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 نام خدابه

 بهداشتدانشکده 

 طرح درس

 

 شناسیمیکروب کارشناسی ارشددانشجویان مخاطبان:                روشهای آمار حیاتیعنوان درس : 

 دانشکده بهداشت 21-22ساعت  هاشنبه اعت پاسخگویی به سؤالات فراگیر:س                        واحد تئوری 2تعداد واحد: 

            78-79نیمسال اول   پزشکیدانشکده  مکان ارائه درس:         21-21ها ساعت نبهشچهارزمان ارائه درس:  

 ندارد نیاز:مشخص بودن پیش                              بهزاد مهکیدکتر مدرس: 
  

 هدف کلی:

 نسبتاً پیشرفته آماری  مقدماتی و هایتحلیل جهت انجام SPSSافزار نرم در استفاده از فراگیران شدنتوانمند 

 

   اهداف کلی جلسات:

  SPSSآموزش مقدمات  (2

  SPSSها در نرم افزار ویرایش داده (2

  SPSSها در نرم افزار ادامه ویرایش داده (1

 با آمار توصیفی) طبقه بندی داده ها، شاخصهای مرکزی و پراکندگی(آشنایی  (4

 ، توزیع دوجمله ای، نرمال و محاسبات آنها(با احتمالات )مفاهیم احتمالآشنایی  (5

 گیری و نحوه انتخاب نمونه های تصادفی. های نمونهانواع روشآشنایی با  (6

 ای میانگین، نسبت و قضیه حد مرکزی.آشنایی با توزیع نمونه (9

 ای ای و فاصلهبرآورد نقطهآشنایی با  (8

 .و انواع خطاها آزمون فرضیه آشنایی با (7

 های مقایسه میانگین آزمون آشنایی با (21

 مرور مطالب (22

 های کای دو و دقیق فیشر(.)آزمون های کیفیمتغیر استقلال آزمونآشنایی با  (22

 ، نحوه محاسبه و آزمون آنهمبستگیمفهوم ضریب آشنایی با  (21

 .مفهوم رگرسیون خطی ساده، رگرسیون چندگانه و چندمتغیرهآشنایی با  (24

 (.Post Hoc) و مقایسات چند گانه( One Way ANOVA)مفهوم تحلیل واریانس یکطرفه آشنایی با  (25

 های ناپارامتری )من ویتنی، ویلکاکسون، مک نمار، فریدمن، کوکران(آشنایی با آزمون (26

 برآورد میانگین و نسبت جامعه. و آزمون مقایسه میانگینها و نسبت های جامعه تعیین حجم نمونه مناسب برای (29
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 :اهداف کلی هر جلسهاهداف ویژه رفتاری به تفکیک 

 SPSS مقدمات آموزش: اولجلسه هدف کلی 

 : اولاهداف ویژه رفتاری جلسه 

 SPSSآشنایی با نرم افزار  (2

 در پایان دانشجو قادر باشد:

  استفاده نمایند.  SPSSاز نرم افزار آماری  -2-2

 ها را انجام دهد.ی دادهورود و ویرایش اولیه -2-2

 

 SPSSنرم افزار  ها درویرایش داده دوم:هدف کلی جلسه 

 : دوماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 SPSSنرم افزار  ها درویرایش داده (2

 Recodeو  Computeآشنایی با دستورهای  (2

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .انجام دهد  SPSSنرم افزار نویسی را بافرمول -2-2

 .انجام دهد  SPSSنرم افزار را با هابندی دادهگروه -2-2

 

 SPSSنرم افزار  درها ادامه ویرایش داده: سومهدف کلی جلسه 

 : سوماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 Weight Casesو  Split Fileآشنایی با دستورهای  (2

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 انجام دهد.  SPSSنرم افزار را با هاجداکردن داده -1-2

 .انجام دهد  SPSSنرم افزار را با هاوزن دادن به فروانی -1-2

 

 ) طبقه بندی داده ها، شاخصهای مرکزی و پراکندگی( با آمار توصیفیآشنایی : چهارمهدف کلی جلسه 

 : چهارماهداف ویژه جلسه 

 رها و انواع آن2تعاریف مربوط به متغی (2

 تعاریف مربوط به جدول فراوانی (2

 تعاریف مربوط به شاخصهای مرکزی و پراکندگی (1

 SPSSافزار رسم جدول فراوانی با استفاده از نرم (4

 SPSSافزار با استفاده از نرم شاخصهای مرکزی و پراکندگیمحاسبه  (5

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ها را از هم بتوانند تشخیص دهند.تعاریف آمار توصیفی و استنباطی را بدانند و تمایز آن -4-2

