
1 

 

 

 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

                    آمارزیستی و کار با بسته های آماریعنوان درس :      

 دکتری عمومی داروسازیدانشجویان  مخاطبان:

ساعت پاسخگویی به   (واحد عملی 1+ تئوریواحد2)   3تعدادواحد:

 14-15 چهارشنبه سواالت فراگیر:

 ، 15-14و8-10ها ساعت  شنبهسه زمان ارائه درس:  

 دکتر افشین الماسی مدرس:          95-96 اولنیمسال  

 ریاضیات عمومی درس و پیش نیاز:

 

 هدف کلی درس :

دانش و مهارت کسب  فراهم آوردن فرصت یادگیری بمنظور

با توجه به وظایف حرفه ای پیش بینی شده برای این 

تمال، رشته در زمینه مفاهیم اساسی شامل متغیر، اح

نمونه گیری، آزمون فرضیات ساده، سنجش همبستگی بین 

روابط ، آنالیز واریانس یکطرفه و دوطرفه و ها متغیر

 ها می باشد. خطی بین متغیر

 

 اهداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(

تعریففف آمففار، اهمیففت آن در زلففوو پزشففکی و بهداشففتی،  .1

یل جفداول گیفری، نوفوه ت فکهای اندازهمتغیرها و مقیاس

 فراوانی متغیرهای گسسته و پیوسته و انواع نمودارها

هفای مرکزی)میفانگین، میانفه و نمفا( و شفاخ  آشنایی با .2

 پراکندگی)دامنه، واریانس و انوراف معیار(.

هفا  طفر  درك مفهوو احتماالت و كاربرد آن در تفسیر داده .3

ای و توزیع دوجملفه توزیع برنولی، فاکتوریل،، توقیقاتي

 کاربرد آن در زلوو پزشکی یع پوآسن وتوز

اهمیفت و قضفیه حفد مرکفزی ، توزیفع نرمفال، آشنایی با  .4

 کاربرد آن در م اهدات پزشکی

مففاهیم گیفری و تعریف جامعه، نمونفه، نمونفهآشنایی با  .5

 آن مرتبط با 

و  حففدود اطمینففان میففانگین و نسففبت آشففنایی بففا مفهففوو .6

 گروه ، تفاوت میانگین و نسبت دوواریانس جامعه

آزمون فرضیه، آزمون تساوی میانگین و نسبت بفا آشنایی با  .7

 یک زدد ثابت

 زمون میانگین و نسبت در دو جامعه مستقلشنایی با آآ .8

سته دو در زمون اختالف میانگینشنایی با آآ .9 و  جامعفه واب

 بررسی ارتباط دو متغیر نیز نووه

های کیفی در جوامع مستقل ارتباط متغیر آشنایی با آزمون .10

 یا وابسته و

 همبستگی بین دو صفت کمینووه مواسبه شدت آشنایی با  .11

و مقایسات آشنایی با آنالیز واریانس یکطرفه )تک زاملی( .12

 پسین 

با تکفرار  زاملی دوطرفه )دوآشنایی با آنالیز واریانس  .13

 زاملی )دوسطوی( Kو بدون تکرار ( و طرحهای 

و دو متغیفری()رگرسفیون خطفی سفاده  آشنایی بفا مفهفوو .14

 رگرسیون خطی چندگانه 

 رگرسیون پروبیت و لوجیت آشنایی با مفهوو .15
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معرفی مطالعات اپیفدمیولوییک و شاخهفهای بهداشفتی و معرففی  .16

  Optimizationاجمالی روشهای 

 امتوان زملیپرویه ها و  لیتوو .17

 

 

 

تعریف آمفار، اهمیفت آن در زلفوو پزشفکی و  دف کلی جلسه اول:ه

گیری، نووه ت کیل جفداول اندازه هایبهداشتی، متغیرها و مقیاس

 فراوانی متغیرهای گسسته و پیوسته و انواع نمودارها
 اهداف ویژه جلسه اول:

 شنایی با مفهوو آمار توصیفی و استنباطیآ -1

شنایی با انواع مقیاس متغیرها و نقش متغیرها در مطالعه  آ -2

 توقیقاتی

 ی و کیفیشنایی با نووه طبقه بندی و رسم نمودارهای کمآ -3

 در پایان دانشجو قادر باشد

تعاریف آمار توصیفی و اسفتنباطی را بداننفد و تمفایز  -1-1

 ها را از هم بتوانند ت خی  دهند.آن
هایی از کاربرد زلم آمار در زلوو پزشفکی اراهفه مثال -2-1

 نمایند.
گیری متغیرهفای موردمطالعفه، مقیفاس درسفت در اندازه -3-1

   داده و بکار ببرند.گیری را ت خیاندازه
 تعریف متغیر را بیان كنند. -4-1
ها در انواع متغیرها را بر اساس ماهیت  و نقش آن -5-1

 توقیق ناو ببرند.
گیری متغیرها  کمی و كیفي را بیان مقیاس اندازه -6-1

 كنند.
 کننده را بیان كنند.ای و مخدوشتعریف متغیرهای زمینه -7-1

 ستقل و وابسته را بیان كنند.م یرهایتعریف متغ -8-1
های تفاوت بین انواع متغیرها را ازنظر انتخاب روش -9-1

 آمار  مناسب شر  دهند.
-شده، دادهبا توجه به حداقل و حداکثر مقادیر م اهده -10-1

 بندی کنند.ها را طبقه
ته و نووه ت کیل جداول توزیع فراوانی متغیرهای گسسف -11-1

 پیوسته را بدانند.

تعریففف فراوانففی مطلففق، نسففبی، درصففد و تجمعففی را  -12-1

 بدانند.
 انواع نمودارها را ب ناسند. -13-1
ای را رسففم ای و دایففرهنمففودار هیسففتوگراو، میلففه -14-1

 نمایند.

 موارد استفاده هر نمودار را بدانند. -15-1
 

های مرکزی)میانگین، میانه و شاخ  آشنایی با :دومهدف کلی جلسه 

 کندگی)دامنه، واریانس و انوراف معیار(.نما( و پرا

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 شنایی با شاخههای میانگین ، میانه ، مدآ -1

اخههای دامنه تغییرات، واریانس، انوراف معیار آشنایی با ش -2

 و ضریب تغییرات

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را بیان كنند یتعریف شاخ  مركز  و پراکندگ -1-2
 مركز  را ناو ببرند یهاع شاخ انوا -2-2
 مواسبه میانگین، میانه، و نما را انجاو دهند -3-2

 خهوصیات میانگین را بیان كنند -4-2
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 های مركز  را ناو ببرندتفاوت بین انواع شاخ  -5-2

 نند.های مرکزی را بداموارد استفاده هرکداو از شاخ  -6-2
اکندگی را های پرمفهوو و دلیل استفاده از شاخ  -7-2

 بدانند.
 های پراكندگي را ناو ببرندانواع شاخ  -8-2

مواسبه انوراف معیار، دامنه، واریانس، و ضریب  -9-2

 تغییرات را انجاو دهند
 های پراكندگي را بیان كنندتفاوت بین شاخ  -10-2

های مركز  و پراكندگي را در نووه استفاده از شاخ  -11-2

 اراهه نتایج طر  شر  دهند

 

 :سومهدف کلی جلسه 

ها  طر  درك مفهوو احتماالت و كاربرد آن در تفسیر داده

ای و توزیع توزیع دوجمله توزیع برنولی، فاکتوریل،، توقیقاتي

 کاربرد آن در زلوو پزشکی پوآسن و
 :سوماهداف ویژه جلسه 

 شنایی با مفهوو احتماالت، اجتماع و اشتراک مجموزه هاآ -1

 و متغیر تهادفی گسستهآشنایی با مفهو -2

 شنایی با توزیع های برنولی، دوجمله ای،  چند جمله ای و پواسنآ -3

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 تعریف احتمال را بیان كنند -1-3
 انواع احتماالت را ناو ببرند -2-3
 احتمال وقوع یک پی امد را مواسبه کنند. -3-3

