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 به نام خدا

 بهداشتدانشکده 

 طرح درس

 

  آماری در بهداشت محيط هایروشکاربرد عنوان درس : 

 کارشناسی ارشد بهداشت محيطمخاطبان: دانشجویان 

 واحد عملی        1واحد تئوری  1: تعداد واحد

 دانشکده بهداشت 10-12ساعت  هاشنبهچهار فراگير: سؤالاتاعت پاسخگویی به س

            91-96هر هفته  نيمسال اول  شنبه  11/10-11/12ساعت زمان ارائه درس:  

 بهداشتدانشکده  9محل برگزاری: کلاس 

 ندارد :نيازپيشمشخص بودن                             آمار زیستی – هاشميان اميرحسينمدرس: دکتر 
  

 هدف کلی:

که در تحقيقات بهداشت محيط  SPSS افزارنرمو نسبتاً پيشرفته آماری  هایروشتوانمند نمودن دانشجو در استفاده از برخی 

 .گيردمیقرار  مورداستفاده

 

 اهداف کلی جلسات:

 های آماری در تحقيقات بهداشتیاهميت استفاده از روشآشنایی دانشجو با  (1

 ی اطلاعاتسازخلاصهدر های مهم تمایل مرکزی و پراکندگی و نقش هر یک شاخصآشنایی دانشجو با  (2

 احتمال وقوع یک پيشامد و حالات ممکنهآشنایی دانشجو با  (3

 کاربرد آن در مشاهدات پزشکی توزیع نرمال، اهميت وآشنایی دانشجو با  (4

صوصيات یک نمونه خوب با قابليت تعميم به گيری، استفاده از نمونه در مطالعات، خضرورت نمونهآشنایی دانشجو با  (1

 تعيين حجم نمونه مناسب بر اساس هدف مطالعهو  هاگيری تصادفی و کاربرد آنهای نمونهکل جمعيت و انواع روش

 ای ميانگين، نسبت و قضيه حد مرکزی.آشنایی دانشجو با توزیع نمونه (6

نسنبت و اهميت هر یک و حد اطمينان در سطو  مختل  ای ميانگين و ای و فاصنلهبرآورد نقطهآشننایی دانشنجو با  (7

 .اطمينان برای اختلاف دو ميانگين و دو نسبت

 آزمون فرضيه، آزمون تساوی ميانگين و نسبت با یک عدد ثابت. آشنایی دانشجو با (8

 آزمون فرضيه، آزمون تساوی ميانگين و نسبت در دو جامعه مستقل. آشنایی دانشجو با (9

 .بررسی ارتباط دو متغير، جامعه وابسته دو مون اختلاف ميانگين درآشنایی دانشجو با آز (10

 کيفی ارتباط دو متغير آزمونآشنایی دانشجو با  (11

 آشنایی دانشجو با همبستگی بين دو صفت کمی یا کيفی. (12
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 :اهداف ویژه رفتاری به تفکيک اهداف کلی هر جلسه

 

گيری، نحوه تشکيل های اندازهپزشکی و بهداشتی، متغيرها و مقياس: تعری  آمار، اهميت آن در علوم اولهدف کلی جلسنه 

 جداول فراوانی متغيرهای گسسته و پيوسته و انواع نمودارها

 : در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:اولاهداف ویژه رفتاری جلسه 

 يص دهند.ها را از هم بتوانند تشختعاری  آمار توصيفی و استنباطی را بدانند و تمایز آن -1-1

 هایی از کاربرد علم آمار در علوم پزشکی ارائه نمایند.مثال -2-1

 گيری را تشخيص داده و بکار ببرند. گيری متغيرهای موردمطالعه، مقياس درست اندازهدر اندازه -3-1

