
  

  

  

  
  



 

ه طا   دعای 
  

  اَللهم اَخرِجني من ظُلُمات الوهمِ واَكرِمني بِنُورِ الفَهمِ 

حمر لَينا اَبوابح عافت ماَللهت كلُومن علَينا خَزائانشُر ع و ك  

  بِرَحمتك يا اَرحم الرّاحمينَ
  

ی ری ا از  ن  دار  وردگارا، خارج  ی  ا م ی  و  ور     
ج ران  ت را و ب ی ر شای  ما  ت  وردگارا، ب د ر ت را     ی دا

ن بان و ای با  ن 
  

  
تكثير و . ي مؤلف، مترجم و ناشر آن است دوست عزيز، اين كتاب حاصل دسترنج چندين ساله

القي، غيرقـانوني، غيرشـرعي و   كاري غيراخ  فروش آن به هر شكلي بدون اجازه از پديدآورنده
اعتمادي در  ي اين عمل نادرست، موجب رواج بي كسب درآمد از دسترنج ديگران است، نتيجه

  .گردد آمدهاي ناگوار در زندگي و محيط ناسالم براي خود و فرزندانمان مي جامعه و بروز پي

 بياييد به حقوق ديگران احترام بگذاريم
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ه   فط ؤ   :ن  
ي اپيـدميولوژي و   هاي تحصيالت تكميلي رشـته  درس آمار زيستي از جمله دروس تأثيرگذار در آزمون

هاي اين درس فرار بودن مطالـب و داشـتن    از ويژگي. باشد ي وزارت بهداشت مي هاي مربوطه ساير رشته
هـا را   باشد كه جهت فائق آمدن بر اين مسئله داوطلبان بايستي دائماً ايـن فرمـول   هاي متعدد مي فرمول

نياز بـه وجـود يـك منبـع      ،منابعبا توجه به گستردگي . هاي مورد نياز پاسخ دهند مرور كرده و به تست
لذا هـدف از  . شد غيرضروري باشد بيش از بيش احساس مي لبمطاجامع و در عين حال فشرده كه فاقد 

  : از جملهي فوق داشتن يك رفرنس با چند ويژگي  آوري مجموعه جمع
  ضروري مطالبدر برداشتن  - 1
  ي وزارت بهداشت  هاي گذشته وجود نمونه سواالت آزمون - 2
  پرهيز از آوردن نكات غيرضروري  - 3
  . باشد كتاب ميتهاي هاي آزمايشي در ان داشتن آزمون - 4

ترين  اي گردآوري شده است كه داوطلبان عزيز در حداقل زمان مورد نياز بيش گونه فوق بهي  لذا مجموعه
اين كتـاب  . ي امتحان بتوانند به سواالت به بهترين شكل پاسخ دهند يادگيري را داشته باشند و سر جلسه

منبـع بسـيار   ا فرصت كافي بـراي مطالعـه ندارنـد،    بوده يبراي آن دسته از داوطلباني كه شاغل خصوص  به
و داوطلبـان گرامـي   گردآوري اين مجموعه كمكي هر چند ناچيز به دوستان اميد است با . باشد مؤثري مي

ي حاضر خالي از اشكال نيست، مـا را در   طبيعتاً مجموعه. تحصيالت تكميلي وزارت بهداشت نموده باشيم
  . دات گرانقدر ياري فرماييدبهبود اين مجموعه و دادن پيشنها

  
  
  

  با تشكر
  الهام خاتوني -عباس عباسي قهرمانلو - محمدي يوسف علي

Email: Y.alimohamadi67@gmail.com 
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هـاي آن جامعـه مـورد    کننـده ها را از نظر کمی ولی با در نظر گرفتن کیفیـت مشـخص  علمی است که مشخصات جامعه:آمار

.دهدبررسی قرار می

.شوداشیاء یا نمودها حداقل در یک ویژگی مشترك باشند جامعه آماري نامیده میهر گاه :جامعه آماري

