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

  
  تغذیه کارشناسی ارشد  تحصیلی: يو رشته مقطع  آمار زیستی گروه آموزشی:  هداشتب دانشکده:
  ----  یش نیاز:پ            تخصصینوع واحد:        3  تعداد واحد: روشهاي آمار زیستی    نام درس:

  دانشکده بهداشت مکان برگزاري:                           13- 16ت: ساع                            شنبه   کالس: روززمان برگزاري 
  آغافاطمه حسینیمدرسین (به ترتیب حروف الفبا):  آغافاطمه حسینی مسئول درس:   نفر  7تعداد دانشجویان:

  (لطفاً شرح دهید) :رسشرح د
روشهاي پیشرفته آماري آشنا شده و کاربرد هر یک از این روشها را با توجه به نوع مطالعه،نوع  در این درس دانشجویان با

 متغیر/متغیر هاي وابسته و شرایط تحقیق یاد خواهند گرفت.
  
  

  :)است  همان هدف بینابینی طرح دوره( :یهدف کل
 آشنایی با روشهاي آماري پیشرفته )1
 spssافزار  پژوهش ها با استفاده از نرمکسب مهارت در کاربرد روشهاي آماري در  )2

  
  اهداف رفتاري جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  .روشهاي آمار توصیفی را ذکر نماید -
 شناختی)هدف فهرست کند. ( انواع نمودارهاي آماري را  -
 شناختی)هدف توضیح دهد. ( مفهوم شاخصهاي مرکزي و پراکندگی را .. -
  . (هدف شناختی)براي مجموعه اي از داده ها شاخصهاي مرکزي و پراکندگی را محاسبه نماید -

  
  ي مطالببندي ارائهنزماجدول 

  1جلسه
   مدت زمان(دقیقه)

  دقیقه 100

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

جدول توزیع فراوانـی،   روشهاي آمار توصیفی  دقیقه 20
تجمعی، درصد فراوانی 

  فراوانی تجمعی

ســخنرانی و پرســش و 
  پاسخ

  حل تمرین

انواع نمودارهـا شـامل   روشهاي آمار توصیفی  دقیقه 20
:نمودارمیله اي، دایـره 

ســخنرانی و پرســش و 
  پاسخ

  حل تمرین
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اي،چند ضلعی، خطـی 
  و هیستوگرام

ســخنرانی و پرســش و   میانگین، میانه ، نما  شاخصاي مرکزي  دقیقه  30
  پاسخ

  حل تمرین

واریانس،انحراف معیار،   شاخصهاي پراکندگی  دقیقه  30
ـــرات و  ـــریب تغیی ض

  طول دامنه تغییرات

ســخنرانی و پرســش و 
  پاسخ

  حل تمرین

  
  
  
  
  

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

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. انواع روشهاي آماري و تفاوت آنها . -
 شناختی)هدف ا فهرست کند. (روشهاي آماراستنباطی را  -
 شناختی)هدف توضیح دهد. ( برآورد نقطه اي و برآورد فاصله اي را  -
 تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) مسائل برآورد را حل کرده و -

  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  2جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  دقیقه 100

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــار   انوع روشهاي آماري  دقیقه 10 ــیفی، آم ــار توص آم
  استنباطی