 ها در تحقیق نام ببرند.متغیرها را بر اساس ماهیت و نقش آنانواع رده و تعریف متغیر را بیان ک -4-2

 را بدانند. آنوارد استفاده و دلیل استفاده از ها، م، تفاوت بین آنپراکندگیو  مرکزی یهاانواع شاخص  -4-1

 مفاهیم موجود در جدول فراوانی را بداند. -4-4

 رسم کند. SPSSافزار جدول فراوانی را با استفاده از نرم -4-5

 محاسبه کند. SPSSافزار های مرکزی و پراکندگی را با استفاده از نرمشاخص -4-6

 .های مرکزی و پراکندگی را در ارائه نتایج طرح شرح دهندنحوه استفاده از شاخص  -4-9
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 با احتمالات )مفاهیم احتمال، توزیع دوجمله ای، توزیع نرمال(: آشنایی پنجمهدف کلی جلسه 

 : پنجماهداف ویژه جلسه 

 و قوانین آن احتمالات یادآوری مفاهیم (2

 توزیع دوجمله ای یادآوری مفاهیم (2

 شناخت ویژگی های توزیع نرمالو  نرمالتوزیع  یادآوری مفاهیم (1

 آشنایی با جدول نرمال استاندارد و محاسبه آن (4

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 انواع احتمالات را نام ببرندو  تعریف احتمال را بیان کنند -5-2

 ارتباط بین فراوانی نسبی در جداول را با مفهوم احتمال بیان کند -5-2

 ند.در تحلیل نتایج را بیان کن آن راکاربرد و  یاتعریف توزیع دوجمله -5-1

 های مهم توزیع نرمال را ذکر کنند.ویژگیو  توزیع نرمال را تعریف کنند -5-4

 

 نمونه های تصادفی گیری و نحوه انتخابهای نمونهروش: آشنایی با ششمهدف کلی جلسه 

 : ششماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 جامعه مورد مطالعه و نمونه گیری را درک نماید.مفهوم جامعه هدف،  (2

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 بکار ببرند. یدرستتحلیل مسائل آماری این مفاهیم را به و مفاهیم جامعه و نمونه را تعریف کنند و در تجزیه -6-2

 گیری در آمار را توضیح دهند.نمونهمفاهیم و اصول  -6-2

 گیری را بیان کنند.های نمونهکاربرد هریک از روشها و ویژگی -6-1

 گیری و انواع آن را بدانند.طریقه نمونه -6-4

 

 ای میانگین، نسبت و قضیه حد مرکزی.: آشنایی دانشجو با توزیع نمونههفتمهدف کلی جلسه 

 : هفتماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 احتمال رخداد مبتنی بر استفاده از توزیع نرمال برای میانگین و نسبتتعیین  (2

 آشنایی با قضیه حد مرکزی و تقریب احتمالات (2

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 میانگین نمونه و نسبت نمونه را بشناسند. -9-2

 .ای را محاسبه نماینداحتمالات مبتنی بر میانگین و نسبت نمونهو  را بدانند یقضیه حد مرکز -9-2

 

 ای ای و فاصلهبرآورد نقطهآشنایی دانشجو با : هشتمهدف کلی جلسه 

 : هشتماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 درک مفهوم برآورد (2

 نسبتو  درک مفهوم فاصله اطمینان برای میانگین (2

 دو نسبتو  درک مفهوم فاصله اطمینان برای اختلاف بین دو میانگین (1

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 برآورد و مفهوم آن را بیان کنند.تعریف  -8-2

 را بیان کنند.و تفاوت آن  یاو فاصله یاتعریف برآورد نقطه -8-2

 . کندتفسیر انجام داده و  SPSSافزار با نرم را ای نسبت یک جامعهبرآورد فاصلهو  ای میانگین یک جامعه نرمالبرآورد فاصله -8-1
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 و انواع خطاها آزمون فرضیه : آشنایی دانشجو بانهمهدف کلی جلسه 

 : نهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 آشنایی با مفهوم آزمون فرضیه  (2

 توان آزمونآشناسی با خطای نوع اول، خطای نوع دوم و  (2

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 با مفاهیم اولیه آزمون فرض آشنا باشند. -7-2

 را بشناسند. و توان آزمون  نوع اول و دوم خطای -7-2

 آماری را بدانند.طریقه صحیح فرضیه نویسی  -7-1

 

دو  میانگینجامعه با یک عدد ثابت، مقایسه  میانگین)مقایسه  میانگینمقایسه  هایآزمون : آشنایی دانشجو بادهمهدف کلی جلسه 

