
 پیراپسغکی دانػکذه

 ترهی طرح درش
 

 هخبطببى:                                 آهار ػنٌاى درش : 

 رادیْلْژیداًػجْیاى ترم اّل کارغٌاضی پیْضتَ 

ضبػت                          ّادذ ًظری 1: تؼذادًاحذ

  8-11 ضاػت  دّغٌبَ پبضخگٌیی بو ضٌاالت فراگیر:
 درش ً پیع نیبز:                     دکتر ضْدٍ غِطْاری هذرش:

 ًذارد

ًیوطال اّل تذصیلی  ُفتَ دّم 8، 8-11 چِارغٌبَزهبى ارائو درش: 

96-95            

 

 ىذف کلی درش :

 کاربرد آى در ػلْم پسغکی درک هفاُین اضاضی آهار زیطتی ّ 

 

 ىذاف کلی جلطبت : ا

ی داًػجْیاى ًطبت ُذف کلی از ارایَ ایي درش آغٌایی ّ افسایع آگاُ

 بَ هفاُین ریل اضت.

 هفاُین اّلیَ آهار -1

 ضازی اطالػات ضازهاًذُی ّ خالصَ -2

 هتغیر تصادفی ّ تْزیغ ادتواالتی هتغیرُای تصادفی -3

 تْزیغ ادتواالت -4

 گیری ّ قضیَ دذهرکسی ُای ًوًَْ تْزیغ -5

 آزهْى فرضیات ّ خطاُای ًْع اّل ّ دّم -6

 هفِْم ضطخ اطویٌاى ّ فاصلَ اطویٌاى -7

  p-valueْم هفِ -8

 دل توریي -9

 

 اىذاف ًیژه بو تفکیک اىذاف کلی ىر جلطو:

 :بتْاًذ رّد در ُر جلطَ از داًػجْ اًتظار هی

 هفاُین اّلیَ آهارىذف کلی جلطو اًل:  .1

  اىذاف اختصبصی:

هفِْم آهار ّ تفاّت آهار تْصیفی ّ آهار اضتٌباطی را  -1-1

 بیاى کٌذ.

 یاى کٌذ.هفاُین جاهؼَ، جوؼیت، ًوًَْ را بَ رّغٌی ب -1-2

ُا را  در یک هثال کاربردی اًْاع هتغیرُا ّ هقیاش آى -1-3

 هػخص کٌذ.

 بتْاًذ تْصیف ّ بیاى کٌذ.گیری را  خطاُای اًذازٍ  -1-4

گیری را تْضیخ دادٍ ّ قادر بَ بکارگیری  رّغِای ًوًَْ -1-5

 گیری هٌاضب در یک هطالؼَ باغذ. رّظ ًوًَْ

 ضازی اطالػات ضازهاًذُی ّ خالصَ ىذف کلی جلطو دًم: .2

 اىذاف اختصبصی:

ُا را برای  ّ آى ُای هرکسی ّ پراکٌذگی را بیاى  غاخصهفاُین  -2-1

 .یک هثال هذاضبَ ًوایذ

ُای هرکسی ّ پراکٌذگی را  هؼایب ّ هسایای ُر یک از غاخص -2-2

 بیاى کٌذ.



صْرت جذّل تْزیغ فراّاًی را َ بٌذی ّ ًوایع اطالػات ب طبقَ -2-3

 .ام دُذبرای یک ضری دادٍ ّاقؼی اًج

 ُا باغذ. تؼریف صذک ّ چارک را بذاًذ ّ قادر بَ هذاضبَ آى -2-4

 ًوْدار هٌاضب برای ُر هتغیر را تػخیص ّ رضن ًوایذ. -2-5

هتغیر تصادفی ّ تْزیغ ادتواالتی  ىذف کلی جلطو ضٌم: .3

 هتغیرُای تصادفی

 اىذاف اختصبصی:

 .اصْل ضَ گاًَ ادتوال را ًام ببرد -3-1

را بیاى کٌذ ّ در دل  یػاهذ ضازگار ّ هطتقل دّ پ هفاُین -3-2

 هطایل بَ خْبی از آى اضتفادٍ ًوایذ.

ادتواالت غرطی را هذاضبَ  ارایَ غذٍ، قْاًیي ازبا اضتفادٍ  -3-3

 .ًوایذ

  .فرق بیي دّ هتغیر تصادفی گططتَ ّ پیْضتَ را بذاًذ -3-4

فادٍ اهیذ ریاضی ّ ّاریاًص را برای هتغیر ُای گططتَ با اضت -3-5

 .از تابغ چگالی هذاضبَ کٌذ

بتْاًذ برای هتغیر تصادفی ارائَ غذٍ تابغ چگالی ادتوال بَ  -3-6

 .دضت آّرد

 تْزیغ ادتواالت ىذف کلی جلطو چيبرم: .4

 اىذاف اختصبصی:

ای، ٌُذضی ّ پْاضْى را  هطائل هربْط بَ تْزیغ دّ جولَ -4-1

  .بتْاًذ دل کٌذ

 آى را بیاى کٌذ. ُای ّیژگی ّغکل تْزیغ ًرهال را  -4-2

 .ُای ًرهال را بذاًذ کردى تْزیغ دادٍ دچگًْگی اضتاًذار -4-3

ّ  برای دل هطایل را بذاًذجذّل تْزیغ ًرهال  اضتفادٍ از -4-4

 .هطایل ادتواالتی هربْط بَ تْزیغ ًرهال را دل کٌذ

 
 گیری ّ قضیَ دذهرکسی ُای ًوًَْ تْزیغ ىذف کلی جلطو پنجن: .5

 اىذاف اختصبصی:

ای ًوًَْ ای ّ ًطبت را غرح دادٍ ّ جذّل ُ تْزیغ هیاًگیي -5-1

 .تْزیغ آى را برای ُر هطالَ تػکیل دُذ

 .قضیَ دذ هرکسی ّ اضتفادٍ از آى را را غرح دُذ -5-2

 . را بػٌاضذ t تْزیغ  -5-3

دجن ًوًَْ الزم برای برآّرد یک هیاًگیي ّ یک ًطبت را  -5-4

 .هذاضبَ ًوایذ

 
 آزهْى فرضیات ّ خطاُای ًْع اّل ّ دّم ن:ىذف کلی جلطو غػ .6

 اىذاف اختصبصی:

 . بیاى کٌذ هفِْم فرضیَ ّ اًْاع آى را -6-1

 . غرح دُذرا بَ درضتی خطای ًْع اّل ّ دّم را  -6-2

 تْصیف کٌذ.هرادل اًجام یک آزهْى آهاری را  -6-3

با هطائل آزهْى آهاری هقایطَ هیاًگیي یک جاهؼَ با یک ػذد  -6-4

 .را دل ّ تفطیر ًوایذ Z  ّtهالک 

هالک با  دّ جاهؼَ هطتقلهطائل آزهْى آهاری هقایطَ هیاًگیي  -6-5

Z  ّt را دل ّ تفطیر ًوایذ. 

 Zهالک ا ب دّ جاهؼَ زّجیهطائل آزهْى آهاری هقایطَ هیاًگیي  -6-6

 ّt را دل ّ تفطیر ًوایذ. 

دل ّ تفطیر  Zهالک ًطبت را با  هطائل آزهْى آهاری هقایطَ  -6-7

 .ًوایذ

 
 هفِْم ضطخ اطویٌاى ّ فاصلَ اطویٌاى ىذف کلی جلطو ىفتن: .7



 اىذاف اختصبصی:

 هفِْم ضطخ اطویٌاى را تْصیف کٌذ. -7-1

فاصلَ اطویٌاى برای یک هیاًگیي ّ یک ًطبت جاهؼَ را هذاضبَ  -7-2

 .کٌذ

برای بررضی آزهْى فرضیَ ُای هختلف از رّظ فاصلَ اطویٌاى  -7-3

 ًوایذ. اضتفادٍ

 
  p-valueهفِْم  ىذف کلی جلطو ىػتن: .8

 اىذاف اختصبصی:

 را غرح دُذ. p-valueهفِْم  -8-1

آزهْى آهاری هقایطَ هیاًگیي یک جاهؼَ را برای   p-valueهقذار  -8-2

 بَ دضت آّرد. با یک ػذد

جاهؼَ  دّآزهْى آهاری هقایطَ هیاًگیي را برای   p-valueهقذار  -8-3

 رد.هطتقل  بَ دضت آّ

دّ جاهؼَ آزهْى آهاری هقایطَ هیاًگیي را برای   p-valueهقذار  -8-4

 زّجی بَ دضت آّرد.

ُای جاهؼَ بَ  ًطبتآزهْى آهاری هقایطَ را برای   p-valueهقذار  -8-5

 دضت آّرد.

 دل توریي ىذف کلی جلطو نين: .9

 اىذاف اختصبصی:

ذٍ داًػجْیاى بَ دل توریي بیػتر دربارٍ هبادث تذریص غ -9-1

 بپردازًذ.

درضی را با یکذیگر هْرد هبادث داًػجْیاى بتْاًٌذ هػکالت  -9-2

 بذث قرار دٌُذ.