ســخنرانی و پرســش و 
  پاسخ

  حل تمرین

بـــرآورد نقطـــه اي ،   روشهاي آمار استنباطی  دقیقه15
، بـــرآورد فاصـــله اي

  آزمون فرضیه

ســخنرانی و پرســش و 
  پاسخ

  حل تمرین

مفهوم برآورد نقطه اي و برآورد   دقیقه 30
  فاصله اي

ـــه اي و  ـــرآورد نقط ب
ـــاخص  ـــله اي ش فاص

  میانگین 

ســخنرانی و پرســش و 
ذکر مثال و حل  پاسخ
  مسئله

  حل تمرین



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٣

مفهوم برآورد نقطه اي و برآورد   دقیقه 30
  فاصله اي

ـــه اي و  ـــرآورد نقط ب
ـــاخص  ـــله اي ش فاص

  نسبت

ســخنرانی و پرســش و 
،ذکر مثال و حـل پاسخ
  مسئله

  حل تمرین

تجزیه و تحلیل نتـایج تفسیر و   دقیقه 15
  برآورد نقطه اي و فاصله اي

ـــرآورد  تفســـیرنتایج ب
ــانگین و  فاصــله اي می
ــــرآورد فاصــــله اي  ب

  نسبت

  حل تمرین  ذکر مثال هاي متعدد

  
  اهداف رفتاري جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  ذکر نماید. انواع آزمونهاي آماري را  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( پارامتریکآزمونهاي  -
 شناختی)هدف توضیح دهد. ( کاربرد آزمونهاي پارامتري و ناپارامتري را. -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) نتایج بدست آمده از آزمونهاي پارامتري  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  دقیقه 100

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه مطالبرئوس   موضوع درس

ـــارامتري ،   انواع آزمونهاي آماري  دقیقه 10 ـــون پ آزم
  آزمون ناپارامتري

ســخنرانی و پرســش و 
  پاسخ

  حل تمرین

آزمـــــون مقایســـــه   انواع آزمونهاي پارامتري  دقیقه 40
میانگین بـا یـک عـدد 
ثابت، آزمـون مقایسـه 
ــا یــک عــدد  نســبت ب
ثابت، آزمـون مقایسـه 

  دو میانگین 

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاســخ، حــل مســئله و 

  ذکر مثالهاي متعدد

  حل تمرین

ـــه دو   انواع آزمونهاي پارامتري  دقیقه 40 ـــون مقایس آزم
ــــبت و آزمــــون  نس

  مقایسه زوجها

سخنرانی،پرســـــش و 
پاســخ ،حــل مســئله و 

  ذکر مثالهاي متعدد

  حل تمرین
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  اهداف رفتاري جلسه چهارم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  ذکر نماید.انواع نرم افزارهاي آماري را . -
 شناختی)هدف . (را ذکر کند ..spssتاریخچه نرم افزار  -
 شناختی)هدف . (را توضیح دهد...spssطرز تشکیل فایل داده ها  در نرم افزار . -
..ا تجزیـه و تحلیـل کنـد. (هـدف frequency, Descriptive, Expeloreنتایج بدست آمده با استفاده از دسـتور هـاي .. -

  شناختی)
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  4جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  دقیقه 100

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

انــواع نــرم افزارهــاي آمــاري و   دقیقه 15
 SPSSافزار تاریخچه نرم

SPSS,SAS,STATA سخنرانی    

 , Data Viewمنــوي   SPSSتهیه فایل داده ها در   دقیقه 40
Variable view 

استفاده از کامپیوتر و  
  باز کردن این نرم افزار

  حل تمرین

تجزیــــه و تحلیــــل منــــوي   دقیقه 45
Descriptive Statistics 

 ,Frequencyدسـتورات:
Descriptive,Explore 

استفاده از کـامپیوتر و 
حل مسئله با استفاده 

  ز یک فایل آزمایشیا

  حل تمرین

  
  

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

 شناختی)هدف (  ذکر نماید. spssمسیر انجام برخی آزمونهاي آماري 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 هاي فوق را که توسط نرم افزار بدست آمده است را تفسیر نماید -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  5جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  دقیقه 100

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

انجــام آزمونهــاي آمــاري بــا   دقیقه 20
  spssاستفاده از 

ــتور   compareدس
means, one 

sample t- test 

استفاده از کـامپیوتر و 
  نرم افزار و حل مسئله 

  حل تمرین
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انجــام آزمونهــاي آمــاري بــا   دقیقه 40
    spssاستفاده از 

ــتور   compareدس
means, two 

Independent 
samples t0test 

کـامپیوتر و استفاده از 
  نرم افزار و حل مسئله

  حل تمرین

انجــام آزمونهــاي آمــاري بــا   دقیقه 40
    spssاستفاده از 

ــتور   compareدس
means, paired 

sample t-test 

استفاده از کـامپیوتر و 
  نرم افزار و حل مسئله

  حل تمرین

  
  اهداف رفتاري جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  ذکر نماید. روشهاي آنالیز همبستگی را  -
 شناختی)هدف . (نمودار پراکنش داده ها را رسم نماید -
 شناختی)هدف . (ضریب همبستگی پیرسون را محاسبه کند -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) در ارتباط با ضریب همبستگی پیرسون را  spssفایل خروجی نرم افزار  -

