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 بهداشت عمومیکارشناسی پیوسته   مقطع و رشته تحصیلی:   عمومیبهداشت گروه آموزشی:                بهداشت:         دانشکده 

 2 :  تعداد واحد 2حیاتی آمار :  نام درس

 عملی-نظری نوع واحد :

 11-12دوشنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   1آمارحیاتی  پیش نیاز:

 مجازی  مکان برگزاری:

                                      دکتر فاطمه سروی        مسئول برنامه :  

  f.sarvi.2000@gmail.comآدرس پست الکترونیکی:                  22211225:    دانشکده شماره تماس

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 معرفی درس:

ای از ریاضیات است و تنها شامل گردآوری و نمایش اطالعات به صورت جدول و نمودار که  علم آمار شاخه

های مختلف نقش حیاتی دارد و  انجام پژوهشعلم آمار در مار است، نمی باشد. آتصور مردم عادی از 

بندی و تجزیه و تحلیل اطالعات  آوری، طبقه کند. با جمع آوری، نمایش و تحلیل می های عددی را جمع داده

در هر علمی از جمله علوم بالینی و بهداشتی امکان دستیابی به مرزهای جدید دانش وجود دارد. در این 

 های مهم بهداشتی آشنا خواهد شد. یم آمارزیستی، با شاخصدرس دانشجو ضمن اطالع از مفاه

 

 

 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 مفهوم آمار زیستی و بیان توزیع نتیجه مشاهدات 

 توصیف عددی نتیجه مشاهدات 

  و تعاریف مقدماتی احتمالمفهوم 

  گسستهآشنایی با مفاهیم توزیع آماری و انواع آن برای داده های 

 توزیع نرمال و کاربرد آن 

 گیری های نمونه نمونه گیری و کاربرد آن و روش 

 برآورد و انواع برآورد 

 آزمون فرضیه و انواع آن 

 آزمون فرضیه برای دو جامعه مستقل 

 آزمون فرضیه میانگین و نسبت برای دو جامعه وابسته و سه جامعه مستقل 

   های مک نمار و دقیق فیشر و ککران های ناپارمتری و آزمون سی آزمونها و برر مرور کلی مطالب مربوط به آزمون 

 ها تعیین حجم نمونه و توان مطالعه برای آزمون 

 همبستگی بین صفات و انواع آن 

 آنالیز رگرسیون خطی 

های مهم بهداشتی آشنایی با شاخص   

 

 
 

 ف كلیاهدا 

 
  و بیان توزیع نتیجه مشاهدات زیستیآشنایی  با مفهوم آمار 

          دکتر فاطمه سروی            مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 f.sarvi.2000@gmail.com الکترونیکی:آدرس پست            22211225شماره تماس دانشکده:               

 دکتر فاطمه سرویتهیه و تنظیم : 

 25/11/1011 بازنگری: تدوین/ تاریخ



  اهداف اختصاصی 

 :بتوانددانشجو  در پایان دوره باید 

 آمار زیستی را به درستی تعریف نماید 

  .فرق جامعه و نمونه و لزوم استفاده از نمونه را بیان کند 

 متغیر را تعریف نماید 

 انواع متغیرهای موجود را مقیاس بندی نماید . 

 اطالعات جمع آوری شده و خام را  طبقه بندی نماید 

 اطالعات را به شکل جدول فراوانی توصیف نماید 

 نمودار مناسب را بر حسب داده های موجود انتخاب  نماید 

 اطالعات جمع آوری شده را به شکل نمودار توصیف نماید 

 از اطالعات نمودارهای رسم شده استفاده نماید 

  با استفاده از نرم افزارSPSS .اهداف باال را انجام دهد 

 هدف كلی 

 های مهم جهت توصیف عددی نتیجه مشاهدات شاخصبا   شناییآ

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 های مرکزی و پراکندگی را توضیح دهد کاربرد شاخص 

 های مرکزی و پراکندگی داده های خام را محاسبه نماید شاخص 

 نماید های مرکزی و پراکندگی داده های طبقه بندی شده را محاسبه شاخص 

 شاخص مرکزی و پراکندگی مناسب را در موقعیتهای متفاوت  انتخاب نماید 

 های مرکزی و پراکندگی را از مطالعات استخراج نماید شاخص  

  بتواند با استفاده از نرم افزارSPSS اهداف باال را انجام دهد 

 هدف كلی 

 
  و تعاریف مقدماتی احتمالآشنایی با مفهوم 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 مفهوم احتمال ، احتمال جمع، احتمال ضرب و احتمال شرطی را توضیح دهد 

