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 آوری اطالعات سالمت فنکارشناسی پیوسته  6دانشجویان ترم  مخاطبان:  های بهداشتی ها و تحلیل داده شاخصعنوان درس: 

 8-10چهارشنبه ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                      عملی 5/0ی و نظر 5/1: تعدادواحد

 ریاضیات-و استنباطی آمارحیاتی توصیفی درس و پیش نیاز:                              واریدکتر سوده شهس مدرس:

            97-98تحصیلی  دومنیمسال  - 10-13شنبه زمان ارائه درس: 

 

 هدف کلی درس :

ن دانشجویان در انجام های بهداشتی و همچنین توانا ساخت های بهداشتی و مبانی تحلیل داده شاخصآشنا ساختن فراگیران با 

 افزار با استفاده از نرم های مورد نیاز  تحلیل

 

 هداف کلی جلسات : ا

که در دو بخش تئوری و عملی ارایه  هدف کلی از ارایه این درس آشنایی و افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به مفاهیم ذیل است

 .خواهد شد

 اهداف تئوری:

 سی بیماری و سالمتهای برر آشنایی با نظام سالمت و شاخص -1

 آشنایی با مفهوم میزان و نسبت -2

 های مهم بهداشتی در جامعه آشنایی با میزان -3

 های بروز و شیوع آشنایی با میزان -4

 های مهم بهداشتی در جامعه آشنایی با نسبت -5

 آشنایی با فرضیه آماری و نحوه آزمون کردن آن -6

 آمارمربوط به بیمارستان-آشنایی با آمار بیمارستانی -7

 آمار مربوط به بیماران-یی با آمار بیمارستانیآشنا -8

 امتحان میان ترم -9

 به باروری آمارهای مربوط -10

 آشنایی با مفهوم اطالعات -11

 آشنایی با مفهوم داده -12

 های تحلیل بقای بیماران روش -13

 و نحوه ورود اطالعات spssآشنایی با نرم افزار  -14

 و نحوه ورود اطالعات Excelآشنایی با نرم افزار  -15

 حل تمرین -16

 

 

 

 

 



 

 :تئوری اف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهد

 رود بتواند: در هر جلسه از دانشجو انتظار می

 های بررسی بیماری و سالمت آشنایی با نظام سالمت و شاخصهدف کلی جلسه اول:  .1

 اهداف اختصاصی: 

 گیری نظام سالمت در ایران را بیان کند. نحوه شکل -1-1

 . ندمفهوم سالمت و جامعه را توصیف و بیان ک -1-2

 .چگونگی ارزیابی جامعه سالمت آشنا شود با -1-3

 انواع پیشگیری در جامعه را بیان کند. -1-4

 های بررسی بیماری و سالمت را در جامعه بشناسد. شاخص -1-5

 آشنایی با مفهوم میزان و نسبت هدف کلی جلسه دوم: .2

 اهداف اختصاصی:

 مفهوم میزان را بیان کند. بتواند -2-1

 بیان کند.بتواند مفهوم نسبت را  -2-2

 های بهداشتی را بداند. مفهوم تناسب در محاسبه شاخص -2-3

 ها را بداند. منظور از صورت و مخرج کسر در شاخص -2-4

 های مهم بهداشتی در جامعه آشنایی با میزان :سومهدف کلی جلسه  .3

 اهداف اختصاصی:

 میزان  موالید و باروری را شرح دهد و محاسبه نماید. -3-1

 مرگ و میر در جمعیت را شرح دهد و محاسبه نماید.میزان   -3-2

 میزان  ابتال را شرح دهد و محاسبه نماید. -3-3

 امید به زندگی را شرح دهد و محاسبه نماید. -3-4

 میزان  کشندگی را شرح دهد و محاسبه نماید. -3-5

 های بروز و شیوع آشنایی با میزان :چهارمهدف کلی جلسه  .4

 اهداف اختصاصی:

 فهوم بروز را بداند و بتواند آن را برای جمعیت محاسبه نماید.م -4-1

 را بداند و بتواند آن را برای جمعیت محاسبه نماید. شیوعمفهوم  -4-2

 های مهم بهداشتی در جامعه آشنایی با نسبت :پنجمهدف کلی جلسه  .5

 اهداف اختصاصی:

 حاسبه نماید.را بداند و بتواند آن را برای جمعیت م برآورد خطرمفهوم  -5-1

 را بداند و بتواند آن را برای جمعیت محاسبه نماید.خطر نسبی مفهوم  -5-2

 را بداند و بتواند آن را برای جمعیت محاسبه نماید. خطر قابل انتساب مفهوم -5-3

 را بداند و بتواند آن را برای جمعیت محاسبه نماید. خطر قابل انتساب جمعیتمفهوم  -5-4

