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 ١

 کالس درس در یک هفته) ساعت از 2(براي یک جلسه از درس، براي مثال 
  

  تحصیلی: يو رشته مقطع   گروه آموزشی:   دانشکده:
  نداردیش نیاز: پ    نظرينوع واحد:   3  تعداد واحد:  1روشهاي آمار زیستی  نام درس:

  دانشکده بهداشتبرگزاري:  مکان                  10 :ساعت     دوشنبه :زمان برگزاري کالس: روز
  دکتر رودباري   مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):  دکتر رودباري   مسئول درس:   5 تعداد دانشجویان:

   :رسشرح د
 

اربرد آنها یادآوري دروس اصلی دوره کارشناسی آمار به منظور استفاده در دروس مصوب دوره کارشناسی ارشد آمار زیستی و همچنین ک
ت.در تحقیقا  
  )است  همان هدف بینابینی طرح دوره( :یهدف کل

 آموزش روشهاي مقدماتی آمار جهت طراحی مطالعات ساده ومتعارف پزشکی -1
 فراگیري روشهاي مقدماتی آمار جهت اجراي مطالعات ساده ومتعارف پزشکی -2
 فراگیري روشهاي مقدماتی آمار جهت تجزیه وتحلیل مطالعات ساده ومتعارف پزشکی -3
 شهاي مقدماتی آمار جهت تلخیص نتایج  مطالعات ساده ومتعارف پزشکیفراگیري رو -4
5-  

  اهداف رفتاري جلسه اول:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. شاخه هاي علم آمار  -
 را توضیح دهد. (هدف شناختی) ااصول علم آمار زیستی و کاربرد آنر -

 
  مطالبي بندي ارائهنزماجدول 

  1جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

    سخنرانی  تقسیم بندي علم آمار  شاخه هاي علم آمار  60
ــــتی و   90 ــــار زیس ــــف آم تعری

  کاربردهاي آن
  تعریف آمار زیستی
  کاربرد آمار زیستی

    سخنرانی
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 ٢

  :اهداف رفتاري جلسه دوم
نتظار می رود:از فراگیر ا رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.و کاربرد آنها ، نمودار ها شاخص هاي آمار توصیفی -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (خواص شاخص هاي مرکزي و پراکندگی  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (داده هاي چوله و نقاط دور افتاده  -

 
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  2جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

    سخنرانی  شاخص هاي مرکزي و پراکندگی وخواص آنها  آمار توصیفی  90
    سخنرانی  نمودارها  آمار توصیفی  45
    سخنرانی  داده هاي چوله  آمار توصیفی  45
  

  اهداف رفتاري جلسه سوم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.و قوانین آن مفهوم احتمال  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (انواع احتمال را  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (آزمونهاي غربالگري، حساسیت، ویژکی، ارزش اخباري مثبت و منفی  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  زشیابیار  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

    سخنرانی  مفهوم و قوانین احتمال  احتمال  60
    سخنرانی  انواع احتمال  احتمال  30
آزمون هاي غربالگري، قـانون بیـز و منحنـی   احتمال  90

  راك
    سخنرانی

  
  اهداف رفتاري جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 )شناختیهدف (  را ذکر نماید.مفهوم جایگشت و ترکیب  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (توزیح احتمال متغیرهاي تصادفی به همراه میانگین و واریانس آنها  -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)توزیع دو جمله اي و پواسن  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
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  4جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ـــــال   احتمال  60 ـــــع احتم توزی
  متغیرهاي تصادفی

    سخنرانی

توزیــع دو جملــه اي و   احتمال  60
  پواسن

    سخنرانی

    سخنرانی  جایگشت وترتیب  احتمال  30
  

  اهداف رفتاري جلسه پنجم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.خواص توزیع نرمال  -
 شناختی)هدف ت کند. (را فهرس کاربردهاي توزیع نرمال  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (نحوه استفاده از جدول نرمال  -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)مسایل مربوط به توزیع نرمال  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  5جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

