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

  
  ايکارشناسی ارشد بهداشت حرفه تحصیلی: يو رشته قطعم ايبهداشت حرفه گروه آموزشی: هداشتب دانشکده:
 یش نیاز:پ   )1عملی(-)1نظري(                 نوع واحد:    2   تعداد واحد: اي افزارهاي رایانهحیاتی و استفاده از نرم آمارنام درس:

   آمار حیاتی مقدماتی
  دانشکده بهداشت مکان برگزاري:              10تا  8 :ساعت         دوشنبه       :زمان برگزاري کالس: روز

  مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):    دکتر جمیله ابوالقاسمی مسئول درس:     تعداد دانشجویان:
  (لطفاً شرح دهید) :رسشرح د
 يآمار يافزارهاو استفاده از نرم وتریها با کامپورود داده نحوهو  یاحتمال و آمار مقدمات میو  شناخت الزم با مفاه ییآشنا
 
 

  )است  همان هدف بینابینی طرح دوره( :یهدف کل
ستفاده در تحل يو روش ها میشناخت مفاه صورت تئور لیمورد ا  يافزارهاکمک گرفتن از نرم نیو هم چن يداده ها به 

 ارشد. ینامه کارشناس انیبه خصوص پا یقاتیتحق ي، جهت انجام طرح ها SPSS لیاز قب ياانهیرا
  

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

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. اهمیت استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی در تحقیقات -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( هاي مختلف آمار توصیفیقسمت -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (تفاوت بین آمار توصیفی و تحلیلی  -
  ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) -

  ي مطالببندي ارائهنزماجدول 
  1جلسه

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

  دقیقه120

 -جداول توزیع فراوانی،  آمار توصیفی
نمودارهاي مناســـب و 

  هاي توصیفیشاخص

ــخنرانی حل تمرین  س
ـــتفاده از  با و بدون اس

  نرم افزار

مرین و ارائــه  ت حــل 
  تکلیف در جلسه بعد

ــار   آمار تحلیلی ــاي آم ــرده ــارب ک
 تفاوت آن باتحلیلی و 

  آمار توصیفی

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

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. اهمیت استفاده از شاخص هاي توصیفی -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( انواع شاخص هاي توصیفی  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( روش محاسبه شاخص هاي توصیفی -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) جهت محاسبه شاخص هاي توصیفی داده هاي فرضی -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  2جلسه

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

  دقیقه 120
ــخنرانی حل تمرین   شاخص هاي مرکزي  شاخص هاي توصیفی  س

ـــتفاده از  با و بدون اس
  نرم افزار

مرین و ارائــه  ت حــل 
  شاخص هاي پراکندگی   تکلیف در جلسه بعد

  
  اهداف رفتاري جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. اهمیت کاربرد احتمال در تحقیقات و توزیع هاي آماري -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( انواع توزیع هاي پرکاربرد آماري در تحقیقات -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( روش محاسبات احتماالت -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) جهت بدست آوردن احتماالت داده هاي فرضی -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

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

سخنرانی حل تمرین با و    -مفهوم و اصول احتماالت  احتمال   120
  بدون استفاده از نرم افزار

مرین و ارائــه  ت حــل 
  توزیع دوجمله اي و پواسن  برخی توزیع هاي آماري  تکلیف در جلسه بعد

  
  اهداف رفتاري جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.اهمیت استفاده از توزیع نرمال در تحقیقات  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( دالیل استفاده از توزیع نرمال -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (نحوه محاسبه سطح زیر منحنی توزیع نرمال  -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)ده ها آنها بتواند جهت بررسی نرمال بودن دا SPSSپس از ورود داده ها به نرم افزار  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
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  4جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

موضوع 
  درس

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب

  دقیقه 120

سخنرانی حل   تقارن -نمودار نرمال   توزیع نرمال
تمرین با و بدون 

استفاده از نرم 
  افزار

حل تمرین و ارائه 
در جلسه تکلیف 

  بعد
  محاسبه سطوح زیر منحنی نرمال

  بررسی نرمال بودن داده ها توسط نمودار و آزمون

  
  

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

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. اهمیت برآورد در علم آمار و تحقیقات  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (انواع برآورد  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( نحوه برآورد شاخص ها -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)براي بدست آوردن برآوردها توسط نرم افزار و همچنین بدون آن داده هاي فرضی  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  5جلسه

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

  برآورد  دقیقه 120
سخنرانی حل تمرین   انواع برآورد 

با و بدون استفاده از 
  نرم افزار

حل تمرین و ارائه 
  برآورد میانگین ، انحراف معیار و نسبت  تکلیف در جلسه بعد
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  اهداف رفتاري جلسه ششم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. اهمیت آزمون برابري میانگین ها -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( برابري میانگین هاپارامتري  انواع آزمون هاي -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( نحوه بدست آوردن مالك آزمون و میزان با معنایی برابري میانگین ها -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) راجهت انجام آزمون هاي برابري میانگین پس از ورود داده هاي فرضی آنها  -

  6جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

  دقیقه 120

هاي آزمون 
پارامتري 
برابري 

  میانگین ها

سخنرانی حل   برابري یک میانگین با مقدار ثابت
تمرین با و بدون 

  استفاده از نرم افزار

حل تمرین و ارائه 
  برابري میانگین در دو جامعه مستقل  جلسه بعدتکلیف در 

  برابري میانگین در دو جامعه غیر مستقل
  برابري میانگین در چند جامعه مستقل

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  
  اهداف رفتاري جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. برابري میانگین هاآزمون هاي ناپارمتري براي بررسی  -
 شناختی)هدف (ها را فهرست کند.  نیانگیم يبرابر يپارامترنا يانواع آزمون ها -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (.............. ............................................... -
  (هدف شناختی)کند.  لیو تحل هیآنها را تجز یفرض يز ورود داده هاپس ا نیانگیم يبرابر ناپارمتري يجهت انجام آزمون ها -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  
  7جلسه

