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در نیمسال اول سال  واحدی 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  51)برای یک دوره درس کامل،     

(65-69تجصیلی   

 

 اپیدمیولوژیارشد  تحصیلی: یرشتهو مقطع  اپیدمیولوژی گروه آموزشی:         بهداشت دانشکده:

 نظری  د:حنوع وا             2: حدتعداد وا    (1زیستی )  روشهای آمار نام درس:

 ندارد یش نیاز:پ 

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:     11 -11 :ساعت      یکشنبه    :روز   زمان برگزاری كالس:

 دکتر لیال جانانی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:    دکتر لیال جانانی مسئول درس:     8 تعداد دانشجويان:

 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

تحلیال داده در  یآماارروشاهای کااربرد با  اپیدمیولوژیدف آشنایی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد این دوره با ه

انواع مطالعات علوم پزشکی طراحی شده است. در این دوره انواع متغیرها، روشاهای تویاید داده هاا و های منتج از 

رد آماری، مفاهیم استنباط آماری شامل برآورد ارایه مناسب نتایج، مفهوم احتمال و کاربرد آن، انواع توزیعهای پرکارب

و آزمون فرضیه ها، مقایسه های دو یا چند گروهی با داده های کمی، مقایسه های دو یا چناد گروهای باا داده هاای 

مفهوم همبستگی و مدل رگرسایون ططای سااده  اجمالی بر متری و درنهایت معرفیا کیفی، آشنایی با روشهای ناپار

 میگیرد.مورد بحث قرار 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

تفسایر ارایاه و  ،الزم برای تجزیه و تحلیالآماری مقدماتی در پایان دوره از دانشجو انتظار می رود قادر باشد مفاهیم 

جهات آنهاا باه عناوان ابازاری در قادر باشاد از  را درک کند و ساده در حیطه ی علوم پزشکی  مطالعاتانواع نتایج 

 نماید.استفاده ی منتج از این مطالعات و تفسیر یحیح داده ها تحلیلتجزیه و 

 

 )در واقع همان اهداف كلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهای ایلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافشدن به اجزای اطتصایی قابل تقسیم اهداف بینابینی دهد.

 

 انتظار می رود دانشجو در پایان دوره:

 انواع متغیرها شامل کمی) گسسته، پیوسته( و کیفی)اسمی، رتبه ای( را در مطالعات تشخیص دهد. .1

، جداول و گراف ها آشنا باوده و قاادر باشاد در با انواع روشهای تویید داده ها اعم از شاطص های عددی .2

 ارایه نتایج تحلیل داده های بزشکی به درستی از آنها استفاده نماید.

 با مفهوم احتمال آشنا بوده و قادر باشد در روشهای آماری تحلیل داده ها از ایول آن استفاده نماید. .1

نا بوده و قادر باشد در تحلیل داده های مناتج با مفاهیم استباط آماری شامل برآورد و آزمون فرضیه ها آش .4

 از مطالعات پزشکی به درستی از این روشها بهره گیرد.
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با آزمونهای آماری مناسب برای تحلیل داده های کمی آشنا بوده و قادر باشد در تحلیل داده های مطالعات  .5

 پزشکی از آنها استفاده نماید.

ده هاای کیفای آشانا باوده و قاادر باشاد در تحلیال داده هاای با آزمونهای آماری مناسب برای تحلیل دا .9

 مطالعات پزشکی از آنها استفاده نماید.

با آزمونهای آماری ناپارامتری آشنا بوده و قادر باشد در یورت نیاز در تحیل داده های مطالعات پزشاکی از  .7

 آنها استفاده نماید.

های آماری معرفی شده در این دوره را باا اساتفاده از آشنا بوده و قادر باشد روش SPSSبا نرم افزار آماری  .8

 این نرم افزار بر روی داده های واقعی پیاده نماید.

