
 

 بهداشت دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 دانشجویان ترم یک کارشناسی ارشد علوم تغذیه مخاطبان:             روش های آمارزیستیعنوان درس :         

دانشکده  11-16ساعت  هاهدوشنب ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:   واحد عملی 1و   یتئور      2      :3تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(   

 بهداشت

 دکتر شایان مصطفایی  مدرس:          8تا  11ها ساعت شنبهزمان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(   

 

 

 هدف کلی درس :

  SPSSز نرم افزار با استفاده انسبتا پیشرفته های به منظور توانمندی در تحلیل و سالمت بهداشتآماری در حوزه  آشنایی و کاربرد مفاهیم

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

 گیری و مزایای آنو نمونهگی( های مرکزی، پراکندهای توصیفی ) نمودارها، شاخصمفهوم فلسفی آمار، آماره -1

 رت نظری و عملیبصو یفیو ک یصفات کم یبرآوردها، برآورد حجم نمونه برا یو نحوه انجام استنباط برا ایی نقطهبرآوردها -2

 پارامترها یبرا نانیفاصله اطم و تفسیر ساختن -3

 آزمون فرضیه پارامتریک -4

 فرضیه دقیقهای آزمون -5

 های ناپارامتری متداولآزمون -6

 آزمون میان ترم -7

 تحلیل جداول توافقی -8

 تحلیل همبستگی -9

 تحلیل رگرسیون خطی ساده -01

 تحلیل رگرسیون خطی چندگانه -00

 و همزمان و مقایسات تعقیبی تحلیل واریانس یکطرفه -02

 های تشخیصی تحلیل -03

 تحلیل بقا -04

 تحلیل بقا -05

 مروری بر مطالب -06

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 گیری و مزایای آنتغییرات، توزیع نرمال( و نمونه های مرکزی، پراکندگی و ضریبهای توصیفی ) نمودارها، شاخصمفهوم فلسفی آمار، آمارههدف کلی جلسه اول: 

چیست؟ هرکدام در چه  گیرینمونهانواع  –، توزیع نرمال( ی مرکزی، پراکندگیهاهای توصیفی ) نمودارها، شاخصآماره مفهوم آمار و آشنایی بااهداف ویژه جلسه اول:

 هر یک چیست؟و مزایای  ساختاری قابل اجرا هستند؟

 جو قادر باشد:در پایان دانش

 دلیل استفاده از آمار

 های توصیفی و گزارش گرافیکینحوه گزارش اطالعات در قالب آماره

 دیرا درک نما یریمفهوم جامعه هدف، جامعه مورد مطالعه و نمونه گ

 گیری دلیل استفاده از نمونه

 گیرینحوه کاربرد هر نمونه

 هاگیریدانستن مزایا و معایب نمونه

 ه دوم:هدف کلی جلس

 بصورت نظری و عملی یفیو ک یصفات کم یبرآوردها، برآورد حجم نمونه برا یو نحوه انجام استنباط برا ایی نقطهبرآوردها

 اهداف ویژه جلسه دوم:

 برای هر پارامترهای کمی و کیفی به تفکیک درک مفهوم برآورد

 برای برآورد پارامترهای کمی و کیفی نحوه انتخاب حجم نمونه

  ای به چه صورت است و چه میزان اطمینان یا دقت داردبرآورد نقطه تفسیر

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 کنند. انیبرآورد و مفهوم آن را ب فیتعر

 را بداندای مزیت و عیب برآورد نقطه

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

 هدف کلی جلسه سوم:

  پارامترها یبرا اییا برآورد فاصله نانیفاصله اطم تفسیرو  ساختن

 اهداف ویژه جلسه سوم:

 پارامترهای کمی و کیفی به تفکیک ای یا فاصله اطمینان برایفاصله درک مفهوم برآورد

 ایای و فاصلهتفاوت برآورد نقطه



 به چه صورت است و چه میزان اطمینان یا دقت دارد  ایفاصله تفسیر برآورد

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 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 چهارم:

 ی پارامتریک هاآزمون فرضیه

 اهداف ویژه جلسه چهارم:

 و مفروضات آن هیبا مفهوم آزمون فرض ییناآش

 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

 دفرضیه و تفسیر نتایج آن را بدان اری آزموننحوه اجرای دستی و نرم افز

 هدف کلی جلسه پنجم:

 های فرضیه دقیقآزمون

 اهداف ویژه جلسه پنجم:

 آزمون فرضیه دقیق چیست

 شوددلیل استفاده از آزمون فرضیه دقیق چیست و کجا استفاده می

 اجرا و تفسیر آن چگونه است

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ق آشنا باشد و دلیل انجام آن را بداندبا آزمون فرضیه دقی

 یاد بگیرد و نتایج آن را تفسیر کندنحوه اجرای دستی و نرم افزاری آن را 

 هدف کلی جلسه ششم:

 های ناپارامتری متداولآزمون

 ششم:اهداف ویژه جلسه 

 شوندمقصود از آزمون ناپارامتری چیست و کجا استفاده می

 انواع آزمون ناپارامتری 

 های ناپارامتریهر یک از آزمونتفسیر  اجرا و

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ربرد آزمون ناپارامتری را بدانددلیل کا

 های ناپارامتریآشنایی با انواع آزمون

 ها را یاد بگیرد و نتایج آن را تفسیر کندنحوه اجرای دستی و نرم افزاری این دسته از آزمون

 هدف کلی جلسه هفتم:

 میان ترمآزمون کتبی 

 اهداف ویژه جلسه هفتم:

 مرور مطالب پیشین

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 نقاط ضعف و مشکالت خود را دریابد و پوشش دهد

 هدف کلی جلسه هشتم:

  تحلیل جداول توافقی

 اهداف ویژه جلسه هشتم:

 ایهای رستهآشنایی با داده

 ای با استفاده از جداول توافقیهای رستهتحلیل داده

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 جداول توافقی آشنا باشدهای با مفهوم و تحلیل

 ها را یاد بگیرد و نتایج آن را تفسیر کندنحوه اجرای دستی و نرم افزاری این دسته از آزمون

 هدف کلی جلسه نهم:

  تحلیل همبستگی

 نهم:اهداف ویژه جلسه 

 مقصود از همبستگی

 انواع همبستگی 

 یر آنهامحاسبه و تفس

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 با مفهوم و کاربرد تحلیل همبستگی آشنا باشد

 را یاد بگیرد و نتایج آن را تفسیر کند برای محاسبه ضریب همبستگینحوه اجرای دستی و نرم افزاری 



 :دهمهدف کلی جلسه 

  تحلیل رگرسیون خطی ساده

 دهم:اهداف ویژه جلسه 

 رگرسیون چیستمقصود از 

 و مفروضات آنها رگرسیونانواع 

 اجرای رگرسیون خطی ساده و تفسیر نتایج آن

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 با مفهوم رگرسیون خطی آشنا شود

 موارد کاربرد رگرسیون خطی را درک کنند و مفروضات آن را بررسی کند

 کند نحوه اجرای دستی و نرم افزاری آن را را یاد بگیرد و نتایج آن را تفسیر

 هدف کلی جلسه یازدهم:

 تحلیل رگرسیون خطی چندگانه

 اهداف ویژه جلسه یازدهم:

 مقصود از رگرسیون چندگانه چیست

 مفروضات رگرسیون چندگانه چیست

 و تفسیر نتایج آن اجرای رگرسیون خطی چندگانه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 آشنا شود چندگانه با مفهوم رگرسیون خطی

 رگرسیون خطی را درک کنند و مفروضات آن را بررسی کندموارد کاربرد 

 را را یاد بگیرد و نتایج آن را تفسیر کند رگرسیون خطی چندگانه نحوه اجرای دستی و نرم افزاری

 هدف کلی جلسه دوازدهم:

  تحلیل واریانس یکطرفه و مقایسات تعقیبی و همزمان

 اهداف ویژه جلسه دوازدهم:

 واریانس آشنایی با مفاهیم تحلیل

 انواع تحلیل واریانس و مفروضات آن

 اجرای مقایسات تعقیبی و همزمان

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 با مفهوم تحلیل واریانس آشنا شود

