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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

  تحصیلي: یو رشته مقطع     گروه آموزشي: هداشتب دانشکده:
 نداردیش نیاز: پ  واحد نظری  1واحد عملي    1 : احدنوع و      واحد  2         تعداد واحد:  آمار حیاتي            نام درس:

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:                 12تا  11 :ساعت                         ز شنبهکالس: روزمان برگزاری 

 : معصومه خوشگام مدرس        معصومه خوشگام     مسئول درس:     نفر 11  تعداد دانشجويان:

وظايف حرفه ای اين رشته ) تحلیل وضعیت موجود ، ارتقای شاخصهای  : با توجه به )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

و ....( الزم است دانش آموختگان اين رشته با مفاهیم ضروری آماری  HSRبهداشتي ، جمع آوری داده های پژوهشي در 

 آشنا شوند 

 
 

 

آشــنايي دانشــجو با مفاهیم ااــول اولیه آمار و کاربرد آن در حیطه  (اســت  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

 مسائل بهداشتي وپیشگیری 
 

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذکر نماید.را مفاهیم اولیه آمار  -

  
 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) آمار توصیفی وتحلیلی -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( با مثالرا آمار توصیفی وتحلیلیتفاوت های  -

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

لم آمااار    تعاریف مورد نیاز در علم آمار 06 ع یف  عر ت

 وطبقه بندی آن

 طرح مسئله  سخنرانی 

جمعیت آماری ونمونه  جمعیت   نمونه ومتغیر  06

 وانواع متغیر و.....

 طرح مسئله سخنرانی
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 :اهداف رفتاری جلسه دوم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  نماید. تنظیم انواع متغیر را در انواع جدول  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. )جدول  د کاربر -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )انواع فراوانی وکاربرد آنها  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(اطالعات یک جدول  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

های  06 با متغیر  جدول  کاربرد

 کیفی وکمی

تنظیم جاادول وانواع 

 آن 

 طرح مسئله سخنرانی

با متغیر کیفی  06 جدول  کاربرد

 کمی

تنظیم جدول با متغیر 

 ها کیفی وکمی

 طرح مسئله سخنرانی

     

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 (شناختیهدف )  ذکر نماید.انواع شاخص ها مرکزی را  -

 کند. )هدف شناختی( بیان تجزیه و تحلیل را با میانگینشاخص کاربرد  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

محاسااابه میانگین با   کاربردشاخص های مرکزی 06

 متغیر کمی منفصل 

 طرح مسئله سخنرانی

های  06 کاربردشاااااخص  مه  ادا

 مرکزی

محاسااابه میانگین با  

 متغیر کمی متصل

 طرح مسئله سخنرانی

     

 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.سایر شاخصهای مرکز  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )کاربردشاخص های میانه ونما -
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 و تحلیل کند. )هدف شناختی( را تجزیهکاربردانواع شاخص های مرکزی  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 طرح مسئله سخنرانی محاسبه شاخص میانه  کاربرد شاخص میانه  06

 طرح مسئله سخنرانی محاسبه شاخص نما  کاربر شاخص نما یا مد  06

سه  06 شاخص های مقای همزمان 

 میانگین   میانه ونما

یانگین    به م حاسااا م

میانه ونما با یک سری 

 داده

 طرح مسئله سخنرانی

 

 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.انواع شاخص های پراکندگی   -

 شناختی(هدف )را توضیح دهد. شاخص های پراکندگی  کاربرد  -

 کند. )هدف شناختی(بیان تجزیه و تحلیل  باراشاخص های پراکندگی  کاربرد انواع  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

های  کاربرد انواع  06 شاااااخص 

 پراکندگی

محاسااابه طول میدان 

 rangeتغییرات 

 طرح مسئله سخنرانی

کاربرد  06 مه  های  ادا شااااخص 

 پراکندگی

محااساااباه واریاان  

با داده  یار  وانحراف مع

های کمی منفصاااال 

 ومتصل 

 طرح مسئله سخنرانی

     

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  نماید.بیان کاربرد احتمال  -

 شناختی(هدف دهد. )را توضیح  مفهوم احتمال  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( مفهوم مسئله احتمال -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 طرح مسئله سخنرانی تعریف احتمال تعریف وکاربرداحتمال 06

احتمااال متغیر  توزیع انواع توزیع های احتمال 06

کمی منفصاال ) توزیع 

 دوجمله ای (

 طرح مسئله سخنرانی

     

 

 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  نماید. بیان را مفهوم توزیع احتمال -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) انواع توزیع احتمال با متغیر کمی منفصل ومتصل  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )احتمال به دست آمده در یک مسئله  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(احتمال به دست آمده در یک مسئله  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