  
  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  6جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  دقیقه 100

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

همبســتگی دو صــفت   آنالیز همبستگی  دقیقه 20
  کمی

ســخنرانی و پرســش و 
  پاسخ

  

 رسم نمـودار پـراکنش  آنالیز همبستگی  دقیقه 20
با کامپیوتر و به صورت 

  دستی

ــر  ــئله و ذک ــل مس ح
  متعدد مثال هاي

  حل تمرین

ــــریب   آنالیز همبستگی  دقیقه 30 ــــبه ض محاس
پیرسون با کـامپیوتر و 

  correlateدستور

سخنرانی، حل مسئله، 
  ذکر  مثال هاي متعدد

  حل تمرین

تفســیر نتــایج بدســت   آنالیز همبستگی  دقیقه 30
  آمده از نرم افزار

سخنرانی، ذکـر مثـال 
  هاي متعدد

  حل تمرین
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  هفتم:اهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  ذکر نماید.روشهاي همبستگی دو صفت کیفی را  -
 شناختی)هدف . (کاربرد هاي آزمون مجذور کاي را بداند و در شرایط مناسب از آنها استفاده کند -
 شناختی)هدف . (آنها استفاده کندکاربرد آزمون همگنی و آزمون نکویی برازش را بداند و در شرایط مناسب از  -
  . (هدف شناختی)آزمون هاي فوق را با کمک نرم افزار انجام د اده و نتایج آن را تفسیر نماید. -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  7جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  دقیقه 100

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

آزمــون مجــذور کــاي،   همبستگی دو صفت کیفی  دقیقه20
ـــــوافقی  ضـــــریب ت

  چوپروف

ــش و  ــخنرانی، پرس س
ــئله  ــل مس ــخ، ح پاس
  ،ذکر مثال هاي متعدد

  حل تمرین 

آزمون همگنی، آزمون   کاربرد هاي آزمون مجذور کاي  دقیقه 30
  نکویی برازش

ــش و  ــخنرانی، پرس س
ــئله  ــل مس ــخ، ح پاس
  ،ذکر مثال هاي متعدد

  حل تمرین

ــوق   دقیقه 20 ــاي ف ــون ه ــام آزم ــا انج ب
  استفاده از نرم افزار

ــش و  crosstabsدستور  ــخنرانی، پرس س
ــئله  ــل مس ــخ، ح پاس
  ،ذکر مثال هاي متعدد

  حل تمرین

تفسیر فایـل خروجـی   همبستگی دو صفت کیفی  دقیقه 30
spsss 

ذکر مثال هاي متعـدد 
  ،پرسش و پاسخ

  حل تمرین

  
  

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

 شناختی)هدف (  کر نماید.انواع روشهاي آنالیز رگرسیون راذ -
 شناختی)هدف . (رگرسیون خطی ساده و کاربردآن  را توضیح دهد -
 شناختی)هدف . (رگرسیون چند گانه و کاربرد آن را توضیح دهد. -
  . (هدف شناختی)همبستگی جزئی و شرایط استفاده از آن را ذکر نماید -
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  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  8جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  دقیقه 100

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

رگرسیون خطی سـاده   آنالیز رگرسیون   دقیقه 20
  و کاربرد آن

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد، حل مسئله

  حل تمرین

چند گانـه و رگرسیون   آنالیز رگرسیون  دقیقه 30
  کاربرد آن

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  حل تمرین

انجــام آنــالیز رگرســیون بــا   دقیقه 20
  استفاده از نرم افزار

ــــــــــــتورهاي  دس
Regression , 

partial 
correlation 

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  حل تمرین

تفسیر فایـل خروجـی   گرسیون آنالیز ر  دقیقه 30
  نرم افزار

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  حل تمرین

  
  اهداف رفتاري جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  ذکر نماید. کاربرد آنالیز واریانس را -
 شناختی)هدف فهرست کند. ( اجزا جدول آنالیز واریانس را -
 شناختی)هدف توضیح دهد. ( انواع روشهاي آنالیز واریانس را -
 . (هدف شناختی)انجام دهد و فایل خروجی آن را تفسیر نماید.spssآنالیز واریانس را با استفاده از نرم افزار  -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  9جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  دقیقه100

