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پزشکی –فیزیوپاتولوژي:حصیلیتيرشتهو مقطع و خانوادهپزشکی اجتماعی:گروه آموزشیپزشکی:دانشکده

اصول اپیدمیولوژي:یش نیازپنظري    :دنوع واح2:تعداد واحد)آمار پزشکی(4پزشکی اجتماعی : نام درس
با هماهنگی واحد آموزش تعیین می شود                                    : اعتسشود با هماهنگی واحد آموزش تعیین می: زمان برگزاري کالس

با هماهنگی واحد آموزش تعیین می شود :تعداد دانشجویانبا هماهنگی واحد آموزش تعیین می شود :مکان برگزاري
یدکتر مرضیه نجوم:مدرسنجومیمرضیه دکتر :مسئول درس

:شرح دوره
در این درس دانشجو با اصول اولیه و زیر بنایی آمار حیاتی آشنا می شود تا بتواند به عنوان پزشک با انجام انواع مطالعه 

.و قضاوت در مورد مطالعات انجام شده در یافتن راهکارهاي حفظ و ارتقاي سالمت فرد و جمعیت فعالیت کند

: هدف کلی
انواع توزیع . مفهوم احتمال را درك کرده باشد. آنها را بداندتوصیفدرس باید بتواند انواع داده ها، روشهاي دانشجو در پایان این 

مفهوم فرضیه و روش آزمون فرض را بداند و انواع خطاها در این . متغیرها،  شاخصهاي مرکزي و پراکندگی آنها را آموخته باشد
بستگی انواع متغیر را فرا گرفته باشد و هممفهوم . حدود اطمینان آشنا باشدبا قضیه حد مرکزي و برآورد. روش را بشناسد

.آزمونهاي کاي دو و تی را در موارد الزم به کار برد

:بینابینیاهداف 
:بتواند، دانشجو باید دورهدر پایان 

داده ها را دسته بندي و توصیف کند- 
کاربرد احتماالت را بداند و مسائل آن را حل کند- 
وم توزیع دوجمله اي، پواسون و نرمال را بیان کندمفه- 
کندرا محاسبه برآورد وحدود اطمینان - 
آنهـا را درمـورد آنـالیز    با برخی آزمونهاي آماري از جمله کاي دو، آزمون تی و همبستگی آشنا شـده و کـاربرد  - 

.متغیرها برشمارد
. بداندبراي انجام آنالیز ازمون مناسب انتخاب کند و تفسیر نتایج را - 
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:هاي تدریسشیوه
*پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شده*سخنرانی

)TBL(یادگیري مبتنی بر تیم)PBL(یادگیري مبتنی بر حل مسئلهبحث گروهی
----------------- )لطفاً نام ببرید(سایر موارد

)لطفا شرح دهید(:وظایف و تکالیف دانشجو

:  وسایل کمک آموزشی
ــامپیوتر و *پروژکتور اسالیدخته و گچت*وایت برد کـــــــ
*اینترنت

--------------)ببریدلطفاً نام(سایر موارد

)از نمره کل(:درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
ــرم آنمرهدرصد.........آزمون میان ترم  ــان ت ــون پای ــرهدرصــد٩٠-زم نم

نمرهدرصد5شرکت فعال در کالس نمرهدرصد5-انجام تکالیف 
----------) ببریدناماً لطف(سایر موارد 

نوع آزمون
غلط-صحیحور کردنیج**ايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

-----------)لطفا نام ببرید(سایر موارد

:)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی-

چاپی

1. Peteric A. Sabin C. Medical Statistic at a Glance, Marston Book Services Ltd. Third edition. U.S.A, 2013.

منابع فارسی:
1389. دکتر حسین ملک افضلی–دکتر کاظم محمد –وشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتی ر
 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد, دکتر کامران غفارزادگان–دکتر علی سرافراز , بالینی-پایه –آمار پزشکی ,

1385پاییز 

ب در جلسه هاي درس حضور مرت
مشارکت فعال آموزشی براي حل مسئله هاي طرح شده در کالس درس 
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1394.تهران. ات فرهنگ فرداانتشار. دکتر مرضیه نجومی. مقدمه اي بر آمار حیاتی و روش هاي تحقیق

ارائهي درس کلیات  جدول هفتگی
مدرسعنوان درسجلسه

دکتر نجومیتوصیف داده ها1
دکتر نجومیاحتماالت 2
دکتر نجومیحل تمرین3
دکتر نجومیتوزیع دو جمله اي و پواسون4
دکتر نجومیتوزیع نرمال5
دکتر نجومیحل تمرین6
دکتر نجومیو حدود اطمینانبرآورد 7
دکتر نجومیانواع خطا8
دکتر نجومیحل تمرین9

دکتر نجومیآزمون فرضیه، اختالف میانگین از عدد ثابت10
دکتر نجومیاز عدد ثابتآزمون فرضیه، اختالف نسبت11
دکتر نجومیآزمون فرضیه، اختالف دو میانگین12
دکتر نجومیت رضیه، اختالف دو نسبآزمون ف13
دکتر نجومیحل تمرین14
دکتر نجومین کاي دو و آنالیز همبستگیآزمو15
حل تمرین16
--- امتحان17


