
 اهمیت طرح درس
طرح درس ، طرح آموزش در واقع طرح درس اساس و پایه آموزش را تشکیل داده و عنصر حیاتی تدریس است.

اگر قرار است آموزش مبتنی بر اصول علمی باشد الزم  است و در شکل بخشیدن به یادگیري نقش اساسی دارد.

اهمیت و ضرورت طرح درس ، مشابه باشد.  است از طرحی دقیق که براساس اصول علمی تنظیم شده  برخوردار

طرح و نقشه ساختمان است. همان طور که یک مهندس ساختمان پیش از ساختن بنا به تهیه نقشه آن می پردازد 

مدرس ( آموزش دهنده) نیز  باید یک نقشه آموزشی را طراحی کند که در آن محتواي آموزش، روش آموزش، 

                                                                                      شود و مطابق این طرح به آموزش بپردازد.بینی او وسایل کمک آموزشی پیش رسانه ه

  طرح درسی که خوب تهیه شده باشد می تواند:

فعالیت هاي آموزشی را نظم دهد. -  

وظیفه استاد و دانشجو را مشخص کند. -  

تخاب روشهاي مناسب آموزش جلب نماید.توجه مدرس را به ان -  

ارزشیابی مدرس توسط موسسه آموزشی را آسان کند. -  

.کند شیابی دانشجو توسط مدرس را آسان ارز -  

سردرگمی را از بین ببرد.  -  

 ونهایتا باعث می شود که استاد و دانشجو با اعتماد بیشتري سر کالس درس حاضر شوند.

 

  رح درسکمیته برنامه ریزي درسی و ط

 دفتر توسعه آموزش دانشکده

 



  ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
بهداشتدانشکده   

 دفتر توسعه آموزش
 فرم طرح درس

 

  

 ب) اهداف

 

آزمون هاي  -(تجزیه و تحلیل داده هاآماري پژوهشی وآشنایی دانشجویان با روش هاي پیشرفته  ) هدف کلی:1
 بهداشتیمورد استفاده در تحقیقات آماري) 

  در پایان دوره از فراگیران انتظار می رود:
  توانایی در نوشتن یک پروپوزال تحقیقاتی)1
  ) توانایی انجام یک پروپوزال تحقیقاتی2
  .یک تحقیق وانایی انجام تجزیه و تحلیل هاي آماريت) 3

 ج) محتوي

 

 

 الف) مشخصات درس /دانشجویان/استاد
  ) عنوان درس:1   ) نیمسال تحصیلی:2

 ) مقطع/دوره:3 ) رشته4

   ) تعدادونوع واحد:5 ) دروس پیش نیاز:6
 دکتر مسعود رودباري ) مدرس/مدرسین:8

آدرس پست 
  mroudbari@yahoo.co.ukالکترونیکی:

 09123887600تلفن:

 : ) روز وساعت کالس7

mailto:mroudbari@yahoo.co.uk


  . MPH  رشته. کارشناسی ارشددوره  آمار زیستی و روش تحقیق امه هفتگی  درسبرن

 هفته عنوان مطالب مدرس/مدرسین فعالیت ها
 -جمع آوري داده ها-آمار توصیفی

نمایش داده ها  -طبقه بندي داده ها
نمودار و شاخصهاي مرکزي و -(جدول

  پراکندگی)+ چندك ها

 1  آمار مقدماتی دکتر رودباري

 2  آشنایی با توزیع هاي آماري دکتر رودباري  نرمال -پواسن -دوجمله اي
 -سرشماري و نمونه گیري -عریفت

برآورد نقطه اي و -انواع نمونه گیري
  حجم نمونه -فاصله اي میانگین و نسبت

 3  برآورد دکتر رودباري

  مقدمات آزمون فرضیه
t-test -  واریانس یک و دو نمونه اي)

 -و زوجیهاي مساوي و غیر مساوي) 
شباهت فاصله اطمینان و آزکمون 

  فرضیه

 4  آزمون فرضیه دکتر رودباري

آزمون استقالل (آزمون دقیق   -مقدمه
 -آزمون همگنی -اصالح ییت)-فیشر

 مفهوم خطر نسبی

 5 توزیع کاي دو و کاربردهاي آن دکتر رودباري

همبستگی در دو  -آزموندو  -محاسبه
  جامعه

 6 همبستگی دکتر رودباري

جدول آنالیز -مفروضات-مدل-مقدمات
 انهمقایسه هاي چند گ -واریانس

 7 آنالیز واریانس ساده دکتر رودباري

 -فرضیات -مفروضات- مدل -مقدمات
 -آنالیز واریانس جدول-محاسبات

 مقایسه هاي چند گانه

 8 آنالیز واریانس دو طرفه (طرح بلوکی) دکتر رودباري

اثر  -مفروضات -مدل -مقدمات
 -فرضیات -مفروضات -مدل - -متقابل

 -جدول آنالیز واریانس  -محاسبات
 مقایسه هاي چند گانه

طرفه (طرح فاکتوریال) چند آنالیز واریانس دکتر رودباري  9 



عه:د) منابع پیشنهادي براي مطال  
  

  

  

  

  

  

  

تعریف و  -آنالیز رگرسیون ساده
مدل رگرسیون و  -مفروضات -کاربرد

محاسبه و تفسیر ضریب  -ضرایب آن
   -آزمون خطی بودن رگرسیون -تعیین

 10 آنالیز رگرسیون ساده دکتر رودباري

تعیین معادله  -هالگوي گرایش چندگان
ارزشیابی معادله  -گرایش چند گانه
آزمون خطی بودن  -گرایش چندگانه

چندگانه) با  معنی دار بودن گرایش(
آزمون  -استفاده از آنالیز واریانس

  -فرضیه براي خطی بودن گرایش
  انتخاب مدل

 11 آنالیز رگرسیون چند گانه دکتر رودباري

ر آزمون رتبه عالمتدا -آزمون عالمت
آزمون جمع رتبه اي  -ویلکاکسون
همبستگی رتبه اي  -ویلکاکسون
 -آزمون کروسکال والیس _اسپیرمن

  آزمون مک نمار _آزمون فریدمن

 12 ناپارامتري دکتر رودباري

 -آزمون صفر بودن آن -نسبت شانس
  فاصله اطمینان

 13 رگرسیون لجستیک دکتر رودباري



 . منابع فارسی:     

                     Fundamental of BioStatistics By: Rosner.  منابع انگلیسی:     

             :. منابع اینترنتی

 

  

 هاي تدریس:  ) روش1

  حل تمرین  -مطالعه هاي یادگیرنده: ) وظایف و فعالیت2

  ویدئو پرژکتور -وایت برد :زشی مورد نیازهاي آمو ) تکنولوژي3

 و) نحوه ارزشیابی:
) ارزشیابی تکوینی:1  

درصد نمره س صفرحضور وشرکت فعال دانشجو در کال -      

نمره صفرکوئیز -       

نمره صفرامتحان میان ترم  -       

ارائه کنفرانس ............................ نمره -       

ارایه در صورت وجود) -حل تمرین -امتحان پایان ترم -امتحان میان ترم( سایر موارد -       

) ارزشیابی پایانی:2  

نمره 5 ارائه پروژه -      

نمره 15 امتحان پایانی : -     



  ) نوع آزمون پایانی و میان ترم: 3

  تستی چند گزینه ايامتحان پایانی: -     

  امتحان میان ترم: -     

  امضاء استاد:            29/6/93   تاریخ تدوین طرح درس: 