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

  دقیقه 120

آزمون هاي 
پارامتري نا

برابري 
  میانگین ها

سخنرانی حل   برابري یک میانگین با مقدار ثابت
با و بدون  تمرین

  استفاده از نرم افزار

حل تمرین و ارائه 
  برابري میانگین در دو جامعه مستقل  تکلیف در جلسه بعد

  برابري میانگین در دو جامعه غیر مستقل
  برابري میانگین در چند جامعه مستقل
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 اهداف رفتاري جلسه هشتم:
 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  .. را ذکر نماید............................................................ -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (.............. ............................................... -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (.............. ............................................... -
  ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
 

  8جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

  آزمون میان ترم  دقیقه 120

 
 

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

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. اهمیت همبستگی بین متغیرها -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( انواع همبستگی -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( نحوه محاسبه همبستگی -
حلیل کند. تجزیه و ت استفاده از داده هاي فرضیبه صورت دستی یا بوسیله نرم افزار بتواند میزان همبستگی بین متغیرها را با  -

  (هدف شناختی)
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  9جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
موضوع 
  درس

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب

  همبستگی  دقیقه 120

سخنرانی حل   همبستگی بین دو متغیر کیفی 
تمرین با و 

بدون استفاده 
  از نرم افزار

و ارائه حل تمرین 
  همبستگی بین دو متغیر کمی   تکلیف در جلسه بعد

  همبستگی بین یک متغیر کمی و یک متغیر کیفی 
  همبستگی هاي جزئی
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 ٦

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

 شناختی)هدف (  نماید.را ذکر در برآورد متغیر پاسخ یک متغیره اهمیت و نقش رگرسیون خطی  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( یک متغیره پیش فرض هاي مورد نیاز استفاده از رگرسیون خطی -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (.............. ............................................... -
 تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)را  جهت برآورد ضرایب رگرسیونی و نیکویی برازش مدل، داده هاي فرضی  -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  10جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــیون خطی تک   دقیقه120 رگرس
  متغیري

سخنرانی حل تمرین   تعاریف متغیر وابسته و مستقل
با و بدون استفاده از 

  نرم افزار

حل تمرین و ارائه 
  برآورد ضرایب رگرسیونی  تکلیف در جلسه بعد

  بررسی نیکویی برازش مدل
  

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

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. دیپاسخ را ذکر نما ریدر برآورد متغ رهیمتغ کی یخط ونیو نقش رگرس تیاهم -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( رگرسیون چند متغیريمراحل مختلف روش  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (.............. ............................................... -
ضرا - س بیجهت برآورد  سیون چندگانه برازش مدل ییکویو ن یونیرگر ض ي، داده هارگر  (هدفکند.  لیو تحل هیرا تجز  یفر

  شناختی)
  

  ي مطالببندي ارائهزمانجدول 
  

  11جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

سیون خطی چند   دقیقه120 رگر
  متغیري

سخنرانی حل تمرین   تعاریف متغیر وابسته و مستقل
با و بدون استفاده از 

  نرم افزار

حل تمرین و ارائه 
  رگرسیونیبرآورد ضرایب   تکلیف در جلسه بعد

  بررسی نیکویی برازش مدل
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  :دوازدهم اهداف رفتاري جلسه
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  ذکر نماید. اهمیت استفاده از رگرسیون لجستیک را -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (.............. ............................................... -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( مراحل مختلف روش رگرسیون لجستیک تک متغیري و چند متغیري -
ضرا - س بیجهت برآورد  ستیک ونیرگر ستیک چندگانه برازش مدل ییکویو ن لج سیون لج ض ي، داده هارگر و  هیرا تجز  یفر

  (هدف شناختی) کند.  لیتحل
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  12جلسه

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

  رگرسیون لجستیک   دقیقه120
سخنرانی حل تمرین   تعاریف متغیر وابسته و مستقل

با و بدون استفاده از 
  نرم افزار

حل تمرین و ارائه 
  برآورد ضرایب رگرسیونی  تکلیف در جلسه بعد

  بررسی نیکویی برازش مدل
  

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

 شناختی)هدف (  ذکر نماید. اهمیت استفاده از روش اندازه هاي تکراري را -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (.............. ............................................... -
 شناختی)هدف توضیح دهد. (را  مراحل مختلف اجراي روش هاي تکراري -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) جهت انجام آزمون اندازه هاي تکراري داده هاي فرضی -

  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  13جلسه

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

  دقیقه 120
روش انــدازه هــاي   اندازه هاي تکراري 

  تکراري 
سخنرانی حل تمرین 
با و بدون استفاده از 

  نرم افزار

حل تمرین و ارائه 
  تکلیف در جلسه بعد

  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٨

  م:دهچهاراهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. اهمیت کاربرد طرح و تجزیه آزمایش ها در تحقیقات -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( آزمایش ها انواع طرح -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (.............. ............................................... -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) جهت انجام آنالیز طرح آزمایش ها داده هاي فرضی -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  14جلسه
  زمان(دقیقه)مدت 

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

معرفی و روش آنــالیز   طرح و تجزیه آزمایش  دقیقه 120
  طرح آزمایش

سخنرانی حل تمرین 
با و بدون استفاده از 

  نرم افزار

حل تمرین و ارائه 
  تکلیف 

  
  :دهمپانزاهداف رفتاري جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  .. را ذکر نماید............................................................ -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (.............. ............................................... -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (.............. ............................................... -
  ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  15جلسه

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

  آزمون پایان ترم  دقیقه 120

  