 تعری  متغير را بيان کنند. -4-1

 ببرند. ها در تحقيق نامانواع متغيرها را بر اساس ماهيت  و نقش آن -1-1

 گيری متغيرهای کمی و کيفی را بيان کنند.مقياس اندازه -6-1

 کننده را بيان کنند.ای و مخدوشتعری  متغيرهای زمينه -7-1

 مستقل و وابسته را بيان کنند. يرهایتعری  متغ -8-1

 های آماری مناسب شر  دهند.تفاوت بين انواع متغيرها را ازنظر انتخاب روش -9-1

 بندی کنند.ها را طبقهشده، دادهوجه به حداقل و حداکثر مقادیر مشاهدهبا ت -10-1

 نحوه تشکيل جداول توزیع فراوانی متغيرهای گسسته و پيوسته را بدانند. -11-1

 تعری  فراوانی مطلق، نسبی، درصد و تجمعی را بدانند. -12-1

 انواع نمودارها را بشناسند. -13-1

 ای را رسم نمایند.ای و دایرهميلهنمودار هيستوگرام،  -14-1

 موارد استفاده هر نمودار را بدانند. -11-1

 

 های مرکزی)ميانگين، ميانه و نما( و پراکندگی)دامنه، واریانس و انحراف معيار(.: شاخصدومهدف کلی جلسه 

 : در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:دوماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 را بيان کنند یمرکزی و پراکندگتعری  شاخص  -1-2

 مرکزی را نام ببرند یهاانواع شاخص -2-2

 محاسبه ميانگين، ميانه، و نما را انجام دهند -3-2

 خصوصيات ميانگين را بيان کنند -4-2

 های مرکزی را نام ببرندتفاوت بين انواع شاخص -1-2

 های مرکزی را بدانند.موارد استفاده هرکدام از شاخص -6-2

 های پراکندگی را بدانند.مفهوم و دليل استفاده از شاخص -7-2

 های پراکندگی را نام ببرندانواع شاخص -8-2

 محاسبه انحراف معيار، دامنه، واریانس، و ضریب تغييرات را انجام دهند -9-2

 های پراکندگی را بيان کنندتفاوت بين شاخص -10-2

 پراکندگی را در ارائه نتایج طر  شر  دهند های مرکزی ونحوه استفاده از شاخص -11-2

 

ی افاکتوریل، توزیع دوجمله، های طر  تحقيقاتی: درك مفهوم احتمالات و کاربرد آن در تفسير دادهسومهدف کلی جلسه 

 کاربرد آن در علوم پزشکی  و توزیع پوآسن و

 : در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:سوماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 تعری  احتمال را بيان کنند -1-3
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 انواع احتمالات را نام ببرند -2-3

 احتمال وقوع یک پيشامد را محاسبه کنند. -3-3

 ارتباط بين فراوانی نسبی در جداول را با مفهوم احتمال بيان کند -4-3

 احتمال حاصل جمع دو پيشامد را محاسبه کنند. -1-3

 به کنند.ضرب دو پيشامد را محاساحتمال حاصل  -6-3

 احتمال متمم یک پيشامد را محاسبه کنند. -7-3

 نحوه محاسبه فاکتوریل را بدانند. -8-3

 را بيان کند یاتعری  توزیع دوجمله -9-3

 در تحليل نتایج را بيان کند یاکاربرد توزیع دوجمله -10-3

 تعری  توزیع پوآسن را بيان کند -11-3

 نتایج را بيان کندکاربرد توزیع پوآسن در تحليل  -12-3

 و پوآسن را انجام دهد یامحاسبه توزیع دوجمله  -13-3

 

 : توزیع نرمال، اهميت و کاربرد آن در مشاهدات پزشکیچهارمهدف کلی جلسه 

 : در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:چهارماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 توزیع نرمال را تعری  کنند. -1-4

 یع نرمال را ذکر کنند.های مهم توزویژگی -2-4

 کنند، آشنایی داشته باشند.با متغيرهایی که در علوم پزشکی با آن مواجه هستند و از توزیع نرمال پيروی می -3-4

 را بشناسند. (Z)توزیع نرمال استاندارد  -4-4

 نمایند.(Z) متغيرهای توزیع نرمال را تبدیل به توزیع نرمال استاندارد   -1-4

 استفاده نمایند. (Z)از جدول توزیع نرمال استاندارد  -6-4

 سطح زیر هر قسمت از منحنی را به کمک جدول نرمال استاندارد محاسبه کنند.  -7-4

 .و احتمالات آن را محاسبه کنند را بشناسند t توزیع -8-4

 

