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در نیمسال اول سال  واحدي 2ساعتی براي یک درس  2جلسه ي  51(براي یک دوره درس کامل،     

)95- 96تجصیلی   
 

   انگل شناسیارشد   تحصیلی: يرشتهو مقطع  انگل شناسی گروه آموزشی:  پزشکی دانشکده:
            2: حدتعداد وا     استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده هاي بهداشتیآمار حیاتی کاربردي و  نام درس:

  عملی -نظري   د:نوع واح 
 ندارد یش نیاز:پ 

  پزشکیدانشکده  مکان برگزاري:      8 -10 :ساعت       سه شنبه   :روز   زمان برگزاري کالس:
  دکتر لیال جانانی مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):    دکتر لیال جانانی مسئول درس:     8  تعداد دانشجویان:

  
  (لطفا شرح دهید) شرح دوره:

تحلیــل در  SPSSبا  کامپیوتر و نرم افــزار  انگل شناسیاین دوره با هدف آشنایی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد 
و  نظري  و نیم که به صورت یک واحد انواع مطالعات علوم پزشکی طراحی شده است. در این دورهداده هاي منتج از 

انواع متغیرها، روشهاي توصــیف داده هــا و ارایــه مناســب است، ابتدا  مباحث مرتبط با  تعریف شده  عملیواحد  نیم
نتایج، مفهوم احتمال و کاربرد آن، انواع توزیعهاي پرکاربرد آماري، مفاهیم اســتنباط آمــاري شــامل بــرآورد و آزمــون 

د گروهی با داده هاي کیفی مــورد یا چن فرضیه ها، مقایسه هاي دو یا چند گروهی با داده هاي کمی، مقایسه هاي دو
بر روي داده هاي واقعی آموزش داده می  SPSSبحث قرار گرفته و همچنین پیاده سازي این روشها توسط نرم افزار 

  شود.
  

  (لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
تفســیر ارایــه و  ،الزم براي تجزیه و تحلیــلآماري مقدماتی در پایان دوره از دانشجو انتظار می رود قادر باشد مفاهیم 

بــه عنــوان  SPSSنرم افزار آمــاري  قادر باشد از را درك کند و ساده در حیطه ي علوم پزشکی  مطالعاتانواع نتایج 
 نماید.استفاده منتج از این مطالعات داده هاي تحلیل تجزیه و جهت ابزاري در 

  
  (در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 

و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است ف کلی به اجزاي تخصصیهد شکستنمنظور(
  ).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

  
  انتظار می رود دانشجو در پایان دوره:

 متغیرها شامل کمی( گسسته، پیوسته) و کیفی(اسمی، رتبه اي) را در مطالعات تشخیص دهد. انواع .1
با انواع روشهاي توصیف داده ها اعم از شاخص هاي عددي، جداول و گراف ها آشنا بــوده و قــادر باشــد در  .2

 ارایه نتایج تحلیل داده هاي بزشکی به درستی از آنها استفاده نماید.
 شنا بوده و قادر باشد در روشهاي آماري تحلیل داده ها از اصول آن استفاده نماید.با مفهوم احتمال آ .3
با مفاهیم استباط آماري شامل برآورد و آزمون فرضیه ها آشنا بوده و قادر باشد در تحلیل داده هاي منــتج  .4

 از مطالعات پزشکی به درستی از این روشها بهره گیرد.
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لیل داده هاي کمی آشنا بوده و قادر باشد در تحلیل داده هاي مطالعات با آزمونهاي آماري مناسب براي تح .5

 پزشکی از آنها استفاده نماید.
با آزمونهاي آماري مناسب براي تحلیــل داده هــاي کیفــی آشــنا بــوده و قــادر باشــد در تحلیــل داده هــاي  .6

 مطالعات پزشکی از آنها استفاده نماید.
داده هــاي منــتج از مطالعــات را در آن وارد نمــوده، قــادر باشــد آشــنا بــوده و  SPSSبا نرم افــزار آمــاري  .7

از ایــن نــرم روشهاي آماري معرفی شده در این دوره را با اســتفاده متغیرهاي را شناسایی و تعریف نماید و 
 پیاده نماید. افزار بر روي داده ها

  
  

    هاي تدریس:شیوه
  کار عملی با کامپیوتر -ی بر حل مسئلهیادگیري مبتن -پرسش و پاسخ -سخنرانی برنامه ریزي شده

 
  (لطفا شرح دهید) وظایف و تکالیف دانشجو:

  حضور به موقع در جلسات کالس
  حضور فعال در بحثهاي کالسی مطرح شده

  ارایه ي کالسی مطالب تعیین شده 
  آنها به موقع ارایه شده و تحویل و مسائل حل تمرینات

  حضور در امتحان میان ترم
  ن پایان ترمحضور در امتحا

  
  وسایل کمک آموزشی:  

