
 

 
 گزٍُ آهارسیغتی ٍ اپیذهیَلَصی –                                        داًؾکذُ تْذاؽت 

 

 
 

آهبر زیستی هقذهبتی : ًبم درس 

       

 2   :تعذاد ٍاحذ

 عولی  –ًظری  

یک ترم : هذت زهبى ارائِ درس   MPH: رضتِ 

    -:پیص ًیبز 

 گزٍُ آهار سیغتی ٍ اپیذهیَلَصی: هسئَل برًبهِ 

 

:  اّذاف کلی 

ّذف کلی از ارائِ ایي درس آضٌبئی ٍ افسایص آگبّی داًطجَیبى ًسبت بِ هفبّین ریل   

:                هی ببضذ
  هقذهِ ٍ  هفاّین اٍلیِ( 1

ؽاخـ ّا، جذاٍل تَسیغ فزاٍاًی، ًوَدارّا : آهار تَفیفی( 2

احتواالت ( 3

تَسیغ ّای آهاری ( 4

 رٍػ ّای ًوًَِ گیزی (5

 تَسیغ ّای ًوًَِ گیزی (6

تزآٍرد -  آهار اعتٌثاعی (7

   آسهَى فزضیِ– آهار اعتٌثاعی (  8

 ( SPSS ) یادگیزی حل توزیٌات تا هاؽیي حغاب ٍ یک ًزم افشار آهاری – کار ػولی (9

 ٍ اًجام پزٍصُ تا ًزم افشار آهاری              

 

: اّذاف اختصبصی * 

 

هقذهِ ٍ هفبّین اٍلیِ  □

 :داًطجَ ببیذ بتَاًذ 

 تؼزیف آهار را تیاى کٌذ 

 فزق تیي جوؼیت ٍ ًوًَِ را ؽزح دّذ 

 فزق تیي آهار تَفیفی ٍ اعتٌثاعی را  تیاى کٌذ 

 اًَاع هتغیز ّا را تؾٌاعذ 

 تزای ّز هتغیز هقیاط اًذاسُ گیزی آى را هؼیي کٌذ 

: آهبر تَصیفی □

 : داًطجَ ببیذ بتَاًذ

  تفغیز ّز یک را ؽزح دّذ  (هیاًگیي، هیاًِ، هذ)اًَاع ؽاخـ ّای هزکشی ٍ 

  را تا هاؽیي حغاب هحاعثِ کٌذ (هیاًگیي، هیاًِ، هذ)اًَاع ؽاخـ ّای هزکشی 

  را ؽزح دّذ (داهٌِ تغییزات ، اًحزاف هؼیار ، ٍاریاًظ)اًَاع ؽاخـ ّای پزاکٌذگی 

  را تا هاؽیي حغاب هحاعثِ کٌذ (داهٌِ تغییزات ، اًحزاف هؼیار ، ٍاریاًظ)اًَاع ؽاخـ ّای پزاکٌذگی 

 تؼزیف فذکْا ٍ چارک ّا راتذاًذ ٍ آى ّا را هحاعثِ کٌذ 

  (تْیِ جذٍل تَسیغ فزاٍاًی )دادُ ّا را تِ عَر هٌاعة گزٍُ تٌذی ًوایذ 

 ًوَدار هٌاعة تزای ّز ًَع هتغیز را تؾخیـ دّذ 

  (...ًوَدار عتًَی، دایزُ ای، چٌذ ضلؼی، ّیغتَگزام، )ًوَدار هٌاعة تزای ّز ًَع هتغیز را رعن کٌذ 

 ؽاخـ ّای هزکشی ٍ پزاکٌذگی را تزای جذٍل تَسیغ فزاٍاًی هحاعثِ ًوایذ 



 هیاًگیي ٍسًی را تفغیز ٍ هحاعثِ ًوایذ 

 

 هقذهبت احتوبل □

 :داًطجَ ببیذ بتَاًذ

  را ؽزح دّذ (ًظزی، تجزتی، ؽخقی)اًَاع احتوال 

 فضای ًوًَِ ای ٍپیؾاهذ را ؽزح دادُ ٍ هغائل هزتثظ را حل کٌذ 

  را تیاى ٍ هغائل هزتثظ را حل کٌذ  (قَاًیي اجتواع، اؽتزاک، اعتقالل،  ؽزعی، تیش )قَاًیي احتوال 

  حغاعیت، ٍیضگی، ارسػ اخثاری هثثت ٍ هٌفی در تغت ّای غزتالگزی را تا اعتفادُ اس قاًَى تیش هحاعثِ کٌذ

 

