با مدلهای رگرسیون لوجستیک و روشهای ت لیل داده های بقا آشنا باشد. .6

 

 

 

   های تدريس:شیوه

 ب ث گروهی -یادگیری مبتنی بر حل مسئله -پرسش و پاسخ -سخنرانی برنامه ریزی شده
 

 دهید()لطفا شرح  وظايف و تکالیف دانشجو:

 حضور به موق  در جلسات کالس

 حضور  عال در ب ثهای کالسی مطرح شده

 ارایه ی کالسی مطالب تعیین شده 

 آنها به موق  ارایه شده و ت ویل و مسائل حل تمرینات

 حضور در امت ان میان ترم

 حضور در امت ان پایان ترم

 

 وسايل كمک آموزشی:  

 ( LMSدانشگاه ) سیست  آموزش مجازی -پروژکتور -وایت برد

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 کل( درصد نمره 51نمره ) 11: آزمون پایان ترم

     کل( نمره درصد 25نمره ) 5آزمون میان ترم: 

   کل( نمره درصد15نمره ) 3 انجام تکالیف و ت ویل تمرینات:

 درصد نمره کل( 11نمره ) 2در کالس:  منظ  و شرکت  عال حضور
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 :نوع آزمون

     چندگزینه ای -تشری ی

 

  
 

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 
دکتر حسین  ملک ا ضلی -دکتر کاظ  م مد -روشهای آماری و شاخص های بهداشتی (1  

2) Rosner B. Fundamentals of Biostatistics. 7th Edition - BROOKS /COLE.2111. 

3) Kirkwood B.R and Stern J.A. Essentials of Medical Statistics. The latest edition. 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربو  عنوان مطالب جلسه

1 

4/7 

 -معر ی مناب  دوره -بیان روشهای ارزشیابی دوره -بیان اهداف دوره -معر ی دوره

ب ث در خصوص  هدف آمار زیسکتی   رندهیکه دربرگ رازنرکتاب دوم اول و   صل سیتدر

 توصیف داده ها می باشد. برای روشهای آماریبه عنوان یک شاخه ی کاربردی و 

 

 
 

 صل دوم کتاب جوئل  سیتدر-شده در جلسه قبل  هیارا  یو پاسخ در مورد مفاه پرسش

 وع،ی)شامل ش یماریوقوع ب زانیم یریاندازه گ یانواع شاخصها یمعر  رندهیکه دربرگ

 یمعر  رندهی صل سوم کتاب جوئل که دربرگ سیتدر -باشد.  یو مخاطره( م زانیبروز، م

احتماالت  تی صل به اهم نیباشد. در ا یم کیولوژیدمینقش احتماالت در مطالعات اپ

 پرداخته شده است. کیولوژیدمیاپ یداده ها لیو کاربرد آنها در ت ل یشرط

 

 -آن ناتیشده در جلسات قبل و تمر هیارا  یمطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاه مرور

ارتبا   یریاندازه گ یشاخصها یمعر  رندهی صل چهارم کتاب جوئل که دربرگ سیتدر

 -باشد. یو نسبت مخاطره م ینسبت برتر ،یخطر نسب لیاز قب یماریمواجهه و ب نیب

مطالعات  یانواع طراح یمعر  هرندی صل پنج  کتاب جوئل که دربرگ سیتدر

 باشد. یآنها م نیب یو تفاوتها کیولوژیدمیاپ

 -آنها ناتیشده در جلسات قبل و تمر هیارا  یمطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاه مرور

 یدار یمعن  یو مفاه یآمار لیت ل رندهی صل شش  کتاب جوئل که در برگ سیتدر

 یدوسطح م یهر دو دارا یماریاجهه و بباشد) مو یجداول دو در دو م یبرا یآمار

 باشند(.

 

 -آنها ناتیشده در جلسات قبل و تمر هیارا  یمطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاه مرور

 یمرتبط با برآورد و استنبا  آمار  یمفاه رندهی صل هفت  کتاب جوئل که در برگ سیتدر

 باشد. یم سکیو نسبت ر یاثر مانند نسبت برتر یشاخصها یبرا

 

 -آنها ناتیشده در جلسات قبل و تمر هیارا  یمطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاه مرور

و  یتیعل ینمودارها ،یتیاستنبا  عل رندهی صل هشت  کتاب جوئل که دربرگ سیتدر

 باشد. یم یمنتج از مطالعات مشاهده ا یداده ها لیاستفاده از آنها در ت ل ین وه 

 -آنها ناتیشده در جلسات قبل و تمر هیارا  یمطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاه مرور

کنترل عوامل  یبرا یآمار یروشها رندهی صل نه  کتاب جوئل که در برگ سیتدر

 باشد. یمخدوش کننده م

 -آنها ناتیشده در جلسات قبل و تمر هیارا  یمطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاه مرور

اثرات متقابل  یبررس یبرا یآمار یروشها رندهی  کتاب جوئل که در برگ صل ده سیتدر

 جانانیدکتر 

2 

11/7 

 -پرسش و پاسخ در مورد مفاهی  ارایه شده در جلسه قبل و تمرینات آن

مفهکوم احتمکال و ککاربرد آن در دربرگیرنکده معر کی ککه  رازنرکتاب  سومتدریس  صل 

 آماری ت لیل داده ها می باشد.روشهای 

 

 

 

 جانانیدکتر 

3 

18/7 

 -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهی  ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آن

توزیعهای احتمال گسسته و کاربرد که دربرگیرنده معر ی  رازنرتدریس  صل چهارم کتاب 

 آنها در ت لیل داده های علوم پزشکی می باشد.

