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 روش تحقیقو  زیستی آمار جدول زمانبندی درس

 1-4و یکشنبه ساعت  20-21ساعت  شنبه روز و ساعت جلسه :

 Spssو سه جلسه کارگاه 

سه
جل

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ

1 
27/11/65 

 11-12 شنبه

شامل تعریف آمار، جامعه، جمعیت، ) مفاهیم اولیه آمارآشنایی با 

 گیری(و خطای اندازه گیریهای نمونهنمونه، روش
 دکتر سوده شهسواری

2 
3/17/65 

 11-12 شنبه

های تمایل ) ارائه شاخص سازی اطالعاتسازماندهی و خالصه

ها، ترسیم نمودار و محاسبه فراوانی و مرکزی و پراکندگی، چندک

 درصد(

 کتر سوده شهسوارید

3 
11/17/65 

 11-12شنبه 

بندی )شیوه طبقه بندی اطالعات و توزیع فراوانیروشهای طبقه

های تمایل مرکزی و پراکندگی و اطالعات، محاسبه شاخص

 ها(چندک

 دکتر سوده شهسواری

1 
17/17/65 

 11-12 شنبه

)آشنایی با مفهمو احتمال،  احتمال و کاربرد آن در علوم پزشکی

یشامدهای ناسازگار، پیشامدهای مستقل، احتمال شرطی و قضیه پ

 احتمال کل(

 دکتر سوده شهسواری

5 
18/17/65 

 2-1یکشنبه 

کار در کارگاه کامپیوتر )ورود اطالعات به نرم افزار و تحلیل با  

 های توصیفی و تمرین (شاخص
 دکتر سوده شهسواری

1 
21/17/65 

 11-12 شنبه

)مفهوم احتمال،  احتماالتی متغیرهای تصادفی متغیر تصادفی و توزیع

متغیر تصادفی گسسته و پیوسته، محاسبه امیدریاضی و واریانس و 

 محاسبه تابع چگالی(

 دکتر سوده شهسواری

7 
1/18/65 

 11-12 شنبه

)توزیع برنولی، دوجمله ای و  توزیع احتماالت گسسته

آوردن ای و به دست پواسون، تقریب توزیع پواسون با دوجمله

 ها(میانگین و واریانس در این توزیع

 دکتر سوده شهسواری

8 
8/18/65 

 11-12 شنبه

)شکل توزیع نرمال ، توزیع  های آنو ویژگی نرمالتوزیع 

نرمال استاندارد، نحوه استفاده از جدول توزیع نرمال و محاسبه 

 های نرمال(احتماالت در جمعیت

 دکتر سوده شهسواری

6 
15/18/65 

 11-12 شنبه

ای نمونه هتوزیع میانگین) گیری و قضیه حدمرکزیهای نمونهتوزیع

، محاسبه حجم نمونه در برآورد میانگین نمونه و نسبت و ای و نسبت

 آزمون میان ترم-(tتوزیع 

 دکتر سوده شهسواری

11 
11/18/65 

 2-1 شنبهیک

)آشنایی به خطاهای   آزمون فرضیات برای مقایسه میانگین

به صورت  در بررسی میانگین وه ارائه فرضیاتآزمون و نح

 ها(علمی و آزمون کردن آن

 دکتر سوده شهسواری

11 
22/18/65 

 11-12شنبه 

به  )نحوه ارائه فرضیات  نسبتآزمون فرضیات برای مقایسه 

 ها(صورت علمی و آزمون کردن آن
 دکتر سوده شهسواری



12 
22/18/65 

1-2 

ای میانگین و های مقایسهآزمونکار در کارگاه کامپیوتر )انجام 

 نسبت و تمرین(
 دکتر سوده شهسواری

13 
23/18/65 

 2-1 شنبهیک

)به دست آوردن برآورد  مفهوم سطح اطمینان و فاصله اطمینان

ای میانگین و نسبت و انجام آزمون با استفاده از این فاصله

 برآورد(

 دکتر سوده شهسواری

