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 ف کلی درس:هد
 توانمند کردن آن ها برای  در اساسی گام تحقیق روش و آماری مفاهیم با پزشکی دانشجویان آشنایی

 استفاده از آخرین پژوهش ها و نیز انجام پژوهش در فیلد های مختلف بهداشتی درمانی می باشد.

 

 :درس اهداف اختصاصی

 .نماید اجرا درستی به را پژوهشی طرح یک تهیه مختلف مراحل - .1

 .نماید تهیه را ها داده آوری جمع فرم یا پرسشنامه یک .2

 .نمایند تعیین را پژوهش یک انجام برای الزم نمونه حجم و گیری نمونه روش .3

 برند بکار پژوهش های پروژه گزارش در را توصیفی آمار مختلف های روش .4

 .برند بکار پژوهش های پروژه گزارش در را تحلیلی ارآم مختلف های روش .5

جستجو  خود پژوهشی سئوال به پاسخ در را پزشکی ، مقاالتEBM های روش از استفاده با .6

 نمایند.

 نمایند. نقد را پزشکی مقاالت بتوانند EBM در نقادانه ارزیابی های روش از استفاده با .7
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 ساعت تاریخ ردیف
 موضوع جلسه

 
 مدرس

 دکتر زهرامصطفویان مبانی روش تحقیق در علوم پزشکی 72-70  7

 دکتر زهرامصطفویان (1آشنایی با اجزاء و نگارش پروپوزال ) 72-70  2

 دکتر زهرامصطفویان (2آشنایی با اجزاء و نگارش پروپوزال ) 72-70  0

 دکتر زهرامصطفویان هاي پزشكي  طرحهاي مطالعاتي در پژوهش  72-70  5

 دکتر زهرامصطفویان روش های جمع آوری  اطالعات -انواع اطالعات 72-70  2

 دکتر زهرامصطفویان طبقه بندی اطالعات و بیان آن بوسیله جدول و نمودار 72-70  6

 دکتر زهرامصطفویان توصیف عددی اطالعات )شاخص های مرکزی و پراکندگی( 72-70  1

 دکتر زهرامصطفویان احتمال و قوانین آن 72-70  8

 دکتر زهرامصطفویان زمان  -دوجمله ای -توزیع : نرمال 72-70  9

 دکتر زهرامصطفویان میانگین و نسبت-برآورد حدود اطمینان -قضیه حد مرکزی 72-70  71

 دکتر زهرامصطفویان ونه گیری و محاسبه حجم نمونهمن 72-70  77

 دکتر زهرامصطفویان اشتباه نوع اول و دوم–آزمون آماری -مفهوم فرضیه 72-70  72

 دکتر زهرامصطفویان اختالف دو نسبت -آزمون فرضیه: اختالف نسبت با یک عدد ثابت 72-70  70

 دکتر زهرامصطفویان اختالف دو میانگین -ک عدد ثابتآزمون فرضیه:اختالف میانگین با ی 72-70  75

 دکتر زهرامصطفویان همبستگی  –آزمون فرضیه: تی زوجی  72-70  72

 دکتر زهرامصطفویان آزمون های غیر پارامتری 72-70  76

 دکتر زهرامصطفویان بررسی آماری چند مقاله پزشکی-پزشکی مبتنی بر شواهد 72-70  71



 

کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا  درس )عنوانصلی منابع ا-6
به عنوان منبع  مجلدات آن یا همهدر صورتی که مطالعه همه کتاب -صفحات مورد نظردر این درس

 ضروری نباشد(
 

 Introduction to Biostatistics and Research Methods /fifth Edition/ P.S.S. Sundar Rao, DR. PH/2012 by 
PHI Learning Private Limited, New Delhi  

 11،11 ، 11 ، 11 ،9تا 1 لَ وفص

 
 منابع کمکی: 

 1389 .دکتر حسین ملک افضلی –دکتر کاظم محمد  –روشهای آماری و شاخص های بهداشتی  -1

دانشگاه  انتشارات -دکتر کامران غفارزادگان –بالینی، دکتر علی سرافراز  –پایه  –آمار پزشکی  -2
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 امكانات آموزشي 
  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 
 

 عتسا تاریخ نمره روش آزمون

 13 پايان دوره  13 تشریحی-کتبی

  طول دوره 2 پرسش كالسي

    

 
 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 
  الزامی می باشد.  ساعات اعالم شدهکالس در حضور دانشجو در 

 


