
 پیراپزشکی دانشکده

 ترمی طرح درس

 

 آوری اطالعات سالمتفندانشجویان ترم اول کارشناسی پیوسته  مخاطبان:         آمارحیاتی توصیفیعنوان درس : 

  8-11 ساعت  شنبهسه ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                         واحد نظری 2: تعدادواحد

 ندارد درس و پیش نیاز:                     دکتر سوده شهسواری مدرس:

            65-69نیمسال اول تحصیلی  8-11 شنبهزمان ارائه درس: 

 

 هدف کلی درس :

 پراکندگی، های مرکزی ها در محاسبات آماری از قبیل شاخصآشنا ساختن فراگیران با مفاهیم مهم و پایه آماری، توانا ساختن آن

  دارهای مختلفارایه جداول و نموو 

 

 هداف کلی جلسات : ا

 هدف کلی از ارایه این درس آشنایی و افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به مفاهیم ذیل است.

 مفاهیم اولیه آمار -1

 بر اساس معیارهای تمایل مرکزی سازی اطالعاتسازماندهی و خالصه -2
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 بندی اطالعات و توزیع فراوانیی طبقههاروش -4

 نمودارها -5

 اصول شمارش -9

 احتمال و کاربرد آن در علوم پزشکی -7

 احتمال شرطی -8

 متغیر تصادفی و توزیع احتماالتی متغیرهای تصادفی -6

 توزیع احتماالت گسسته -11

 های آنتوزیع نرمال و ویژگی -11

 های آنو ویژگی tتوزیع  -12

 گیری و قضیه حدمرکزیهای نمونهتوزیع -13

 ای و فاصله اطمینانرآورد  نقطهب -14

 استفاده از پرسشنامه و نحوه امتیاردهی آن -15

 های انجام پایایی پرسشنامهروش -19

 حل تمرین -17



 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 رود بتواند:در هر جلسه از دانشجو انتظار می
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  .فرق بین دو متغیر تصادفی گسسته و پیوسته را بداند -6-2
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 گیری با آن را کامال توضیح دهد.یک پرسشنامه معرفی و نحوه اندازه -15-3
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 یملک افضل نی، کاظم محمد، حس یبهداشت یو شاخصها یآمار یروشها

 ترجمه دکتر آیت اهلل نویسنده: وین دانیل،: اصول روش های آمار زیستی

 

 روش تدریس:

 ثال، بحث و کارگروهی سخنرانی، ارایه م

 

 وسایل آموزشی :

 تخته و ماژیک، ویدیو پروژکتور و رایانه

 

 



 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ سهم از نمره کل روش آزمون

 8-11 بار 2در طی ترم و حداقل  درصد 5 حل تمرین  داخل کالس کوئیز

 درصد 31 امتحان کتبی از مباحث تدریس شده ترمآزمون میان 

 مشارکتبا  جلسه اول

دانشجویان مشخص خواهد 

 شد.

11-8 

 31/11-31/12 ماه دی25 شنبه درصد 91  آزمون پایان ترم

حضور فعال در 

 کالس

حضور در کالس و شرکت در 

 مباحث گروهی
 - در طی ترم درصد 5

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضور به موقع در کالس

 قوانین آموزشیرعایت 

 های مناسب در کالسز ذهنی و طرح پرسشداشتن تمرک

 

 نام و امضای مدیر گروه:                                                             نام و امضای مدرس:  

 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول 

 

 تاریخ ارسال:                                                                     تاریخ تحویل:                       

 

 



 حیاتی توصیفیآمار  جدول زمانبندی درس

 8-01ساعت  شنبه روز و ساعت جلسه :                                    