سنجش مشاهدات

:گیري مهم براي متغیرها عبارتند ازچهار نوع مقیاس اندازه.گیري استمار اندازهاز ابزارهاي اساسی در ا

مقیاس اسمی-1

مرد وزن←مثل جنسیت.باشدهاي مورد نظر میگذاري ویژگیاساس این مقیاس نام.استگیري ترین سطح اندازهپایین

Aخونیهايگروه ...وABوBو←

ايمقیاس رتبه-2

کـاردانی، کارشناسـی،   ←مـدرك تحصـیلی  ←مثال.تواند صورت پذیردبندي نیز میگذاري، رتبهدر این مقیاس عالوه بر نام

.کارشناسی ارشد

شونداي جزء متغیرهاي کیفی محسوب میاسمی و رتبهمقیاس 2←نکته.

ايمقیاس فاصله-3

تواند مشخص کند و حتی این فواصـل را نیـز   را نیز میي بین مقادیر این مقیاس عالوه برداشتن ویژگی دو مقیاس اول، فاصله

.مورد مقایسه قرار دهد

بـه  .دهندي اختالف را نشان میدرجه5گراد هر دو درجه سانتی10تا 5گراد ودرجه سانتی15تا 10بین دماهاي ←مثال

.باشددرجه می15تا 10برابر با دماي درجه 10تا 5ي دماي فاصلهگونه گفت که توان اینعبارتی می

.فاقد مبدأ ذاتی استايو مقیاس فاصلهباشد صفر در این مقیاس قراردادي می**

.درجه نیز وجود دارد0به معناي عدم وجود دما نیست بلکه دماي ←درجهصفرمثال دماي 

.شودبندي میاي طبقههاي فاصلهنیز که داراي مبدأ قراردادي است جزء مقیاسIQیا 

فصل اول

مفاهیم آمار و توصیف مشاهدات
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مقیاس نسبتی-4

.گیري استترین و بهترین مقیاس اندازهقوي

.دهنده عدم وجود افراد استنشان0که ←مثل تعداد افراد←باشدداراي مبدأ واقعی می-

.تواند نسبت بین مقادیر را نیز نمایش دهددهند میکه فواصل را نشان میاین مقیاس عالوه بر این

.برابر دومی است2پس طول شیء اول ←cm40باشد و طول شیء دیگر cm80اگر طول شیء :مثال

2اسـت،  C80توان گفت که حرارت جسمی کـه مثال نمیعنوان ها را تعیین کرد بهنسبتتواناي نمیدر مقیاس فاصله•

.استC40برابر حرارت جسمی با

.شوندبندي میطبقهجزء متغیرهاي کمی اي و نسبتی هاي فاصلهمقیاس•

راهییک• .باشدها توسط جداول میاي، بیان آنهاي توصیف مشاهدهاز

کات موجود در مورد جداول فراوانین

.باشدها میهاي مطلق در جدول فراوانی برابر با تعداد کل نمونهجمع فراوانی-1

.آیددست میبههافراوانی نسبی از تقسیم فراوانی مطلق هر رده بر تعداد کل نمونه-2

.باشدمی1هاي نسبی برابر با مجموع فراوانی-3

عبارتی فراوانـی تجمعـی   هاي قبلی، بههاي گروهفراوانی تجمعی عبارتست از جمع فراوانی مطلق هر داده یا گروه با فراوانی-4

.باشندتر و مساوي با آن مقدار را دارا میفرادي که کوچکبراي یک مقدار عبارت است از نسبت ا

.باشدطبقه برابر با مقدار کل میفراوانی تجمعی براي آخرین -5

نمودارها

.مورد استفاده نیز متفاوت استبر حسب نوع متغیرها، نمودارهاي -

ها رسم شود، نمودار فراوانـی را تنهـا   Yحور بر روي نمودارها هر نقطه داراي یک فراوانی است، بنابر این اگر خطی موازي م-

.بایستی در یک نقطه قطع کند

نمودارهاانواع 

اينمودار میله-1

صفت مورد نظـر و  دهنده در این نمودار نشانXمحور .شوداستفاده می)اياسمی و رتبه(هاي کیفی این نمودار در مورد داده

.باشدمیدهنده فراوانی ها نشانمحور عرض

نمودار فراوانی مقاطع تحصیلی

فراوانی
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اينمودار دایره-2

.گیرداین نمودار نیز در مورد صفات کیفی مورد استفاده قرار می

.باشداساس رسم این نمودار استفاده از فراوانی نسبی می

اگر سهم هر گروه را با
i

Sنمایش دهیم:

i
i

F
S

N
360= ×

(Polygon)چند گوش دارنمو-3

گیرداین نمودار در مورد صفات کمی گسسته مورد استفاده قرار می.

:مثال

نمودار هیستوگرام-4

شودپیوسته استفاده می-این نمودار در مورد صفات کمی.

.هاي آن گروه استدر این نمودار سطح باالي هر گروه مساوي یا متناسب با فراوانی-

توان از فراوانی سـاده یـا فراوانـی هـر گـروه      ها برابر است، میها مساوي باشد، چون قاعده مستطیلگروهيکه فاصلهزمانی-

.ها استفاده کردعنوان ارتفاع مستطیلبه

.شودهم وصل کنیم نمودار چند گوش حاصل میها را بهچنانچه در این نمودار وسط ستون-

نمودار ساقه و برگ-5

.گیردمورد استفاده قرار می)پیوسته و گسسته(کمی این نمودار در مورد صفات

.باشداین نمودار، جایگزین مناسبی براي نمودار هیستوگرام می-

.هایی چون نما و میانه را شناسایی کردتوان شاخصراحتی میدر این نمودار به-

Scatter)نمودار پراکنش -6 Plot)

.گیردمورد استفاده قرار میاین نمودار به منظور بررسی ارتباط دو صفت کمی 

.گیردقرار میYروي محور و صفت دیگرXدر این نمودار یکی از صفات روي محور 

ايجعبهنمودار -7

.گیردمورد استفاده قرار می)پیوسته و گسسته(براي توصیف صفات کمی نیزاین نمودار 

دهد و خطی که جعبه را به دو قسمت تقسـیم  نشان میآن چارك سوم را انتهايدر این نمودار ابتداي جعبه چارك اول و -

.باشدکند میانه مشاهدات یا چارك دوم میمی
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نکات کلی

متغیرها•
قابل شمارش ←کمی

وزن، قد ←پذیرداعشار می←پیوسته

تعداد افراد ←پذیرداعشار نمی←گسسته

غیرقابل شمارش←کیفی

صفات کمی پیوسته ←نمودار هیستوگرام•

جایگزین هیستوگرام ←نمودار ساقه و برگ•



هاي گذشته وزارت بهداشت نمونه سواالتی از آزمون

طول قد افراد چه نوع متغیري است؟.1

کمی پیوسته )4کمی گسسته )3ايکیفی رتبه)2کیفی اسمی )1

جایگزین مناسب براي نمودار هیستوگرام کدام است؟.2

پراکنش )4ايدایره)3ساقه و برگ )2نمودار ستونی )1

ي آماري خود را بر اساس این پژوهشگر محاسبه.دهدآموزان پژوهش انجام میهاي خونی دانشروي گروهپژوهشگري .3

کند؟یک از متغیرهاي زیر انتخاب میکدام

کمی نسبتی )4ايکمی فاصله)3ايکیفی رتبه)2کیفی اسمی )1

یک از صفات زیر است؟درصد بیماران ارجاعی، کدام.4

ايفاصله)4ايرتبه)3اسمی)2نسبتی )1

گیرد؟بندي قرار میاین صفت در کدام دسته.باشدمی110با بهره هوشی فردي برابر.5

نسبتی )4ايفاصله)3ايرتبه)2اسمی )1

ي سوم کدام است؟فراوانی نسبی طبقه.خانواده است40جدول مقابل توزیع تعداد فرزندان .6

بنديجدول طبقه9-87-65-43-21-0

فراوانی2312185

1(2/02(3/03(4/04(6/0

شود؟براي نشان دادن توزیع یک متغیر کمی گسسته از چه نموداري استفاده می.7

اينمودار دایره)2اينمودار نرده)1

نمودار چند گوش )4نمودار هیستوگرام )3

Aنماد.8 B C− یک از معیارهاي سنجش است؟ف کداممعر=

ايفاصله)4نسبتی )3ايرتبه)2اسمی )1

شود؟ي حرارت با کدام مقیاس سنجیده میدرجه.9

نسبتی )4ايفاصله)3ترتیبی )2اسمی )1

اولفصل سواالت 

مفاهیم آمار و توصیف مشاهدات



هاي گذشته وزارت بهداشتنمونه سواالتی از آزمون

)4(گزینه .1

.پذیردپیوسته است چون اعشار میصفات کمی قد جزء 

)2(گزینه .2

)1(گزینه .3

)1(گزینه .4

.تواند صفر هم باشدچون می

)3(گزینه .5

)2(گزینه .6

fi
/

n

12
0 3

40
= = nفراوانی نسبی= 40= ⇒

فراوانی مطلق طبقه سوم =12

)4(گزینه .7

)4(گزینه .8

)3(گزینه .9

.دما فاقد صفر ذاتی است

فصل اولپاسخنامه

مفاهیم آمار و توصیف مشاهدات



طور کلی آمار داراي دو بعد استبه
بعد توصیفی

بعد تحلیلی

.باشدهاي مرکزي و پراکندگی میالب شاخصتوصیف نتایج در ق←توصیفیهدف از آمار

هاي مرکزيشاخص

.باشدمی(Mode)، مد یا نما (Median)، میانه (Mean)میانگین :شامل

میانگین

میانگین حسابی-1

هاي خامبراي داده-الف

n

i
i

X

N
1=

∑

µ = ←

)هاي گسستهداده(بندي شده هاي گروهبراي داده-ب

n

i i
i

F X

N
1=

∑

µ =

:صورت پیوستهبندي شده بههاي گروهبراي داده-ج

n

i c
i

F X

N
2=
∑

µ =

:هاي گسستهمثال از داده

F)فراوانی )
i

تعداد مراجعات

/
2 4 6 3 5 4 46

3 06
15 15

× + × + ×
µ = = =

4

6

5

2

3

4

دومفصل 

آمار توصیفی
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:هاي پیوستهمثال از داده

F X
i c

X)نماینده دسته )
c

F)فراوانی )
iهادسته

15

52

108

i c
F X 175=∑

/
10 5

7 5
2

+
=

11 15
13

2

+
=

16 20
18

2

+
=

2

4

6

n 12=

( )5 10−

( )11 15−

( )16 20−

n

i c
i

F X

/
N

1 175
14 58

12
=
∑

µ = = =

میانگین وزنی-2

i i

i

W X
X

W

∑

∑
=

.باشدي معدل، نوعی میانگین وزنی میي محاسبهنحوه•

میانگین هندسی-3

n
G n

X x .x ...x
1 2

=

.باشند...صورت نسبت یا درصد وها بهشود که دادهمیانگین زمانی استفاده میاین نوع •

:را حساب نمایید2،2،2،2:نگین هندسی اعدادمیا←مثال

GX 4 4 42 2 2 2 2 2= × × × = =

میانگین هارمونیک

H n

i

n
X

X1

1
∑

=

:ي سه نوع میانگینیرابطه•

G(Xمیانگین هندسی>(X)میانگین حسابی H(Xمیانگین>( هارمونیک(

(Median)میانه 

:هاي خامي میانه براي دادهي محاسبهنحوه.باشدتر از آن میتر از آن و نیمی دیگر بیششاخصی است که نیمی از اطالعات کم

اي که در جایگاهگاه دادهکنیم، آنها را از کوچک به بزرگ مرتب میابتدا داده
n 1

2

+
.گیرد میانه خواهد بودقرار می

:بندي شدههاي دستهي میانه براي دادهمحاسبه
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i
L←کران پایینی رده میانه

h←ي طبقاتفاصله
i

i

n FC
Median L h

F

1
2

+ −
= + ×

i
F←فراوانی مطلق رده میانه

c
F←فراوانی تجمعی گروه قبل از میانه

(Mode)مد یا نما 

.ترین فراوانی را دارداي است که بیشداده

:ي مد از روي جداولي محاسبهنحوه

i
L←ي مدکران پایینی دسته

i

d
Mode L h

d d
1

1 2

= + ×
+

d
1

ي قبلیي مد از دستهمطلق دستهي فراوانی فاصله←

d
2

ي بعدي ي مد از دستهي فراوانی مطلق دستهفاصله←

h←ي طبقاتفاصله

هاي مرکزيکلی در مورد شاخصنکاتی 

.ن استها متقارن باشد بهترین شاخص مرکزي میانگیکه توزیع دادهطور کلی در صورتیبه-1

Outمقادیر این است که تحت تأثیر عیب میانگین-2 Lierپرت، اسـتفاده از میانـه بـر    باشد پس در صورت وجود مقادیر می

.تر استمیانگینی ارجح

.کندکه تمام اطالعات را با یک مقدار ثابت جمع، تفریق، ضرب یا تقسیم کنیم میانگین نیز به همان نسبت تغییر میزمانی-3

دادهبر-4 .بهترین شاخص مرکزي میانگین است)به شرط نرمال بودن(اي و نسبتی هاي فاصلهاي

میانه←ايهاي رتبهبهترین شاخص مرکزي براي داده-5

مد←اسمیهاي براي دادهتنها شاخص قابل استفاده -6

.یشه در زیر بلندترین نقطه قرار دارددر یک هیستوگرام نما هم-7

.باشندهاي مرکزي باهم برابر میهاي متقارن، تمام شاخصدر توزیع-8

کنـیم و در  انتخاب مـی عنوان نما ها باشد هر دو را بهتر از سایر دادهها بیشآنداراي فراوانی مساوي و فراوانی اگر دو داده -9

.هستند(BiModal)ها دو نمایی گوییم دادهاصطالح می

.ها بدون مد خواهد بودها برابر باشند، دادهچنانچه فراوانی تمام داده-10

هاي پراکندگیشاخص

.دهندها نشان میها از متوسط را در یک مجموعه از دادهها تصویري از پراکنده بودن دادهاین شاخص

ي تغییراتدامنه-1

ترین دادهبزرگ
max

X =

ترین دادهکوچک
min

X =
max min

R X X= −
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)هاي خامبراي داده(واریانس -2

n

i
i

(X )

N

2

2 1=
∑ −µ

σ =

.بندي یا گسستههاي دستهواریانس براي داده

i i
F (X )

N

2
2 ∑ −µ

σ =

.خواهد بودN،N-1جاي ها برآورد شود، مخرج کسر بهچنانچه واریانس از روي نمونه•

:را محاسبه نمایید5و10و15هاي واریانس داده←مثال

( )( ) ( ) ( )
/

2 2 2

2
5 10 10 10 15 105 10 15

10 16 6
3 3

∑ − + − + −+ +
µ = = σ = =

:بندي زیر واریانس را محاسبه نماییدهاي دستهبراي داده•

642i
X

123i
F

i i
F X

/
N

2 3 4 2 1 6 20 10
3 3

6 6 3

∑ × + × + ×
µ = = = = =

( / ) ( / ) ( / )2 2
2 3 2 3 3 2 4 3 3 1 6 3 3

2

− + − + −
σ = =

:راي واریانسدو فرمول دیگر ب

i
X

X
N

2
22 ∑

σ = −

i
i

( X )
X

N
N

2
2

2

1

∑
∑ −

σ =
−

.ددهننمایش میS2و در نمونه با2σو واریانس را در جامعهMرا با در جامعه و میانگینXمعموالً میانگین در نمونه را با•

انحراف معیار

آن عنـوان شـاخص پراکنـدگی    که واحد واریانس از نوع مربع واحـد انـدازه صـفت اسـت، بنـابر ایـن اسـتفاده از آن بـه        جاییاز

