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 به نام خدا

 بهداشتدانشکده 

 طرح درس

 

 کارشناسی ارشد بهداشت محيطدانشجویان مخاطبان:   آماری در بهداشت محيط هایروشکاربرد عنوان درس : 

 واحد عملی        1واحد تئوری  1 :تعداد واحد

 دانشکده بهداشت 8-10ساعت  هانبهشدو فراگیر: سؤاالتاعت پاسخگویی به س

            9۷-98هر هفته  نيمسال اول  شنبه  15/8-15/10ساعت زمان ارائه درس:  

 بهداشتدانشکده  1۳کالس محل برگزاری: 

 ندارد :نیازپیشمشخص بودن                               هاشميان اميرحسيندکتر مدرس: 

  

 هدف کلی:

که در تحقیقات بهداشت محیط  SPSS افزارنرمو نسبتاً پیشرفته آماری  هایروشتوانمند نمودن دانشجو در استفاده از برخی 

 .گیردمیقرار  مورداستفاده

 

 اهداف کلی جلسات:

 یادآوری برخی مطالب دوره کارشناسی) طبقه بندی داده ها، شاخصهای مرکزی و پراکندگی( (1

 ای، نرمال و محاسبات آنها(ادامه یادآوری برخی مطالب دوره کارشناسی) مفاهیم احتمال، توزیع دوجمله  (2

گیری و نحوه انتخاب نمونه های تصنادفی. تعیی  حجم نمونه مناسنب برای های نمونهانواع روشآشننایی دانشنجو با  (3

 برآورد میانگی  و نسبت جامعه.

 ای میانگی ، نسبت و قضیه حد مرکزی.آشنایی دانشجو با توزیع نمونه (4

شجو با  (5 شنایی دان صلهای و برآورد نقطهآ سطوح مختلف فا سبت و اهمیت هر یک و حد اطمینان در  ای میانگی  و ن

 .اطمینان برای اختالف دو میانگی  و دو نسبت

 جامعه با یک عدد ثابت. میانگی مقایسه آزمون و انواع خطاها،  آزمون فرضیه آشنایی دانشجو با (6

 مقایسه میانگی  در نمونه های زوجی.ن آزمودر دو جامعه مستقل و  میانگی مقایسه آزمون  آشنایی دانشجو با (7

 نسبت در دو جامعه مستقل. مقایسهآزمون و با یک عدد ثابتجامعه نسبت مقایسه آزمون  آشنایی دانشجو با (8

 تعیی  حجم نمونه مناسب برای آزمون مقایسه میانگینها و نسبت های جامعهآشنایی دانشجو با  (9

 ، نحوه محاسبه و آزمون آن.همبستگیهای کیفی )کای دو(، مفهوم ضریب متغیر استقالل آزمونآشنایی دانشجو با  (10

مفهوم رگرسننیون خطی سنناده: برآورد معادله، رسننم و نحوه ارزیابی و اسننتفاده از آن و مفهوم آشنننایی دانشننجو با  (11

 رگرسیون چند متغیره )محاسبات با استفاده از نرم افزار آماری(

 واریانس یکطرفه و مقایسات چند گانه.مفهوم تحلیل آشنایی دانشجو با  (12

 بصورت کارگاهی و استفاده از کامپیوتر برای انجام کلیه مباحث تئوری بصورت عملی می باشد. 17تا  13جلسات  (13
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 :اهداف ویژه رفتاری به تفکيک اهداف کلی هر جلسه

 

شاخصهای مرکزی و یادآوری برخی مطالب دوره کارشناسی) طبقه بندی داده ها، : اولهدف کلی جلسه 

 پراکندگی(

 : اولاهداف ویژه جلسه 

 تعاریف مربوط به متغیرها و انواع آن (1

 تعاریف مربوط به شاخصهای مرکزی  (2

 تعاریف مربوط به شاخصهای مرکزی و پراکندگی (3

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 تشخیص دهند.ها را از هم بتوانند تعاریف آمار توصیفی و استنباطی را بدانند و تمایز آن -1-1

 ها در تحقیق نام ببرند.انواع متغیرها را بر اساس ماهیت و نقش آنرده و تعریف متغیر را بیان ک  -1-2