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــک   آنالیز واریانس  دقیقه 10 ــانس ی ــالیز واری آن
  طرفه و کاربرد آن

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  حل تمرین



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٨

جدول آنالیز واریـانس   آنالیز واریانس  دقیقه 30
  و اجزا آن

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  حل تمرین

انــواع روشــهاي آنــالیز   آنالیز واریانس  دقیقه 20
ــه و  ــانس( دو طرف واری

  سه طرفه)

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  حل تمرین

ــت    دقیقه 20 ــزار جه ــرم اف ــتفاده از ن اس
  انجام آنالیز واریانس

 one- wayدسـتور 
ANOVA 

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  لهمتعدد ،حل مسئ

  حل تمرین

ــا اســتفاده از   دقیقه  20 آنــالیز واریــانس ب
spss  

تفسیر فایـل خروجـی 
ANOVA 

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  حل تمرین

 
  

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

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. کاربرد آنالیز واریانس با تکرار  -
 شناختی)هدف . (روش محاسبه آنالیز واریانس با تکرار را  توضیح دهد -
 شناختی)هدف . (آنالیز واریانس با تکرار را با استفاده از نرم افزار انجام دهد -
  . (هدف شناختی)را تفسیر نماید spssفایل خروجی آنالیز واریانس با تکرار در نرم افزار  -

  
  
  
  

  طالبي مبندي ارائهجدول زمان
  10جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  دقیقه 100

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــش و   آنالیز واریانس با تکرار   Repeated Measures  دقیقه 30 ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  حل تمرین

ــش و کاربرد آنالیز واریـانس   Repeated Measures  دقیقه 20 ــخنرانی، پرس   حل تمرینس



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٩

پاسخ، ذکر مثال هـاي   با تکرار
  متعدد ،حل مسئله

ــرم افــزار   Repeated Measures  دقیقه 30 اســتفاده از ن
بـــراي انجـــام آنـــالیز 

  واریانس با تکرار

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  حل تمرین

تفسیر فایـل خروجـی  Repeated Measures  دقیقه 20
  ارنرم افز

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  حل تمرین

  
  

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

 شناختی)هدف (  نماید. کاربرد آزمون فرید من را -
 شناختی)هدف . (توانایی انجام آزمون فرید من را داشته باشد -
 شناختی)هدف . (آزمون فرید من را بتواند انجام دهدبا استفاده از نرم افزار  -
  . (هدف شناختی)را بتواند تفسیر نماید.spssفایل خروجی آزمون فرید من در نرم افزار  -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  11جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  دقیقه 100

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــش و   کاربرد آزمون فرید من Friedmanآنالیز واریانس   دقیقه 10 ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  حل تمرین

ـــتفاده از   Friedmanآنالیز واریانس   دقیقه 15 ـــرایط اس ش
  آزمون فرید من

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  حل تمرین

نحوه محاسـبه آزمـون   Friedmanآنالیز واریانس   دقیقه  30
  فرید من

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  حل تمرین

انجام آزمون فرید مـن   Friedmanآنالیز واریانس   دقیقه 30
  با استفاده از نرم افزار

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  حل تمرین



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٠

  متعدد ،حل مسئله
تفسیر فایـل خروجـی   Friedmanآنالیز واریانس   دقیقه 15

آزمون فرید من در نرم 
 spssافزار 

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  حل تمرین

  
  اهداف رفتاري جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. کاربرد رگرسیون لجستیک  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( استفاده از رگرسیون لجستیک شرایط -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( روش محاسبه رگرسیون لجستیک  -
 . (هدف شناختی)با استفاده از نرم افزار رگرسیون لجستیک انجام دهد. -
  را تفسیر نماید. (هدف شناختی) spssفایل خروجی رگرسیون لجستیک در نرم افزار  -

  
  
  

  ي مطالببندي ارائهنجدول زما
  12جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  دقیقه 100

