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

 

 اپیدمیولوژی کارشناسي ارشد  تحصیلي: یو رشته مقطع آمار زيستي گروه آموزشي:  هداشتب دانشکده:
 1آمار زيستي  روشهای یش نیاز:پ   تخصصينوع واحد:     2   تعداد واحد:    2روشهای آمار زيستي نام درس:

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:                   11-12: ساعت      سه شنبه زمان برگزاری کالس: روز

 آغافاطمه حسینيمدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: آغافاطمه حسیني مسئول درس:   نفر 11 تعداد دانشجويان:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

آماری آشنا شده و کاربرد هر يک از اين روشها را با توجه به نوع مطالعه،نوع  در اين درس دانشجويان با روشهای پیشرفته

 متغیر/متغیر های وابسته و شرايط تحقیق ياد خواهند گرفت.

 

 

 :(است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

 آشنايي با روشهای آماری پیشرفته (1

 spssافزار  استفاده از نرمکسب مهارت در کاربرد روشهای آماری در پژوهش ها با  (2

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .روشهای آمار توصیفی را ذکر نماید -

 شناختی(هدف فهرست کند. ) انواع نمودارهای آماری را  -

 شناختی(هدف توضیح دهد. ) مفهوم شاخصهای مرکزی و پراکندگی را .. -

 . )هدف شناختی(مجموعه ای از داده ها شاخصهای مرکزی و پراکندگی را محاسبه نمایدبرای  -

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

  مدت زمان)دقیقه(

 دقیقه 011

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

جدول توزیع فراوانی،  روشهای آمار توصیفی دقیقه 01

فراوانی تجمعی، درصد 

 فراوانی تجمعی

سش و  سخنرانی و پر

 پاسخ

 حل تمرین

انواع نمودارها شاااامل  روشهای آمار توصیفی دقیقه 01

له ای، دایره  :نمودارمی

سش و  سخنرانی و پر

 پاسخ

 حل تمرین
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ضلعی، خطی  ای،چند 

 و هیستوگرام

سش و  میانگین، میانه ، نما شاخصای مرکزی دقیقه  01 سخنرانی و پر

 پاسخ

 حل تمرین

واریانس،انحراف معیار،  شاخصهای پراکندگی دقیقه  01

ضریب تغییرات و طول 

 دامنه تغییرات

سش و  سخنرانی و پر

 پاسخ

 حل تمرین

 

 

 

 

 

 :اهداف رفتاری جلسه دوم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. انواع روشهای آماری و تفاوت آنها . -

 شناختی(هدف ا فهرست کند. )روشهای آماراستنباطی را  -

 شناختی(هدف توضیح دهد. ) برآورد نقطه ای و برآورد فاصله ای را  -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( مسائل برآورد را حل کرده و -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 دقیقه 011

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مار  انوع روشهای آماری دقیقه 01 مار توصااایفی، آ آ

 استنباطی

سش و  سخنرانی و پر

 پاسخ

 حل تمرین

باارآورد نااقااطااه ای ،  روشهای آمار استنباطی دقیقه01

، برآورد فاااصااالااه ای

 آزمون فرضیه

سش و  سخنرانی و پر

 پاسخ

 حل تمرین

مفهوم برآورد نقطه ای و برآورد  دقیقه 01

 فاصله ای

قطااه ای و  ن برآورد 

فاصاااله ای شااااخ  

 میانگین 

سش و  سخنرانی و پر

سخ ذکر مثال و حل  پا

 مسئله

 حل تمرین
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مفهوم برآورد نقطه ای و برآورد  دقیقه 01

 فاصله ای

قطااه ای و  ن برآورد 

فاصاااله ای شااااخ  

 نسبت

سش و  سخنرانی و پر

سخ ،ذکر مثال و حل پا

 مسئله

 حل تمرین

تجزیه و تحلیل نتایج تفساایر و  دقیقه 01

 برآورد نقطه ای و فاصله ای

تفسااایرنتااایج برآورد 

فاصاااله ای میانگین و 

برآورد فاااصااالااه ای 

 نسبت

 حل تمرین ذکر مثال های متعدد

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذکر نماید. انواع آزمونهای آماری را  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) پارامتریکآزمونهای  -