سه
جل

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ

1 
27/19/65 

 8-11 شنبه

ر )شامل تعریف آمار، جامعه، جمعیت، آشنایی با مفاهیم اولیه آما

 گیری(گیری و خطای اندازههای نمونهنمونه، روش
 دکتر سوده شهسواری

2 
3/17/65 

 8-11 شنبه

های تمایل سازی اطالعات ) ارائه شاخصسازماندهی و خالصه

 ها(، چندکمیانگین، میانه و نمامرکزی 
 دکتر سوده شهسواری

3 
11/17/65 

 8-11شنبه 

های سازی اطالعات ) ارائه شاخصدهی و خالصهسازمان

 (واریانس، انحراف معیار، دامنه میان چارکی پراکندگی
 دکتر سوده شهسواری

4 
17/17/65 

 8-11 شنبه

بندی )شیوه طبقه بندی اطالعات و توزیع فراوانیروشهای طبقه

های تمایل مرکزی و پراکندگی و اطالعات، محاسبه شاخص

 ها(چندک

 ه شهسواریدکتر سود

5 
24/17/65 

 8-11 شنبه
 دکتر سوده شهسواری ای(ای، هیستوگرام و جعبهای، دایرهنمودار )میله

9 
1/18/65 

 8-11 شنبه

در  هااصول شمارش )ترکیب و ترتیب و طریقه بکارگیری آن

 (مسایل
 دکتر سوده شهسواری

7 
8/18/65 

 8-11 شنبه

احتمال،  موی با مفه)آشنای احتمال و کاربرد آن در علوم پزشکی

 احتمال(حل مسایل ساده پیشامدهای ناسازگار، پیشامدهای مستقل، 
 دکتر سوده شهسواری

8 
15/18/65 

 8-11 شنبه

احتمال شرطی ) مفهوم احتمال شرطی و قضیه احتمال کل و به 

 ها در حل مسایل(کارگیری آن
 دکتر سوده شهسواری

6 
22/18/65 

 8-11شنبه 

)مفهوم  زیع احتماالتی متغیرهای تصادفیمتغیر تصادفی و تو

احتمال، متغیر تصادفی گسسته و پیوسته، محاسبه امیدریاضی و 

 واریانس و محاسبه تابع چگالی(

 دکتر سوده شهسواری

11 
26/18/65 

 8-11شنبه 

)توزیع برنولی، دوجمله ای و  توزیع احتماالت گسسته

دست ای و به پواسون، تقریب توزیع پواسون با دوجمله

 آزمون میان ترم-ها(آوردن میانگین و واریانس در این توزیع

 دکتر سوده شهسواری

11 
9/16/65 

 8-11شنبه 

های آن )شکل توزیع نرمال ، توزیع و ویژگی توزیع نرمال

نرمال استاندارد، نحوه استفاده از جدول توزیع نرمال و 

 های نرمال(محاسبه احتماالت در جمعیت

 دکتر سوده شهسواری

12 
13/16/65 

 8-11 شنبه

نحوه استفاده از  ،  tهای آن )شکل توزیع و ویژگی tتوزیع 

 و محاسبه احتماالت( tجدول توزیع 
 دکتر سوده شهسواری

13 
21/16/65 

 8-11 شنبه

ای هتوزیع میانگین) گیری و قضیه حدمرکزیهای نمونهتوزیع

، محاسبه حجم نمونه در برآورد میانگین نمونه و نمونه ای و نسبت

 (tت و توزیع نسب

 دکتر سوده شهسواری



14 
27/16/65 

 8-11 شنبه

 فاصله اطمینان )به دست آوردن برآورد  ای وبرآورد نقطه

 (ای میانگین و نسبت ای و فاصلهنقطه
 دکتر سوده شهسواری

15 
4/11/65 

 8-11 شنبه

)انواع پرسشنامه، نحوه  استفاده از پرسشنامه و نحوه امتیاردهی آن

 ه سواالت و بررسی روایی پرسشنامه(امتیازدهی ب

 

 دکتر سوده شهسواری

19 
11/11/65 

 8-11 شنبه

)مفهوم پایایی، پایایی همبستگی  های انجام پایایی پرسشنامهروش

 درونی سواالت و پایایی در طی زمان(
 دکتر سوده شهسواری

17 
18/11/65 

 8-11شنبه 
 دکتر سوده شهسواری تمرین و رفع اشکال

 