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

کــــاربرد رگرســــیون   رگرسیون لجستیک  دقیقه 10
  لجستیک

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  حل تمرین

ـــتفاده از   رگرسیون لجستیک  دقیقه 15 ـــرایط اس ش
رگرســیون لجســتیک، 

 oddsخطر نسـبی و 
ratio 

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  حل تمرین

محاســـبه رگرســـیون   رگرسیون لجستیک  دقیقه  30
  لجستیک

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  حل تمرین

ــرم افــزار اســتفاده   رگرسیون لجستیک  دقیقه 30 از ن
براي انجام رگرسـیون 
ـــتور  ـــتیک ،دس لجس

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  حل تمرین



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١١

Logistic 
Regression 

تفسیر فایـل خروجـی   رگرسیون لجستیک  دقیقه 15
  رگرسیون لجستیک

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  حل تمرین

  
  

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

 شناختی)هدف (  ذکر نماید. کاربرد آنالیز کوواریانس را  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( شرایط استفاده از آنالیز کوواریانس -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( محاسبات مربوط به انجام آنالیز کواریانس  -
 . (هدف شناختی)از نرم افزار آنالیز کوواریانس را انجام  دهدبا استفاده  -
 تفسیر نماید.(هدف شناختی) spssفایل خروجی آنالیز کوواریانس را در نرم افزار  -

  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  13جلسه

  مدت زمان(دقیقه
  )دقیقه 100

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــــــــانس   دقیقه 10 ــــــــالیز کوواری آن
ANCOVA 

ــــــالیز  کــــــاربرد آن
  کوواریانس

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  حل تمرین

ــــــــانس   دقیقه 15 ــــــــالیز کوواری آن
ANCOVA  

ــالیز  ــام آن ــرایط انج ش
  کوواریانس

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  حل تمرین

ــــــــانس   دقیقه  30 ــــــــالیز کوواری آن
ANCOVA  

محاســبات مربــوط بــه 
  آنالیز کوواریانس

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  حل تمرین

ــــــــانس   دقیقه 30 ــــــــالیز کوواری آن
ANCOVA  

استفاده از  نـرم افـزار 
بـــراي انجـــام آنـــالیز 

  کوواریانس

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  تمرینحل 



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٢

ــــــــانس   دقیقه 15 ــــــــالیز کوواری آن
ANCOVA  

تفسیر فایـل خروجـی 
ــانس در  ــالیز کوواری آن

 spssنرم افزار 

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  حل تمرین

  
  :دهمچهاراهداف رفتاري جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.تفاوت  آزمون هاي ناپارامتري با آزمون هاي پارامتري  -
 شناختی)هدف هرست کند. (انواع آزمون هاي ناپارامتري را ف -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( همتاي ناپارامتري برخی از آزمون هاي پارامتري  -
 ی). (هدف شناختکاربرد آزمون هاي ناپارامتري را ذکر نماید -
 برخی آزمون هاي ناپارامتري مهم را با استفاده از نرم افزار انجام دهد.(هدف شناختی) -
  (هدف شناختی).را تفسیر نماید spssفایل خروجی آزمون هاي فو ق الذکر در نرم افزار  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  14جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  دقیقه 100

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

آزمــــــون هــــــاي نــــــا   دقیقه 10
 Nonparametricپـارامتري

tests 

ــاي  ــون ه ــاوت آزم تف
  ناپارامتري با پارامتري

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  حل تمرین

آزمــــــون هــــــاي نــــــا   دقیقه 15
 Nonparametricپـارامتري

tests  

ــاي  ــون ه ــاربرد آزم ک
  ناپارامتري

ــخنرانی،  ــش و س پرس
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  حل تمرین

آزمــــــون هــــــاي نــــــا   دقیقه  30
 Nonparametricپـارامتري

tests  

انـــواع آزمـــون هـــاي 
ــاي  ــارامتري و همت ناپ

  پارامتري آنها

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  حل تمرین

آزمــــــون هــــــاي نــــــا   دقیقه 30
 Nonparametricپـارامتري

tests  

ــون  ــام برخــی آزم انج
ــا  ــارامتري ب ــاي ناپ ه
ــرم افــزار  اســتفاده از ن
ــــــون  ماننــــــد آزم
ــــــــــوگروف -کولم

