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 ساعت تاریخ ردیف
 موضوع جلسه

 
 مدرس
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 توصیف داده ها  شاخص های مرکزی و پراکندگی  

 

 دکتر زهرامصطفویان
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 احتمال، انواع آن و کاربرد در پزشکی  

 

ادیلدا روان شدکتر   
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 توزیع نرمال و کاربرد آن در علوم پزشکی  

 قضیه حد مرکزی

 

 دکتر زهرامصطفویان

2 
 توزیع دوجمله ای و پواسون  

 

یلدا روان شاددکتر   

5 
 برآورد نقطه ای و فاصله اطمینان  

 

 دکتر زهرامصطفویان
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و کاربرد نرم  اشتباه نوع اول و دوم–آزمون آماری -مفهوم فرضیه  

 افزارهای آماری در آن

 

یلدا روان شاددکتر   
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 آزمون تی مستقل و تی زوجی و کاربرد نرم افزارهای آماری در آن  

 

 دکتر زهرامصطفویان

8 
 آزمون کای دو و همبستگی و کاربرد نرم افزارهای آماری در آن  

 

یلدا روان شاددکتر   

9 
 دکتر زهرامصطفویان امتحان  

دا روان شادیلدکتر   
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 امکانات آموزشی 

 سالن سخنرانی  -

 ماژیک -وایت برد -ویدئو پروژکتور -وسایل کمک آموزشی : کامپیوتر -

 رم مربوط به هر ارزشیابی:انحوه ارزشیابی دانشجو و ب

 

 الف(  در طول ترم     

 

    ب(  پایان دوره 

 

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون

  پایان دوره  18 تشریحی-کتبی

  طول دوره 2 پرسش کالسی

 

 مقررات و انتظارات از دانشجو: )توسط گروه تعیین می گردد(

 

 هر دانشجو طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است:

 

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 ساعات اعالم شده الزامی می باشد. کالس در ر دانشجو در حضو 

 .غیبت بیش از دو جلسه در طول دوره منجر به حذف درس میگردد 

 