 کارگیری احتمال را توضیح دهد اهمیت و لزوم به 

 موارد استفاده از احتمال را بیان کند 

 فضای نمونه ای و  پیشامد را تعیین نماید 

 ه کنداحتمال برای پیشامدهای تصادفی را محاسب 

 احتمال جمع، ضرب، احتمال شرطی و قاعده بیز را محاسبه کند 

 

 هدف كلی 

 



 آشنایی با مفاهیم توزیع آماری و انواع آن برای داده های گسسته  

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 توزیع آماری را تعریف نماید 

 اهمیت و لزوم توزیع  آماری را درک نماید 

 پرکاربرد در علوم زیستی را بیان نماید توزیعهای 

 تابع احتمال توزیعهای گسسته را محاسبه کند 

 کارگیری نتایج بدست آمده از توزیعهای گسسته را داشته باشد  توانایی به 

 توانایی تشخیص نوع توزیع بر حسب داده های موجود را داشته باشد 

 

 

 

 هدف كلی 

 

  آنمفهوم توزیع نرمال و کاربرد آشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 د توزیع نرمال در داده های سالمت را توضیح دهداهمیت و کاربر 

 را بتواند بیان کند توزیع نرمال استاندارد و کاربرد آن 

 را توضیح دهد توزیع نرمال و ارتباط آن با توزیع نرمال استاندارد 

  را در ارتباط با داده سالمت بتواند به کار بگیرد جدول توزیع نرمال استاندارد و  منحنی توزیع نرمال 

  را محاسبه کنداحتمال برای توزیعهای نرمال 

 را بتواند بررسی کند روشهای نرمال بودن توزیع متغیر 

 را بررسی کند وزیعهای گسستهارتباط بین توزیعهای پیوسته و  استفاده از آن برای محاسبه تابع احتمال ت 

  با توزیع تی به عنوان یک توزیع پیوسته آشنا شود و بتواند احتمال برای توزیعهای تی را محاسبه کند 

  با استفاده از نرم افزارSPSS اهداف باال را انجام دهد 

 هدف كلی 

 اهداف اختصاصی  گیری های نمونه آشنایی با مفهوم نمونه گیری و کاربرد آن و روش

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  جامعه،نمونه، نمونه گیری و مفاهیم پایه را توضیح دهد 

 انواع روشهای نمونه گیری را نام ببرد 

 مزایا و اهمیت و لزوم نمونه گیری را بیان نماید 

 انواع خطاها و روش مقابله با آنها را توضیح دهد 

  کند.را بیان روشهای نمونه گیری و تفاوت آنها 

 را طراحی کند یک روش نمونه گیری مناسب برای مطالعه تعیین شده 

  استفاده کند.از اطالعات موجود برای محاسبه حجم نمونه 

  با استفاده از نرم افزارSPSS اهداف باال را انجام دهد 



 هدف كلی 

  آشنایی با مفهوم برآورد و انواع آن
 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را بیان کندورد و برآورد نقطه ای مفهوم برآ 

 را توضیح دهد مفهوم برآورد فاصله ای 

 را بیان کند مفهوم برآورد نسبت 

 را توضیح دهد مفهوم برآورد فاصله ای برای میانگین و نسبت 

 برآورد نقطه ای میانگین را محاسبه نماید 

  را محاسبه نماید نسبتبرآورد فاصله ای 

  را تفسیر کند نقطه ای و فاصله اینتایج بدست آمده از برآورد 

 برآوردهای بدست آمده از مطالعات و تفسیر آنها را استخراج کند 

  با استفاده از نرم افزارSPSS اهداف باال را انجام دهد 

 هدف كلی 

 آشنایی با مفاهیم آزمون فرضیه و انواع آن

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

  آماری آشنا شودبا مفاهیم پایه آزمونهای 

 برای اهداف تحلیلی فرضیه بنویسد 

 انواع خطا در مطالعات را تشخیص دهد 

  با مفهومp-value و توان آزمون آشنا شود و توان تفسیر آن را داشته باشد 

 مفهوم آزمون فرضیه و اهمیت آن را توضیح دهد 

 انواع آزمونهای آماری را بتواند بیان کند 

 از برای انجام آزمون آماری را بیان کندبتواند پیش فرضهای مورد نی 

 بتواند برقراری پیش فرضها را بررسی نماید 

 بتواند آزمون اختالف میانگین جامعه با یک مقدار ثابت را هنگامی که انحراف معیار مشخص است، محاسبه نماید 

