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 به نام خداوند جان و خرد
  درس : معرفي 

   SV(1( حياتيآمار 

 براي آموختگان دانش تربيت و ها دانشگاه در پزشكي –در علوم بهداشتي  حياتيهاي ذهني آمار  بكارگيري مهارت درسهدف از اين 

(BS). در بسياري از مواقع آمار حياتي با عبارت آمار زيستي است زيستي علوم هاي زمينه در اتتحقيقتحليل آماري در 
2
مطرح و  

  معرفي مي گردد. 

ا) و جمع آوري داده ها در اين مخصوصًا مرگ و مير و ابتالء به بيماريه		(از آغاز قرن هفدهم تا امروز، پديده هاي اساسي بيولوژيكي
آن بر توسعه و استفاده از روشهاي  از آمار (كاربردي) است كه تمركز و تأكيدآمار زيستي شاخه اي 		.زمينه ها بسيار مورد توجه بوده است

راي ب .اني مطرح مي شوندآماري است كه در راستاي حل مسائل و پاسخ به سئواالتي كه در بهداشت، پزشكي و ژنتيك و بيولوژي انس
 حياتي مارآ پزشكي است. و حياتيآمار در علوم علم مثال خبر كشف رابطه بين استعمال سيگار و يك بيماري جديد حاصل استفاده از 

حوه ارتباط آنها با يكديگر ندر تحقيقات پزشكي توانسته است روش هاي جديد و مناسبي براي يافتن ژنهاي مستعد بيماريهاي مختلف و 
   . بيابد

ر ايران و در دانشكده بهداشت آمار زيستي دتاريخچه آمار زيستي در مملكت ما به اواسط قرن بيستم بر مي گردد درحاليكه اولين گروه 
با ارائه دورة فوق ليسانس  شمسي توسط دكتر نهاپتيان پي ريزي شد. در آن زمان گروه آمار زيستي فوق 1345دانشگاه تهران در سال 

شمسي با گروه اپيدميولوژي  1352گروه آمار زيستي فوق الذكر در سال  .آمار زيستي شروع به آموزش و تحقيق در زمينة آمار زيستي نمود
  مي دهد.اتي ارائه تهران خدمات آموزشي و مشاورة تحقيقعلوم پزشكي به كل دانشگاه دانشگاه ادغام و از آن زمان تاكنون 

  
  و فناوري اطالعات حياتيارتباط آمار 

رصه هاي حيات انسان مخصوصًا در دهه هاي اخير تأثيري شگرف بر تمامي عبه كارگيري كامپيوترها با سرعت بسيار باال 
حاسباتي دستخوش تحوالت و از جمله علوم داشته است. از اين ميان علم آمار زيستي نيز همچون ساير علوم متأثر از پيشرفت هاي م

ند امروز به صورت غيرقابل تصور بود اجراي روش هاي آماري كه حتي در بيست سال پيش		.پيشرفتهاي بسيار چشمگيري شده است
  :كار روزمره هر كاربر آمار زيستي درآمده است. در اين راستا

 .هداشتيپيشرفت هاي نظري: توسعه روشهاي تئوريك آمار زيستي با اهداف كاربردي آنها در علوم پزشكي و ب -1

 .علوم زيستي وكاربران بهداشتي  پيشرفتهاي فن آوري: با اهداف روشهاي بهينه انتقال علم آمار زيستي به ساير -2

                                                         
1 Vital statistics (VS) 
2 Biosta s cs (BS) 
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  .يهاي آمار پيشرفتهاي محاسباتي: در زمينه هاي مختلف و متعدد از جمله روش -3

 		.اجتماعي: نيازهاي روزافزون به تلخيص و ارائه اطالعات معتبر		–		غييرات فرهنگيت -4

 .شيوه هاي ارائه خدمات: كامپيوترايزه شدن تبادالت كليه جنبه هاي اطالعات آماري -5

آن زمان طراحي شده است  ها قبل و براساس امكانات و نيازهاي كه در سال حياتيآمار  را به درس علوم آزمايشگاهيرشته نياز 
  .را طلب مي كند

  
  توصيف كلي دوره:

بهداشت، درمان وزارت  شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مصوب علوم آزمايشگاهيرشته  3كريكولوم جديد نسخه در
 حياتيآمار درس در برنامه ريزي شده است. ري ظواحد ن دو قالب در ايهپيكي از دروس  عنوان به حياتيدرس آمار  پزشكيو آموزش 