 جامعه مستقل و مقایسه میانگین در نمونه های زوجی(

 : دهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 با عدد ثابتو یک نسبت آشنایی با آزمون تساوی یک میانگین  (2

 دو نسبتو  درک اهمیت مقایسه آماری بین دو میانگین (2

 وابسته و آشنایی با مفهوم جوامع مستقل  (1

 درک اهمیت و نحوه انجام آزمون اختلاف دو میانگین در جوامع وابسته (4

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 یک جامعه با یک عدد فرضی را بدانند. و نسبت آزمون فرض برای مقایسه میانگین -21-2

 تفاوت بین جوامع مستقل و وابسته را بدانند. -21-2

 کاربرد آزمون اختلاف دو میانگین را بیان کند -21-1

  های آزمون اختلاف دو میانگین را نام ببردفرضپیش -21-4

 کند.تفسیر انجام داده و  SPSSافزار با نرم زوجی را Tمستقل و  Tای، نمونهتک Tآزمون  -21-5

 

 مرور مطالب: یازدهمهدف کلی جلسه 

 : هشتماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 مرور و رفع اشکالات دانشجویان -2

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 مشکلات و نقاط ضعف خود را پوشش دهد. -22-2

 

 (.و دقیق فیشر کای دو های)آزمون  کیفی ارتباط دو متغیر آزمون: دوازدهم هدف کلی جلسه

 : دوازدهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 کای دو متغیرآشنایی با  -2

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

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را شناخته و احتمالات آن را محاسبه نمایند. کای دو متغیر -22-2

 دو متغیر را یاد بگیرند و انجام دهند.جهت بررسی ارتباط بین کای دو  استفاده از آزمون - 22-2

 کند.تفسیر انجام داده و  SPSSافزار با نرم آزمون کای دو را - 22-1

  کند.تفسیر انجام داده و  SPSSافزار با نرم آزمون دقیق فیشر را - 22-4
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 : همبستگی بین دو صفت کمی یا کیفیدهمسیزهدف کلی جلسه 

  : دهمسیزاهداف ویژه رفتاری جلسه 

 با مفهوم ضریب همبستگی خطی پیرسون  و اسپیرمن آشنایی -21

 بررسی همبستگی دو متغیرآزمون فرض برای آشنایی با مفهوم  -24

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ( را درک نموده و محاسبه نمایند.rضریب پیرسون ) ،همبستگی بین دو صفت کمی -24-2

 را بیان کند و اسپیرمن کاربرد آزمون همبستگی پیرسون -24-2

 را درک نموده و محاسبه نمایندهمبستگی اسپیرمن ضریب  -24-1

 کند.تفسیر انجام داده و  SPSSافزار با نرم همبستگی پیرسون و اسپیرمن رایب اضرآزمون  -24-4

 

اهداف ویژه  مفهوم رگرسیون خطی ساده، رگرسیون چندگانه و چندمتغیرهآشنایی با آشنایی دانشجو با : دهمچهارهدف کلی جلسه 

 : دهمچهاررفتاری جلسه 

 اهمیت بررسی اثر یک متغیر کمی بر متغیر کمی دیگرآشنایی با  -2

 آنضرایب ساده و خطی رگرسیون آشنایی با مفهوم  -2

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ارتباط خطی یک متغیر کمی را با متغیر کمی دیگر مدل بندی کند. -24-2

 د.نتفسیر نمایرا محاسبه و خطی رگرسیون یب اضر -24-2

 خطی ساده، چندگانه و چندمتغیره را بداند.تفاوت رگرسیون  -24-1

 کند.تفسیر انجام داده و  SPSSافزار با نرم آزمون رگرسیون خطی ساده، چندگانه و چندمتغیره را -24-4

  کند.تفسیر انجام داده و  SPSSافزار با نرم را ANCOVAآزمون  -24-5

 

 و مقایسات چند گانهمفهوم تحلیل واریانس یکطرفه آشنایی دانشجو با : دهمپانزهدف کلی جلسه 

 : دهمپانزاهداف ویژه رفتاری جلسه 

 اهمیت مقایسه چند گروهآشنایی با  -2

 تحلیل واریانسآشنایی با مفهوم  -2

 مقایسات چندگانهآشنایی با مفهوم  -1

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 دلیل مقایسه چند گروه را بداند. -25-2

 چند گروه را مقایسه کند. روشهای مقایسه چند گروه را بداند و  -25-2

 کند.تفسیر انجام داده و  SPSSافزار با نرم را ANOVAآزمون  -25-1

 