   SPSSسیستمهاي کامپیوتري مجهز به نرم افزار   -پروژکتور -وایت برد
  

  (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
  کل) درصد نمره 50نمره ( 10: آزمون پایان ترم

          کل) نمره درصد 25نمره ( 5: انجام پروژه و تحویل آن
      کل) نمره درصد15نمره ( 3 مرینات:انجام تکالیف و تحویل ت

  درصد نمره کل) 10نمره ( 2در کالس:  منظم و شرکت فعال حضور
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  :نوع آزمون
      چندگزینه اي -تشریحی

  
   

  :(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
  
  دکتر کاظم محمد و دکتر حسین ملک افضلی -) روشهاي آماري و شاخصهاي بهداشتی1
  دکتر علی اکبر حق دوست و همکاران -SPSS) آنالیز آماري در پژوهشهاي علوم پزشکی با استفاده از نرم افزار 2

3. Statistical methods in medical research. Armitage.P, Berry G, Mattews J.N.S. (The 
last edition) 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس
  استاد مربوط  عنوان مطالب  جلسه

1  
6/7  

  -معرفی منابع دوره -بیان روشهاي ارزشیابی دوره -بیان اهداف دوره -معرفی دوره
توصــیف  بــراي روشهاي آماري رندهیکه دربرگ دکتر محمدکتاب و دوم   اولفصل  سیتدر

 داده ها می باشد.
 

  جانانیدکتر 

2  
13/7  

  -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آن
که (معرفی مفهــوم احتمــال و کــاربرد آن بخش اول فصل سوم کتاب دکتر محمد ریس تد

  در روشهاي آماري تحلیل داده ها) می باشد.
  

  جانانیدکتر 

3  
20/7  

  جانانیدکتر   تعطیل رسمی

4  
27/7  

  -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها
فصل سوم کتاب دکتر محمد که در برگیرنده معرفی توزیعهاي احتمال تدریس بخش دوم 

  گسسته و کاربرد آنها در تحلیل داده هاي علوم پزشکی می باشد.
  

  جانانیدکتر 

5  
4/8  

  -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها
گیرنده مفاهیم مرتبط با توزیع نرمال و تدریس فصل چهارم کتاب دکتر محمد که در بر

  جداول نرمال استاندارد می باشد.
  

  جانانیدکتر 

6  
11/8  

شامل معرفی نرم افزار و قابلیت هاي آن، تعریف متغیرها و تشکیل  SPSSکار عملی با 
دستورات مرتبط با توصیف داده  - بانک اطالعاتی در نرم افزار، ورود اطالعات به نرم افزار

  ها

  جانانی دکتر
  

7  
18/8  

نحوه ي  - شامل کاووش بیشتر در توزیع متغیرها و توصیف آنها SPSSکار عملی با 
نحوه ي اعمال تبدیل بر روي  - محاسبه ي متغیرهاي جدید از روي متغیرهاي موجود

  نحوه ي اعمال کدي بندي جدید بر روي متغیرها - متغیرها

  جانانیدکتر 

8  
25/8  

  -در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها مرور مطالب و پرسش و پاسخ
تدریس فصل پنجم کتاب دکتر محمد که دربرگیرنده مفهوم برآورد نقطه اي و فاصله اي و 

  همچنین روشهاي محاسبه ي حجم نمونه براي مطالعاتی است که هدف آنها برآورد می باشد.

  جانانیدکتر 

9  
2/9  

  -در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنهامرور مطالب و پرسش و پاسخ 
تدریس بخش اول فصل ششم کتاب دکتر محمد که در برگیرنده مفهوم آزمون فرضیه ها و 

  نمونه اي می باشد. -استنباط آماري یک

  جانانیدکتر 
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10  
9/9  

  -ت آنهامرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینا
تدریس بخش دوم فصل ششم کتاب دکتر محمد کــه در برگیرنــده مفهــوم آزمــون فرضــیه هــا و 

  نمونه اي و نیز معرفی روشهاي ناپارامتري می باشد. –استنباط آماري دو 

  جانانیدکتر 

11  
16/9  

  -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها
فصل هفتم کتاب دکتر محمد که در برگیرنده مقایسه میــانگین ســه جامعــه یــا بیشــتر و  تدریس

  مباحت مرتبط با آنالیز واریانس یک طرفه و دو طرفه می باشد.

  جانانیدکتر 

12  
23/9  

  جانانیدکتر   تی مستقل) -فیشر -(آزمونهاي کاي دو SPSSکار عملی با 

13  
30/9  

  جانانیدکتر   وجی، مک نمار، ناپارامتري)(آزمونهاي تی ز SPSSکار عملی با 

14  
7/10  

  جانانیدکتر   (آنالیز واریانس، همبستگی و رگرسیون خطی ساده) SPSSکار عملی با 

15  
14/10  

  جانانیدکتر   حل تمرین و رفع اشکال

 