را با مفهوو ارتباط بین فراواني نسبي در جداول  -4-3

 احتمال بیان كند
 احتمال حاصل جمع دو پی امد را مواسبه کنند. -5-3

 ضرب دو پی امد را مواسبه کنند.احتمال حاصل  -6-3
 احتمال متمم یک پی امد را مواسبه کنند. -7-3
 نووه مواسبه فاکتوریل را بدانند. -8-3
 را بیان كند یاتعریف توزیع دوجمله -9-3

 ا بیان كنددر تولیل نتایج ر یاوزیع دوجملهكاربرد ت -10-3

 را بیان كند یاجملهچندتعریف توزیع  -11-3
ا بیان ردر تولیل نتایج  یاجملهچندكاربرد توزیع  -12-3

 كند
 تعریف توزیع پوآسن را بیان كند -13-3
 ن كندكاربرد توزیع پوآسن در تولیل نتایج را بیا -14-3

 جاو دهدو پوآسن را ان یامواسبه توزیع دوجمله - 15-3

 

 :چهارمهدف کلی جلسه 

اهمیت و کفاربرد قضیه حد مرکزی ، توزیع نرمال، آشنایی با 

 آن در م اهدات پزشکی
 :چهارم اهداف ویژه جلسه

 ع نرمالشناخت ویژگیهای توزی -1

 شنایی با توزیع نرمال استاندارد و جدول مربوطهآ -2

 مرکزی ا مفهوو و کاربرد قضیه حدآشنایی ب -3

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 توزیع نرمال را تعریف کنند. -1-4
 های مهم توزیع نرمال را ذکر کنند.ویژگی -2-4

ند و با متغیرهایی که در زلوو پزشکی با آن مواجه هست -3-4

 کنند، آشنایی داشته باشند.از توزیع نرمال پیروی می

 را ب ناسند. (Z)توزیع نرمال استاندارد  -4-4

متغیرهای توزیع نرمال را تبدیل به توزیع نرمال  -5-4
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 نمایند.(Z) استاندارد  

 یند.استفاده نما (Z)از جدول توزیع نرمال استاندارد  -6-4
 سطح زیر هر قسمت از منونی را به کمک جدول نرمال -7-4

 استاندارد مواسبه کنند.

 ند.و احتماالت آن را مواسبه کن را ب ناسند t توزیع -8-4
 

 

 :پنجم هدف کلی جلسه

 مفاهیم مرتبط با گیری و تعریف جامعه، نمونه، نمونهآشنایی با 

 آن
 :پنجم اهداف ویژه جلسه

فهوو جامعه هدف ، جامعه مورد مطالعه و نمونه گیری را درک م -1

 نماید.

ووه تعیین حجم نمونه را برای مواسبه میانگین و نسبت را ن -2

 ب ناسد.

 :در باشددر پایان دانشجو قا

 ومفاهیم جامعه و نمونه را تعریفف کننفد و در تجزیفه -1-5

 بکار ببرند. یدرستتولیل مساهل آماری این مفاهیم را به

 د.گیری در آمار را توضیح دهنمفاهیم و اصول نمونه -2-5
 د.گیری را بیان کننهای نمونهکاربرد هریک از روش -3-5
 بدانند. گیری و انواع آن رانمونه نووه -4-5

معه برآورد میانگین یک جا یتعداد نمونه الزو را برا -5-5

 تعیین کنند.
عیین برآورد نسبت یک جامعه ت یتعداد نمونه الزو را برا -6-5

 کنند.

 

 

 :ششمهدف کلی جلسه 

 و واریانس حدود اطمینان میانگین و نسبت آشنایی با مفهوو

 ، تفاوت میانگین و نسبت دو گروه یا جامعهجامعه

 :ششم اهداف ویژه جلسه

 رک مفهوو فاصله اطمینان برای میانگیند -1

 هوو فاصله اطمینان برای نسبتدرک مف -2

 رک مفهوو فاصله اطمینان برای اختالف دو میانگیند -3

 رک مفهوو فاصله اطمینان برای اختالف دو نسبتد -4

رک مفهوو فاصله اطمینان برای واریانس یک جامعه و نسبت دو د -5

 ریانسوا

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 تعریف برآورد و مفهوو آن را بیان كنند. -1-6
 را بیان كنند. یاو فاصله یاتعریف برآورد نقطه -2-6
را شر   جامعه ای برا  میانگینای و فاصلهبرآورد نقطه -3-6

 دهند.