 شناختی(هدف توضیح دهد. ) کاربرد آزمونهای پارامتری و ناپارامتری را. -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( نتایج بدست آمده از آزمونهای پارامتری  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 دقیقه 011

 ارزشیابي ی تدريس شیوه مطالبرئوس  موضوع درس

آزمااون پااارامااتااری ،  انواع آزمونهای آماری دقیقه 01

 آزمون ناپارامتری

ساخنرانی و پرساش و 

 پاسخ

 حل تمرین

آزمااون مااقااایسااااه  انواع آزمونهای پارامتری دقیقه 01

عدد  یک  با  یانگین  م

ثابت، آزمون مقایساااه 

عدد  یک  با  بت  نسااا

ثابت، آزمون مقایساااه 

 دو میانگین 

سااخنرانی، پرسااش و 

پاسااخ، حل مساائله و 

 ذکر مثالهای متعدد

 حل تمرین

آزمون مقااایسااااه دو  انواع آزمونهای پارامتری دقیقه 01

نسبت و آزمون مقایسه 

 زوجها

سااخنرانی،پرسااش و 

پاسااخ ،حل مساائله و 

 ذکر مثالهای متعدد

 حل تمرین
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 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذکر نماید.انواع نرم افزارهای آماری را . -

 شناختی(هدف . )را ذکر کند ..spssتاریخچه نرم افزار  -

 شناختی(هدف . )را توضیح دهد...spssطرز تشکیل فایل داده ها  در نرم افزار . -

..ا تجزیه و تحلیل کند. )هدف frequency, Descriptive, Expeloreنتایج بدساات آمده با اسااتفاده از دسااتور های .. -

 شناختی(

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 دقیقه 011

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

انواع نرم افزارهااای آماااری و  دقیقه 01

 SPSSافزار تاریخچه نرم

SPSS,SAS,STATA سخنرانی  

 , Data Viewماانااوی  SPSSتهیه فایل داده ها در  دقیقه 01

Variable view 

اسااتفاده از کامویوتر  

و بااز کردن این نرم 

 افزار

 حل تمرین

نوی  دقیقه 01 م لیاال  ح ت جزیااه و  ت
Descriptive Statistics 

 ,Frequencyدسااتورات:

Descriptive,Explore 

استفاده از کامویوتر و 

حل مسئله با استفاده 

 آزمایشیاز یک فایل 

 حل تمرین

 

 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذکر نماید. spssمسیر انجام برخی آزمونهای آماری را در نرم افزار  -

 شناختی(هدف . )آزمون مقایسه میانگین با یک عدد ثابت را با نرم افزار انجام دهد

 شناختی(هدف توضیح دهد. ) کاربرد آزمون مقایسه دو میانگین را  -

 . )هدف شناختی(فایل خروجی آزمون های فوق را که توسط نرم افزار بدست آمده است را تفسیر نماید -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 دقیقه 011

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس
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نهااای آماااری بااا  دقیقه 01 مو نجااام آز ا

 spssاستفاده از 

 compareدساااتور 

means, one 

sample t- test 

اسااتفاده از کامویوتر و 

 نرم افزار و حل مسئله 

 حل تمرین

نهااای آماااری بااا  دقیقه 01 مو نجااام آز ا

   spssاستفاده از 

 compareدساااتور 

means, two 

Independent 

t1test 

 واسااتفاده از کامویوتر 

 نرم افزار و حل مسئله

 حل تمرین

نهااای آماااری بااا  دقیقه 01 مو نجااام آز ا

   spssاستفاده از 

 compareدساااتور 

means, paired 

sample t-test 

اسااتفاده از کامویوتر و 

 نرم افزار و حل مسئله

 حل تمرین

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

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( -

 

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 One-way آنالیز واریانس یکطرفه دقیقه  01

ANOVA 
 حل تمرین  استفاده از کامویوتر 

نالیز  آنالیز واریانس دقیقه 01 جام آ شااارایط ان

 واریانس

 حل تمرین استفاده از کامویوتر

آزمون  –آزمون شاافه  آزمون های تعقیبی دقیقه  01

کی  بن  –تو مون  آز

 LSD -فرنی

 حل تمرین استفاده از کامویوتر
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 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

