
 

 بهداشت دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 رادیولوژی پیوستهدوم کارشناسی دانشجویان ترم  مخاطبان:                                                        آمارعنوان درس :         

 دانشکده بهداشت 11-8ساعت  هایکشنبه الات فراگیر:ساعت پاسخگویی به سو           یتئور     1تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(         

 آمارزیستی Ph.D شایان مصطفاییدکتر  مدرس:          78-79 ، نیمسال دوم تحصیلی4-2ها : دوشنبه)روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(   زمان ارائه درس:

 ندارد درس و پیش نیاز:

 

 هدف کلی درس :

 SPSSبا استفاده از نرم افزار  های مقدماتیبه منظور توانمندی در تحلیل بهداشت آشنایی و کاربرد مفاهیم آماری در حوزه

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 گی(های مرکزی، پراکندهای توصیفی ) نمودارها، شاخصمفهوم فلسفی آمار، آماره -1

 هر یکو مزایای  و انواع آن گیرینمونه -2

 SPSSبا نرم افزار  بصورت نظری و عملی یفیو ک یصفات کم یبرآوردها برا یوه انجام استنباط براو نح ایی نقطهبرآوردها -3

 NCSS-PASSبا استفاده از نرم افزار  کمی و کیفی برآورد حجم نمونه برای انواع صفات -4

 SPSS بصورت نظری و عملی با استفاده از نرم افزار پارامترها یبرا نانیفاصله اطم و تفسیر ساختن -5

 SPSSبصورت نظری و عملی با استفاده از نرم افزار  آزمون فرضیه پارامتریک -6

 SPSSفرضیه ناپارامتریک بصورت نظری و عملی با استفاده از نرم افزار های آزمون -9

 SPSSتحلیل همبستگی بصورت نظری و عملی با استفاده از نرم افزار  -8

 ه:اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلس
 

 (های مرکزی، پراکندگیهای توصیفی ) نمودارها، شاخصمفهوم فلسفی آمار، آمارههدف کلی جلسه اول: 

 توزیع نرمال(  مرکزی، پراکندگی و هایهای توصیفی ) نمودارها، شاخصآماره مفهوم آمار و آشنایی بااهداف ویژه جلسه اول:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را فراگیرد های توصیفی و گزارش گرافیکینحوه گزارش اطلاعات در قالب آمارهو  دلیل استفاده از آمار

 هدف کلی جلسه دوم:

 گیری و انواع آننمونه

 اهداف ویژه جلسه دوم:

 هر یک چیست؟و مزایای  چیست؟ هرکدام در چه ساختاری قابل اجرا هستند؟ گیرینمونهانواع 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 دیرا درک نما یریدف، جامعه مورد مطالعه و نمونه گمفهوم جامعه ه

 گیری را بداند دلیل استفاده از نمونه

 گیری در هر ساختار را فراگیردنحوه کاربرد هر نمونه

 هدف کلی جلسه سوم:

 یفیو ک یصفات کم یبرآوردها برا یو نحوه انجام استنباط برا ایی نقطهبرآوردها

 اهداف ویژه جلسه سوم:

 برای هر پارامترهای کمی و کیفی به تفکیک م برآورددرک مفهو

 ای و میزان اطمینان یا دقت آنهاتفسیر برآورد نقطه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ای چیست؟مزیت و عیب برآورد نقطه

 برآورد نقطه ای را چگونه با نرم افزار و دستی اجرا کرده و تفسیر کند.

 هدف کلی جلسه چهارم:

 ونه برای انواع صفات کمی و کیفی برآورد حجم نم

 اهداف ویژه جلسه چهارم:

 برآورد حجم نمونه برای صفات کمی و کیفی بصورت نظری

 برآورد حجم نمونه برای صفات کمی و کیفی بصورت عملی

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 کیفی  بداندبرای برآورد پارامترهای کمی و  نحوه انتخاب حجم نمونه

 پنجم: هدف کلی جلسه

  پارامترها یبرا نانیفاصله اطم و تفسیر ساختن

 اهداف ویژه جلسه پنجم:

 ای یا فاصله اطمینان برای پارامترهای کمی و کیفی فاصله درک مفهوم برآورد

 ایای و فاصلهتفاوت برآورد نقطه

 ای و میزان اطمینان یا دقت آنتفسیر برآورد فاصله

 

 در پایان دانشجو قادر باشد:



                                                                              افشین الماسیدکتر نام و امضای مدیر گروه:                           شایان مصطفاییدکتر نام و امضای مدرس:     