را جامعه ای برا  نسبت ای و فاصلهمفهوو برآورد نقطه -4-6

 شر  دهند.
ای برا  میانگین را ای و فاصلهمواسبه برآورد نقطه -5-6

 انجاو دهند.
ا انجاو رای برا  نسبت ای و فاصلهمواسبه برآورد نقطه -6-6

 دهند.
ای میانگین یک جامعه نرمال تفسیر برآورد فاصله -7-6

 نمایند.
 ای نسبت یک جامعه تفسیر نمایند.برآورد فاصله -8-6

تفاوت دو ای برا  ای و فاصلهقطهمواسبه برآورد ن -9-6
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 میانگین را انجاو دهند.

 تفاوت دو نسبتای برا  ای و فاصلهمواسبه برآورد نقطه -10-6

 را انجاو دهند.

را  واریانس جامعهای برا  ای و فاصلهبرآورد نقطه -11-6

 شر  دهند.

را  واریانسای برا  ای و فاصلهمواسبه برآورد نقطه -12-6

 د.انجاو دهن
 

 :مفتههدف کلی جلسه 

آزمون فرضیه، آزمون تساوی میانگین و نسبت با یک آشنایی با 

 زدد ثابت.

 :متفه اهداف ویژه جلسه

 و توان آزمون و آزمون فرضیهآشنایی با مفهو-1

 شنایی با آزمون تساوی یک میانگین با زدد ثابتآ -2

 شنایی با آزمون تساوی یک نسبت با زدد ثابتآ -3

 :دانشجو قادر باشددر پایان 

 با مفاهیم اولیه آزمون فرض آشنا باشند. -1-7
 اشتباه نوع اول و دوو را ب ناسند. -2-7

 طریقه صویح فرضیه نویسی آماری را بدانند. -3-7
آزمون فرض برای مقایسه میانگین یک جامعه با یک زدد  -4-7

 فرضی را بدانند.
ها را ن فرضمساهل مختلف مرتبط با این دسته از آزمو -5-7

 ه حل آن باشند.بدرستی شناسایی کرده و قادر به
آزمون فرض برای مقایسه نسبت یک جامعه با یک زدد فرضی  -6-7

 را بدانند.

 

 :مهشتهدف کلی جلسه 

 زمون میانگین و نسبت در دو جامعه مستقلشنایی با آآ

 :مهشت اهداف ویژه جلسه

 مفهوو دو جامعه مستقل آشنایی با-1

دو  ف و آشنایی با آزمون اختال مقایسه آماری درک اهمیت -2

 میانگین

بین دو و آشنایی با آزمون اختالف  اری درک اهمیت مقایسه آم -3

 نسبت

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 تفاوت بین جوامع مستقل و وابسته را بدانند. -1-8

را شناخته و احتماالت مربوطه را مواسبه  tتوزیع  -2-8

 ند.نمای

 .كاربرد آزمون اختالف دو میانگین را بیان كند -3-8
 .درجه آزادی آزمون اختالف دو میانگین را مواسبه كند -4-8

آزمون اختالف دو میانگین را مواسبه   pooledواریانس  -5-8

 .كند

ها عه و دادهبرحسب نوع مطال pooled t-testكاربرد آزمون  -6-8

 .را بیان كند

 .آزمون اختالف دو میانگین را ناو ببرد هایفرضپیش -7-8
 .كاربرد آزمون اختالف دو نسبت را بیان كند -8-8
و  مفهوو خطا  معیار آزمون اختالف دو نسبت را شر  دهد -9-8

 مواسبه نمایند.