 شخص نباشد، محاسبه نمایدبتواند آزمون اختالف میانگین جامعه با یک مقدار ثابت را هنگامی که انحراف معیار م 

 بتواند آزمون اختالف نسبت یک صفت درجامعه با یک نسبت مشخص را محاسبه نماید 

 توانایی بکارگیری و تفسیر نتایج بدست آمده برای آزمونها را داشته باشد 

  بتواند اهداف باال را با استفاده از نرم افزارSPSS اجرا کند 

 هدف كلی 

 دو جامعه مستقل یبرا هیبا آزمون فرض ییآشنا

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

 پیش فرضهای الزم برای مقایسه میانگینها را بیان کند 

 برقراری پیش فرضهای مورد نیاز را بتواند بررسی کند 

  بتواند مساوی بودن واریانس دو جامعه را آزمون کند 

  جامعه معلوم باشد را آزمون کندبتواند اختالف میانگین دو جامعه مستقل وقتی واریانس دو 

 بتواند اختالف میانگین دو جامعه مستقل وقتی واریانس دو جامعه معلوم نباشد را آزمون کند 

 بتواند اختالف نسبت در دو جامعه مستقل را آزمون کند 

 بتواند تطابق نمونه مورد نظر را با توزیع نظری آزمون کند 

 با آزمون های بیان شده پارامتری را بیان کنند و آزمون را انجام دهدهای ناپارامتری مرتبط را  بتواند آزمون 



  بتواند اهداف باال را با استفاده از نرم افزارSPSS اجرا کند 

 هدف كلی 

 دو جامعه وابسته و سه جامعه مستقل یو نسبت برا نیانگیم هیبا آزمون فرض ییآشنا

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

  الزم برای مقایسه میانگینهای دو جامعه وابسته را بیان کندپیش فرضهای 

 برقراری پیش فرضهای مورد نیاز را بتواند بررسی کند 

 بتواند اختالف میانگین دو جامعه وقتی وابسته باشند را آزمون کند 

 بتواند اختالف نسبت دو جامعه وقتی وابسته باشند را آزمون کند 

 مستقل را آزمون کند بتواند اختالف میانگین سه جامعه 

 های ناپارامتری مرتبط با آزمون های بیان شده پارامتری را بیان کند و آزمون را انجام دهد بتواند آزمون 

  بتواند اهداف باال را با استفاده از نرم افزارSPSS اجرا کند 

 هدف كلی 

 شریف قیو مک نمار و ککران و دق یرامتراناپ یبا آزمون ها ییآشنا

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو   

 رامتری را بیان کنداهای ناپ بتواند موارد استفاده از آزمون 

  بتواند دلیل استفاده از آزمون مک نمار را توضیح دهد 

 دو از ازمون دقیق فیشر استفاده می شود-بتواند توضیح دهد که چه زمانی به جای آزمون کای 