 گيری و انواع آن. : تعری  جامعه، نمونه، نمونهپنجمهدف کلی جلسه 

 : در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:پنجماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 بکار ببرند. یدرستوتحليل مسائل آماری این مفاهيم را بهمفاهيم جامعه و نمونه را تعری  کنند و در تجزیه -1-1

 گيری در آمار را توضيح دهند.مفاهيم و اصول نمونه -2-1

 ری را بيان کنند.گيهای نمونهکاربرد هریک از روش -3-1

 گيری و انواع آن را بدانند.طریقه نمونه -4-1

 برآورد ميانگين یک جامعه تعيين کنند. یتعداد نمونه لازم را برا -1-1

 برآورد نسبت یک جامعه تعيين کنند.  یتعداد نمونه لازم را برا -6-1

 

 ای ميانگين، نسبت و قضيه حد مرکزی: توزیع نمونهششمهدف کلی جلسه 

 : در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:ششماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 ميانگين نمونه و نسبت نمونه را بشناسند. -1-6

 را بدانند. یقضيه حد مرکز -2-6

 ای را محاسبه نمایند.ای و نسبت نمونهاحتمالات مبتنی بر ميانگين نمونه -3-6
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 نسبت، تفاوت ميانگين و نسبت دو گروه یا جامعه: حدود اطمينان ميانگين و هفتمهدف کلی جلسه 

 : در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:هفتماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 تعری  برآورد و مفهوم آن را بيان کنند. -1-7

 را بيان کنند. یاو فاصله یاتعری  برآورد نقطه -2-7

 ای برای ميانگين را شر  دهند.ای و فاصلهبرآورد نقطه -3-7

 ای برای نسبت را شر  دهند.ای و فاصلهمفهوم برآورد نقطه -4-7

 ای برای ميانگين را انجام دهند.ای و فاصلهمحاسبه برآورد نقطه -1-7

 ای برای نسبت را انجام دهند.ای و فاصلهمحاسبه برآورد نقطه -6-7

 ای ميانگين یک جامعه نرمال تفسير نمایند.برآورد فاصله -7-7

 ای نسبت یک جامعه تفسير نمایند. برآورد فاصله -8-7

 ميانگين را انجام دهند.تفاوت دو ای برای ای و فاصلهمحاسبه برآورد نقطه -9-7

 را انجام دهند. تفاوت دو نسبتای برای ای و فاصلهمحاسبه برآورد نقطه -10-7

 

 یک عدد ثابت. : آزمون فرضيه، آزمون تساوی ميانگين و نسبت باهشتمهدف کلی جلسه 

 : در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:هشتماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 با مفاهيم اوليه آزمون فرض آشنا باشند. -1-8

 اشتباه نوع اول و دوم را بشناسند. -2-8

 طریقه صحيح فرضيه نویسی آماری را بدانند. -3-8

 فرضی را بدانند.آزمون فرض برای مقایسه ميانگين یک جامعه با یک عدد  -4-8

 درستی شناسایی کرده و قادر به حل آن باشند.ها را بهمسائل مختل  مرتبط با این دسته از آزمون فرض -1-8

 آزمون فرض برای مقایسه نسبت یک جامعه با یک عدد فرضی را بدانند.-6-8

 

 : آزمون ميانگين و نسبت در دو جامعه مستقل.نهمهدف کلی جلسه 

 : در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:نهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 تفاوت بين جوامع مستقل و وابسته را بدانند. -1-9