    سخنرانی  ربرد توزیع نرمالخواص و کا  توزیع نرمال  60
    سخنرانی  کار با جدول نرمال  توزیع نرمال  30
    سخنرانی  مثال مربوط به مسایل توزیع نرمال  توزیع نرمال  30
  

  اهداف رفتاري جلسه ششم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.تفاوت سرشماري و نمونه گیري  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( نقطه اي و فاصله ايخواص برآورد  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (مفهوم قضیه حد مرکزي  -
 را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) اطالعات مربوط به فواصل اطمینان -
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  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  6جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  بیارزشیا  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

    سخنرانی  مقدمات و تفاوت سرشماري و نمونه گیري.  برآورد  30
قضیه حدمرکزي. برآورد نقطه اي و فاصـله اي   برآورد  60

  میانگین، نسبت و واریانس
    سخنرانی

برآورد پارامترهاي  -برآورد حداکثر درستنمایی  برآورد  60
  توزیع دو جمله اي و پواسن

    سخنرانی

  
  :اهداف رفتاري جلسه هفتم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.آزمون هاي مربوط به میانگین جامعه  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (تعاریف و نظریه هاي آزمون فرضیه  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( مفهوم مقدار پی و توان -
  جزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)را تمثالهاي مربوط به آزمونهاي فرضیه یک نمونه اي  -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  7جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

ي شیوه رئوس مطالب  موضوع درس
  تدریس 

  ارزشیابی

    سخنرانی  تعاریف ونظریه هاي آزمون فرضیه  آزمون فرضیه  30
آزمون هـاي فرضـیه مربـوط بـه میـانگین   آزمون فرضیه  90

  حجم نمونه ونسبت در یک جامعه و تعیین
    سخنرانی

    سخنرانی  مثالهاي مربوط به آزمون هاي فرضیه  آزمون فرضیه  60
  

  اهداف رفتاري جلسه هشتم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  ذکر نماید.به همراه توان و حجم نمونه الزم را را  رابطه بین آزمون فرضیه و فواصل اطمینان -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( آزمون واریانس جامعه توزیع کاي دو و -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)مثالهاي مربوط به آزمون فرضیه براي واریانس  -
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 ٥

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  8جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

    سخنرانی  رآورد واریانستوزیع کاي دو و ب  آزمون فرضیه  60
    سخنرانی  محاسبه توان و حجم نمونه  آزمون فرضیه  60
    سخنرانی  استنباط بیزي  آزمون فرضیه  60
  

  اهداف رفتاري جلسه نهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. تفاوت مطالعه هاي طولی و مقطعی -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (یافت نقاط دور افتاده، توان وحجم نمونه روشهاي  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( آزمون تی تست مستقل، تی تست زوجی و اف -
 را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)مثالهاي مربوط به آزمون هاي فرضیه دو نمونه اي  -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  9جلسه
  یقه)مدت زمان(دق

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

    سخنرانی  تی نست مستقل و زوجی و اف  آزمون فرضیه  90
    سخنرانی  حجم نمونه توان و  آزمون فرضیه  60
    سخنرانی  پیدا کردن نقاط دور افتاده  آزمون فرضیه  30
  

  اهداف رفتاري جلسه دهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.عاریف و کاربردهاي آزمونهاي ناپارامتري ت -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( آزمونهاي عالمت و ویلکاکسون -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) مسایل مربوط به آزمونهاي ناپارامتري -
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 ٦

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  10جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

    سخنرانی  تعاریف آزمونهاي ناپارامتري  آزمون هاي ناپارامتري  30
آزمــــون هــــاي عالمــــت و   آزمون هاي ناپارامتري  90

  ویلکاکسون (دو آزمون)
    سخنرانی

مثال درباره کاربردهاي آزمون   آزمون هاي ناپارامتري  60
  هاي ناپارامتري

    سخنرانی

  
  اري جلسه یازدهم:اهداف رفت
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. تعریف و کاربرد داده هاي طبقه اي -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( آزمون هاي کاي دو، فیشر، مک نمار -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) مسایل مربوط به آزمون کاي دو و کاربرد هاي آنرا -

