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 واحد 9: تعداد واحدماری در بهداشت محیط         کاربرد روش های آ: نام درس

 شناسی ناپیوستهکار: مقطععملی کارگاهی                                        : نوع واحد

 دکتر منصور رضایی: مدرس کاربرد کامپیوتر                                      : پیش نیاز

 98تا  1/99ساعت در روزهای چهارشنبه ساعت  19: مدت زمان ارائه درس

 

روش های پیشرفته جهت بکارگیری برخی  SPSSهدف کلی توانمند سازی دانشجویان در استفاده از نرم افزار : اهداف کلی

 .آماری که در تحقیقات بهداشت محیط کاربرد بیشتری دارند

 : دانشجو باید بتواند: اهداف جزیی و حیطه های آن

 حیطه هدف ردیف

 کاربرد کندکار  SPSSبا نرم افزار د و و کامپیوتری کن را تکمیل پرسشنامه تحقیقاتی 9

 تجزیه و تحلیل درا محاسبه و تفسیرنمای آمار توصیفیشاخص های  2

 تجزیه و تحلیل و توزیع فراوانی را تهیه و تفسیر کندجداول، نمودارها  8

 کاربرد را محاسبه  و درک کند (مرکزی، پراکندگی و توزیع)شاخص های عددی 4

 تجزیه و تحلیل محاسبه و تفسیر نماید برآورد فاصله ای میانگین و نسبت 1

و  ، واریانسعه و دو جامعه برای میانگینآزمون های آماری یک جامکاربرد  6

 را انجام و تفسیرکند نسبت

 تجزیه و تحلیل
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 تجزیه و تحلیل انجام و تفسیر کند وابسته و نسبت آزمون مقایسه دو میانگین 7

 مقایسه های چند گانهو  (با و بدون تکرار) آنالیز واریانس یک طرفه، دو طرفه 3

 انجام دهد( تعقیبی)

 کاربرد

و  متغیرهای کمی، رتبه ای و کیفی را محاسبه و تفسیر نمایدهمبستگی یب اضر 0

 ها را انجام دهدآزمون و برآورد فاصله ای آن

 کاربرد

 تجزیه و تحلیل ا بیان و درک نمایدرن آ خطی بودنآزمون و  هرگرسیون خطی ساده و چند گان 99

را در شرایط الزم  هآزمون های ناپارامتری دو یا چند جامعه مستقل و وابست 99

 انجام دهد

 کاربرد

 کاربرد برای اهداف تحقیق نمودار مناسب را رسم نماید 92

 تجزیه و تحلیل نسبت خطر، خطر نسبی و خطر قابل انتساب را محاسبه و تفسیر نماید 98

 

 : اهداف اختصاصی

 تهیه پرسشنامه تحقیقاتی و کامپیوتری کردن آن :جلسه اول -

 (، شاخص های عددیی فراوانیجداول، نمودارها)د آوری آمار توصیفی یا :جلسه دوم -

 و کار عملی با آن  SPSSآشنایی با نرم افزار  :جلسه سوم -

 اصالح و مستند سازی فایل داده ها :جلسه چهارم -

 آزمون های آماری یک جامعه و دو جامعه برای میانگین و نسبت :جلسه پنجم -

 آزمون مقایسه دو میانگین وابسته :جلسه ششم -

 استقالل دو متغیر کیفیری و تطابق نظآزمون  :جلسه هفتم -

 مقایسه های چند گانهو  (با و بدون تکرار) دو طرفه و آنالیز واریانس یک طرفه :جلسه هشتم -

 و آزمون و برآورد فاصله ای آنکمی و کیفی همبستگی  :جلسه نهم -

 هاده و چند گانرگرسیون خطی س :جلسه دهم -

 آزمون های ناپارامتری دو یا چند جامعه مستقل و وابسته :جلسه یازدهم -

 (میانگین، میانه و پراکنش)تهیه نمودارهای مختلف  :جلسه دوازدهم -
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 لژستیکرگرسیون  :جلسه سیزدهم -

 SPSSبا استفاده از  آماده تجزیه و تحلیل اطالعات :جلسه چهاردهم -

 SPSSبا استفاده از  پروژه شخصی زیه و تحلیل اطالعاتتج :جلسه پانزدهم -

 SPSSمرور دستورات  :انزدهمشجلسه  -

 :روش آموزش

در هر جلسه مقدمه ای تئوری از مطالب گفته . روش آموزشی به صورت کارگاهی و در محل مرکز کامپیوتر دانشکده است

  .انجام می دهندبه صورت عملی  راهای پژوهشی کار SPSSخواهد شد، سپس دانشجویان با نرم افزار 

 :نحوه ارزشیابی

 .به شیوه انفرادی در مرکز کامپیوتر است آماری بر روی داده ها انجام کاربه صورت  امتحان عملی و یسارزشیابی کال

 :محاسبه نمره نهایی درس

 درصد نمره کل 39: امتحان عملی

 درصد نمره کل 99: سیارزشیابی کال

 درصد نمره کل 99: مشارکت و حضور در کالس

 :مقررات

یا فلش مخصوص خود را داشته و فایل هایی را که روی آن ها کار می کند در آن ها ذخیره  CDهر دانشجو باید دیسک یا 

 .نماید

 .است 92حداقل نمره قبولی 

 حضور و غیاب طبق مقررات آموزشی انجام میشود
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