 را شناخته و احتمالات مربوطه را محاسبه نمایند. tتوزیع  -2-9

 کاربرد آزمون اختلاف دو ميانگين را بيان کند -3-9

 ا محاسبه کنددرجه آزادی آزمون اختلاف دو ميانگين ر -4-9

 آزمون اختلاف دو ميانگين را محاسبه کند ميختهآواریانس  -1-9

 ها را بيان کند برحسب نوع مطالعه و دادهتی  کاربرد آزمون -6-9

 های آزمون اختلاف دو ميانگين را نام ببرد فرضپيش -7-9

 کاربرد آزمون اختلاف دو نسبت را بيان کند -8-9

 و محاسبه نمایند. خطای معيار آزمون اختلاف دو نسبت را شر  دهدمفهوم  -10-9

 آزمون اختلاف دو نسبت را انجام دهد -11-9

 

 جامعه وابسته، بررسی ارتباط دو متغير دو : آزمون اختلاف ميانگين دردهمهدف کلی جلسه 

 : در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:دهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 توانایی انجام آزمون فرض برای مقایسه ميانگين در دو جامعه وابسته را داشته باشند. -1-10

 را بيان کند یکاربرد آزمون تی زوج -2-10
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 آزمون فرضيه طر  تحقيقاتی با هدف جستجوی اختلاف قبل و بعد را بنویسد -3-10

 را شر  دهد یتی زوج نملاك آزمو -4-10

 را انجام دهد یزوج محاسبه درجه آزادی آزمون تی -1-10

 را انجام دهد یمحاسبه آزمون تی زوج -6-10

 ( را انجام دهدdمحاسبه ميانگين و انحراف معيار اختلاف دو متغير ) -7-10

 را شر  دهد یتفسير نتایج آزمون تی زوج -8-10

 

 کيفی ارتباط دو متغير آزمون: یازدهمهدف کلی جلسه 

 پایان جلسه دانشجویان بتوانند:: در یازدهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 را شناخته و احتمالات آن را محاسبه نمایند. کای دو متغير -1-11

 جهت بررسی ارتباط بين دو متغير را یاد بگيرند و انجام دهند.کای دو  استفاده از آزمون -2-11

 

 : همبستگی بين دو صفت کمی یا کيفیدوازدهمهدف کلی جلسه 

 : در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:دوازدهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 خصوصيات ارتباط بين دو متغير کمی را نام ببرد -1-12

 دننحوه استفاده از نمودار پراکنش را شر  ده -2-12

 ندننمودار پراکنش دو متغير را رسم ک -3-12

 ( را درك نموده و محاسبه نمایند.rضریب پيرسون ) ،همبستگی بين دو صفت کمی -4-12

 ندنآمده را تفسير کدست( بهr)ضریب همبستگی پيرسون  -1-12

 .دندو متغير کمی را محاسبه کنضریب همبستگی پيرسون ای برای برآورد فاصله -6-12

 تحقيق مرتبط با آزمون همبستگی را بنویسد  هایيهفرض -7-12

 کاربرد آزمون همبستگی پيرسون را بيان کند -8-12

 همبستگی پيرسون را برحسب نوع داده شر  دهدکاربرد آزمون  -9-12

 

 SPSSآموزش : سيزدهمهدف کلی جلسه 

 : در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:سيزدهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

  استفاده نمایند.  SPSSآماری  افزارنرماز  -1-13

 

 SPSSآموزش : چهاردهمهدف کلی جلسه 

 در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:: چهاردهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 استفاده نمایند.  SPSSآماری  افزارنرماز  -1-14

 

 SPSSآموزش : پانزدهمهدف کلی جلسه 

 : در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:پانزدهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 استفاده نمایند.  SPSSآماری  افزارنرماز  -1-11
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 SPSSآموزش : شانزدهمهدف کلی جلسه 

 : در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:شانزدهم اهداف ویژه رفتاری جلسه

 استفاده نمایند.  SPSSآماری  افزارنرماز  -1-16

 

 SPSSآموزش : هفدهمهدف کلی جلسه 

 : در پایان جلسه دانشجویان بتوانند:هفدهم اهداف ویژه رفتاری جلسه

 استفاده نمایند.  SPSSآماری  افزارنرماز  -1-17

 

 :بتواند فراگير رودمیدر پایان این دوره انتظار 

 در تحقيقات بهداشتی را ذکر کند. آماری هایروشاهميت استفاده از  -1

 سازیخلاصهمحاسبه کرده و نقش هر یک را در  هامهم تمایل مرکزی و پراکندگی را با استفاده از داده هایشاخص -2

 اطلاعات بيان کند.