اســــمیرنوف، مــــن 
ویتنی،ویلکاکســـــون، 

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  حل تمرین



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٣

  مک نمار 
آزمــــــون هــــــاي نــــــا   دقیقه 15

 Nonparametricپـارامتري
tests  

تفسیر فایـل خروجـی 
ک از آزمون هـاي هر ی

فو قالذکردر نـرم افـزار 
spss 

ــش و  ــخنرانی، پرس س
پاسخ، ذکر مثال هـاي 

  متعدد ،حل مسئله

  حل تمرین

  
  اهداف رفتاري جلسه پانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  ذکر نماید. روشهاي آماري ذکر شده در طول ترم را 

 شناختی)هدف فهرست کند. ( کاربرد روشهاي آماري ذکر شده در طول ترم را  -
 شناختی)هدف . (با استفاده از نرم افزار هریک از روشهاي آماري ذکر شده در طول ترم را انجام دهد -
 . (هدف شناختی)تفسیر نماید .spssفایل خروجی روشهاي آماري فوق الذکر را در نرم افزار  -

  ي مطالبرائهبندي اجدول زمان
  15جلسه 

  مدت زمان(دقیقه)
  دقیقه   100

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

مروري بر مطالب تدریس شـده   
و کاربرد هر  در طول ترم جاري

  یک از آنها

ـــه اي و  ـــرآورد نقط ب
  فاصله اي

ارائه فایل تمرینـی بـه 
ـــل  ـــجویان و ح دانش
مسائل آن بـا اسـتفاده 

 spssاز نرم افزار 

  آزمون تشریحی

مروري بر مطالب تدریس شـده   
در طول ترم جاري و کاربرد هر 

  یک از آنها

ــاي  ــون ه ــی آزم برخ
  پارامتري

ارائه فایل تمرینـی بـه 
ـــل  ـــجویان و ح دانش
مسائل آن بـا اسـتفاده 

  spssاز نرم افزار 

  آزمون تشریحی

مروري بر مطالب تدریس شـده   
در طول ترم جاري و کاربرد هر 

  آنهایک از 

ارائه فایل تمرینـی بـه   آنالیز همبستگی
ـــل  ـــجویان و ح دانش
مسائل آن بـا اسـتفاده 

  spssاز نرم افزار 

  آزمون تشریحی

مروري بر مطالب تدریس شـده   
در طول ترم جاري و کاربرد هر 

  یک از آنها

ارائه فایل تمرینـی بـه   آنالیز رگرسیون
ـــل  ـــجویان و ح دانش
مسائل آن بـا اسـتفاده 

  spssاز نرم افزار 

  آزمون تشریحی



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه
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مروري بر مطالب تدریس شـده   
در طول ترم جاري و کاربرد هر 

  یک از آنها

ارائه فایل تمرینـی بـه   آنالیز واریانس
ـــل  ـــجویان و ح دانش
مسائل آن بـا اسـتفاده 

  spssاز نرم افزار 

  آزمون تشریحی

مروري بر مطالب تدریس شـده   
در طول ترم جاري و کاربرد هر 

  یک از آنها

ارائه فایل تمرینـی بـه   آنالیز واریانس با تکرار
ـــل  ـــجویان و ح دانش
مسائل آن بـا اسـتفاده 

  spssاز نرم افزار 

  آزمون تشریحی

مروري بر مطالب تدریس شـده   
در طول ترم جاري و کاربرد هر 

  یک از آنها

ارائه فایل تمرینـی بـه   رگرسیون لجستیک
ـــل  ـــجویان و ح دانش
مسائل آن بـا اسـتفاده 

  spssاز نرم افزار 

  آزمون تشریحی

مروري بر مطالب تدریس شـده   
در طول ترم جاري و کاربرد هر 

  یک از آنها

ارائه فایل تمرینـی بـه   آنالیز کوواریانس
ـــل  ـــجویان و ح دانش
مسائل آن بـا اسـتفاده 

  spssاز نرم افزار 

  تشریحیآزمون 

مروري بر مطالب تدریس شـده   
در طول ترم جاري و کاربرد هر 

  یک از آنها

ارائه فایل تمرینـی بـه   آزمون هاي ناپارامتري
ـــل  ـــجویان و ح دانش
مسائل آن بـا اسـتفاده 

  spssاز نرم افزار 

  آزمون تشریحی
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  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  16جلسه 

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

          
          
          

  


