باسمه تعالی
داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحد ضْرمرد – داًطگدُ علَم پسضنی
طرح درس – گرٍُ هاهایی

ًام درس :آهار حیاتی

تؼذاد ٍاحذٍ 1/5:احد ًظزی ٍ 0/5احد عولی
کذ درس53100312 :

هقطغ :كارضٌاسی هاهایی
پيص ًياز :اصَل اپیدهیَلَصی ٍ هبارسُ با بیواری ّا
هذرس :خاًن ضاكزیاى
ّدف ملی:
آضٌایی تا هفَْم آهار تَصيفی ٍ رٍضْای ًوًَِ گيری ،آضٌایی تا یک ًرم افسار آهاری  ،آضٌایی تا هفَْم
احتوال  ،آضٌایی تا هفَْم هتغيرّای تصادفی گسستِ ٍ پيَستِ ٍ ترخی از اًَاع آًْا ،آضٌایی تا هفَْم
ترآٍرد ًقطِ ای ٍ فاصلِ ای ٍ رٍضْای هحاسثِ آًْا ترای هياًگيي ًسثت جاهؼِ
اّداف ٍیژُ عیٌی:
داًطجَ تایذ در پایاى ایي ترم تایذ:
-

هفاّين اساسی آهار ٍ کارترد آى در رضتِ خَد را تذاًذ.

-

هتغيرّایی را کِ در طرح تحقيقاتی هَرد ًظر اً ذازُ گيری خَاّذ ضذ ،ضٌاسایی ًوایذ.

 یک گرٍُ دادُ را در جذٍل خالصِ ًوایذ ٍ ًوَدارّای آى را رسن کٌذ ٍ قادر تِ هحاسثِ ضاخص ّایهرکسی ٍ پراکٌذگی تاضذ.
-

اًَاع رٍضْای ًوًَِ گيری ٍ تذست آٍردى حجن ًوًَِ را ترای یک هتغير کوی ٍ یک صفت کيفی تذاًذ.

-

هراحل هختلف تْيِ پرسطٌاهِ را تياى کٌذ.

-

قَاًيي جوغ ٍ ضرب ،هفاّين فاکتَریل ،ترکية ،تثذیل ٍ تؼریف احتوال را یاد گرفتِ تاضذ.

-

هتغير تصادفی را فْويذُ تاضذ ٍ گسستِ ٍ پيَستِ تَدى آى را تطخيص دّذ.

-

تَزیغ ّای دٍ جولِ ای ،فَق ٌّذسی ،پَاسَى ٍ ًرهال را یاد گرفتِ تاضذ ٍ هَارد کارترد آًْا را تذاًذ.

 ترآٍرد ًقطِ ای ٍ فاصلِ ای را تؼریف کٌذ.-

حذٍد اطويٌاى ترای هياًگيي را تا هؼلَم تَدى یا هؼلَم ًثَدى ٍاریاًس را هحاسثِ ًوایذ.

 حذٍد اطويٌاى ًسثت در یک جاهؼِ را هحاسثِ کٌذ.-

آزهَى فرضيِ ضاهل :اضتثاُ ًَع اٍل ٍ دٍم ،تساٍی هياًگيي جاهؼِ تا یک ػذد ثاتت ،تساٍی ًسثت یک جاهؼِ تا یک
ػذد ثاتت ،تساٍی دٍ هياًگيي ،تساٍی دٍ ًسثت را تتَاًٌذ تَضيح دٌّذ.

 ارتثاط تيي آزهَى فرضيِ ٍ حذٍد اػتواد را ضرح دٌّذ.-

استفادُ از تَزیغ کای دٍ در آزهَى استقاللّ ،وگٌی ٍ ًيکَیی ترازش را تذاًٌذ.

 هفَْم رگرسيَى ٍ ضریة ّوثستگی پيرسَى تتَاًذ از جذٍل ّای ًرهال استاًذارد ،تَزیغ ، tدٍجولِ ای ٍ پَاسَى استفادُ کٌذ. -تا استفادُ از ًرم افسار  SPSSدر رٍضْای آهار تَصيفی ٍ تحليلی آضٌا ضًَذ.

تنالیف ٍ ٍظایف داًطجَیاى:
حضَر تِ هَقغ ٍ فؼال سر کالس ،رػایت ًظن ٍ جَ هطلَب کالس ،هطارکت در پرسص ٍ پاسخ ّای
کالسی،پاسخ تِ سَاالت ضفاّی ٍ کَئيس ّا ،حضَر در اهتحاى ػولی ٍ پایاى ترم ،ارائِ پرٍشُ
رٍش تدریس:
سخٌراًی – پرسص ٍ پاسخ ٍ جوغ تٌذی ،حل هثال ٍ توریي ،حضَر در سایت کاهپيَتر ٍآهَزش یک ًرم افسار آهاری
ٍسایل آهَزضی:
ٍایت ترد – هاشیک – دیتا – پرٍشکتَر ٍ کاهپيَتر –ترگِ ّای چاپی –کتاب
ًحَُ ارزضیاتی:
پرسص ّای تصادفی در طَل جلسِ کالسی –حل توریي –اهتحاى ّای دٍرُ ای تصَرت کَئيس -ارزیاتی تطخيصی
–پرٍشُ ػلوی (تا استفادُ از ًرم افسار آهاری) -اهتحاى پایاى ترم
ًحَُ هحاسثِ ارزضياتی:

رٍش ارزضياتی

درصذ ًورُ

آزهَى هياى ترم

02

فؼاليتْای کالسی

02

آزهَى پایاى ترم

02

هقررات:
-

حداقل ًوزُ قبَلی 10

-

تعداد دفعات غیبت هَجِ در كالس  3جلسِ ،در صَرت غیبت بیص اس سقف تعییي ضدُ درس هزبَطِ حذف خَاّد ضد.
هٌاتع:
-

اصَل ٍ رٍش ّای آهار سیستی :دكتز آیت الْی

-

آهار سیستی:بْزام طارهی ٍبْزام ضیغوی (اًتطارات پیام ًَر)

-

هفاّین آهار ٍ احتواالت:دكتز عبدالوجید رضایی (ًطز هطْد)

-

رٍش آهاری ٍ ضاخص ّای بْداضتی :دكتز كاظن هحود

-

آهار ٍ ضاخص ّای حیاتی  :دكتز هلک افضلی

-

رٍش تحقیق در علَم پشضکی  :دكتز عشیشی

-

رٍش ّای تحقیق ٍ كاربزد آى  :دكتز صادقی

-

رٍش ّای آهاری در علَم تحقیقی  :دكتز ضزیعتوداری

 -كاربزد  spssدرتحقیقات علَم پشضکی  :هحود فطاركی  ،سْیال كَش

بسمه تعالی
داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحد ضْرمرد – داًطندُ علَم پسضنی
طرح درس – گرٍُ هاهایی

ًام درس :آمار حیاتی

هدرس :خانم شاکریان

تعداد ٍاحد 0 :

جلسِ

هَضَع تدریس

1

اّویت آهاردرتحقیقات پسضنی – تعاریف جاهعِ ٍ ًوًَِ ،هفَْم ٍ اّویت ًوًَِ تصادفی ،رٍضْاي ًوًَِ ترداري هثتٌی تر احتوال
(سادُ ،طثقِ اي ،خَضِ اي ٍ سیستواتیل)ٍخصَصیات یل ًوًَِ خَب – هطنالت سرضواري – رٍضْاي جوع آٍري دادُ ّا

2

اًَاع هتغیر (هَضَع هَردهطالعِ)  -دستِ تٌدي دادُ ّاي میفی  ،موی گسستِ ٍموی پیَستِ – -تَضیح ستًَْاي جدٍل – توریي

3

هرٍر هطالة

4

طرزرسن ًوَدارّاي هیلِ اي ٍ  ،دایرُ اي ٍّ ،یستَگرام ٍ چٌدترفراٍاًی – هعرفی ًوَدارًرهال (طثیعی) – مطیدگی (چَگلی )
ًوَدار  -توریي

5

ضاخصْاي آهاري (هرمسي) تیاى هفَْم ٍهحاسثِ هیاًِ ٍاًَاع هیاًگیي (ٌّدسی  ،حساتی  ،تَافقی)  -تعریف ٍهحاسثِ هد( دردادُ
ّاي میفی ،موی گسستِ ٍپیَستِ) -توریي

6

ضاخصْاي آهاري (هرمسي ٍپرامٌدگی)تیاى داهٌِ تغییرات  ،هیاًگیي اًحرافْا ٍ ،اریاًس  ،اًحراف هعیارٍضریة تغییرات – تیاى
تْتریي ضاخص پرامٌدگی درهقایسِ پرامٌدگی دادُ ّا دردًٍوًَِ تاهتغیرّاي هتفاٍت – پرامٌدگی دریل هٌحٌی ًرهال – توریي

7

ضرٍع تحث احتوال – تیاى اصل ضرب ٍاصل جوع  ،ترمیة ٍتثدیل ( جایگطت) – تعریف فضاي ًوًَِ اي ٍپیطاهد – تعریف احتوال –
پیطاهدّاي حتوی ٍغیرهوني – ترمیة پیطاهد ّا(هتون  ،اضتراك ٍاجتواع پیطاهدّا) پیطاهدّاي ًاسازگار  -احتوال ضرطی –
پیطاهدّاي هستقل – تفنیل فضاي ًوًَِ اي تِ چٌدپیطاهدٍفرهَل تیس  -توریي

8

آزهایص ترًَلی (هَفقیت ٍضنست ) تیاى تَزیع دٍجولِ اي تعٌَاى تعوین آزهایص ترًَلی – تَزیع فَق ٌّدسی -تَزیع پَاسي
تقریة تَزیع دٍجولِ اي تاتَزیع پَاسي -توریي

9

استفادُ ازجدٍل ٍ Zتیاى تَزیع ًرهال – تثدیل تَزیع ًرهال تِ ًرهال استاًدارد  -تقریة تَزیع ًرهال تراي تَزیع دٍجولِ اي -
توریي

11

تَزیع ًوًَِ اي هیاًگیي ٍ ًسثت (قضیِ حد هرمسي) -حدٍد اعتواد در ترآٍرد هیاًگیي ًٍسثت -توریي

11

آزهَى فرضیِ ضاهل :اضتثاُ ًَع اٍل ٍ دٍم ،تساٍي هیاًگیي جاهعِ تا یل عدد ثاتت ،تساٍي ًسثت یل جاهعِ تا یل عدد ثاتت،
تساٍي دٍ هیاًگیي  ،تساٍي دٍ ًسثت -توریي

12

اداهِ جلسِ قثل -ارتثاط تیي آزهَى فرضیِ ٍ حدٍد اعتواد -توریي

13

استفادُ از تَزیع ماي دٍ در آزهَى استقاللّ ،وگٌی ٍ ًینَیی ترازش -توریي

14

هفَْم رگرسیَى ٍ ضریة ّوثستگی پیرسَى -توریي

15

آضٌایی تا استفادُ از ًرم افسار  SPSSدر رٍضْاي آهار تَصیفی ٍ تحلیلی

16

آضٌایی تا استفادُ از ًرم افسار  SPSSدر رٍضْاي آهار تَصیفی ٍ تحلیلی  -اداهِ جلسِ قثل