 وقوع یک پيشامد را محاسبه کرده و حالات ممکنه را تعری  کند.احتمال  -3

 و ارتباط آن دو با یکدیگر را بيان کند. آماری هایتوزیع گيریشکلکاربرد احتمالات در  -4

 و جنبه افتراق آن دو را بشناسد.  tو   zتوزیع  -1

 خواص توزیع نرمال و کای دو را نام ببرد. -6

 دو را در علوم بهداشتی بيان کند.و کای   یتو   zهایتوزیعاهميت  -7

 و استفاده از نمونه در مطالعات را بيان کند. گيرینمونهضرورت  -8

 خصوصيات یک نمونه خوب که نتایج حاصل از آن قابليت تعميم به کل جمعيت را دارا باشد ، تعری  کند. -9

 را بشناسد. هاآنتصادفی و کاربرد  گيرینمونه هایروشانواع  -10
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 سنجش و ارزشيابی

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

   نمره 1/1حداکثر  تشریحی کوئيز

  تا روز امتحان وقت دارند نمره 1 تشریحی کار عملی

   نمره 11 تشریحی یا تستی  ترمیانآزمون پا
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 نام و امضای مدرس:

 دکتر اميرحسين هاشميان

 امضای مدیر گروه: نام و

 دکتر اميرحسين هاشميان

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول 

 تاریخ ارسال: تاریخ ارسال: تاریخ تحویل: 
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 بندی درسجدول زمان

 روز و ساعت جلسه

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

گيری، های اندازهعری  آمار، اهميت آن در علوم پزشنکی و بهداشتی، متغيرها و مقياست 20/6/1391 1

 نحوه تشکيل جداول فراوانی متغيرهای گسسته و پيوسته و انواع نمودارها

 دکتر هاشميان

 دکتر هاشميان های مرکزی)ميانگين، ميانه و نما( و پراکندگی)دامنه، واریانس و انحراف معيار(.اخصش 27/6/1391 2

فاکتوریل، توزیع ، های طر  تحقيقاتیدادهدرك مفهوم احتمالات و کاربرد آن در تفسننير  3/7/1391 3

 آن در علوم پزشکی کاربرد ای و توزیع پوآسن ودوجمله

 دکتر هاشميان

 دکتر هاشميان کاربرد آن در مشاهدات پزشکی وزیع نرمال، اهميت وت 10/7/1391 4

 دکتر هاشميان گيری و انواع آنعری  جامعه، نمونه، نمونهت 17/7/1391 1

 دکتر هاشميان ای ميانگين، نسبت و قضيه حد مرکزیوزیع نمونهت 24/7/1391 6

 دکتر هاشميان دود اطمينان ميانگين و نسبت، تفاوت ميانگين و نسبت دو گروه یا جامعهح 1/8/1391 7

 دکتر هاشميان زمون فرضيه، آزمون تساوی ميانگين و نسبت با یک عدد ثابت، آ 8/8/1391 8

 دکتر هاشميان ميانگين و نسبت در دو جامعه مستقل.زمون آ 11/8/1391 9

 دکتر هاشميان جامعه وابسته، بررسی ارتباط دو متغير دو زمون اختلاف ميانگين درآ 22/8/1391 10

 دکتر هاشميان کيفی ارتباط دو متغير زمونآ 29/8/1391 11

 دکتر هاشميان مبستگی بين دو صفت کمی یا کيفیه 6/9/1391 12

 دکتر هاشميان SPSSموزش آ 13/9/1391 13

 دکتر هاشميان SPSSموزش آ 20/9/1391 14

 دکتر هاشميان SPSSآموزش  4/10/1391 11

 دکتر هاشميان SPSSموزش آ 11/10/1391 16

 دکتر هاشميان SPSSموزش آ 18/10/1391 17

 
 