دانشجويان با اهميت و كاربرد آمار در علوم پزشكي و بهداشتي و روش هاي جمع آوري و طبقه بندي داده ها و نمايش آن ها با استفاده 
ب و كسب توانايي در برآورد حجم نمونه، مقايسه شاخص هاي بهداشتي جوامع و به كارگيري توزيع هاي از جداول و نمودارهاي مناس

همچنين دانشجويان در اين درس، روش هاي نمونه گيري و استفاده از آن در  مي شوند. احتمال در مسايل پزشكي و بهداشتي آشنا 
تحقيقات علوم پزشكي، بكارگيري توزيع هاي عمومي احتمال، برآورد پارامترهاي مهم جامعه و انجام آزمون هاي ساده آماري را خواهند 

هاي آزمايشگاهي و كنترل كيفي بتوانند از آن در  آموخت تا به عنوان يك كارشناس علوم آزمايشگاهي ضمن تدوين نظام ثبت داده
  تحقيقات علمي استفاده نمايند. 

  
  اهداف دوره:

  الف) اهداف دانشي:
 حياتيآمار  اوليه مفاهيمتعريف و  با آشنايي 
 معرفي انواع مشاهدات آماري 
 طبقه بندي و نمايش اطالعات به صورت گرافيكي 
 نحوه محاسبه توزيع تجمعي و كاربرد آن 
 نحوه محاسبه شاخص هاي مركزي 
 نحوه محاسبه شاخص هاي پراكندگي 
 آشنايي با مفهوم احتمال و توزيع هاي احتمالي مشاهدات پزشكي 
 معرفي شاخص هاي مهم بهداشتي 
 آشنايي با مفاهيم جامعه و نمونه و برخي از روش هاي نمونه گيري 
 نمايش و تبيين توزيع نمونه اي ميانگين و نسبت 
 اي و فاصله اي ميانگين و نسبت برآورد نقطه 
 آزمون فرضيه ميانگين يك و دو جامعه 

                                                         
3 Curriculum 
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 آزمون نسبت يك و دو جامعه 
 آزمون استقالل 
 آناليز واريانس يك طرفه 
 آشنايي با نرم افزارهاي آماري  
  عملي حياتيآمار 

  
  ب) اهداف مهارتي:

ليكن از نظر بنده فراگيري و كاربردي نمودن برنامه ريزي شده تعريف و و نيم واحد عملي نظري اگر چه اين درس به صورت نيم واحد 
تحصيلي به آن آن پيش بيني شده است و در طول ترم بنابر اين اهداف مهارتي براي خش عملي است، مستلزم ببيشتر اين درس 

  پرداخته خواهد شد.
  

  ج) اهداف نگرشي:
 كند رعايت را آن و افراد واقف باشد انساني كرامت بر. 
 باشد آگاه خود ي رشته در اخالقي هاي حساسيت وجود و اي حرفه ي ويژه جايگاه از. 
 باشد داشته تحصيالت تكميلي دانشجوي شأن با متناسب ظاهر و رفتار و باشد مؤدب و منضبط. 
 بپذيرد را حقايق و باشد منطقي و پذير نقد. 
 دانشجوي  شأن حفظ و درستكاري و شرافت به شفاهي و نوشتاري تكاليف ارائه و ها آزمون از اعم امور تمام در

 .باشد بند تحصيالت تكميلي پاي
 باشد داشته موثري همكاري گروهي تكاليف و كارها انجام در. 
 بگذارد احترام خود مربيان و اساتيد به. 
 باشد اعتماد قابل و پذير مسؤوليت شناس، وظيفه. 
 بداند خود هاي مهارت و دانش نگهداشتن روز به و خودآموزي به ملزم را خود. 
 نمايد رعايت را پرديس بين الملل دانشگاه ضوابط. 
 در مباحث مشاركت كند فعاالنه. 
 كند استفاده مجازي هاي تكنيك از مناسب طور به. 
 باشد داشته صميمي و مؤثر بيان فردي بين روابط در.  
 دهد انجام گروهي كار دانشجويان ساير با تيم از عضوي عنوان به. 
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 برنامه زمانبندي دوره: 
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  ارزيابي نهايي: 

زيابي نهايي دانشجو بر نمره به شرح زير طبقه بندي و توزيع شده است و ار بيست امتياز به ارزش 200 از درس اين نهايي نمره
 :شود مي محاسبه اساس فعاليت او در هر حوزه سنجش و 