 

 

   های تدريس:شیوه

 بحث گروهی -یادگیری مبتنی بر حل مسئله -پرسش و پاسخ -سخنرانی برنامه ریزی شده
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 السحضور به موقع در جلسات ک

 حضور فعال در بحثهای کالسی مطرح شده

 ارایه ی کالسی مطالب تعیین شده 

 آنها به موقع ارایه شده و تحویل و مسائل حل تمرینات

 حضور در امتحان میان ترم

 حضور در امتحان پایان ترم

 

 وسايل كمک آموزشی:  

 ( LMSسیستم آموزش مجازی دانشگاه ) -پروژکتور -وایت برد

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهی و نحوه ارزشیاب

 کل( درید نمره 51نمره ) 11: آزمون پایان ترم

     کل( نمره درید 25نمره ) 5آزمون میان ترم: 

   کل( نمره درید15نمره ) 1 انجام تکالید و تحویل تمرینات:

 درید نمره کل( 11نمره ) 2در کالس:  منظم و شرکت فعال حضور
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 :نوع آزمون

     چندگزینه ای -تشریحی

 

  
 

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 
دکتر حسین  ملک افضلی -دکتر کاظم محمد -روشهای آماری و شاطص های بهداشتی (1  

2) Rosner B. Fundamentals of Biostatistics. 7th Edition - BROOKS /COLE.2111. 

1) Kirkwood B.R and Stern J.A. Essentials of Medical Statistics. The latest edition. 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

1 

4/7 

 -معرفی منابع دوره -بیان روشهای ارزشیابی دوره -بیان اهداف دوره -معرفی دوره

تویاید  بارای روشهای آماری رندهیه دربرگک دکتر محمدکتاب و دوم   اولفصل  سیتدر

 داده ها می باشد.

 

 
 

فصل دوم کتاب جوئل  سیتدر-شده در جلسه قبل  هیارا میو پاسخ در مورد مفاه پرسش

 وع،ی)شامل ش یماریوقوع ب زانیم یریاندازه گ یانواع شاطصها یمعرف رندهیکه دربرگ

 یمعرف رندهیاب جوئل که دربرگفصل سوم کت سیتدر -باشد.  یو مخاطره( م زانیبروز، م

احتماالت  تیفصل به اهم نیباشد. در ا یم کیولوژیدمینقش احتماالت در مطالعات اپ

 پرداطته شده است. کیولوژیدمیاپ یداده ها لیو کاربرد آنها در تحل یشرط

 

 -آن ناتیشده در جلسات قبل و تمر هیارا میمطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاه مرور

ارتباط  یریاندازه گ یشاطصها یمعرف رندهیل چهارم کتاب جوئل که دربرگفص سیتدر

 -باشد. یو نسبت مخاطره م ینسبت برتر ،یططر نسب لیاز قب یماریمواجهه و ب نیب

مطالعات  یانواع طراح یمعرف رندهیفصل پنجم کتاب جوئل که دربرگ سیتدر

 باشد. یآنها م نیب یو تفاوتها کیولوژیدمیاپ

 -آنها ناتیشده در جلسات قبل و تمر هیارا میو پرسش و پاسخ در مورد مفاهمطالب  مرور

 یدار یمعن میو مفاه یآمار لیتحل رندهیفصل ششم کتاب جوئل که در برگ سیتدر

 یدوسطح م یهر دو دارا یماریباشد) مواجهه و ب یجداول دو در دو م یبرا یآمار

 باشند(.

 

 -آنها ناتیشده در جلسات قبل و تمر هیارا میمطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاه مرور

 یمرتبط با برآورد و استنباط آمار میمفاه رندهیفصل هفتم کتاب جوئل که در برگ سیتدر

 باشد. یم سکیو نسبت ر یاثر مانند نسبت برتر یشاطصها یبرا

 

 -آنها ناتیشده در جلسات قبل و تمر هیارا میمطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاه مرور

و  یتیعل ینمودارها ،یتیاستنباط عل رندهیفصل هشتم کتاب جوئل که دربرگ سیتدر

 باشد. یم یمنتج از مطالعات مشاهده ا یداده ها لیاستفاده از آنها در تحل ینحوه 

 -آنها ناتیشده در جلسات قبل و تمر هیارا میمطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاه مرور

