
 1 

 بسمه تعالي

  طرح درس آمار حياتي
******************************  

  واحد نظري  2  : تعداد واحد                         آمار حياتي  : نام درس

  حسين كوشاور   : مدرس                 پرستاري  كارشناسي :  قطعم

  )ساعت 34جمعاً (ساعت نظري در هفته  ، دويك ترم   : ه درسئمدت زمان ارا

  :اهداف كلي آموزشي
  . از آنها استفاده مي شود  پزشكي -بهداشتي  -پرستاريآشنايي دانشجويان با روشهاي آماري كه در تحقيقات 

  آشنايي با روشهاي آمار توصيفي) الف

  آشنايي با روشهاي آماراستنباطي) ب

  :اهداف اختصاصي

  آمار توصيفي آشنايي با روشهاي ) الف 

  :ا مفاهيم اوليهتعاريف و آشنايي ب - 1
 :دانشجو بايد پس از ارائه اين قسمت بتواند

  .جامعه مورد مطالعه را در يك پژوهش تعريف نمايد −

 .را تشخيص دهد) اسمي، ترتيبي، فاصله اي، نسبتي( انواع متغير ها  −

 .را تشخيص دهد)) پيوسته و گسسته(كيفي و كمي( انواع متغير ها  −

  .را تشخيص دهد) مخدوش كننده، زمينه ايمستقل، وابسته، ( انواع متغير ها  −

  گروه بندي و توزيع داده ها  - 2
  :دانشجو بايد پس از ارائه اين قسمت بتواند

 .انواع متغير ها را گروه بندي كرده و آنها را در جدول توزيع فراواني نشان دهد −

  .در جداول توزيع فراواني، درصد و فراواني نسبي و تجمعي را محاسبه نمايد −

  نمودار هاي آماري  - 3
  :دانشجو بايد پس از ارائه اين قسمت بتواند

  .تشخيص متغير مربوطه رسم نمايد باانواع نمودار هاي مختلف توزيع فراواني را  −

  شاخص هاي آماري - 4
  :دانشجو بايد پس از ارائه اين قسمت بتواند

وه از داده هاي جمع آوري شده، آنها را محاسبه در يك گرورا تعريف كرده ) مد، ميانه، ميانگين(مفاهيم متغيرهاي مركزي  −

 .نمايد

را تعريف كرده و در ) دامنه تغييرات، ميانگين انحرافات، واريانس، انحراف معيار، ضريب تغييرات(مفاهيم متغير هاي پراكندگي  −

 .يك گروه از داده هاي جمع آوري شده آنها را محاسبه نمايد

 .چوله به چپ و قرينه را رسم كرده و خصوصيت آنها را بيان نمايد شكل تقريبي توزيع هاي چوله به راست، −

  احتماالت - 5
  :دانشجو بايد پس از ارائه اين قسمت بتواند 

 .را حل نمايد )احتمال حاصل جمع، احتمال حاصل ضرب، احتمال شرطي( مسائل و محاسبات ساده احتماالت −

  .را حل نمايد) سونپوا، و آزمايشات تكراري  دوجمله اي(توزيع هاي احتمالي  حاسبات سادهمسائل و م −
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  توزيع نرمال و خواص آن - 6
  :نشجو بايد پس از ارائه اين قسمت بتوانددا

 .شكل تقريبي توزيع نرمال را رسم كرده و خواص عمومي آن را بيان نمايد −

 .شكل تقريبي توزيع نرمال استاندارد را رسم كرده و خواص عمومي آن را بيان نمايد −

 .مقدار سطح توزيع هاي نرمال را در فواصل مختلف محاسبه نمايد ،  )z(اده از جدول سطح زير منحني نرمال استاندارد با استف −

 .حد طبيعي اندازه گيري هاي بيولوژيك را محاسبه نمايد −

  نمونه گيري - 7
  :دانشجو بايد پس از ارائه اين قسمت بتواند

 .ش هاي مختلف نمونه گيري را بيان نمايدمفاهيم جامعه و نمونه و لزوم نمونه گيري و رو −

 .با درصد اطمينان معيني بتواند ميانگين جامعه را از روي نمونه برآورد نمايد −

 .با درصد اطمينان معيني بتواند نسبت جامعه را از روي نمونه برآورد نمايد −

 .نمونه را براي برآورد ميانگين يك جامعه محاسبه نمايد) اندازه(حجم  −

 .نمونه را براي برآورد نسبت ميانگين يك جامعه محاسبه نمايد) هانداز(حجم  −

  

  استنباطير آشنايي با روشهاي آما) ب

  آزمون فرضيه در مورد يك ميانگين - 1
  :بايد بتواند پس از ارائه اين قسمتو جدانش

  . م دهدانجا  t  و توزيع  z  آزمونهاي فرضيه درمورد يك ميانگين را با استفاده از توزيع            -

  ميانگين دوآزمون فرضيه در مورد  -2 
  :بايد بتواند پس از ارائه اين قسمتو جدانش

  . انجام دهد   t  و توزيع  z  آزمونهاي فرضيه در مورد تفاوت دو ميانگين را با استفاده از توزيع     

 . م دهدانجا  t  آزمون فرضيه در مورد نمونه هاي زوج را با استفاده از توزيع             -