 انانیجدکتر 

4 

25/7 

 -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهی  ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها

معر ی توزیعهای احتمال پیوسته و کاربرد که در برگیرنده  رازنرکتاب  پنج تدریس  صل 

 آنها در ت لیل داده های علوم پزشکی می باشد.

 

 جانانیدکتر 

5 

2/8 

 -اسخ در مورد مفاهی  ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنهامرور مطالب و پرسش و پ

نقطه ای و  اصله که در برگیرنده مفاهی  مرتبط با برآورد  رازنرکتاب  شش تدریس  صل 

 می باشد.ای برای میانگین و واریانس جامعه 

 

 جانانیدکتر 

9 

6/8 

 -قبل و تمرینات آنها مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهی  ارایه شده در جلسات
-مفهوم آزمون  رایه ها و استنبا  آماری یککه دربرگیرنده  رازنرکتاب هفت  تدریس  صل 

 نمونه ای می باشد.

 جانانیدکتر 

 

7 

19/8 

 -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهی  ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها
-مفهوم آزمون  رایه ها و استنبا  آماری دونده که در برگیر رازنرکتاب  هشت تدریس  صل 

 نمونه ای می باشد.

 جانانیدکتر 

8 

23/8 
 -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهی  ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها

متری برای ت لیل داده ها مکی ناپاراکه در برگیرنده روشهای آماری  رازنرکتاب  نه تدریس  صل 

ریس بخش اول  صل ده  کتاب رازنر که دربرگیرنده آزمونهای آماری برای ت لیل داده تد  -باشد

 ها ی طبقه بندی شده می باشد.

 

 جانانیدکتر 
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6 

31/8 
 این جلسه به دلیل مصادف شدن با تعطیلی رسمی، به صورت مجازی ارایه خواهد شد.

بخکش مطالکب مکرتبط بکا  ارایه ی -د مفاهی  ارایه شده در جلسات قبل مرور مطالب در مور

داده هکای طبقکه بنکدی آماری برای ت لیل  آزمونهایکه در برگیرنده  رازنرکتاب ده    صلدوم 

  شده می باشد.

 جانانیدکتر 

11 

7/6 

 جانانیدکتر  (رازنربرگزاری امت ان میان ترم )تا پایان  صل ده  کتاب 

11 

14/6 
 -ه شده در جلسات قبل و تمرینات آنهامرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهی  ارای

همبسکتگی مکی ت لیکل  روشهای رگرسکیونی و که در برگیرنده  رازنرکتاب  یازده تدریس  صل 

 باشد.

 جانانیدکتر 

12 

21/6 
 -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهی  ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها

ت لیکل داده هکای چنکد رگیرنده روشهای آماری بکرای که در ب رازنرکتاب  دوازده  تدریس  صل

 دوطر ه( می باشد. -گروهی با متغیر کمی ) آنالیز واریانس یک طر ه
 

 جانانیدکتر 

13 

28/6 
 -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهی  ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها

طراحکی و تکنیکک  ده روشهایکه در برگیرن رازنرکتاب  سیزده  صل بخش اول تدریس 

)انکواع طکرح هکای  داده هکای منکتج از مطالعکات اپیکدمیولوژیکبرای  های ت لیل آماری

مطالعاتی، انواع شاخصهای اثر برای متغیرهای طبقه بندی شده، مفهوم مخدوش کننکده و 

 می باشد. هنزل( -استادنداردسازی و آزمون منتل
 

 

 

 

 

 
 

 جانانیدکتر 

14 

5/11 
 -ب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهی  ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنهامرور مطال

طراحکی و تکنیکک که در برگیرنده روشهای  رازنرکتاب  سیزده  صل بخش دوم تدریس 

داده های منکتج از مطالعکات اپیکدمیولوژیک )م اسکبه ی حجک  آماری برای های ت لیل 

ن لوجستیک، متا آنالیز و داده های طبقکه نمونه برای داده های طبقه بندی شده، رگرسیو

 بندی شده ی وابسته( می باشد.
 

 جانانیدکتر 

15 

12/11 

روشهای آماری  طولی و مطالعات اشاره به روشهای آماری مناسب برای ت لیل داده های منتج از 

  مرور مطالب و ر   اشکال   -مناسب برای ت لیل داده های منتج از مطالعات بقا
 نیجانادکتر 

 