 .آزمون اختالف دو نسبت را انجاو دهد -10-8    

 

 :مهنهدف کلی جلسه 
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و نیز  جامعه وابسته دو در زمون اختالف میانگینشنایی با آآ

 های کمیبررسی ارتباط متغیر نووه

 :مهن اهداف ویژه جلسه

 فهوو جوامع وابستهمآشنایی با  -1

رک اهمیت و نووه انجاو آزمون اختالف دو میانگین در جوامع د -2

 وابسته

 شنایی با ضرایب همبستگی پیرسن و اسپیرمنآ -3

 :در پایان دانشجو قادر باشد

و آزمون فرض برای مقایسه میانگین در دو توانایی انجا -1-9

 جامعه وابسته را داشته باشند.
 كاربرد آزمون تي زوج را بیان كند -2-9

آزمون فرضیه طر  توقیقاتي با هدف جستجو  اختالف قبل  -3-9

 و بعد را بنویسد
 تي زوج را شر  دهد نمالك آزمو -4-9
 دمواسبه درجه آزادی آزمون تي زوج را انجاو ده -5-9

 مواسبه آزمون تي زوج را انجاو دهد -6-9

( dمواسبه میانگین و انوراف معیار اختالف دو متغیر ) -7-9

 را انجاو دهد

 تفسیر نتایج آزمون تي زوج را شر  دهد-8-9

اسپیرمن را مواسبه و تفسیر  وضرایب همبستگی پیرسن  -9-9

 نماید.

 

 :دهمهدف کلی جلسه 

ای کیفی در جوامع مستقل و یا هارتباط متغیر آشنایی با آزمون

 وابسته

 :دهم اهداف ویژه جلسه

و )درک اهمیت و نووه انجاو آزمون ارتباط دو متغیر اسمی   -1

 (یا رتبه ای 

رک اهمیت و نووه انجاو آزمون اختالف دونسبت در جوامع د -2

 وابسته

 آشنایی با ضریب توافق فی ، کرامر و... -3

 :در پایان دانشجو قادر باشد

را شناخته و احتماالت آن را   2 درای توزیع متغیر -1-01

 مواسبه نمایند.

جهت بررسی ارتباط بین دو متغیر را انجاو  2آزمون  -2-01

 دهند.

 شناخته و انجاو دهد.آزمون مک نمار را  -3-10

 

 :دهمیازهدف کلی جلسه 

 همبستگی بین دو صفت کمینووه مواسبه شدت آشنایی با 
 :دهمیاز هاهداف ویژه جلس

 شنایی با اهمیت بررسی همبستگی بین دو متغیر کمیآ -1

آشنایی با ضریب همبستگی خطی پیرسن و ضریب همبستگی  -2

 اسپیرمن

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 خهوصیات ارتباط بین دو متغیر كمي را ناو ببرد -1-11

 دننووه استفاده از نمودار پراكنش را شر  ده -2-11
 ندنپراكنش دو متغیر را رسم ك نمودار -3-11

و اسپیرمن ( rضریب پیرسون ) ،همبستگی بین دو صفت کمی -4-11

 را درک نموده و مواسبه نمایند.

 ندنآمده را تفسیر كدست( بهr)ضریب همبستگی پیرسون  -5-11
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 دو متغیرضریب همبستگی پیرسون ای برا  برآورد فاصله -6-11

 .دنكمي را مواسبه كن
توقیق مرتبط با آزمون همبستگي را بنویسد  هاییهفرض -7-11

. 
 .كاربرد آزمون همبستگي پیرسون را بیان كند -8-11

 

 :زدهمدواهدف کلی جلسه 

و مقایسات آشنایی با آنالیز واریانس یکطرفه )تک زاملی( .18

 پسین 
 :زدهمدوا اهداف ویژه جلسه

 و نووه مواسبه احتماالت مربوطه Fبا توزیع  آشنایی -1

 شنایی با پیش فرضهای الزو در آنالیز واریانس یکطرفهآ -2

 شنایی با نووه انجاو آنالیز واریانس یکطرفهآ -3

 برنامه ریزی شده ووه انجاو مقایساتنآشنایی با  -4

 میانگین ها )پسین(دودویی

 :در پایان دانشجو قادر باشد

انجاو آنالیز واریانس یکطرفه را در داده های  اهمیت -1-12

 به رشته خود درک نماید.مربوط 

 س یکطرفه را بهورت دستی انجاو دهد.آنالیز واریان -2-12

قایسات دودویی پس از معنی داری آنالیز واریانس م -12 -3

 یکطرفه را انجاو دهد.