 
 هنببغ:

هلک  يیکاظن دمحم، دطًْیطٌذٍ:  : یبِذاغت یّ غاخصِا یآهار یرّغِا

 یافضل

 ترجوَ دکتر آیت هللا ًْیطٌذٍ: ّیي داًیل،: اصْل رّظ ُای آهار زیطتی

 

 رًظ تذریص:

 ثال، بذث ّ کارگرُّی ضخٌراًی، ارایَ ه

 

 ًضبیل آهٌزغی :

 تختَ ّ هاژیک، ّیذیْ پرّژکتْر ّ رایاًَ

 ضنجع ً ارزغیببی 

 رًظ آزهٌى
ضين از نوره 

 کل
 ضبػت تبریخ

 کْئیس
دل توریي  داخل 

 کالش
 درصذ 5

در طی ترم ّ 

 بار 2دذاقل 
11-8 

آزهْى هیاى 

 ترم

اهتذاى کتبی از 

 هبادث تذریص غذٍ
 8-11 17/19/95 درصذ 31

آزهْى پایاى 

 ترم

اهتذاى کتبی از کل 

 دّرٍ
 6/11/95 درصذ 61

31/12-

31/11 

دضْر فؼال 

 در کالش

دضْر در کالش ّ 

غرکت در هبادث 

 گرُّی

 8-11 در طی ترم درصذ 5

 

 

 هقررات کالش ً انتظبرات از دانػجٌ:

 دضْر بَ هْقغ در کالش

 رػایت قْاًیي آهْزغی



 ی هٌاضب در کالشُا داغتي تورکس رٌُی ّ طرح پرضع

 

 

                                                  نبم ً اهضبی هذرش:  

 نبم ً اهضبی هذیر گرًه: 

 

 دانػکذه: EDOنبم ً اهضبی هطئٌل 

 

                                         تبریخ تحٌیل:                  

 تبریخ ارضبل: 

 

 

 آهبر  جذًل زهبنبنذی درش



 رًز ً ضبػت جلطو :                                    

 8-01ضبػت  چيبرغنبو

و
ط
ل
ج

 

 هذرش هٌضٌع ىر جلطو تبریخ

1 

19/88/95 

 چِارغٌبَ 

18-8 

 هفاُین اّلیَ آهارآغٌایی با 

غاهل تؼریف آهار، جاهؼَ، )

ُای  جوؼیت، ًوًَْ، رّظ

 گیری( ّ خطای اًذازٍ گیری ًوًَْ

دکتر ضْدٍ 

 غِطْاری

2 

26/88/95 

 چِارغٌبَ 

18-8 

)  ضازی اطالػات ضازهاًذُی ّ خالصَ

ُای توایل هرکسی ّ  ارائَ غاخص

ُا، ترضین  پراکٌذگی، چٌذک

ًوْدار ّ هذاضبَ فراّاًی ّ 

 درصذ(

دکتر ضْدٍ 

 غِطْاری

3 

3/89/95 

 چِارغٌبَ 

18-8 

هتغیر تصادفی ّ تْزیغ ادتواالتی 

)هفِْم  هتغیرُای تصادفی

تصادفی گططتَ ّ  ادتوال، هتغیر

پیْضتَ، هذاضبَ اهیذریاضی ّ 

 ّاریاًص ّ هذاضبَ تابغ چگالی(

دکتر ضْدٍ 

 غِطْاری

4 

18/89/95 

 چِارغٌبَ 

18-8 

)تْزیغ  تْزیغ ادتواالت

ای، پْاضْى ّ  برًْلی، دّجولَ

 ًرهال(

دکتر ضْدٍ 

 غِطْاری

5 

17/89/95 

 چِارغٌبَ 

18-8 

گیری ّ قضیَ  ُای ًوًَْ تْزیغ

ای ُ تْزیغ هیاًگیي) دذهرکسی

، هذاضبَ دجن ًوًَْ ای ّ ًطبت

ًوًَْ در برآّرد هیاًگیي ًوًَْ 

آزهْى هیاى -(tّ ًطبت ّ تْزیغ 

 ترم

دکتر ضْدٍ 

 غِطْاری

6 

24/89/95 

 چِارغٌبَ 

18-8 

آزهْى فرضیات ّ خطاُای ًْع 

)آغٌایی بَ  اّل ّ دّم

خطاُای آزهْى ّ ًذٍْ ارائَ 

فرضیات بَ صْرت ػلوی ّ 

 ُا( ردى آىآزهْى ک

دکتر ضْدٍ 

 غِطْاری

7 

1/18/95 

 چِارغٌبَ 

18-8 

هفِْم ضطخ اطویٌاى ّ فاصلَ 

)بَ دضت آّردى  اطویٌاى

ای هیاًگیي ّ  برآّرد فاصلَ

ًطبت ّ اًجام آزهْى با 

 اضتفادٍ از ایي برآّرد(

دکتر ضْدٍ 

 غِطْاری

8 

8/18/95 

 چِارغٌبَ 

18-8 

)آغٌایی با هفِْم  p-valueهفِْم 

p-value  ًذٍْ هذاضبَ هقذار آى ّ

 ُای هختلف( در آزهْى کردى فرضیَ

دکتر ضْدٍ 

 غِطْاری

9 

15/18/95 

 چِارغٌبَ 

18-8 

 رفغ اغکال ّ دل توریي
دکتر ضْدٍ 

 غِطْاری

 