  آزمون فرضيه نسبت در جامعه - 3
  :بايد بتواند پس از ارائه اين قسمتو جدانش

  . آزمون فرضيه در مورد يك نسبت را انجام دهد            -

  . آزمون فرضيه در مورد تفاوت دو نسبت را انجام دهد            -

  آناليز واريانس - 4
  :بايد بتواند پس از ارائه اين قسمتو جدانش

  . آناليز واريانس يك طرفه را انجام دهد            -

 .مقايسه ساده دو ميانگين را با استفاده از نتايج آناليز واريانس يك طرفه انجام دهد            -

  .طرفه را انجام دهددو  آناليز واريانس             -         

   و رگرسيون آناليز همبستگي - 5
  :بايد بتواند پس از ارائه اين قسمتو جدانش

 . همبستگي پيرسون در حل مسايل آماري استفاده كند ضريبهمبستگي خطي را توضيح دهد و از            -

  . رگرسيون خطي ساده را بدست آورد معادله            -

  بستگي بين صفات - 6
  :بايد بتواند پس از ارائه اين قسمتو جدانش

  . دهدت در جداول توافقي را انجام فآزمون مستقل بودن دو ص          -

  .آزمون دقيق فيشر را انجام دهد            -
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  : ارزشيابي
  .و سئواالت مفهومي كوتاه جواب به صورت كتبي انجام مي گيردامتحان پايان ترم به صورت حل مسئله             -

  :مقررات
  . مقررات آموزشي در مورد حضور در كالسهاي درس و امتحان مطابق با آئين نامه هاي آموزشي مي باشد -

  

 

  جدول زمانبندي ارائه درس آمار حياتي كارشناسي تغذيه

  

 موضوع جلسه

  تعاريف و آشنايي با مفاهيم اوليه 1
 جامعه آماري ، داده هاي آماري  −

 ) اسمي، ترتيبي، فاصله اي، نسبتي( انواع متغير ها  −

 ))پيوسته و گسسته(كيفي و كمي( انواع متغير ها  −

 ) خدوش كننده، زمينه ايمستقل، وابسته، م( انواع متغير ها  −

 گروه بندي و توزيع داده ها   2

 جدول توزيع فراواني −

  درصد و فراواني نسبي و تجمعي −

 نمودار هاي آماري   3

 نمودار ستوني −

 نمودار دايره اي −

 نمودار چند بر يا چند گوش −

 هيستوگرام −

 نمودار خطي −

  نمودار پراكنش −

 شاخص هاي آماري  4

  ) يانگينمد، ميانه، م(متغيرهاي مركزي  −

 )دامنه تغييرات، ميانگين انحرافات، واريانس، انحراف معيار، ضريب تغييرات(متغير هاي پراكندگي  −

  شكل تقريبي توزيع هاي چوله به راست، چوله به چپ و قرينه و خصوصيت آنها −

 احتماالت  5

  )احتمال حاصل جمع، احتمال حاصل ضرب، احتمال شرطي(مسائل و محاسبات ساده احتماالت  −

  )دوجمله اي و آزمايشات تكراري ، پواسون(مسائل و محاسبات ساده توزيع هاي احتمالي  −

  توزيع نرمال و خواص آن  6
 توزيع نرمال و خواص عمومي آن  −

 توزيع نرمال استاندارد و خواص عمومي آن  −

  و محاسبه سطح توزيع هاي نرمال در فواصل مختلف) z(سطح زير منحني نرمال استاندارد  −

  يعي اندازه گيري هاي بيولوژيك حد طب −
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 نمونه گيري  7

 و روش هاي مختلف نمونه گيري  ،لزوم نمونه گيري ،نمونه مفهوم −

 ميانگين جامعه از روي نمونه  بر آورد −

 جامعه از روي نمونه در نسبتبرآورد  −

 نمونه براي برآورد ميانگين يك جامعه ) اندازه(حجم  −

  يك جامعه  در نمونه براي برآورد نسبت) اندازه(حجم  −

  و امتحان ميان ترم) آمار توصيفي(مرور مطالب تدريس شده   8

  

9 

  فرضيه آماري و روش آزمون آن

  آزمون فرضيه در مورد يك ميانگين 
  .يك ميانگين با يك عدد مشخص وقتي واريانس جامعه معلوم باشد تفاوتآزمون فرضيه             -

 . وقتي واريانس جامعه نامعلوم باشدبا يك عدد مشخص  يك ميانگين تفاوت آزمون فرضيه            -

10  

 

  آزمون فرضيه در مورد دو ميانگين 
  z  آزمون فرضيه تفاوت دو ميانگين با استفاده از توزيع            -

  t  آزمونهاي فرضيه تفاوت دو ميانگين با استفاده از توزيع            -

 زوج   t  آزمون            -

  سبت در جامعه آزمون فرضيه ن 11
  با يك نسبت فرضييك نسبت  تفاوت آزمون فرضيه            -

 آزمون فرضيه تفاوت دو نسبت             -

  آناليز واريانس 12
  هآناليز واريانس يك طرف -

 هطرف دوآناليز واريانس   -

   و رگرسيون آناليز همبستگي 13
  ) پيرسون(محاسبه ضرايب همبستگي خطي             -

 اسبه ضرايب رگرسيون خطي ساده و معرفي خط بدست آمده مح            -

  بستگي بين صفات  14
  استفاده از جدول توافقي و اجراي آزمون استقالل با استفاده از توزيع كاي دو             -

  دقيق فيشرآزمون             -

  مرور مطالب آموزش داده شده 15
   يه مطالب تدريس شده حل مسائل تركيبي وايجاد ارتباط بين كل            -

  و رفع اشكالپرسش و پاسخ   16

  امتحان پايان نيمسال  17
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