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واحدي) 2ساعتی براي یک درس  2جلسه ي  17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:       

  
 کارشناسی تحصیلی: يو رشته مقطع  عمل اتاق گروه آموزشی: پیراپزشکی دانشکده:
  اتاق عمل- ناپیوسته
  یش نیاز: پ    تئورينوع واحد:    1 تعداد واحد:   حیاتی آمار نام درس:

  B3 کالسمکان برگزاري:   -  صبح 10 الی 8-:ساعت      - چهارشنبه- :روز زمان برگزاري کالس:
 مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):    صدر بنی خانممسئول درس:   نفر 22 تعداد دانشجویان:

  آزادي دکتر
  (لطفاً شرح دهید) :رسشرح د

 
 تفکر همچنین نقش آن در سطح وآمار  در درك عمیق مفاهیم اولیه و پایه دانشجویانمنظور توانا ساختن  به

 باو سپس  عآمار شرو اساسی ازمفهوم  و تعریف چندین با واحد درسی، این شده است. طراحیانتقادي این دوره 
 در قالب جداول و نمودارهاي آماري ادامه میابد. دردسته بندي اطالعات  ، نحوههاي مهم آماري  شاخص کاربردارایه 

یان امیرود در پ انتظار ه همراه چندین توزیع احتمالی از جمله توزیع نرمال بیان میگردد.ادامه مفاهیم اولیه احتمال ب
را  توصیفیتحلیل هاي  تاقادر باشند  همچنین و داشتهعمیقی از مفاهیم آمار توصیفی  دانشجویان درك این دوره،

  انجام دهند. 
  

قالب جزوه به دانشجویان  در SPSSفزار آماري نرم ا با شده در این دوره، ارایه توصیفی آمارتحلیل هاي  تمام
  آموزش داده خواهد شد.   

 
 

  (همان هدف بینابینی طرح دوره است ) هدف کلی:
  

 .با مفاهیم اساسی آمار توصیفی و احتمال عمیق آشنایی
  

  (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 هدف کلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور(

  ).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اهداف بینابینی دهد.
  

دو و استفاده درست و بجا  ارتباط بین این تواناییپراکندگی با  و آگاهانه بین شاخصهاي مرکزي تمایز -
   از آنها.

 و افتراق بین توزیعهاي گسسته و پیوسته  تمایز -
ارتباط بین مقادیر استاندارد و  ایجادتوانایی  با با توزیع نرمال و نحوه استاندارد کردن اعداد آشنایی -

  خام اعداد.
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  هاي تدریس:شیوه
   ¢ پرسش و پاسخ    ¢سخنرانی برنامه ریزي شده      سخنرانی

 )TBLیادگیري مبتنی بر تیم(  ¢)PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(    بحث گروهی
  ----------------- (لطفاً نام ببرید) سایر موارد

  
  
 

  (لطفا شرح دهید) وظایف و تکالیف دانشجو:
ب جوا راهر فصل  تمرینات ضمن شرك فعاالنه در به ص هاي مطرح شده در کالس، میرود که دانشجویان انتظار
داده  قرار ugstat.blogfa.comبه آدرس  تمرینات اضافی که هر هفته در وبالگ این درس ومطالب  بعالوه دهند.

  انجام دهند. ومیشود را پیگیري 
  

  وسایل کمک آموزشی:  
      ¢ پروژکتور اسالید    خته و گچت    ¢ وایت برد

  -------------- لطفاً نام ببرید)(  سایر موارد
  

  (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
      نمره درصد  ٨٠ آزمون پایان ترم      نمره درصد ------آزمون میان ترم 

  نمره درصد  ۵شرکت فعال در کالس        نمره درصد ١۵انجام تکالیف 
  ----------ببرید)  ناملطفاً سایر موارد (

  
  نوع آزمون
    غلط -صحیح  جور کردنی            ايچندگزینه        پاسخ کوتاه  ¢تشریحی

  ----------- (لطفا نام ببرید) سایر موارد
    

  :(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
  :منابع انگلیسی -

ü چاپی 
  

ü اینترنتی 
  

 
  دکتر کاظم محمد. ، تالیفشاخص هاي بهداشتی و  ريهاي آما روش منابع فارسی:

ü چاپی 
 

ü اینترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس

  استاد مربوط  عنوان مطالب  جلسه
 تعریف -نمونه و جامعه تعاریف - شاخه هاي آمار - ف آمارریتع -ارایه سرفصل هاي درس  1

شاخصهاي آماري  انواع-و گسسته پیوسته ،کیفی کمی، متغیرهاي تعاریف - آماره و پارامتر
  ،مرکزي

  آزاديدکتر 

 ماهیـتخص هاي مرکزي با توجه به اش کاربرد -سبه آنهاشاخص هاي مرکزي و نحوه محا  2
    .تاثرات آنها بر شاخص ها و داده هاي پرت مفهوم -آنها

  آزاديدکتر 

 کـاربرد -و نحـوه محاسـبه آنهـا )ارعیـم انحـراف ،واریانس دامنه،( پراکندگیشاخص هاي   3
و  بـین شاخصـهاي مرکـزيارتبـاط  آنهـا. ماهیـتبـا توجـه بـه  پراکنـدگیخص هـاي اش

  کاربرد آن   و رکیامیان چ دامنه -یراتیتغ ضریب -پراکندگی
  

  آزاديدکتر 

چـولگی  ضـریب -هاکهـا و صـدچارک ،دهکهـاتعریف و محاسبه  -هاي غیر مرکزي شاخص  4
  پیرسون

  

  آزاديدکتر 

 نمـودار -هیسـتوگرام و کـاربرد آن نمودار -میله اي و کاربرد آن نمودار -ها در آمارنمودار   5
  و تفسیر آن جعبه اي

  آزاديدکتر 

احتمال متغیرهاي  توزیع -ضرب حاصلجمع و  احتمال حاصل - اولیه احتمال مفاهیم  6
  پواسن توزیعاي از  مقدمه -يدو جمله ا توزیع - برنولی توزیع -گسسته

  آزاديدکتر 

 -خواص توزیـع نرمـال اسـتاندارد -توزیع نرمال-جمله اي با توزیع پواسن دوتوزیع  تقریب  7
تقریب نرمال براي دو  -توزیع نرمال استاندارد -صدك هاي نرمال -فاده از جدول نرمالاست

  نرمال معکوس توزیع -پواسن با نرمال تقریب -جمله اي
  

  آزاديدکتر 

 