کنترل عوامل  یبرا یآمار یروشها رندهیبرگ فصل نهم کتاب جوئل که در سیتدر

 باشد. یمخدوش کننده م

 -آنها ناتیشده در جلسات قبل و تمر هیارا میمطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاه مرور

اثرات متقابل  یبررس یبرا یآمار یروشها رندهیفصل دهم کتاب جوئل که در برگ سیتدر

 باشد. یاثرات منوع  نیداده ها با حضور ا ریو تفس لیو تحل

 ترم  انیامتحان م یبرگزار

 جانانیدکتر 

2 

11/7 

 -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آن

تدریس فصل سوم کتاب دکتر محمد  که )معرفی مفهوم احتمال و کاربرد آن در روشهای 

 آماری تحلیل داده ها( می باشد.

 

 

 جانانیدکتر 

1 

18/7 

 -یه شده در جلسات قبل و تمرینات آنهامرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارا

تدریس فصل چهارم کتاب دکتر محمد که در برگیرنده مفاهیم مرتبط باا توزیاع نرماال و 

 جداول نرمال استاندارد می باشد.

 جانانیدکتر 

4 

25/7 

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

 همچنین روشهای محاسبه ی حجم نمونه برای مطالعاتی است که هدف آنها برآورد می باشد.

 جانانیدکتر 

5 

2/8 

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

 نمونه ای می باشد. -استنباط آماری یک

 جانانیدکتر 

9 

6/8 

 -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها
ن فرضایه هاا و تدریس بخش دوم فصل ششم کتاب دکتر محمد کاه در برگیرناده مفهاوم آزماو

 نمونه ای و نیز معرفی روشهای ناپارامتری می باشد. –استنباط آماری دو 

 

 جانانیدکتر 

 

7 

19/8 

 -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها
تر و تدریس فصل هفتم کتاب دکتر محمد که در برگیرنده مقایسه میانگین سه جامعه یا بیش

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

 جانانیدکتر 

8 

21/8 
 -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها

تدریس  بخش اول فصل هشتم کتاب دکتر محمد که در برگیرنده مباحث مارتبط باا همبساتگی 

 ططی است. یفات و روش رگرسیون

 جانانیدکتر 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 5 

6 

11/8 
 این جلسه به دلیل مصادف شدن با تعطیلی رسمی، به یورت مجازی ارایه طواهد شد. 

بارگاااری مجموعاه ساواالت –مرور مطالب در مورد مفاهیم ارایه شده در جلساات قبال 

 فصل ارایه شده و دریافت پاسخ آنها از دانشجویان 7مرتبط با 

 جانانیدکتر 

11 

7/6 

 جانانیدکتر  (ششم کتاب دکتر محمدگزاری امتحان میان ترم )تا پایان فصل بر

11 

14/6 
مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایاه شاده در جلساات قبال و تمریناات  

کتاب دکتر محماد کاه در برگیرناده مباحاث مارتبط باا تدریس بخش دوم فصل هشتم  -آنها

تدریس بخش اول فصل نهام کتااب دکتار  – استهمبستگی یفات و روش رگرسیون ططی 

 محمد که در ارتباط با شاطصهای رطداد بیماری است.

 جانانیدکتر 

12 

21/6 
 -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها

ری تدریس بخش دوم فصل نهم کتاب دکتر محمد که در ارتباط با شاطصهای رطداد بیما

 است. 
 

 جانانیدکتر 

11 

28/6 
 -مرور مطالب و پرسش و پاسخ در مورد مفاهیم ارایه شده در جلسات قبل و تمرینات آنها

فصل دهم کتاب دکتر محمد که دربرگیرنده مباحث مارتبط باا تحلیال مطالعاات تدریس 

 اپیدمیولوژیک  می باشد.
 

 

 

 
 

 جانانیدکتر 

14 

5/11 

 جانانیدکتر  SPSSافزار  جلسه  اول عملی کار با نرم

15 

12/11 

  SPSSبا نرم افزار عملی کار دوم جلسه 

 
 جانانیدکتر 

 