کاااربرد توزیع احتمااال متغیر  06

 کمی منفصل 

تااوزیااع پااواساااان  
poisson 

 طرح مسئله سخنرانی

کاربرد توزیع پواساان در برآورد  00

 توزیع دو جمله ای 

تااوزیااع پااواسااااان 
poisson 

 طرح مسئله سخنرانی

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.کاربرد توزیع احتمال نرمال  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(پاسخ یک مسئله توزیع احتمال نرمال  -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مال نرتوزیع  06 کارباحت رد مال و

 آن در پژوهش 

تعریف توزیع نرمااال 

وکاربرد آن در مسااا ل 

 بهداشت ودرمان

 طرح مسئله سخنرانی

محاسبه توزیع احتمال  توزیع احتمال نرمال  50

 نرمال

 طرح مسئله سخنرانی

     

 

 اهداف رفتاری جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

  شناختی(هدف )  نماید. در آزمون میان ترم میانگین   میانه و نما را محاسبه   -

 مسئله نمودار را از جدول داده شده صحیح رسم کند وآنرا تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 شناختی(مسئله توزیع نرمال و دوجمله وپواسن را حل کرده و پاسخ هر یک از آنها را تجزیه و تحلیل کند. )هدف  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 شااامل مسااا ل:رساام  آزمون میان ترم  066

نمودار   محاااسااابااه 

شاااخص های مرکزی 

 وپراکندگی 

 طرح مسئله 

     

     

 

 

 :اهداف رفتاری جلسه دهم 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
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 شناختی(هدف را فهرست کند. )آزمون فرضیه کاربرد -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(فرضیه با یک عدد ثابت آزمون پاسخ مسئله  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

هفاات مرحلااه آزمون  مراحل آزمون فرضیه  06

 فرضیه 

 طرح مسئله سخنرانی

تالف  - 0 آزمون اختال ف میانگین ها  06 خ مون ا آز

 میانگین با یک عدد 

 طرح مسئله سخنرانی

     

 

 :  يازدهم اهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( پاسخ مسئله آزمون فرضیه در دو جامعه  -

 

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

سبه کاربرد 066 ضیه ومحا آزمون فر

ین در دو  گ ن میااا ختالف دو  ا

 جامعه 

ضیه اختالف  آزمون فر

ین در دو  گ ن میااا دو 

از ) واریان  ها جامعه

  است( معلومدو جامعه 

 طرح مسئله سخنرانی

     

     

 

 

 :اهداف رفتاری دوازدهم 
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از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( پاسخ آزمون اختالف دومیانگین -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

آزمون اختالف کاربرد ومحاسبه  06

های  یانسااا با وار یانگین  دو م

 برآورد شده 

آزماااون تسااااااوی 

 واریانسها 

 طرح مسئله سخنرانی

آزماااون اخاااتاااالف  دنباله بحث  06

میانگین ها با شااار  

تساااوی واریانسااهای 

 آنها

 طرح مسئله سخنرانی

     

 

 :اهداف رفتاری جلسه سیزدهم 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( ختالف میانگین در مشاهدات دوتاییپاسخ آزمون ا  -

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

سبه  06 ختالف آزمون اکاربردومحا

هدات  ها در مشااااا یانگین  م

 دوتایی 

آزماااون اخاااتاااالف 

ماایااانااگاایاان هااا در 

مشااااهدات دوتایی با 

 واریان  معلوم

 طرح مسئله سخنرانی

سبه آزمون اختالف  06 کاربردومحا

هدات ها در مشااااا یانگین   م

 دوتایی 

آزماااون اخاااتاااالف 

ین هااا  در  گ ن میااا

مشااااهدات دوتایی با 

 واریان  برآورد شده 

 مسئلهطرح  سخنرانی
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 :اهداف رفتاری جلسه چهار دهم 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( با محاسبه آزمون نسبت ها مسئله -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ف نساابت  آزمون اختال آزمون اختالف نسبت ها  06

یک با  عه  جام  یک 

 نسبت ثابت  

 طرح مسئله سخنرانی

آزمااون اخااتااالف دو  آزمون اختالف نسبت ها  06

 نسبت در دو جامعه 

 طرح مسئله سخنرانی
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 :پانزدهم اهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(پاسخ مسئله برآورد  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 طرح مسئله سخنرانی برآورد در میانگین ها   کاربرد برآورد های آماری  06

 طرح مسئله سخنرانی برآورد در نسبت ها  کاربرد برآورد های آماری 00

     

 

 :اهداف رفتاری جلسه شانزدهم 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 پاسخ مسئله آزمون در همبستگی کیفی را تجزیه و تحلیل کند.  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 16جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

با   کاربردآزمون همبستگی 006 آزمون همبساااتگی 

 متغیر کیفی

 طرح مسئله سخنرانی

     

     

 

 

 

 :اهداف رفتاری جلسه هفدهم 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( پاسخ هر یک از آنها   مسا ل آزمون پایان ترمبا محاسبه  -

 

 ی مطالببندی ارائهزمانجدول 

   17جلسه  

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس
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