 گیری متغیرهای کمی و کیفی را بیان کنند.مقیاس اندازه -1-3

  نحوه تشکیل جداول توزیع فراوانی متغیرهای گسسته و پیوسته را بدانند. -1-4

 . مرکزی را نام ببرند یهاانواع شاخص -1-5

 محاسبه میانگی ، میانه، و نما را انجام دهند -1-6

 .خصوصیات میانگی  را بیان کنند -1-7

 .های مرکزی را نام ببرندتفاوت بی  انواع شاخص -1-8

 های مرکزی را بدانند.موارد استفاده هرکدام از شاخص -1-9

 های پراکندگی را بدانند.مفهوم و دلیل استفاده از شاخص -1-10

 .ببرندهای پراکندگی را نام انواع شاخص  -1-11

 .محاسبه انحراف معیار، دامنه، واریانس، و ضریب تغییرات را انجام دهند  -1-12

 .های پراکندگی را بیان کنندفاوت بی  شاخصت  -1-13

 .های مرکزی و پراکندگی را در ارائه نتایج طرح شرح دهندنحوه استفاده از شاخص  -1-14

 

توزیع مفاهيم احتمال، توزیع دوجمله ای، ) ادامه یادآوری برخی مطالب دوره کارشناسی: دومهدف کلی جلسه 

 (ننرمال و محاسبات آ

 : دوماهداف ویژه جلسه 

 و قوانی  آن احتماالت یادآوری مفاهیم (1

 توزیع دوجمله ای یادآوری مفاهیم (2

 نرمالتوزیع  یادآوری مفاهیم (3

 نرمال شناخت ویژگی های توزیع (4

 آشنایی با جدول نرمال استاندارد و محاسبه آن (5

 دانشجو قادر باشد:در پایان 

 انواع احتماالت را نام ببرندو  تعریف احتمال را بیان کنند -2-1

 ارتباط بی  فراوانی نسبی در جداول را با مفهوم احتمال بیان کندو  احتمال وقوع یک پیشامد را محاسبه کنند -2-2

 ضرب دو پیشامد را محاسبه کنند.حاصلو  احتمال حاصل جمع  -2-3

 محاسبه کنند.حتمال متمم یک پیشامد را ا -2-4

 نحوه محاسبه فاکتوریل را بدانند. -2-5

 ند.در تحلیل نتایج را بیان کن آن راکاربرد و  یاتعریف توزیع دوجمله -2-6

 را انجام دهد یامحاسبه توزیع دوجمله -2-7
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 های مهم توزیع نرمال را ذکر کنند.ویژگیو  توزیع نرمال را تعریف کنند -2-8

از و  نمایند (Z) متغیرهای توزیع نرمال را تبدیل به توزیع نرمال استاندارد   را بشناسند. (Z)توزیع نرمال استاندارد  -2-9

 استفاده نمایند. (Z)جدول توزیع نرمال استاندارد 

 سطح زیر هر قسمت از منحنی را به کمک جدول نرمال استاندارد محاسبه کنند. -2-10

 

نحوه انتخاب نمونه های تصادفی. تعيين گيری و های نمونهانواع روش: آشنایی دانشجو با سومهدف کلی جلسه 

 حجم نمونه مناسب برای برآورد ميانگين و نسبت جامعه

 : سوماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 مفهوم جامعه هدف،  جامعه مورد مطالعه و نمونه گیری را درک نماید. (1

 نحوه تعیی  حجم نمونه برای محاسبه میانگی  و نسبت را بشناسد. (2

 باشد: در پایان دانشجو قادر

 بکار ببرند. یدرستوتحلیل مسائل آماری ای  مفاهیم را بهمفاهیم جامعه و نمونه را تعریف کنند و در تجزیه -3-1

 گیری در آمار را توضیح دهند.مفاهیم و اصول نمونه -3-2

 گیری را بیان کنند.های نمونهکاربرد هریک از روش -3-3

 گیری و انواع آن را بدانند.طریقه نمونه -3-4

 برآورد میانگی  یک جامعه تعیی  کنند. یالزم را براعداد نمونه ت -3-5

 برآورد نسبت یک جامعه تعیی  کنند. یتعداد نمونه الزم را برا -3-6

 

 ای ميانگين، نسبت و قضيه حد مرکزی.: آشنایی دانشجو با توزیع نمونهچهارمهدف کلی جلسه 

 : چهارماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 استفاده از توزیع نرمال برای میانگی  و نسبتتعیی  احتمال رخداد مبتنی بر  (1

 آشنایی با قضیه حد مرکزی و تقریب احتماالت (2

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 میانگی  نمونه و نسبت نمونه را بشناسند. -4-1

 را بدانند. یقضیه حد مرکز -4-2

 .ای را محاسبه نماینداحتماالت مبتنی بر میانگی  و نسبت نمونه -4-3

 