  بتواند اهداف باال را با استفاده از نرم افزارSPSS اجرا کند 

 هدف كلی 

 ها آزمون یحجم نمونه برا نییبا روش تع ییآشنا

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

 بتواند حجم نمونه الزم در آزمون میانگین با یک مقدار مشخص را تعیین کند 

  بتواند حجم نمونه الزم در آزمون نسبت با یک نسبت مشخص را تعیین کند 

 بتواند حجم نمونه الزم در آزمون برابری میانگین دو جامعه مستقل را تعیین کند 

  بتواند حجم نمونه الزم در آزمون برابری نسبت صفت در دو جامعه مستقل را تعیین کند 

  بتواند حجم نمونه الزم در آزمون اختالف میانگین در سه جامعه را تعیین کند 

 بتواند حجم نمونه الزم در آزمون برابری میانگین دو جامعه وابسته را تعیین کند 

 بتواند حجم نمونه الزم در آزمون برابری نسبت صفت در دو جامعه وابسته را تعیین کند 

 هدف كلی 

 صفات و انواع آن نیب یگهمبست میبا مفاه ییآشنا

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

 مفهوم همبستگی و  کاربرد آن را بیان کند 

 با پیش فرضهای مورد نیاز  آشنا بوده و توضیح دهد 

 انواع ضریب همبستگی و تفاوت و کاربرد آن را بتواند بیان کند  

 بتواند همبستگی بین دو متغیر را روی نمودار رسم نماید 

 بتواند ضریب همبستگی مناسب را بر اساس متغیرهای موجود انتخاب نماید 

 بتواند نتایج عددی و بصری بدست آمده را تفسیر نماید 

  با استفاده از نرم افزارSPSS بتواند اهداف باال را اجرا کند 



 هدف كلی 

 یخط ونیرگرس زیبا آنال ییآشنا

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

  مفهوم رگرسیون خطی ساده و کاربرد آن را بیان کندبتواند 

 با پیش فرضهای مورد نیاز  آشنا بوده و توضیح دهد 

  بتواند برقراری پیش فرضهای مورد نیاز را بررسی نماید 

  ارتباط بین همبستگی و رگرسیون را بیان نماید 

 بتواند ضرایب رگرسیونی را برآورد و تفسیر کند 

 یره را توضیح داده و ضرایب را تفسیر کندبتواند رگرسیون چند متغ 

  با استفاده از نرم افزارSPSS بتواند اهداف باال را اجرا کند 

 هدف كلی 

 مهم در مطالعاتبهداشتی  یبا شاخص ها ییآشنا

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

  مهم بهداشتی دیگر را بیان کند.بتواند مفهوم بروز و شیوع و میزان مرگ و ابتال استاندارد شده و شاخص های 

 کند انیرا ب یمثبت و منف یارزش اخبار ،یژگیو ت،یحساس میمفاه بتواند 

 استفاده از نرم افزار  با med calculate  بتواند اهداف باال را اجرا کند 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری               تركیبی                                          مجازی                       

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

  صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید:در 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص  صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 
)منبع اصلی  فصل یک تا ده ، انتشارات سلمانروشهای آماری و شاخص های بهداشتی، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسین ملک افضلی -1

 درس(
برای آموزش بیشتر و حل   نشر امیرکبیردکتر محمد تقی آیت الهی، ترجمه زیستی، آمار اصول و روشهای  -2

 تمرینات بیشتر
 11و فصل  8فصل یک تا  به همراه راهنمای (های آماری با نگاه به روش تحقیق در علوم زیستی و بهداشتی ها و تحلیل وشر -3



(SPSS انتشارات جهاددانشگاهیاصغریزاده، محمد  ابراهیم حاجی، دکتر ، 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و  به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهمحتوای بارگذاری شده بر روی سامانهمنظور اسالید پاور پوینت، جزوه، فیلم آموزشی،  *

 

  منبع در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای  به دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** بارگذاری

    

    

    

    

    



4........................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

دانشجویانمهلت پاسخ دادن  نوع آزمون عنوان آزمون شماره  مهلت ارائه بازخورد به تکالیف 
 

 

1 

 

 آزمون میان ترم
تشریحی و 

 تستی و عملی 
12/33/1433  

 

12/33/1433  

 

 های دانشجويان تکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 

1 

تمرین هایی جهت آشنایی بیشتر دانشجویان در در پایان هر جلسه  تکلیف

نظر گرفته خواهد شد و عالوه بر این برای واحد عملی پروژه ای 

 فردی اختصاص داده خواهد شد

 اعالم خواهد شد اعالم خواهد شد
مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه



 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

 23شود که  گردد، از دانشجویان خواسته می از آنجاییکه یک واحد از درس آمار زیستی به صورت عملی ارائه می

ها را  فرد از خویشاوندان یا دوستان خود را انتخاب کرده و مشخصات دموگرافیک و سایر خصوصیات بالینی آن

شود که اطالعات افراد را از نظر آمار  ثبت کنند. با پیشرفت کالس نظری و عملی از دانشجویان خواشته می

 توصیفی و تحلیلی بررسی کرده و نتایج را ارائه دهند. 