 

 :سیزدهمهدف کلی جلسه 

با تکرار و بدون  زاملی دوطرفه )دوآشنایی با آنالیز واریانس 

 دوسطوی(زاملی ) Kتکرار ( و طرحهای 

 :سیزدهم اهداف ویژه جلسه

 آشنایی با نووه تولیل آنالیز واریانس دو زاملی -1

 زاملی Kآشنایی با طرحهای مراتب باالتر مانند  -2
 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

زاملی را انجاو  Kبطور زملی آنالیز واریانس دو زاملی و  -13-1

 داده و موارد استفاده را در رشته خود بیان نماید.

 

 

 

 :دهمچهارکلی جلسه  دفه

رگرسیون خطی ورگرسیون خطی ساده )دو متغیری( آشنایی با مفهوو

 چندگانه

 :دهمچهار اهداف ویژه جلسه

 اثر یک متغیر بر متغیر کمی دیگر آشنایی با اهمیت بررسی -1

تفسیر  ونووه مواسبه ضرایب در رگرسیون خطی آشنایی با  -2

 ضرایب

 گرسیون خطیایی با نووه آزمون ضرایب رنآش -3

 رگرسیون خطی چندگانه  آشنایی با-4

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 متغیر دیگر را مدلیک و یا چند ارتباط خطی یک متغیر کمی با  -1-14

 بندی نماید.

 مواسبه نماید.ضرایب رگرسیونی را  -2-14

 ضرایب رگرسیونی مواسبه شده را تفسیر نماید. -3-13
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 :پانزدهمهدف کلی جلسه 

 رگرسیون پروبیت و لوجیت آشنایی با مفهوو
 :پانزدهم اهداف ویژه جلسه

  ،وبیت، موارد استفادهمدلبندی رگرسیون پرآشنایی با نووه  -1

 برآوردو تفسیر ضرایب

مدلبندی رگرسیون لوجیت ، موارد استفاده، آشنایی با نووه  -2

 برآوردو تفسیر ضرایب

 :در پایان دانشجو قادر باشد

موارد اشاره شده را انجاو و نتایج زملی  قالب یک پرویه در  -1-15

 را تفسیر نماید.

 

 :انزدهمشهدف کلی جلسه 

معرفی مطالعات اپیدمیولوییک و شاخههای بهداشتی و معرفی اجمالی 

 Optimizationروشهای 
 :انزدهمش اهداف ویژه جلسه

 انواع مطالعات اپیدمیولوییکآشنایی با  -1

 ای بهداشتی و بار بیماریشاخههآشنایی با   -2

 simplexنظیر  Optimizationاجمالی روشهای آشنایی  -3
 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

در قالب یک پرویه  زملی موارد اشاره شده را انجاو و نتایج  -1-16

 را تفسیر نماید.

 

 :هفدهمهدف کلی جلسه 

 امتوان زملیتوویل پرویه ها و 
 :هفدهم اهداف ویژه جلسه

 مرور اشکاالت دان جویان در حل تمرینات مربوط به این درس -1

 :در پایان دانشجو قادر باشد

تمرین های مربوط به موتوای  درس را  حل نموده و تفسیرهای   -1-17

 مناسبی را از یافته های خود بیان نماید.

 

 منابع:

 یهامومد ک، ملک افضلی  ، نهاپتیان و. روشهای آماری و شاخ  -1

 .ویرایش پانزدهم و یا باالتر بهداشتی. 
2- Pharmaceutical experimental design,GA Lewis, D Mathieu, R Phan-Tan-

Luu – 1998.  
3- Pharmaceutical experimental design and interpretation,NA Armstrong, KC 

James – 2002. 
4- Pharmaceutical statistics: practical and clinical applications 
S Bolton, C Bon – 2009.  
 