سه  شجو با : پنجمهدف کلی جل شنایی دان صلهبرآورد نقطهآ سبت و اهميت هر یک و حد ای و فا ای ميانگين و ن

 اطمينان در سطوح مختلف اطمينان برای اختالف دو ميانگين و دو نسبت

 : پنجماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 درک مفهوم برآورد (1

 درک مفهوم فاصله اطمینان برای میانگی  (2

 تدرک مفهوم فاصله اطمینان برای نسب (3

 درک مفهوم فاصله اطمینان برای اختالف بی  دو میانگی  (4

 درک مفهوم فاصله اطمینان برای اختالف بی  دو نسبت (5

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 مفهوم آن را بیان کنند.تعریف برآورد و  -5-1

 را بیان کنند. یاو فاصله یاتعریف برآورد نقطه -5-2

 شرح دهند.ای برای میانگی  را ای و فاصلهبرآورد نقطه -5-3
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 ای برای نسبت را شرح دهند.ای و فاصلهمفهوم برآورد نقطه -5-4

 ای برای میانگی  را انجام دهند.ای و فاصلهمحاسبه برآورد نقطه -5-5

 ای برای نسبت را انجام دهند.ای و فاصلهمحاسبه برآورد نقطه -5-6

 ای میانگی  یک جامعه نرمال تفسیر نمایند.برآورد فاصله -5-7

 ت یک جامعه تفسیر نمایند. ای نسببرآورد فاصله -5-8

 میانگی  را انجام دهند.تفاوت دو ای برای ای و فاصلهمحاسبه برآورد نقطه -5-9

 را انجام دهند. تفاوت دو نسبتای برای ای و فاصلهمحاسبه برآورد نقطه -5-10

 

جامعه با یک  ميانگينمقایسه آزمون و انواع خطاها،  آزمون فرضيه : آشنایی دانشجو باششمهدف کلی جلسه 

 عدد ثابت

 : ششماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 آشنایی با مفهوم آزمون فرضیه و توان آزمون (1

 آشنایی با آزمون تساوی یک میانگی  با عدد ثابت (2

 آشنایی با آزمون تساوی یک نسبت با عدد ثابت (3

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 با مفاهیم اولیه آزمون فرض آشنا باشند. -6-1

 ول و دوم را بشناسند.اشتباه نوع ا -6-2

 طریقه صحیح فرضیه نویسی آماری را بدانند. -6-3

 آزمون فرض برای مقایسه میانگی  یک جامعه با یک عدد فرضی را بدانند. -6-4

 درستی شناسایی کرده و قادر به حل آن باشند.ها را بهمسائل مختلف مرتبط با ای  دسته از آزمون فرض -6-5

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

 

ن مقایسه ميانگيآزمون در دو جامعه مستقل و  ميانگينمقایسه آزمون  : آشنایی دانشجو باهفتمهدف کلی جلسه 

  در نمونه های زوجی

 : هفتماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 آشنایی با مفهوم دو جامعه مستقل   (1

 درک اهمیت مقایسه آماری بی  دو میانگی  (2

 مقایسه آماری بی  دو نسبتدرک اهمیت  (3

 آشنایی با مفهوم جوامع وابسته  (4

 درک اهمیت و نحوه انجام آزمون اختالف دو میانگی  در جوامع وابسته (5

 و محاسبه آن t، آشنایی با جدول tشناخت ویژگی های توزیع  (6

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 تفاوت بی  جوامع مستقل و وابسته را بدانند. -7-1

 شناخته و احتماالت مربوطه را محاسبه نمایند. را tتوزیع  -7-2

 کاربرد آزمون اختالف دو میانگی  را بیان کند -7-3

 درجه آزادی آزمون اختالف دو میانگی  را محاسبه کند -7-4

 آزمون اختالف دو میانگی  را محاسبه کند  pooledواریانس  -7-5

 ها را بیان کند برحسب نوع مطالعه و داده pooled t-testاربرد آزمون ک -7-6

 های آزمون اختالف دو میانگی  را نام ببرد فرضپیش -7-7
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 مستقل مقایسه نسبت در دو جامعهآزمون  آشنایی دانشجو با: هشتمهدف کلی جلسه 

 : هشتماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 دو جامعه وابسته نسبتآزمون فرض برای مقایسه آشنایی با مفهوم  -1

 ارتباط دو متغیربررسی آزمون فرض برای آشنایی با مفهوم  -2

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 دنکاربرد آزمون اختالف دو نسبت را بیان کن -8-1