 



 

 آشنایی با فرضیه آماری و نحوه آزمون کردن آن  :شمشهدف کلی جلسه  .6

 اهداف اختصاصی:

 با فرضیه آماری و انواع خطاها در آن آشنا شود. -6-1

 بتواند برای هر آزمون فرضیه یک آزمون مناسب را به کار ببرد. -6-2

 نمودارهای مناسب برای ارایه بهتر نتایج را بتواند انتخاب و رسم کند. -6-3

 آمارمربوط به بیمارستان-آشنایی با آمار بیمارستانی :هفتملسه هدف کلی ج .7

 اهداف اختصاصی:

 منابع بیمارستانی را بشناسد. -7-1

 برداری از منابع بیمارستانی را بتواند توصیف کند. نحوه بهره -7-2

 های اداری و مالی آشنا باشد. با انواع داده -7-3

 راقبت آشنا باشد.به کیفیت م های مربوط با انواع داده -7-4

 آمار مربوط به بیماران-آشنایی با آمار بیمارستانی :هشتمهدف کلی جلسه  .8

 اهداف اختصاصی:

 به بیمار را بشناسد. قلمرو آمارهای مربوط -8-1

 های تکمیلی مربوط به بیماران را بشناسد. داده -8-2

 امتحان میان ترم :نهمهدف کلی جلسه  .9

 اهداف اختصاصی:

 انایی پاسخگویی به سواالت مربوط به مباحث تدریس شده گذشته را داشته باشد. دانشجو تو -9-1

 آمارهای مربوط به باروری :دهمهدف کلی جلسه  .10

 اهداف اختصاصی:

 میزان  موالید خام را شرح دهد و محاسبه نماید. -10-1

 میزان  باروری عمومی را شرح دهد و محاسبه نماید. -10-2

 را شرح دهد و محاسبه نماید. میزان  باروری کلی -10-3

 میزان  سقط جنین را شرح دهد و محاسبه نماید. -10-4

 میزان  روندهای بارداری را شرح دهد و محاسبه نماید. -10-5

 آشنایی با مفهوم اطالعات :یازدهمهدف کلی جلسه  .11

 اهداف اختصاصی:

 شرایط نظام اطالعاتی بهداشتی مطلوب را بداند.-11-1

 اجزای مرکبه نظام اطالعات بهداشتی را بشناسد. -11-2

 منابع اطالعاتی بهداشتی را بشناسد. -11-3

 آشنایی با مفهوم داده :دوازدهمهدف کلی جلسه  .12

 اهداف اختصاصی:

 نحوه سرشماری و ثبت وقایع حیاتی را بداند.-12-1



 نظام نمونه ثبت وقایع را بشناسد. -12-2

 باشد.با نحوه ثبت بیماری آشنا  -12-3

 های تحلیل بقای بیماران روش :سیزدهمهدف کلی جلسه  .13

 اهداف اختصاصی:

 آشنا شود. های بقا دادهمفهوم با  -13-1

 .های بقا باشد ای( برای داده قادر به رسم نمودار کاپالن مایر )پله  -13-2

 بتواند بقای دو یا چند گروه مورد بررسی را آزمون و تفسیر کند. -13-3

 

 

 و نحوه ورود اطالعات spssبا نرم افزار  ییآشنا: چهاردهمسه هدف کلی جل .14

 اهداف اختصاصی: 

 بتواند یه فایل داده بسازد. -14-1

 ها را بلد باشد. چگونگی سازماندهی داده-14-2

 و نحوه ورود اطالعات Excelآشنایی با نرم افزار  :پانزدهمهدف کلی جلسه  .15

 اهداف اختصاصی:

 ه بسازد.بتواند یه فایل داد -15-1

 ها را بلد باشد. چگونگی سازماندهی داده -15-2

 حل تمرین :شانزدهمهدف کلی جلسه  .16

 اهداف اختصاصی:

 حل تمرین و رفع اشکال -16-1

 

 منابع:

 یملک افضل نی، کاظم محمد، حس یبهداشت یو شاخصها یآمار یروشها

 دکتر صدقیانی-سازمان و مدیریت بیمارستان

 مدیریت اطالعات بهداشتی )اسکورکا(

 

 روش تدریس:

 سخنرانی، ارایه مثال، بحث و کارگروهی 

 

 وسایل آموزشی :

 تخته و ماژیک، ویدیو پروژکتور و رایانه

 

 

 