 دکتر حسینی  دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

                                                                                             79بهمن  15تاریخ ارسال:                                  79       بهمن ماه 15تاریخ تحویل:      

 د.کن انیو مفهوم آن را بای فاصله برآورد فیتعر

 ای را بداندای نسبت به برآورد نقطهدلیل استفاده و اهمیت براورد فاصله

 ای را بداند.نحوه تفسیر درست برآورد فاصله

 هدف کلی جلسه ششم:

  آزمون فرضیه پارامتریک

 ششم:اهداف ویژه جلسه 

 و مفروضات آن هیبا مفهوم آزمون فرض ییآشنا

 آشنایی با خطای نوع اول، خطای نوع دوم و توان آماری

  انجام آزمون فرضیه دلیل

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 دآشنا باش و مفروضات آن آزمون فرض هیاول میبا مفاه

 را بدانند نوع اول و دوم و توان آزمون یخطا

 دنفرضیه و تفسیر نتایج آن را بدا نحوه اجرای دستی و نرم افزاری آزمون

 هدف کلی جلسه هفتم:

 آزمون فرضیه ناپارامتری

 اهداف ویژه جلسه هفتم:

 ناپارامتری هیبا مفهوم آزمون فرض ییآشنا

 دلیل استفاده از آزمون فرضیه ناپارامتری 

 ضعف و قوت این آزمون فرضیه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 آن، نحوه اجرای دستی و نرم افزاری آن را فراگیردهای ناپارامتری و مزایا و معایب ضمن آشنایی با آزمون فرضیه

 هدف کلی جلسه هشتم:

  همبستگیتحلیل 

 اهداف ویژه جلسه هشتم:

 مقصود از همبستگی 

 انواع همبستگی 

 محاسبه و تفسیر آنها

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 با مفهوم و کاربرد تحلیل همبستگی آشنا باشد

 ای محاسبه ضریب همبستگی را یاد بگیرد و نتایج آن را تفسیر کندنحوه اجرای دستی و نرم افزاری بر

 

 منابع:

 انتشارات دریچه نو، دکتر کاظم محمد و دکتر حسین ملک افضلی -های بهداشتیهای آماری و شاخصروش

 یشارات سازمان انتشارات جهاددانشگاهانت -زاده یحاج میدکتر ابراه -یو بهداشت یستیدر علوم ز قیبا نگاه به روش تحق یآمار یها لیروش ها و تحل

 

 روش تدریس:

 شودبا نرم افزار در قالب کارگاه انجام می کارو  پرسش و پاسخبصورت سخنرانی، اکثر جلسات 

 وسایل آموزشی :

 پاورپوینت-کامپیوتر -وایت برد

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

   درصد( 21)  4 شفاهی کوئیز

   درصد( 91)  14 کتبی آزمون پایان ترم

   درصد( 11)  2  حضور فعال در کلاس

 

 مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو:

 

 به موقع مرتب و  حضور

 رعایت نظم فردی و گروهی

 مشارکت فعال در مباحث درسی

 

 دانشجویان ترم دوم کارشناسی پیوسته رادیولوژی آمار جدول زمانبندی درس

 عصر 4-2ها دوشنبه روز و ساعت جلسه :



 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1  

18/1/78 

 دکتر مصطفایی گی(های مرکزی، پراکندهای توصیفی ) نمودارها، شاخصمفهوم فلسفی آمار، آماره

2 25/1/78 
 

 دکتر مصطفایی  هر یکو مزایای  و انواع آن گیرینمونه

 یفیو ک یصفات کم یبرآوردها برا یو نحوه انجام استنباط برا ایی نقطهبرآوردها 2/2/78 3

 SPSSلی با نرم افزار بصورت نظری و عم

 

 دکتر مصطفایی

-NCSSبرآورد حجم نمونه برای انواع صفات کمی و کیفی با استفاده از نرم افزار  7/2/78 4

PASS 

 دکتر مصطفایی

بصورت نظری و عملی با استفاده از  پارامترها یبرا نانیفاصله اطم و تفسیر ساختن 16/2/78 5

 SPSSنرم افزار 

 دکتر مصطفایی

 دکتر مصطفایی SPSSآزمون فرضیه پارامتریک بصورت نظری و عملی با استفاده از نرم افزار  23/2/78 6

 دکتر مصطفایی SPSSآزمون فرضیه ناپارامتریک بصورت نظری و عملی با استفاده از نرم افزار  31/2/78 9

 ر مصطفاییدکت SPSSبصورت نظری و عملی با استفاده از نرم افزار  همبستگی تحلیل 9/3/78 8

 