  نمره 2,5امتياز به ارزش  25جمعاً  و حل تمرين ي هفتگيها كالسايفاي نقش در.  
 50 آزمون ميان ترمنمره مربوط به  5 امتياز به ارزش.   
 نمره 4 امتياز به ارزش 40 جمعاً  منابع و مقاالت ترجمه فعاليت . 
 نمره 10امتياز به ارزش  100معادل  ترم پايان آزمون: 

o  با .شدبا مي هفتگي هاي كالس مطالب و درس اصلي منبع در موجود محتواي اساس بر ترم پايان آزمون 
 ترم زمون پايانآ براي آمادگي جهت دانشجويان است الزم ترم ابتداي از اصلي منبع بودن اختيار دربه  توجه
 بر قيقاد هفتگي هاي درس كه آنجا از همچنين .بپردازند و تمرين مطالعه به جدي طور به ترم طول در

 ريموث نقش ها كالس در مستمر مطالعه و شركت ،تعيين شده صورت مي پذيرداصلي  هاي سرفصل اساس
 .داشت خواهد منابع محتواي يادگيري در

  نمره  2,5زش امتياز به ار 25در كالس توسط اعضاي گروه هاي دانشجويي كنفرانس تمرين و پروژه عملي و ارايه. 
------------------------------------------------------------------------------------

-  
در نظر گرفته نمره   بيستنمره  مازاد از  سهبه عنوان تشويق دانشجويان براي انجام فعاليت هاي بيشتر، به ميزان  4نمره اضافي

  است و به دانشجويان فعال در اين زمينه ها به شرح زير قابل اعطا خواهد بود:  شده
  ضافيانمره  3نشريات علمي و پژوهشي يا چاپ در پذيرش نهايي مقاله در كنفرانس ها به صورت سخنراني و  
  پذيرش و انتشار  افينمره اض 2نشريات علمي و ترويجي يا چاپ در پذيرش نهايي مقاله در كنفرانس ها به صورت پوستر و)

 گروه قرار خواهند گرفت.)ن يمقاله در كنفرانس هاي الكترونيكي و غير حضوري در ا
  

   

                                                         
4 Additional Point 
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  منابع يادگيري:
  :فارسيمنابع يادگيري 

  

                   
 
 

 
 :التينمنبع يادگيري 
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  انتظارات عملكردي و رفتاري:وابط و ض
  :نماييد توجه زير موارد به تا رود مي انتظار دانشجويان از دوره اينطول  در

 عملكردي:فعاليت هاي 
 تكاليف انجام در دقت و حساسيت 
 تكاليف ارائه در معتبر علمي منابع از استفاده 
 درس در استفاده مورد انگليسي مطالب روان و علمي و دقيق ترجمه 
 ادبي سرقت از اكيد خودداري و درست دهي ارجاع و رايت كپي حق رعايت 
 تكاليف اتمام و آغاز دقيق زمان گرفتن نظر در 
 درس هاي جلسات كليه درو زمانبندي شده  مناسب شركت 
 كالس هر در شركت قوانين و قواعد رعايت 
 علمي پاسخگويي و ها گفتمان در اخالقي اصول رعايت  
 تكاليف فايل گذاري نام اصول رعايت 
  درس هاي اطالعيه و اخبار آخرين از اطالع جهت درس در موجود اطالعات و اخبار ،مطالب مستمر بررسيمشاهده و 
 در كالس پاسخ و پرسش زمان تعيين شده براي در درسي سواالت نمودن مطرح 

  
   ايميل: ارتباط

  دانشجويان كالس مي توانند براي ارتباط با اينجانب از ايميل اعالم شده مشروط به رعايت موارد زير استفاده نمايند:
 كنيد استفاده پيوست استبه ويژه وقتي كه پيام داراي  ايميل از ضروري بسيار موارد در تنها. 
 باشيد تماس در درس استاد با دانشگاه استاندارد دانشجويي ايميل از استفاده با تنها. 
 بخش در حتما را ايميل محتواي در شده مطرح موضوع واژه كليد Subject كنيد ذكر ايميل. 
 كنيد ذكر را ايميل ارسال تاريخ و بحث مورد درس و رشته، ، خانوادگي نام خود، ايميل پايان در. 