 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ سهم از نمره کل روش آزمون

 10-13 07/02/98 درصد 25 امتحان کتبی از مباحث تدریس شده ترمآزمون میان 

 10:30-12:30 01/04/98 درصد 60 امتحان کتبی آزمون پایان ترم

حضور فعال در 

 کالس

ت در حضور در کالس و شرک

 مباحث گروهی
 10-13 در طی ترم درصد 5

 - در طی ترم درصد 10 کار عملی پروژه تحقیقاتی

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضور به موقع در کالس

 قوانین آموزشیرعایت 

 های مناسب در کالس داشتن تمرکز ذهنی و طرح پرسش

 

      دانشکده: EDOنام و امضای مسئول                     نام و امضای مدیر گروه:         نام و امضای مدرس:  

 

  

  تاریخ ارسال 17/11/97 تاریخ تحویل

 خیرآیا طرح درس برای اولین بار تدوین شده است؟ 

 

 تایید مدیرگروه و امضا:    

 

 

 

 

 



 های بهداشتی   ها و تحلیل داده شاخص جدول زمانبندی درس

 10-13شنبه  روز و ساعت جلسه :

سه
جل

 

 مدرس تئوری موضوع هر جلسه تاریخ

1 13/11/97 
گیری  نحوه شکل) های بررسی بیماری و سالمت آشنایی با نظام سالمت و شاخص

 ( نظام سالمت در ایران، مفهوم سالمت و جامعه، چگونگی ارزیابی سالمت جامعه
 دکتر سوده شهسواری

 دکتر سوده شهسواری )مفهوم میزان، مفهوم نسبت و مفهوم تناسب( آشنایی با مفهوم میزان و نسبت 27/11/97 2

3 4/12/97 
میزان  موالید و باروری، میزان  ) ای مهم بهداشتی در جامعهه آشنایی با میزان

 دکتر سوده شهسواری (مرگ و میر در جمعیت، میزان  ابتال ، امید به زندگی ومیزان  کشندگی

 دکتر سوده شهسواری (شیوعمفهوم مفهوم بروز و ) وعیبروز و ش یها زانیبا م ییآشنا 11/12/97 4

5 18/12/97 
خطر مفهوم ،  برآورد خطرمفهوم ) در جامعه یمهم بهداشت یها با نسبت ییآشنا

 (خطر قابل انتساب جمعیتمفهوم و  خطر قابل انتساب مفهومنسبی ، 
 دکتر سوده شهسواری

6 17/01/98 
فرضیه آماری و انواع ) و نحوه آزمون کردن آن یآمار هیبا فرض ییآشنا

 (خطاها  و رسم نمودارهای مناسب 
 دکتر سوده شهسواری

7 24/01/98 

منابع بیمارستانی ، نحوه ) بیمارستانآمارمربوط به -یمارستانیبا آمار ب ییآشنا

های مربوط  های اداری و مالی و انواع داده برداری از منابع بیمارستانی، انواع داده بهره

 (به کیفیت مراقبت

 دکتر سوده شهسواری

8 31/02/98 
قلمرو آمارهای مربوط به ) بیمارانآمارمربوط به -یمارستانیبا آمار ب ییآشنا

 (های تکمیلی مربوط به بیماران بیمار و  داده
 دکتر سوده شهسواری

 دکتر سوده شهسواری (ارزشیابی دانشجو) امتحان میان ترم 07/02/98 9

10 14/02/98 
میزان  موالید خام، میزان  باروری عمومی، ) یمربوط به بارور یآمارها

 (زان  سقط جنین  و میزان  روندهای بارداریمیزان  باروری کلی، می
 دکتر سوده شهسواری

11 21/02/98 
شرایط نظام اطالعاتی بهداشتی مطلوب، اجزای ) با مفهوم اطالعات ییآشنا

 مرکبه نظام اطالعات بهداشتی و منابع اطالعاتی بهداشتی(
 دکتر سوده شهسواری

12 28/02/98 
و ثبت وقایع حیاتی ، نظام نمونه ثبت  نحوه سرشماری) آشنایی با مفهوم داده

 (وقایع  و  نحوه ثبت بیماری 
 دکتر سوده شهسواری

13 4/03/98 
رسم نمودار کاپالن مایر های بقا،   دادهمفهوم ) های تحلیل بقای بیماران روش

 (و آزمون بقای دو یا چند گروه ای(  )پله
 دکتر سوده شهسواری

14 11/03/98 
)ساختن  فایل داده ، چگونگی  و نحوه ورود اطالعات spssبا نرم افزار  ییآشنا

 ها( سازماندهی داده
 دکتر سوده شهسواری

15 18/03/98 
)ساختن  فایل داده ، چگونگی  و نحوه ورود اطالعات Excelبا نرم افزار  ییآشنا

 ها( سازماندهی داده
 دکتر سوده شهسواری

 دکتر سوده شهسواری حل تمرین فوق برنامه 16

 