 دنمفهوم خطای معیار آزمون اختالف دو نسبت را شرح ده -8-2

 ندنخطای معیار آزمون اختالف دو نسبت را محاسبه ک -8-3

 .دنکاربرد آزمون تی زوج را بیان کن دهنآزمون اختالف دو نسبت را انجام د -8-4

 

 کيفی ارتباط دو متغير آزمون: نهمهدف کلی جلسه 

 : نهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 کای دو متغیرآشنایی با  -1

 کیفی جهت بررسی ارتباط بی  دو متغیرکای دو آزمون آشنایی با مفهوم  -2

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را شناخته و احتماالت آن را محاسبه نمایند. کای دو متغیر -9-1

 جهت بررسی ارتباط بی  دو متغیر را یاد بگیرند و انجام دهند.کای دو  آزموناستفاده از  -9-2

 

 : همبستگی بين دو صفت کمی یا کيفیدهمهدف کلی جلسه 

 : دهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 آشنایی با مفهوم ضریب همبستگی خطی پیرسون  و اسپیرم  -1

 بررسی همبستگی دو متغیرآزمون فرض برای آشنایی با مفهوم  -2

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 خصوصیات ارتباط بی  دو متغیر کمی را نام ببرد -10-1

 دننحوه استفاده از نمودار پراکنش را شرح ده -10-2

 ندننمودار پراکنش دو متغیر را رسم ک -10-3

 ( را درک نموده و محاسبه نمایند.rضریب پیرسون ) ،همبستگی بی  دو صفت کمی -10-4

 ندنتفسیر ک آمده رادست( بهr)ضریب همبستگی پیرسون  -10-5

 .دندو متغیر کمی را محاسبه کنضریب همبستگی پیرسون ای برای برآورد فاصله -10-6

 تحقیق مرتبط با آزمون همبستگی را بنویسد  هاییهفرض -10-7

 کاربرد آزمون همبستگی پیرسون را بیان کند -10-8

 کاربرد آزمون همبستگی پیرسون را برحسب نوع داده شرح دهد -10-9

 

مفهوم رگرسيون خطی ساده: برآورد معادله، ، رسم و نحوه ارزیابی و آشنایی دانشجو با : دهمیازهدف کلی جلسه 

 استفاده از آن

 : دهمیازاهداف ویژه رفتاری جلسه 

 اهمیت بررسی اثر یک متغیر کمی بر متغیر کمی دیگرآشنایی با  -1

 سادهخطی رگرسیون آشنایی با مفهوم  -2
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 سادهخطی رگرسیون یب اآشنایی با مفهوم ضر -3

 پایان دانشجو قادر باشد: در

 متغیر کمی دیگر مدل بندی کند.ارتباط خطی یک متغیر کمی را با  -11-1

 را محاسبه نماید. سادهخطی رگرسیون یب اضر -11-2

 را تفسیر نماید. سادهخطی رگرسیون یب اضر -11-3

 

 مفهوم تحليل واریانس یکطرفه و مقایسات چند گانهآشنایی دانشجو با : دهمدوازهدف کلی جلسه 

 : دهمدوازاهداف ویژه رفتاری جلسه 

 اهمیت مقایسه چند گروهآشنایی با  -1

 تحلیل واریانسآشنایی با مفهوم  -2

 مقایسات چندگانهآشنایی با مفهوم  -3

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 دلیل مقایسه چند گروه را بداند. -12-1

 روشهای مقایسه چند گروه را بداند. -12-2

 چند گروه را مقایسه کند.  -12-3

 

 SPSSآموزش : سيزدهمجلسه هدف کلی 

 : سيزدهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 SPSSآشنایی با نرم افزار  (1

 در پایان دانشجو قادر باشد:

  استفاده نمایند.  SPSSاز نرم افزار آماری  -1-13

 

 SPSSآموزش : چهاردهمهدف کلی جلسه 

 : چهاردهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 SPSSآشنایی با نرم افزار  (1

 پایان دانشجو قادر باشد:در 

 استفاده نمایند.  SPSSاز نرم افزار آماری  -1-14

 

 SPSSآموزش : پانزدهمهدف کلی جلسه 

 : پانزدهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 SPSSآشنایی با نرم افزار  (1

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 استفاده نمایند.  SPSSاز نرم افزار آماری  -1-15

 

 SPSSآموزش : شانزدهمهدف کلی جلسه 

 : شانزدهم اهداف ویژه رفتاری جلسه

 SPSSآشنایی با نرم افزار  (1

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 استفاده نمایند.  SPSSاز نرم افزار آماری  -1-16
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 SPSSآموزش : هفدهمهدف کلی جلسه 