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( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ضاااریب همبساااتگی  ارتباطیآزمون های  دقیقه 01

یرسااااون مودار  -پ ن

 پراکنش

ستفاده از کامویوتر   –ا

 وایت برد –ذکر مثال 

 حل تمرین

ضاااریب همبساااتگی  آزمون های ارتباطی دقیقه 01

تفسااایر  -اساااویرمن

روش  –ضاااااریااب 

 محاسبه

اسااتفاده از  -وایت برد

 ذکر مثال –کامویوتر 

 حل تمرین

 -اساااکویرآزمون کای  آزمون های ارتباطی دقیقه 01

شااارایط اساااتفاده از 

 -آزمون کای اساااکویر

 آزمون فیشر

 

 

اسااتفاده از  -وایت برد

 ذکر مثال –کامویوتر 

 حل تمرین

 

 

 اهداف رفتاری 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. ).............. ............................................... -

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

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مفهوم آنالیز رگرسیون  آنالیز رگرسیون دقیقه 01

کااارباارد آنااالاایااز  –

 رگرسیون

  سخنرانی 

سیون خطی  آنالیز رگرسیون دقیقه 01 آنالیز رگر

آنالیز رگرسیون  -ساده

 چند گانه 

ذکر مثال  –سخنرانی 

- 

 

با  آنالیز رگرسیون دقیقه 01 اجرای رگرسااایون 

 استفاده از نرم افزار

ستفاده از کامویوتر   –ا

 ذکر مثال

 

تفسیر خروچی بدست  آنالیز رگرسیون دقیقه 01

 آمده از نرم افزار

 -اسااتفاده از کامویوتر

 ذکر مثال

 حل تمرین

 

 اهداف رفتاری جلسه نهم:

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( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه مطالبرئوس  موضوع درس

شااارایط اساااتفاده از  آنالیز رگرسیون لجستیک دقیقه 01

 –رگرسیون لجستیک 

ماافااهااوم نسااااباات 

 odds ratioخطر

  سخنرانی 

 Logistic آنالیز رگرسیون لجستیک دقیقه 01

regression 
  حل مسئله  -سخنرانی
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انجام آنالیز رگرساایون  آنالیز رگرسیون لجستیک دقیقه 01

 لجستیک با نرم افزار

اسااتفاده از کامویوتر و 

 حل مثال

 حل تمرین

 

 اهداف رفتاری جلسه دهم:

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( -

 

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مون هااای  آزمون های ناپارامتری دقیقه 01 تفاااوت آز

 پارامتری و ناپارامتری

  وایت برد –سخنرانی 

گروف آزمون های ناپارامتری دقیقه  01 مو ل کو مون   -آز

 اسمیرنوف

استفاده از   –سخنرانی 

 حل مثال -نرم افزار

 حل تمرین

من آزمون های ناپارامتری دقیقه 01 مون  نی ، -آز ت ی و

کاکساااون،  آزمون ویل

کال   –آزمون کروسااا

 والیس

ستفاده از  -سخنرانی ا

 حل مثال –نرم افزار 

 حل تمرین

 

 

 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

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( -



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

استفاده از  –سخنرانی  آزمون مک نمار ادامه آزمون های ناپارامتری دقیقه 01

 حل مثال -نرم افزار

 حل تمرین

ستفاده از  -سخنرانی آزمون فریدمن  ادامه آزمون های ناپارامتری دقیقه 01 ا

 حل مثال -نزم افزار

 حل تمرین

 Repeated آنالیز واریانس با تکرار  دقیقه 01

measures 
ستفاده از  -سخنرانی ا

 حل مثال -نرم افزار

 حل تمرین

 

 رفتاری جلسه دوازدهم: اهداف

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( -

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 م:سیزدهاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه

 زمان)دقیقه(مدت 

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

  



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 :دهمچهاراهداف رفتاری 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( -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه پانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  نماید... را ذکر ........................................................... -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ... را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(......................................................... -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 15جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................... را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(............. -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 16جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 


