
 
 

 

 

 سناموسسه علوم پزشکی  0410 تحصیلی سال ایمرحله 9 آزمایشی هایآزمونسرفصل 

 
 جامع 9و  8 و 7مرحله ( 5 و 4مرور ) 6مرحله  (2 و 1مرور ) 3مرحله 

 منابع پنجم مرحله مرحله چهارم مرحله دوم مرحله اول نام درس
 

 ریاضیات
س، لگاریتم، توابع مثلثاتی، دنباله و کماتری انتگرال و کاربردهای آن مشتق و کاربرد مشتق توابع+ حد و پیوستگی

 سری، آنالیز ریاضی

-و هندسه تحلیلی و انتگرالکتاب حساب دیفرانسیل 
 ترجمه مهدی پاکزاد.-جورج توماس وراس فینی تألیف

 کاظمی امکیس

 

 

 آمار

 نظری

 احتمال

آمار 

 مقدماتی

 آمار توصیفی+
آنالیز ترکیباتی + اصول 
 احتمال + احتمال شرطی

پیوسته و  هایتوزیعانواع 
 هاآن هایویژگیو  گسسته

متغیرهای  و شرطی توأمتوزیع 
 ، واریانس، کوواریانس+امید ریاضیتصادفی

انواع + هانامساوی، قضایای حدی
 پارامتری هایآزمونخطاها+

 )آمار و احتمال مقدماتی( 

 دکتر جواد بهبودیان تألیف-آمار و احتمال مقدماتی
 دکتر جواد بهبودیان تألیف-آمار ریاضی

ترجمه عمیدی و -جان فروند تألیفآمار ریاضی 
 وحیدی

 صفر تا صد آمار زیستی )منبع توصیه شده(
 آمار

 ریاضی

 ،هاتوزیعروابط بین 
حدی  هایتوزیع
 اینمونه هایتوزیع

 حجم نمونه

بسندگی + بسندگی مینیمال + 
 کامل بودن

، MLEگشتاوری و  برآوردگرهای
 براوردگرهای برآوردگرهای نااریب،

 نااریب با کمترین واریانس 

 هافواصل اطمینان+ آزمون فرض

ری با گیگیری تصادفی ساده + نمونهنمونه گیرینمونه
 احتمال متغیر

های ای + برآوردکنندهگیری خوشهنمونه بندیگیری با طبقهنمونه
 نسبتی

ی گیرهای رگرسیونی + نمونهبرآوردکننده
 سیستماتیک

 دکتر عمیدی تألیف -گیرینمونهروش های 
 مجموعه آمار زیستی )منبع توصیه شده(

طرح 

 هاآزمایش
-ای ساده + آزمایشهای مقایسهآزمایش

 چندعاملیو  تک عاملیهای 

های مربعهای تصادفی + بلوک
 التین

 هایطرح+  k3و  k2های عاملی طرح های عاملیطرح
 واریانسکو بلوکی ناقص+ تحلیل

 مونتگمری تألیف -طرح و تحلیل آزمایشها

 

 رگرسیون
، کمترین (1رگرسیون خطی ساده )

 دوم هایتوان
، (2رگرسیون خطی ساده )

 رگرسیون غیرخطی،
 پارامتری()ضریب همبستگی 

های ماتریسی رگرسیون چندگانه + روش معیارهای مناسبت مدل ها وبررسی مانده
 رگرسیون وتحلیلتجزیه

 الری بازرگان عبدالرضا تألیف -رگرسیون خطی

 

 یناپارامتر

های انتخاب آزمون آماری مناسب + آزمون
های آزمون) یامربوط به حالت تک نمونه

گروف اسمیرنف، یک کای دو، کولمو
 (ای دورهانمونه

آزمون آماری مناسب +  انتخاب
 ایهای دو نمونهآزمون

دو نمونه وابسته و دو نمونه )
 مستقل(

های انتخاب آزمون آماری مناسب + آزمون
چند نمونه وابسته و چند ) دو نمونهبیش از 

 نمونه مستقل(

های انتخاب آزمون آماری مناسب + اندازه
های مربوط و آزمون)ناپارامتری( همبستگی 

 هاآنبه 

 دکتر جواد بهبودیان تألیف -ار ناپارامتریآم



 
 

 

 

شاخص های 

 بهداشتی

 روش تعیین شاخص های بهداشتی+
میزان و نسبت ها و کاربردهای آن+روش 

گردآوری اطالعات برای محاسبه 
 ها+برآورد تعداد جمعیتمیزان

یزان و نسبت های مورد م
های نبهداشت+میزااستفاده در 

مرگ و میر+میزان تولد+میزان 
رشد طبیعی+نسبت جنسی 

 های بیماریموالید+میزان

 های تطبیق شدهمیزان
 )روش مستقیم و غیرمستقیم(+
تعیین معنی دار بودن اختالف 

ها+امیدزندگی و تهیه جدول میزان
عمر+استفاده از جدول عمر در مطالعه دوران 

 بیماری

انواع مطالعات اپیدمیولوژی+تحلیل مطالعات 
در مطالعات  اپیدمیولوژی+حجم نمونه

اپیدمیولوژی+روش حذف اثر متغیر مخدوش 
 کننده+آزمون نسبت دو جامعه

روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی: دکتر کاظم محمد 
 و

 دکتر ملک افضلی

 %011جامع  زبان عمومی
 پالس زبان 99 –صفر تا صد زبان  -سیاه زبان ارشد جعبه منابع مورد توصیه شده رتبه های برتر:


