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91سوال آزمون آمار پزشکی دوره جدید، زمستان 
را در یک نمونه از (CSF protein)با  توجه به نمودار جعبه اي زیر که توزیع مقدار پروتئین مایع مغزي نخاعی

.نشان می دهد به دو سوال زیر پاسخ دهیدmg/dlنوزادان بستري بر حسب 

نوعی است؟متغیر مقدار پروتئین مایع مغزي نخاعی از چه .1
کیفی رتبه اي. بکیفی اسمی           . الف

کمی گسسته. د**کمی پیوسته  . ج

mg/dlاین متغیر در این مطالعه حدوداَ چند (interquartile range)دامنه ي بین چارکی .2
است؟

**8.ب5. الف
29. د16. ج

گین و انحراف معیار مسافتی که گروهی از آزمون شوندگان در یک مطالعه توانستند بپیمایند به اگر میان.3
، میانگین، انحراف معیار و واریانس )سانتیمتر است30هر فوت حدوداَ ( فوت گزارش شود6و 90ترتیب 

از راست به چپ به ترتیب کدام است؟متراین مسافت بر حسب 

**54/0، 8/1، 27.ب006/0، 2/0، 3.الف
5400، 180، 2700.د6/66، 20، 200.ج

3( نفر از آنها 4متوجه شد که ) زن10مرد و 20( کارورز پزشکی 30با پژوهشگري ضمن مصاحبه.4
مرد به 40اگر ترکیب جنسی جمعیت کل کارورزان . شده اندneedle-stickتا کنون ) مرد و یک زن

شدن بین آنها چند درصد برآورد می شود؟needle stickزن باشد، شیوع کلی تا کنون 60اي هر از
13. ب**12.الف

15. د14. ج
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به ترتیب، براي نمایش چه متغیرهایی ) stem & leaf(و ساقه و برگ ) pie chart(منحنی دایره اي.5
مناسب هستند؟

نسبتی، فاصله اي. بپیوسته، گسسته.الف
**کیفی، کمی . دکمی، رتبه اي. ج

نفر وارد 3015ساله در شرق تهران،11در اندازه گیري قد یک نمونه تصادفی از  دانش آموز پسر .6
ترسیم. سانتی متر بود8(SD)سانتی متر با انحراف معیار 146میانگین قد این افراد . مطالعه شدند

اگر . نمودار هیستوگرام نشان داد که متغیر قد این دانش آموزان بطور تقریبی داراي توزیع نرمال است
سانتی متر باشد، کدام عبارت براي توصیف وي مناسب تر است؟140قد دانش آموزي 

**متوسط . بکوتاه قد . الف
نمی توان تصمیم گرفت.دبلند قد . ج

نفره از بیماران به دنبال عمل آپاندکتومی، داراي چولگی 500هوش آمدن یک جمعیت توزیع زمان به .7
(skewness)انتخاب کنیم، ) با جایگزینی(نفري 50بار نمونه هاي 10اگر از این جمعیت . است

چگونه خواهد بود؟توزیع میانگین هاي نمونه هاي فوق 
**تقریبا از توزیع نرمال تبعیت می کند. الف
داراي چولگی است. ب
ودبخواهد Uniformمتحدالشکل یا .  ج
قانون کلی براي قضاوت در این مورد وجود ندارد. ج

گر یک . می باشد6و انحراف معیار آن 75میانگین نمرات پرسشنامه کیفیت زندگی گروهی از بیماران .8
که میانگین نمونه مذکور کمتر نفري از این بیماران انتخاب کنیم، چقدر احتمال دارد 9نمونه تصادفی 

باشد؟77از 
**درصد85. بدرصد63. الف

درصد37.ددرصد15. ج

چقدر است؟ Z0.05در توزیع نرمال استاندارد، مقدار  .9
- 96/1. ب+64/1. الف

+96/1. د**- 64/1. ج
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؟نمی باشدصحیحکدام توصیف زیر در مورد توزیع نرمال استاندارد.10
**میانگین و واریانس آن یکسان است .الف
میانگین، مد و میانه آن یکسان است. ب
میانگین آن برابر با صفر می باشد. ج
انحراف معیار این توزیع یک است. د

با 86در یک بررسی روي افراد مبتال به دیابت نوع دو، میانگین امتیاز کیفیت زندگی توسط پرسشنامه .11
امتیاز یک فرد که به طور تصادفی از جمعیت این بیماران انتخاب شده بود، . بدست آمد7ار انحراف معی

)10و انحراف معیار 50با میانگین (چقدر است؟ t Scoreمقدار . بدست آمد100
**70. ب2. الف

50. د14. ج

دارد، چند درصد سطح زیر منحنی 5و 25در یک توزیع نرمال که به ترتیب میانگین و انحراف معیار .12
قرار دارد؟30تا 25بین 
68. ب16. الف

5/47. د**34. ج

. توزیع نمونه برداري میانگینها براي یک متغیر کمی که داراي توزیع نرمال می باشد، رسم شده است.13
در است؟باشد، خطاي معیار چق100، و حجم هر نمونه 16اگر واریانس توزیع متغیر 

16. ب16/0. الف
10. د**4/0. ج

دیابت از جمعیت بیماران مبتال به نفره بدست آمده 25سطح کلسترول در نمونه و واریانس میانگین .14
درصد اطمینان میانگین کلسترول جمعیت 99با . بدست آمد100و 210نوع دو، به ترتیب برابر با 

وده قرار می گیرد؟بیماران مورد نظر در کدام محد
214تا 206. ب**216تا 204. الف

240تا 180. د212تا 208. ج
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باشد، حد 8نوزاد برابر با 100در یک نمونه با ) LBW(اگر درصد نوزادان داراي وزن کم هنگام تولد.15
درصد براي این نسبت چقدر است؟95پایین حدود اطمینان 

08/0. ب05/0. الف
13/0. د**03/0. ج

در صورتی که در پایان یک مطالعه قادر به رد فرض صفر نباشیم، ذکر کدام مورد ضروري است؟.16
P. value. بType one error. الف

**Power. دFalse positive rate.ج

در مرحله دوم آزمون فرضیه، کدام اقدام صورت می گیرد؟.17
**تعیین حد تصمیم گیري . بتعیین حجم نمونه. الف

محاسبه آماره در نمونه. دمشخص کردن فرضیه ها. ج

مطالعه صحیح است؟)power(کدام توصیف زیر در مورد تعریف توان .18
احتمال رد فرض صفر صحیح را بیان می کند. الف
**را نشان می دهدقدرت مطالعه در رد فرض صفر. ب
**توانایی مطالعه در تأیید فرض مقابل را بیان می کند . ج
مکمل احتمال رد فرض صفر صحیح است. د

براي تعیین ارتباط بین عفونت با هلیکوباکتر پیلوري و ابتالي به مولتیپل اسکلروزیس یک مطالعه مورد .19
براي آزمون فرض این طراحی، محاسبه کدام مالك توصیه می شود؟. شاهدي طراحی شد

**Chi square.بIndependent t-test. لفا
Paired t-test.دPearson correlation.ج

در تعیین ارتباط بین هلیکوباکتر پیلوري و ابتالي به مولتیپل اسکلروزیس اندازه خطر محاسبه شده .20
61/0)OR=0.61 ( باP-Value = 0.03کدام نتیجه گیري صحیح است؟. بدست آمد
درصد افزایش میدهد60را MSنت با هلیکوباکتر شانس ابتالي بهعفو. الف
ارتباط معنی دار وجود نداردMSبین عفونت با هلیکوباکتر و ابتالي به . ب
**کاهش می یابد % 40در صورت وجود عفونت با هلیکوباکتر MSابتالي به . ج
صد استدر3بیش از MSاحتمال مشاهده شانسی ارتباط هلیکوباکتر و . د
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100نفر داراي سابقه سکته قلبی و از 8فرد سیگاري، 100نتایج یک مطالعه مقطعی نشان داد که از .21
بر اساس این مطالعه، در خصوص خطر . نفر واجد سابقه بیماري مذکور می باشند2فرد غیر سیگاري، 

سکته قلبی ناشی از سیگار کشیدن، کدام توصیف صحیح است؟
برابر افراد غیر سیگاري است4قلبی در افراد سیگاري خطر بروز سکته. الف
درصد است6خطر منتسب به سیگار کشیدن بر اساس این مطالعه . ب
است75/0جزء منتسب خطر در این مطالعه . ج
**خطر نسبی سکته قلبی با این مطالعه قابل محاسبه نیست . د

و متغیر، ضریب همبستگی پیرسون صفر در یک مطالعه مشاهده اي به منظور بررسی ارتباط بین د.22
)r=0 (کدام توصیف صحیح است؟. بدست آمد

دو صفت کمی مستقل می باشند. الف
دو صفت کیفی مستقل می باشند. ب
**هستند دو صفت کمی بدون همبستگی خطی. ج
می باشنددو صفت کیفی بدون رابطه آماري معنی دار. د

=r)افراد با مقدار فشار خون آنها،)BMI(در بررسی رابطه شاخص توده بدنی .23 -1.15)
کدام توصیف صحیح است؟. بدست آمد(p-value= 0.6)و 

رابطه خطی معکوس وجود داردمتغیر دو بین . الف
فشارخون کم می شودواحد از 15/1، توده بدنیبه ازاي هر واحد افزایش در . ب
**داده است رخاشتباه در این مطالعه در محاسبه ضریب همبستگی . ج
می باشد) خطاي تصادفی (همبستگی مشاهده شده ناشی از شانس . د

در زنی که ترانس . شانس ترانس لوکیشن کروموزومی وجود دارد% 5در یک جمعیت خاص از زنان،  .24
شانس داشتن فرزند با سندرم و زنی که ترانس لوکیشن ندراد یک درصد% 16لوکیشن داشته باشد، 

چقدر احتمال دارد یک کودك سندرم داون داشته باشد ؟.وجود داردداون 
008/0. ب**017/0. الف

21/0. د16/0. ج
(0.05× 0.16)+ (0.95 × 0.01)= 0.0175
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باشد ، محاسبه احتمال ابتالي حداقل % 25اگر احتمال تولد یک نوزاد مبتال به بیماري مادرزادي برابر .25
انواده با کدام توزیع مناسب تر است؟ فرزند یک خ10فرزند از 3

**دو جمله اي . بنرمال. الف
دو نمایی. دپواسون. ج

براي . هر برآورد کندمحققی می خواهد شیوع سندرم متابولیک را در دانش آ موزان دبیرستانی یک ش.26
؟نمی باشدتعیین حجم نمونه، به کدام مورد نیازي 

خطاي نوع اول. ببرآوردي از شیوع. الف
**انحراف معیار . دمقدار دقت برآورد. ج

است ؟)  statistics(کدامیک از گزینه هاي زیر آماره .27
انحراف معیار قد یک جمعیت. الف
میانگین توزیع دو جمله اي. ب
واریانس وزن یک جمعیت. ج
**میانگین نمونه اي از مردان . د

بار آزمایش چگونه است ؟nنسبت موفقیت در n,pپارامتر در توزیع دو جمله اي  با .28
**همواره ثابت است . الف
همواره با عدم موفقیت برابر است. ب
از آزمایشی به آزمایش دیگر تغییر می کند. ج
بین یک و منهاي یک قرار دارد. د

ال در بیمارستان، داراي توزیع تعداد موارد بستري یک گروه از بیماران قلبی عروقی در طول یکس.29
این توزیع به کدام نزدیکتر است ؟. واریانس و میانگین یکسان بود 

**پواسون . بدو جمله اي. الف
دو نمایی. دنرمال. ج

20سالگی 70ساله احتمال فوت تا 60درصد و براي یک فرد 10سالگی 60اگر احتمال مرگ تا سن .30
سالگی چقدر است ؟ 70تا 60ک نوزاد تصادفی در فاصله درصد باشد، احتمال فوت ی

20/0. ب12/0. الف
30/0. د**18/0. ج