11 
26/18/65 

 11-12 شنبه

و نحوه محاسبه مقدار  p-value)آشنایی با مفهوم  p-valueمفهوم 

 های مختلف(آن در آزمون کردن فرضیه
 دکتر سوده شهسواری

15 
1/16/65 

 11-12 شنبه

)برآورد حجم نمونه در  محاسبه حجم نمونه در مطالعات مختلف

 ای(مطالعات توصیفی و در مطالعات مقایسه
 دکتر سوده شهسواری

11 
7/16/65 

 2-1 یکشنبه

 های ناپارامتری و کاربرد آن در اتجام پژوهشآزمون

 های آزمون مقایسه میانگین()روش
 دکتر سوده شهسواری

17 
13/16/65 

 11-12 شنبه

)مفهوم جدول  های مرتبط با آنجداول توافقی و آزمون

توافقی، آزمون استقالل برای متغیرهای اسمی، آزمون استقالل 

ون استقالل در شرایطی که همه برای متغیرهای ترتیبی و آزم

 های جدول توافقی برقرار نباشد(شرط

 دکتر سوده شهسواری

18 
11/16/65 

 2-1 یکشنبه

)آشنایی با همبستگی  همبستگی بین متغیرها و رگرسیون خطی

های آن، ، چگونگی برازش مدل رگرسیونی پیرسن و ویژگی

 ها و تحلیل و تفسیر نتایج آن(به داده

 سواریدکتر سوده شه

16 
21/16/65 

 11-12 شنبه

  )مفهوم گلد استاندارد، تست تشخیصی-های ارزشیآزمون

 وم حساسیت و ویژگی تست(یک روش جدید آزمایشی، مفه
 دکتر سوده شهسواری

21 
21/16/65 

 2-1 یکشنبه

)انواع پرسشنامه، نحوه  استفاده از پرسشنامه و نحوه امتیاردهی آن

 سی روایی پرسشنامه(امتیازدهی به سواالت و برر
 دکتر سوده شهسواری

21 
27/16/65 

 11-12 شنبه

)مفهوم پایایی، پایایی همبستگی  های انجام پایایی پرسشنامهروش

 درونی سواالت و پایایی در طی زمان(
 دکتر سوده شهسواری

22 
27/16/65 

 2-1شنبه 

های جداول توافی، کار در کارگاه کامپیوتر )انجام آزمون

 تری و بررسی پایایی پرسشنامه(ناپارام
 دکتر سوده شهسواری

23 
28/16/65 

 2-1 یکشنبه

 مفهوم پژوهش و اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

)مفهوم پژوهش، اهمیت پژوهش در علوم پزشکی، روش علمی 

 انجام پژوهش و نحوه نگارش صحیح(

 دکتر سوده شهسواری

21 
1/11/65 

 11-12 شنبه

)انواع مطالعات از قبیل توصیفی،  ژیکانواع مطالعات اپیدمیولو

 شاهدی، همگروهی و مقطعی(-مداخله ای، مورد
 دکتر سوده شهسواری

25 
5/11/65 

 2-1 یکشنبه

 مراحل مختلف انجام یک پژوهش و نحوه نوشتن پروپوزال پژوهشی

) عنوان، ضرورت تحقیق، مروری بر متون، اهداف و فرضیات، جمع 

 ری(گیآوری اطالعات و روش نمونه

 دکتر سوده شهسواری

21 
11/11/65 

 11-12 شنبه

)نوع مطالعه، متغیرها،  ادامه مباحث نحوه نوشتن پروپوزال پژوهشی

ها و روش تجزیه و تحلیل، روش اجرای طرح، پیش بینی محدودیت

 مالحظات اخالقی(

 دکتر سوده شهسواری



27 
12/11/65 

 2-1 یکشنبه

چگونگی ) به کارگیری آن تفسیر و انتشار نتایج پژوهش و چگونگی

  ونحوه انتشار نتایج تحقیق(بکارگیری نتایج تحقیقات 
 دکتر سوده شهسواری

28 
18/11/65 

 11-12شنبه 
 دکتر سوده شهسواری تمرین و رفع اشکال

 