 های ناپارامتریروش : آشنایی دانشجو باشانزدهمهدف کلی جلسه 

 اهداف ویژه رفتاری جلسه شانزدهم:

 های ناپارامتریآشنایی با فلسفه آزمون -2

 های ناپارامتریآشنایی با آزمون-2

 :دانشجو قادر باشددر پایان 

 و موارد کابرد آن را بشناسد. های ناپارامتریآزمون -26-2

 انجام داده و بتواند نتایج را تفسیر کند SPSSافزار را با استفاده از نرم های ناپارامتریآزمون -26-2

 

ی تصادفی. تعیین حجم نمونه مناسب گیری و نحوه انتخاب نمونه هاهای نمونهانواع روش: آشنایی دانشجو با هفدهمهدف کلی جلسه 
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 برای برآورد میانگین و نسبت جامعه

 : هفدهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 مفهوم جامعه هدف،  جامعه مورد مطالعه و نمونه گیری را درک نماید. -2

 نحوه تعیین حجم نمونه برای محاسبه میانگین و نسبت را بشناسد. -2

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 تعیین کنند. را  یک جامعهو نسبت برآورد میانگین  یلازم برا عداد نمونهت -29-2

 .تعیین کنندرا  جامعه  در دونسبت  ی میانگین ومقایسه یتعداد نمونه لازم برا -29-2

 

 منابع:

 بهداشتی. انتشارات بنیاد. آخرین چاپ.  یها. روشهای آماری و شاخصمحمد ک، ملک افضلی ح -2

 آخرین چاپ.. زیستی. ترجمه دکتر سید محمدتقی آیت الهی. انتشارات امیرکبیردانیل وو. اصول و روشهای آمار  -2

 پرسش و پاسخهای واقعی، کار با داده، SPSSافزار نرم، استفاده از سخنرانی روش تدریس:

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

 

 سنجش و ارزشیابیروش 

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

   نمره 22 تشریحی عملیآزمون 

   نمره 8 تشریحی تئوریآزمون 

 

 مقررات و انتظارات از دانشجو:

 موقع سر کلاسحضور مرتب و به -2

 مشارکت فعال در مباحث درسی -2

1-  

 نام و امضای مدرس:

 بهزاد مهکیدکتر 

 نام و امضای مدیر گروه:

 افشین الماسیدکتر 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول 

 دکتر حسینی

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

 روز و ساعت جلسه

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 مهکیدکتر   SPSSآموزش مقدمات  2/11/2176 2

 مهکیدکتر  SPSSها در نرم افزار ویرایش داده 8/11/2176 2

 مهکیدکتر  SPSSها در نرم افزار ادامه ویرایش داده 15/11/2176 1

 مهکیدکتر  (با آمار توصیفی) طبقه بندی داده ها، شاخصهای مرکزی و پراکندگیآشنایی  27/22/2176 4

 مهکیدکتر  ) مفاهیم احتمال، توزیع دوجمله ای، نرمال و محاسبات آنها(با احتمالات آشنایی  6/22/2176 5

 مهکیدکتر  گیری و نحوه انتخاب نمونه های تصادفیهای نمونهروشآشنایی با  21/22/2176 6

 مهکیدکتر  ای میانگین، نسبت و قضیه حد مرکزی.آشنایی دانشجو با توزیع نمونه 21/22/2176 9

 مهکیدکتر  ای ای و فاصلهبرآورد نقطهآشنایی دانشجو با  27/2/2179 8

 مهکیدکتر  و انواع خطاها آزمون فرضیه آشنایی دانشجو با 26/2/2179 7

 مهکیدکتر  های مقایسه میانگین آزمون آشنایی با 12/2/2179 21

 مهکیدکتر  مرور مطالب 17/2/2179 22

 مهکیدکتر  های کیفی )کای دو(، متغیر استقلال آزمونآشنایی دانشجو با  26/2/2179 22

 مهکیدکتر  ، نحوه محاسبه و آزمون آن.همبستگیبا مفهوم ضریب آشنایی دانشجو  21/2/2179 21

 مهکیدکتر  ساده، رگرسیون چندگانه و چندمتغیره.مفهوم رگرسیون خطی آشنایی دانشجو با  11/2/2179 24

 مهکیدکتر  (Post Hoc( و مقایسات چندگانه )ANOVAمفهوم تحلیل واریانس یکطرفه )آشنایی با  16/1/2179 25

 مهکیدکتر  های ناپارامتری آشنایی با آزمون 21/1/2179 26

 مهکیدکتر  تعیین حجم نمونه مناسب  21/1/2179 29

 

 