  
  ي مطالببندي ارائهل زمانجدو

  11جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

    سخنرانی  تعاریف و کاربردها  تجزیه و تحلیل داده هاي طبقه اي  30
توزیع کاي دو، فیشر و   تجزیه و تحلیل داده هاي طبقه اي  90

  آزمون مک نمار
    سخنرانی

برآورد حجـم نمونـه و   هاي طبقه اي تجزیه و تحلیل داده  60
  توان

    سخنرانی

  
  اهداف رفتاري جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. خواص توزیع کاي دو  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (کاربردهاي آزمون هاي کاي دو  -
 شناختی)هدف توضیح دهد. ( را آزمون کاي دو براي گرایش و نیکویی برازش  -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)مثالهاي مربوط به کاي دو گرایش و محاسبه آماره کاپا  -
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  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  12جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
ي شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

  تدریس 
  ارزشیابی

تجزیه و تحلیل داده هاي طبقـه   90
  اي

براي گـرایش و آزمون کاي دو 
  ارتباط آن با کاي دو گرایش 

    سخنرانی

تجزیه و تحلیل داده هاي طبقـه   60
  اي

    سخنرانی  آزمون نیکویی برازش

تجزیه و تحلیل داده هاي طبقـه   30
  اي

    سخنرانی  محاسبه آماره کاپا

  
  م:سیزدهاهداف رفتاري جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. اي آنالیز رگرسیونتعاریف و کاربرده -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( روش حداقل مربعات -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) داده هاي را با استفاده از رگرسیون -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  13جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

مقدمات رگرسیون، روش حـداقل   رگرسیون خطی   60
  مربعات

    سخنرانی

ــــانس در   رگرسیون خطی   60 ــــالیز واری جــــدول آن
رگرســـیون و آنجـــام آزمئنهـــاي 

  مربوط

    سخنرانی

    سخنرانی  رگرسیون و همبستگی  رگرسیون خطی   60
  

  :دهمچهاراهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. خواص همبستگیتعاریف و  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( انواع ضریب همبستگی و نحوه محاسبه آنها  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( آزمونهاي مربوط به ضریب همبستگی -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)مسایل مربوط به ضریب همبستگی  -
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 ٨

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  14جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

محاسبه ضریب همبستگی و آزمون آن   ضریب همبستگی  60
  با صفر، برآورد فاصله اطمینان 

    سخنرانی

    سخنرانی  آزمون ضریب همبستگی در دو جامعه  ضریب همبستگی  30
    سخنرانی  امفعوم، محاسبات و برآورده  رگرسیون چندگانه  90
  

  اهداف رفتاري جلسه پانزدهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.مقدمات، کاربرد و اهداف آنالیز واریانس و کوواریانس  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (آنالیز واریانس با اثرات ثابت  -
 را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)مثالهاي مربوط به آنالیز واریانس و کوواریانس  -
-  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  15جلسه 

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

آنالیز واریانس یک طرفه با اثـرات   آنالیز واریانس  60
  ثابت

    سخنرانی

ــاي   آنالیز واریانس  60 ــه و تقابله ــات چندگان مقایس
  خطی

    سخنرانی

    سخنرانی  آنالیز کوواریانس یک طرفه  آنالیز واریانس  60
  

  اهداف رفتاري جلسه شانزدهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. تعاریف ونظریه هاي آنالیز واریانس دو طرفه -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (آزمون کروسکال والیس  -
 را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) س و آزمون کروسال والیسمسایل آنالیز واریان -

  
  
  
 



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٩

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  16جلسه 

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــــانس و   آنالیز واریانس دو طرفه  60 ــــالیز واری آن
  کوواریانس دوطرفه

    سخنرانی

ــک   آنالیز واریانس دو طرفه  60 ــانس ی ــالیز واری آن
  طرفه با اثرات تصادفی

    سخنرانی

ـــتگی   آنالیز واریانس دو طرفه  60 ـــریب همبس ض
  چندگانه

    سخنرانی

  


