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 یستیآنها در علوم ز ريیگرو به بکا یستیروشها و کاربردهاي آمار ز م،یبا مفاه یکارشناس انیدانشجو ییآشنا: هدف

(Life Sciences) یسنج ستیو ز (Biometry) یو پزشک ستیز طیبوم و مح ستیز ،یسالمت عموم د:مانن. 

 

 :سرفصل مطالب درس

، هیستوگرام، توزیع احتمال و توزیع احتمال تجمعی، نمونه یرداري، انواع داده هاي زیستیتعاریف پایه:  -

 نمایش داده هاي آماري.

آماره هاي معیارهاي مربوط به مرکزیت داده ها، معیارهاي مربوط به پراکندگی داده ها، داده ها: توصیف  -

 ، معیارهاي مقایسه اي )باکس پالت(.مرتبه باال

شمارش ، احتماالت شرطی و تئوري بیز، مفاهیم پایه احتمال، قواعد جمع و ضرب احتماالتاحتماالت:  -

 .رویدادها

کاربردهاي توزیع ، توزیع نرمال استاندارد، توزیع پواسون، توزیع دوجمله اي :و پیوسته  توزیع هاي گسسته -

تست ، آزمون نرمال بودن توزیع ها، تقریب نرمال توزیع دوجمله اي و پواسون، قضیه حد مرکزي، نرمال

 .محدوده اطمینان، فرضیه

روشهاي ، تخمین ضریب همبستگی، تخمین نسبت ها، تخمین میانگین و انحراف معیار :تخمین پارامترها -

 .محدوده اطمینان، تقویتی در تخمین پارامترها

، آزمون فرضیه میانه، آزمون فرضیه )یک طرفه و دو طرفه( میانگین، هاآزمون فرضیه نسبت  :آزمون فرضیه -

 .جمعیت نمونه هاتخمین آزمون و  توان، آزمون فرضیه واریانس

زوجی میانگین نمونه هاي آزمون فرضیه ، هانسبت زوجی آزمون فرضیه  آزمون فرضیه دو جمعیت نمونه: -

توان آزمون و تخمین ، زوجی واریانسآزمون فرضیه ، وابستهمیانگین نمونه هاي زوجی آزمون فرضیه ، مستقل

 .جمعیت نمونه ها

کوکسون آزمون ویل ،ویلکوکسون براي نمونه هاي  مستقلآزمون ، عالمتآزمون  :آزمون هاي غیرپارامتري -

 .والیز براي باالتر از دو نمونه-کروسکالآزمون ، نمونه هاي وابستهبراي 

، آماره کاپا، جدول توافق ،آزمون مک نمارآزمون ، دقیق فیشرآزمون  :آزمون فرضیه داده هاي دسته اي -

 .تخمین حجم نمونه، آزمون همبستگی مرتبه

، برازش خطی و غیر خطی، حجم نمونهضریب همبستگی، آزمون ضریب همبستگی،  :همبستگی و برازش -

قدرت و حجم ، آزمون برازش )مقایسه شیبها، ارتفاع ها(، برازش الجیستیک، همبستگی و برازش چندگانه

 .نمونه در  برازش



تحلیل واریانس ، تحلیل واریانس چندگانه، تحلیل واریانس دوطرفه، تحلیل واریانس یکطرفه :تحلیل واریانس -

 .مدلهاي اثر ثابت و اثر تصادفی، واریانس چند متغیرهتحلیل ، سلسله مراتبی

روشهاي هوشمند ، Hazardنسبت ، log-rankآزمون ، مدل کاکس، میر-تحلیل بقاي کاپالن :تحلیل بقا -

 .تحلیل بقا
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