تَزیع ّبی آهبری  □

: داًطجَ ببیذ بتَاًذ 

 هتغیز تقادفی را تؼزیف ًوایذ 

  را تزای ّز هغالِ تؼییي کٌذ (جذٍل تَسیغ احتوال)تاتغ چگالی هتغیز تقادفی 

 اهیذ ریاضی ٍ ٍاریاًظ را تزای هتغیز ّای گغغتِ تا اعتفادُ اس تاتغ چگالی هحاعثِ کٌذ 

 تَسیغ ّای دٍجولِ ای ٍ پَآعي را تؾٌاعذ ٍ هغائل هزتَعِ را حل ًوایذ 

 خَاؿ تَسیغ ًزهال را تؾزیح کٌذ 

 اس جذٍل تَسیغ ًزهال اعتاًذارد تزای حل هغائل تَسیغ ًزهال اعتفادُ کٌذ 

 هغائل احتوال ٍ هغائل کارتزدی تَسیغ ًزهال را حل ًوایذ 

 اس تقزیة ًزهال تزای حل هغائل تَسیغ دٍجولِ ای ٍ پَآعي اعتفادُ ًوایذ 

 

 ًوًَِ گیری □

: داًطجَ ببیذ بتَاًذ 

 دالئل ًوًَِ گیزی را تیاى کٌذ 

 ٍیضگی ّا ٍ خافیت ًوًَِ را تزای اعتٌثاط هؼتثز تؾزیح ًوایذ 

  را  ؽزح دّذ (تقادفی عادُ، عیغتواتیک، عثقِ ای، خَؽِ ای، چٌذ هزحلِ ای)رٍؽْای ًوًَِ گیزی 

  رٍػ ًوًَِ گیزی هٌاعة تزای ّز هغالِ را اًتخاب کٌذ 

 

 برآٍرد – آهبر استٌببطی □

: داًطجَ ببیذ بتَاًذ 

 تَسیغ هیاًگیي ّای ًوًَِ ای ٍ ًغثت را ؽزح دادُ ٍ جذٍل تَسیغ آى را تزای ّز هغالِ تؾکیل دّذ  

 قضیِ حذ هزکشی ٍ اعتفادُ اس آى را را ؽزح دّذ 

  تَسیغtرا تؾٌاعذ   

 فافلِ اعویٌاى تزای یک هیاًگیي ٍ یک ًغثت جاهؼِ را هحاعثِ کٌذ  

 حجن ًوًَِ السم تزای تزآٍرد یک هیاًگیي ٍ یک ًغثت را هحاعثِ ًوایذ 

 

 آزهَى فرضیِ – آهبر استٌببطی □

:  داًطجَ ببیذ بتَاًذ

 تیاى کٌذ هفَْم فزضیِ ٍ اًَاع آى را 

 هفَْم خغای ًَع اٍل ٍ دٍم را ؽزح دّذ 

 هزاحل اًجام یک آسهَى آهاری را تؾزیح ًوایذ 

  هالک  – هقایغِ هیاًگیي یک جاهؼِ تا یک ػذد "هغائل آسهَى آهاری  Z ٍ t"را حل ٍ تفغیز ًوایذ   

  هفَْم هقذار -pرا تیاى ٍ آى را هحاعثِ کٌذ  

  هالک  – هقایغِ ًغثت یا هیشاى در یک جاهؼِ تا یک ػذد "هغائل آسهَى آهاری Z"را حل ٍ تفغیز ًوایذ   

  هالک – هقایغِ دٍ هیاًگیي در دٍ جوؼیت هغتقل "هغائل آسهَى آهاری tٍ ’ t"را حل ٍ تفغیز ًوایذ   



  هالک – هقایغِ دٍ هیاًگیي در دٍ جوؼیت ٍاتغتِ "هغائل آسهَى آهاری Paired t- test " را حل ٍ تفغیز  

 ًوایذ

  هالک – هقایغِ دٍ ًغثت  در دٍ جوؼیت هغتقل "هغائل آسهَى آهاری t"را حل ٍ تفغیز ًوایذ   

  را حل ٍ تفغیز ًوایذ" هالک هجذٍر کای– ٍاتغتگی دٍ هتغیز کیفی "هغائل آسهَى آهاری   

  حجن ًوًَِ السم را تزای هغالؼِ ٍ اًجام فزضیِ ّا تؼییي ًوایذ 

 

 کبر عولی □

: داًطجَ ببیذ بتَاًذ 

 اس هاؽیي حغاب در حل هغائل آهاری اعتفادُ ًوایذ 

  اس یک ًزم افشار آهاری( هثلSPSS ) در هحاعثات، تحلیل دادُ ّا ٍ اًجام پزٍصُ اعتفادُ ًوایذ 

 

:  رٍش آهَزش 
اًجام  (پزٍصکتَر در فَرت ٍجَد-اٍرّذ، ٍیذئَ)آهَسػ ًظزی تِ رٍػ عخٌزاًی ٍ تا تْزُ گیزی اس ٍعائل کوک آهَسؽی        

هی گیزد 

     آهَسػ ػولی کارتزد هاؽیي حغاب در کالط درط  

    آهَسػ ػولی ًزم افشار آهاری تا ٍیذئَپزٍصکتَر در کالط در ط ٍ  یادگیزی هْارت ػولی در آسهایؾکاُ 

    کاهپیَتز   

 