 

 روش تدریس:

 بوردو استفاده از وایت  سخنرانی با اراهه پاورپوینت -1

 onlineاستفاده از دیتا و اینترنت  -2

 تمریننمونه ای حل  -3

 پرسش و پاسخ -4
 

 وسایل آموزشی :

 

 کامپیوتر، ویدهو پرویکتور، وایت بورد و ماییک
 

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=vwHMBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Pharmaceutical+Statistics&ots=e9YYrhjCnU&sig=TuOFGTwr1lzqEc2coa-hqFzQQzU
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 سنجش و ارزشیابی

سهم از نمره  روش آزمون 

کل)بر حسب 

 درصد(

 ساعت تاریخ

بخش 

 تئوری

حل  + کوهیز

تمرینات 

 کالسی 

بطور  15 ت ریوی

 مستمر

 

آزمون میان 

 ترو

جلسه  15 ت ریوی

 م نه

 

آزمون 

 پایان ترو

  - 60 ت ریوی

حضور فعال 

 در کالس

- 10 -  

بخش 

 عملی

امتوان 

 زملی

زملی با 

نرو 

 افزار

جلسه  80

 آخرکالس

 

حضور فعال 

 در کالس

- 20 -  

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 موقع سر کالس حضور مرتب و به -1

 ه از موبایل در کالس)خاموش نمودن آن(زدو استفاد -2

 م ارکت فعال در مباحث درسی -3

 تهیه و اراهه پرویه -4

 

 

 

 

                     نام و امضای مدیر گروه:           نام و امضای مدرس: 

 

  دکتر هاشمیان               دکتر افشین الماسی  

 

                                         تاریخ تحویل:                   

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول 

 دکتر حسینی

 

 ل:                        تاریخ ارسال :تحویتاریخ 
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                    یآمار یو کار با بسته ها یستیآمارز جدول زمانبندی درس

 یداروساز یعموم یدکتر انیمخاطبان: دانشجو

 8-10ها ساعت شنبه سه  روز و ساعت جلسه :

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 23/6/

95 

زلوو پزشکی  تعریف آمار، اهمیت آن در

 ....وو بهداشتی، متغیرها
دکتر  

 الماسی

دکتر   و پراکندگی های مرکزیشاخ  آشنایی با /30/6 2

 الماسی

 توزیع برنولی، ،درك مفهوو احتماالت /6/7 3

 ای و پوآسن توزیع دوجمله
 دکتر 

 الماسی

قضیه حد توزیع نرمال، شنایی با آ /13/7 4

 و...مرکزی 
دکتر  

 الماسی

تعریففف جامعففه، نمونففه، آشففنایی بففا  /20/7 5

 آن مفاهیم مرتبط با گیری و نمونه

 

دکتر  

 الماسی

حدود اطمینان  آشنایی با مفهوو /27/7 6

، و واریانس جامعه میانگین و نسبت

یا  تفاوت میانگین و نسبت دو گروه

 جامعه

دکتر  

 الماسی

آزمون فرضیه، آزمون تسفاوی آشنایی با  /4/8 7

 میانگین و نسبت 
دکتر  

 الماسی

و نسبت  نیانگیمتساوی با آزمون  ییآشنا /11/8 8

 در دو جامعه مستقل
دکتر  

 الماسی

 در زمون اخفتالف میفانگینشنایی با آآ /18/8 9

 همبستگیو  جامعه وابسته دو

 

دکتر  

 الماسی

هففای ارتبفاط متغیر آشنایی با آزمفون /25/8 10

 کیفی در جوامع مستقل و یا وابسته

 

دکتر  

 الماسی

همبسفتگی نووه مواسبه شدت آشنایی با  /2/9 11

 بین دو صفت کمی

 

دکتر  

 الماسی

آشنایی با آنالیز واریانس یکطرفه  /9/9 12

 و مقایسات پسین )تک زاملی(
دکتر  

 الماسی

طرفه دوبا آنالیز واریانس آشنایی  /16/9 13

با تکرار و بدون تکرار (  زاملی دو)

 زاملی )دوسطوی( Kو طرحهای 

دکتر  

 الماسی

 یخطف ونیبا مفهوو رگرسف ییآشنا .14 /23/9 14

 یخطفف ونی(و رگرسففیریففسففاده )دو متغ

 چندگانه

 

دکتر  

 الماسی

15 

 

و  تیپروب ونیبا مفهوو رگرس ییآشنا /30/9

 تیلوج
دکتر  

 الماسی

و  کیولوییدمیمطالعات اپ یمعرف /7/10 16

 یاجمال یو معرف یبهداشت یشاخهها

 Optimization یروشها

دکتر  

 الماسی

 - امتوان زملی /14/10 17

 