.نامندهایی دارد، لذا براي رفع این مشکل از واریانس جذر گرفته و آن را انحراف معیار میمحدودیت

.ستترین اندازه پراکندگی اانحراف معیار رایج•

.کنداي را با یک عدد ثابتی جمع یا منها کنیم انحراف معیار تغییر نمیهر گاه داده•

معیـار  شود و انحـراف  اي را در عدد ثابتی ضرب یا تقسیم کنیم واریانس در مجذور آن عدد ضرب یا تقسیم میهر گاه داده•

.در خود آن عدد ضرب یا تقسیم خواهد شد

.امنفی استانحراف معیار همواره مقداري ن•
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ضریب تغییرات

.شودشوند، از این شاخص جهت مقایسه استفاده میگیري متفاوت مقایسه میکه دو متغیر با واحدهاي اندازهزمانی

.kgبا پراکندگی وزن بر حسب mmHgي پراکندگی فشار خون افراد جامعه بر حسب مقایسه:مثل

S
C.V 100= ×

µ

ها را از یک مقدار ثـابتی کـم کنـیم    را با یک عدد ثابتی جمع کنیم ضریب تغییرات کاهش و چنانچه دادهها که دادهزمانی•

.یابدضریب تغییرات افزایش می

.کندها را در یک مقدار ثابتی ضرب کنیم، ضریب تغییرات تغییري نمیدادهکه چنان•

هاي پراکندگیی در مورد شاخصنکات

.ها صفر استباشند، پراکندگی یا انحراف معیار دادهها باهم مساوي اگر همه داده

.صفر استمیانگینازها مجموعه جبري اختالف هر یک از داده•

.معیار همواره غیرمنفی هستندواریانس و انحراف •

.ها از هر عدد دیگري استتر از مجموع مجذور انحرافات دادههمیشه کوچکمجموع مجذورات انحراف از میانگین•

Qکه از فرمولمیان چارکی يدامنه• Q
3 1
شـود کـه   عنوان شاخص پراکنـدگی اسـتفاده مـی   زمانی به.آیددست میبه−

[وان از انحراف معیار استفاده کردنت .Q
1

Qچارك اول،←
3

]چارك سوم←

.توان از انحراف معیار استفاده کردباشد، نمیلهچوها به شدت که توزیع دادهزمانی•

نکات کلی

:آیددست میدامنه میان چارکی یک شاخص پراکندگی است که از اختالف چارك اول و سوم به•

Q Q
3 1

= ي میان چارکی دامنه−

.آیددست میبه2ي میان چارکی به عدد ان چارکی از تقسیم دامنهي میدامنهنیم•

Q Q
3 1

2

−
ي میان چارکیدامنهنیم=

.تر از آن هستنداطالعات کم%25مقداري است که چارك اول •

.تر از آن هستنداطالعات کم%75چارك سوم مقداري است که •

.تر از آن هستنداطالعات کم%50چارك دوم مقداري است که •

جـاي  صـورت بـه  م در ایـن کنـی ارن نتوان از میانگین استفاده کرد از میانه استفاده مـی علت پراکندگی و عدم تقکه بهزمانی•

.ي میان چارکی استفاده خواهیم کردانحراف معیار از دامنه

.بهترین شاخص مرکزي میانگین و بهترین شاخص پراکندگی انحراف معیار است•

.دهندنمایش میXن نمونه را باو میانگیµمیانگین جامعه را با•

.دهندنمایش میSو انحراف معیار نمونه را با σانحراف معیار جامعه را با•

.گاه تمام اطالعات برابرندکه انحراف معیار صفر باشد آنزمانی•



هاي گذشته وزارت بهداشت ي سواالتی از آزموننمونه

در توزیع.1
8643i

X
؟ي روزهاي بستري کدام استمیانه

6432i
f

1(5/32(43(54(6

Xمیانگین.2 ,...,X
1 10

Xیرمقادمیانگین.است5برابر  ,...,X
1 10

چقدر است؟16و

1(52(63(6/64(5/10

دادهکلیهاگر .3 کند؟ها را در یک عدد ثابت و مثبت ضرب کنیم، کدام مورد زیر تغییر نمیي