ضرائط اجرا ء  

  (یب داًطکذُ هربَطِ)اهکبًبت آهَزضی بخص *  

  کالط درط 

  (پزٍصکتَر-اٍرّذ، ٍیذئَ)ٍعائل ٍ تغْیالت کوک آهَسؽی 

آهَزش دٌّذُ  *  

 اػضاء ّیات ػلوی گزٍُ آهار سیغتی ٍ اپیذهیَلَصی 

 

هٌببع اصلی درس  

  آهار سیغتی هقذهاتی. دکتز سارع، ًجف 

 (تزجوِ)افَل ٍ رٍؽْای آهار سیغتی . دکتز آیت اللْی، عیذ هحوذ تقی 

 رٍؽْای آهار سیغتی ٍ ؽاخـ ّای تْذاؽتی. دکتز هحوذ ، دکتز هلک افضلی 

  راٌّوایSPSS 

ارزضیببی 

ًحَُ ارزضیببی  *  

  (حل هغائل ) اًجام تکالیف 

 اهتحاى کتثی  

  ُاًجام یک یا دٍ  پزٍصُ آهاری کَچک تزًاهِ ریشی ؽذ  

 

ًحَُ هحبسبِ ًورُ کل *  

  ( ًوز1ُ)کل ًوزُ % 5تکلیف 

   ( ًوز6ُ)کل ًوزُ   %30اهتحاى هیاى تزم 

   ( ًوزُ 11)کل ًوزُ   %55اهتحاى ًْائی 

  ُ( ًوزُ 2)کل ًوزُ % 10پزٍص  

هقررات  * 

 

  ًَفر40حذ اکثر داًطج  

  10حذاقل ًورُ قبَلی   



   جلس4ِحذاکثر تعذاد دفعبت هجبز غیبت در کالس  

 

 آهبر زیستی هقذهبتیجذٍل زهبًبٌذی درس 

 

سبعت سرفصل هطبلب 

ارائِ  

رٍش ارزضیببی  اهکبًبت هَرد ًیبز  هٌببع درسی  ًحَُ ارائِ  

  عخٌزاًی  2هقذهِ ٍ  هفاّین اٍلیِ 

  پزعؼ ٍ پاعخ

اٍرّذ هٌاتغ افلی درط 

ٍیذئَپزٍصکتَر 

 -

ؽاخـ ّا، : آهار تَفیفی

جذاٍل تَسیغ فزاٍاًی، ًوَدارّا 

4  عخٌزاًی  

  پزعؼ ٍ پاعخ

اٍرّذ هٌاتغ افلی درط 

ٍیذئَپزٍصکتَر 

 

پزعؼ ٍ پاعخ 

احتواالت 

  

 

4  عخٌزاًی  

  پزعؼ ٍ پاعخ

اٍرّذ هٌاتغ افلی درط 

ٍیذئَپزٍصکتَر 

پزعؼ ٍ پاعخ 

تَسیغ ّای آهاری 

 

2  عخٌزاًی  

  پزعؼ ٍ پاعخ

اٍرّذ هٌاتغ افلی درط 

ٍیذئَپزٍصکتَر 

پزعؼ ٍ پاعخ 

رٍػ ّای ًوًَِ گیزی 

 

2  عخٌزاًی  

  پزعؼ ٍ پاعخ

اٍرّذ هٌاتغ افلی درط 

ٍیذئَپزٍصکتَر 

پزعؼ ٍ پاعخ 

  عخٌزاًی  2تَسیغ ّای ًوًَِ گیزی 

  پزعؼ ٍ پاعخ

اٍرّذ هٌاتغ افلی درط 

ٍیذئَپزٍصکتَر 

 

پزعؼ ٍ پاعخ 

تزآٍرد - آهار اعتٌثاعی 

 

2  عخٌزاًی  

  پزعؼ ٍ پاعخ

اٍرّذ هٌاتغ افلی درط 

ٍیذئَپزٍصکتَر 

پزعؼ ٍ پاعخ 

  عخٌزاًی  4   آسهَى فزضیِ–آهار اعتٌثاعی 

  پزعؼ ٍ پاعخ

اٍرّذ هٌاتغ افلی درط 

ٍیذئَپزٍصکتَر 

پزعؼ ٍ پاعخ 

 یادگیزی اعتفادُ اس –کار ػولی 

هاؽیي حغاب ٍ یک ًزم افشار 

آهاری 

2   هاؽیي حغاب ًزم   ػولی

 SPSSافشار 

 

پزعؼ ٍ پاعخ 

 اعتفادُ اس  یک ًزم –کار ػولی 

افشار آهاری 

4  عخٌزاًی  

  پزعؼ ٍ پاعخ

پزعؼ ٍ پاعخ آسهایؾگاُ کاهپیَتز هٌاتغ افلی درط 

 توزیي تا  ًزم افشار –کار ػولی 

آهاری 

10  عخٌزاًی  

  پزعؼ ٍ پاعخ

پزعؼ ٍ پاعخ آسهایؾگاُ کاهپیَتز هٌاتغ افلی درط 

  عخٌزاًی  13 اًجام پزٍصُ –کار ػولی 

  پزعؼ ٍ پاعخ

- آسهایؾگاُ کاهپیَتز هٌاتغ افلی درط 

 