  :تكاليف درسي
 الزامي است:  ،است آمده زير در كه درس فايل گذاري نام اصولرعايت  درسي، تكاليف فايل بارگذاري صورت در

 باشد انگليسي به فايل نام 
 دانشجو خانوادگي نام ، فايل نام بخش اولين 
 دانشجو نام ، فايل نام بخش دومين 
 درس نام فايل، نام بخش سومين 
 نظر مورد تكليف نام فايل، نام بخش چهارمين 
 فايل ارسال تاريخ فايل، نام بخش پنجمين 

پيوست در  27/07/96 تاريخ در را خود حياتيآمار  درس 1پروژه  تكليف فايل بخواهد علي رضا همتي كه صورتي در: مثال طور به 
  :نمايد تنظيم زير صورت به را فايل اين نام بايد كند بارگذاري ايميل

Hemmati-Ali Reza-BS-project1-96-07-27  
  
  



 
 

8

 

 

Vital Statistics (Biostatistics)
Course Plan  )علوم آزمايشگاهي(رشته  حياتيطرح درس و برنامه آموزشي : آمار   97-96نيمسال اول سال تحصيلي  : 

Teacher: Dr. Ali Reza Hemmati 

Email: hemmati@tums.ac.ir 

  :گروه بندي دانشجويان

هرست دانشجويان شركت هاي هفتگي را كمي تغيير دهم. براي اينكار الزم است تا ف جلساتدر اين ترم قصد دارم نحوه برگزاري 
  تقسيم شوند.  نفره 10گروه  5كننده در اين درس به 

 پانزدهم مهر ثر تا تاريخ اين كار بطور داوطلبانه صورت خواهد پذيرفت و الزم است تا دانشجويان در فرصت باقيمانده حداك
ال ايميل مشابه از سوي از طريق ارس تمرين هاي عملييكي از  انجامنسبت به انتخاب هم گروه و اعالم آمادگي براي   ماه

 تمامي اعضاي گروه به استاد، اقدام نمايند. 
  به صورت اساليد هاي ا نتايج انجام تكليف خود ربعد از تعيين و اعالم موضوعات هر گروه توسط استاد، هر گروه بايستي

ساير دانشجويان در مورد  ياده باشد تا براآمآموزشي با متن، تصوير، جدول، صدا و ...كامل تهيه و در ابتداي هفته مربوط 
 موضوعات ارايه شده در قالب اساليدها به بحث و گفتگو بپردازند. 

  
  ارزشيابي دوره:

 پيشنهادات و ظراتن گرفتن نظر در با تا شود مي تالش و است دوره كيفيت خصوص در بازخورد دريافت منظور به دوره ارزشيابي
 انجام زير هاي روش طريق از اين دوره ارزشيابي .يابد ارتقا آتي هاي دوره كيفيت و شده طرف بر احتمالي نواقص شده، ارائه

 : ميشود
 پرسشنامهانشجويان د از يك هر بهتوسط استاد  در يكي از جلسات حضوري بعد از اتمام مباحث درسي: دانشجويان از نظرخواهي

مطرح  را خود پيشنهادهاي و مشكالت نظرات، گروهي، بحث با دانشجويان چنين هم و شود مي داده دوره ارزشيابي براي اي
 .دخواهند نمو

  
 و منابع راستا اين در .گيرد مي صورت علمي هيات اعضاي مندي توان ارتقاي هدف با : اين ارزشيابي5ارزشيابي مدرس

 نهمكارا توسط تدريس روش مشاهده و نظارت بر و دانشجويان از نظرخواهي ،سيستمي اطالعاتآموزش مجازي،داده ها و  ابزارهاي
 از نظرخواهيدر اين قسمت  صورت مي پذيرد. دوره آموزشي برنامه در مندرج موارد طبقمديريت سايت و ناظر كيفي موسسه 

  .شود مي انجام كارشناسان مرتبط در موسسه طريق از ،دانشجويان
  

 :ترم پايان آزمون از محروميت شرايط
 باشد نداشته فعال و موثر شركت درس هاي فعاليت در كالس غايب باشد و در درسي هفته 1 از بيش دانشجويي كه صورتي در
  خواهد شد.  محروم متر پايان آزمون حضور از پرديس بين المللبا هماهنگي اداره آموزش  نشود، شناخته موجه او غيبت دليل و

  
  

  باشيد پيروزموفق و 
  علي رضا همتيدكتر 

 خورشيدي ششهزار و سيصد و نود و  شهريور
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