 :هفدهم اهداف ویژه رفتاری جلسه

 SPSSآشنایی با نرم افزار  (1

 قادر باشد: در پایان دانشجو

 استفاده نمایند.  SPSSاز نرم افزار آماری  -1-17

 

 منابع:

 بهداشتی. انتشارات بنیاد. آخری  چاپ.  یهاآماری و شاخص یهاروشمحمد ک، ملک افضلی ح، نهاپتیان و.  -1

 . چاپ نهم.1368آمار زیستی. ترجمه دکتر سید محمدتقی آیت الهی. انتشارات امیرکبیر  یهاروشدانیل وو. اصول و  -2

 . انتشارات گواهان. آخری  چاپ.یدیجمش یزانگ، روحیحقان ید. ترجمه حمیستیروزنر ب. اصول آمار ز -3

 

 پرسش و پاسخ، حل تمری ، onlineسخنرانی با ارائه پاورپوینت، استفاده از دیتا و اینترنت  روش تدریس:

 کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت بورد و ماژیک  آموزشی: وسایل

 

 سنجش و ارزشيابی

سهم از نمره کل)بر  روش آزمون

 حسب درصد(

 ساعت تاریخ

   درصد 10حداکثر  تشریحی کوئیز

   درصد 25 تشریحی کار عملی

   درصد 55 تشریحی یا تستی  ترمیانآزمون پا

   درصد 10 -- حضور فعال در کالس

 

 

 مقررات و انتظارات از دانشجو:

 موقع سر کالسحضور مرتب و به -1

 مشارکت فعال در مباحث درسی -2

 تهیه و ارائه پروژه  -3

 نام و امضای مدرس:

 دکتر اميرحسين هاشميان

 نام و امضای مدیر گروه:

 دکتر افشين الماسی

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول 

 دکتر حسينی

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

 روز و ساعت جلسه

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

یادآوری برخی مطالب دوره کارشناسی) طبقه بندی داده ها، شاخصهای مرکزی و  31/06/1397 1

 پراکندگی(

 دکتر هاشمیان

فاهیم احتمال، توزیع دوجمله ای، نرمال و مادامه یادآوری برخی مطالب دوره کارشناسی) 07/07/1397 2

 .محاسبات آنها(

" " " " " 

ی  تعی ،گیری و نحوه انتخاب نمونه های تصادفیهای نمونهانواع روشآشنایی دانشجو با  14/07/1397 3

 حجم نمونه مناسب برای برآورد میانگی  و نسبت جامعه.

" " " " " 

 " " " " " ای میانگی ، نسبت و قضیه حد مرکزی.نمونهآشنایی دانشجو با توزیع  21/07/1397 4

ای میانگی  و نسبت و اهمیت هر یک و حد ای و فاصلهبرآورد نقطهآشنایی دانشجو با  28/07/1397 5

 .اطمینان در سطوح مختلف اطمینان برای اختالف دو میانگی  و دو نسبت

" " " " " 

جامعه با یک  میانگی مقایسه آزمون و انواع خطاها،  فرضیهآزمون  آشنایی دانشجو با 05/08/1397 6

 عدد ثابت.

" " " " " 

  مقایسه میانگیآزمون در دو جامعه مستقل و  میانگی مقایسه آزمون  آشنایی دانشجو با 12/08/1397 7

 در نمونه های زوجی.

" " " " " 

 " " " " " مستقل مقایسه نسبت در دو جامعهآزمون  آشنایی دانشجو با 19/08/1397 8

 " " " " " .های کیفی )کای دو(متغیر استقالل آزمونآشنایی دانشجو با  26/08/1397 9

 " " " " " .، نحوه محاسبه و آزمون آنهمبستگیبا مفهوم ضریب آشنایی دانشجو  03/09/1397 10

و نحوه ارزیابی و  مفهوم رگرسیون خطی ساده: برآورد معادله، رسمآشنایی دانشجو با  10/09/1397 11

  .استفاده از آن

" " " " " 

 " " " " " .مفهوم تحلیل واریانس یکطرفه و مقایسات چند گانهآشنایی دانشجو با  17/09/1397 12

 " " " " " SPSSآموزش  24/09/1397 13

 " " " " " SPSSآموزش  01/10/1397 14

 " " " " " SPSSآموزش  08/10/1397 15

 " " " " " SPSSآموزش  15/10/1397 16

 " " " " " SPSSآموزش  22/10/1397 17

 
 