میانگین )2انحراف معیار )1

میانه )4ضریب تغییرات )3

ام است؟کد-2و-1و0و1و2انحراف معیار اعداد .4

2/1)24)23)2صفر )1

شود؟ها چند برابر میواحد اضافه کنیم واریانس آن3هاي یک مشاهده اگر به هر یک از داده.5

1(92(33(14(9/1

که مجموعه انحرافات از میانه برابر صفر باشد، کدام گزینه درست است؟در صورتی.6

.ها نسبت به میانه متقارنندداده)2.شودعیار زیاد میانحراف م)1

.میانگین برابر میانه است)4.میانگین برابر صفر است)3

اند؟که انحراف معیار صفر باشد، نما و میانگین همواره چگونهدر صورتی.7

هر دو صفر )4اند مساوي)3صفر میانگین)2نما صفر )1

اي وجود دارد؟هاي گرایش مرکزي چه رابطهی منفی دارند بین اندازههایی که کشیدگدر منحنی.8

میانه >میانگین>نما)2نما >میانه>میانگین)1

میانگین>میانه>نما)4میانه >انم>میانگین)3

وجود داشته باشد بر کدام شاخص زیر تأثیر قابل توجهی دارد؟(Outlier)هاي پرت اگر در مشاهدات داده.9

ي چارك اول و سومفاصله)4نما )3میانگین)2میانه )1

دومفصل سواالت 

آمار توصیفی
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.متر تبدیل کنیم، مقدار عددي گیري را از متر به سانتیاگر واحد اندازه.10 ...............

.شودواریانس صد برابر می)2.کندواریانس تغییر نمی)1

.کندانحراف معیار تغییر نمی)4.شودانحراف معیار صد برابر می)3

یک از موارد زیر نادرست است؟ي تصادفی از بیماران قلبی باشد، کداممیانگین فشارخون یک نمونهXاگر.11

.افراد جامعه است(X)تر از واریانس فشارخون ، بزرگXواریانس)1

.افراد جامعه است(X)ارخون تر از واریانس فش، کوچکXواریانس)2

.است(X)گیري فشارخون همان واحد اندازهXگیري واحد اندازه)3

4(Xبرآوردي از میانگین فشارخون جامعه مورد بررسی است.

:برابر است با1ضریب تغییرات عدد .12

صفر )4∞)3یک )102)1

:متر از این قرار استها بر حسب سانتیایم قد آنگیري کردهآموز را در یک کالس اندازهدانش10قد .13

160-158-180-183-158-164-175-163-164-170

باشد؟ها چه عددي میآنمیانه قد 

1(1642(1673(5/1674(170



هاي گذشته وزارت بهداشت ي سواالتی از آزموننمونه

)4(گزینه .1

n 1 15 1
8

2 2

+ +
= → در8فراوانی جایگاه میانه و چون =

i
X لذا میانهقرار دارد =6

i
X .خواهد بود=6

)2(گزینه .2

X ,...,X
X ,...,X1 10

1 10
5 50

10
= ⇒ =

50 16 66
6

11 11

+
= = میانگین=

)3(گزینه .3

S
CV

X
=

.کنند لذا ضریب تغییرات ثابت خواهد ماندبا توجه به فرمول چون صورت و مخرج به یک اندازه تغییر می

)3(گزینه .4

( )
X

2 1 0 1 2 0
0

5 5

− + − + + +
= = =

i
(X X) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

n

2 2 2 2 2 2
2

2

2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 10
2

5 5

2 2

∑ − − − + − − + − + − + −
σ = = = =

⇒ σ = → σ =

)3(گزینه .5

.کندیا کم کردن هیچ تغییري در واریانس ایجاد نمیاضافه کردن 

)4(گزینه .6

.مجموعه انحرافات از میانگین برابر با صفر است پس در این سوال میانه برابر با میانگین است

دومفصل پاسخنامه

آمار توصیفی
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