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 5 آزمون میان ترم

 نمره 13 آزمون پایان ترم

 - شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره 5 سایر فعالیت ها انجام پروژه و تکالیف و

 
 

 

 

 مقررات 

 01       :حداقل نمره قبولي                                 

 مطابق قوانين آموزشی :       تعداددفعات مجاز غيبت در كالس               



 
 آمارزیستی درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امکانات مورد 

 نیاز

روش 

 ارزشیابی

11/31/1433 

13-12 

 چهارشنبه

مفهوم آمار زیستی و 

بیان توزیع نتیجه 

 مشاهدات
 

دکتر فاطمهه  

 سروی

 مجازی 

نهرم افهزار   -سامانه نوید

SPSS 

امتحههان میههان  

 ترم

25/31/1433 

13-12 

 چهارشنبه

توصیف عددی 

 نتیجه مشاهدات
 

دکتر فاطمه 

 سروی

نرم -سامانه نوید مجازی

 SPSSافزار 

امتحان میان 

 ترم

31/32/1433 

13-12 

 چهارشنبه

و  احتمالمفهوم 

 تعاریف مقدماتی
 

دکتر فاطمه 

 سروی

نرم -سامانه نوید مجازی

 SPSSافزار 

امتحان میان 

 ترم

31/32/1433 

13-12 

 چهارشنبه

آشنایی با مفاهیم 

توزیع آماری و انواع 

آن برای داده های 

 گسسته
 

دکتر فاطمه 

 سروی

نرم -سامانه نوید مجازی

 SPSSافزار 

امتحان میان 

 ترم

15/32/1433 

13-12 

 چهارشنبه

توزیع نرمال و 

 کاربرد آن
 

دکتر فاطمه 

 سروی

نرم -سامانه نوید مجازی

 SPSSافزار 

امتحان میان 

 ترم

22/32/1433 

13-12 

 چهارشنبه

نمونه گیری و 

کاربرد آن و 

های  روش

 گیری نمونه
 

دکتر فاطمه 

 سروی

نرم -سامانه نوید مجازی

 SPSSافزار 

امتحان میان 

 ترم

22/32/1433 13-12 

 چهارشنبه

 برآورد و انواع برآورد

آزمون فرضیه و انواع 

 آن

دکتر فاطمه 

 سروی

نرم -سامانه نوید مجازی

 SPSSافزار 

امتحان میان 

 ترم



 

35/33/1433 

13-12 

 چهارشنبه

آزمون فرضیه برای 

 دو جامعه مستقل
 

دکتر فاطمه 

 سروی

نرم -سامانه نوید مجازی

 SPSSافزار 

امتحان میان 

 ترم

12/33/1433 13-12 

 چهارشنبه

     امتحان میان ترم

12/33/1433 

13-12 

 چهارشنبه

آزمون فرضیه 

میانگین و نسبت 

برای دو جامعه 

وابسته و سه جامعه 

 مستقل

 

دکتر فاطمه 

 سروی

نرم -سامانه نوید مجازی

 SPSSافزار 

امتحان پایان 

 ترم

22/33/1433 

13-12 

 چهارشنبه

مرور کلی مطالب 

ها و  مربوط به آزمون

های  بررسی آزمون

ناپارمتری و 

های مک نمار و  آزمون

 دقیق فیشر و ککران

دکتر فاطمه 

 سروی

نرم -سامانه نوید مجازی

 SPSSافزار 

امتحان پایان 

 ترم

32/34/1433 
13-12 

 چهارشنبه

تعیین حجم نمونه و 

توان مطالعه برای 

 ها آزمون
 

دکتر فاطمه 

 سروی

نرم -سامانه نوید مجازی

 امتحان پایان ترم SPSSافزار 

32/34/1433 13-12 

 چهارشنبه

همبستگی بین 

 صفات و انواع آن

 

دکتر فاطمه 

 سروی

نرم -سامانه نوید مجازی

 SPSSافزار 

امتحان پایان 

 ترم

12/34/1433 13-12 

 چهارشنبه

آنالیز رگرسیون 

 خطی

 

دکتر فاطمه 

 سروی

نرم -سامانه نوید مجازی

 SPSSافزار 

امتحان پایان 

 ترم

23/34/1433 13-12 

 چهارشنبه

آشنایی با شاخص 

 های مهم بهداشتی
 

دکتر فاطمه 

 سروی

نرم -سامانه نوید مجازی

 افزار 

medcalculate 

امتحان پایان 

 ترم

 

 