 را درک کنند و مفروضات آن را بررسی کند واریانس و دلیل مقایسه چندگروهموارد کاربرد تحلیل 

 یاد بگیرد و نتایج آن را تفسیر کندنحوه اجرای دستی و نرم افزاری آن را را 

 هدف کلی جلسه سیزدهم:

 های تشخیصی )راک(تحلیل

 اهداف ویژه جلسه سیزدهم:

 بندیبینی و کالسپیشآشنایی با مفاهیم 

 آشنایی با تحلیل راک

 تحلیل تشخیصیاجرای 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 شودهای تشخیصی آشنا میبا مفهوم تحلیل

 را درک کند راکتحلیل  موارد کاربرد

 نحوه اجرای دستی و نرم افزاری آن را را یاد بگیرد و نتایج آن را تفسیر کند

 هدف کلی جلسه چهاردهم:

 تحلیل بقا

 اهداف ویژه جلسه چهاردهم:

 تحلیل ناپارامتری و نیمه پارامتری بقاآشنایی با 

 رنک -لگ آزمون آشنایی با

 آشنایی با جدول عمر

 اکس خطر متناسبآشنایی با مدل ک

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 آشنا شود تحلیل بقا و هدف آنبا مفاهیم 

 موارد استفاده از تحلیل بقا را درک کند

 های بقاتسلط بر اجرای دستی و نرم افزاری تحلیل

 هدف کلی جلسه پانزدهم:

 تحلیل بقا

 اهداف ویژه جلسه پانزدهم:

 ارامتری بقاآشنایی با تحلیل ناپارامتری و نیمه پ

 رنک -آشنایی با آزمون لگ

 آشنایی با جدول عمر



                                                                              افشین الماسیدکتر نام و امضای مدیر گروه:                           شایان مصطفایی دکترنام و امضای مدرس:     

 رویا صفریدکتر  دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

       98  شهریور ماه 31 تاریخ ارسال:                               98       ماه شهریور 31تاریخ تحویل:      

 تاریخ ارسال :

 

 آشنایی با مدل کاکس خطر متناسب

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 با مفاهیم تحلیل بقا و هدف آن آشنا شود

 موارد استفاده از تحلیل بقا را درک کند

 های بقاتسلط بر اجرای دستی و نرم افزاری تحلیل

 هدف کلی جلسه شانزدهم:

 مروی بر مطالب و رفع اشکال

 اهداف ویژه جلسه شانزدهم:

 مروی بر مطالب و رفع اشکال

 در پایان دانشجو قادر باشد:

- 
 

 منابع:

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

 

Field A. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. sage; 2013 Feb 20. 

 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( 01 ) 2 شفاهی کوئیز

   درصد( 31)  6 کتبی ترم آزمون میان 

   درصد( 51)  01 کتبی آزمون پایان ترم

   درصد( 01)  2  حضور فعال در کالس

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 

 به موقع مرتب و  حضور

 رعایت نظم فردی و گروهی

 مشارکت فعال در مباحث درسی

 

 

 

 



 علوم تغذیهارشد  برای دانشجویان کارشناسی زیستیآمارهای روش جدول زمانبندی درس

 صبح 8-11ها شنبه روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

( های مرکزی، پراکندگیهای توصیفی ) نمودارها، شاخصهمفهوم فلسفی آمار، آمار  0

 گیری و مزایای آنو نمونه

 دکتر مصطفایی

 یبرآوردها، برآورد حجم نمونه برا یو نحوه انجام استنباط برا ایی نقطهبرآوردها  2

 بصورت نظری و عملی یفیو ک یصفات کم
 

 دکتر مصطفایی

 دکتر مصطفایی پارامترها یبرا ایرد فاصلهیا برآو نانیفاصله اطم و تفسیر ساختن  3

 دکتر مصطفایی آزمون فرضیه پارامتریک  4

 دکتر مصطفایی های فرضیه دقیقآزمون  5

 دکتر مصطفایی های ناپارامتری متداولآزمون  6

 دکتر مصطفایی آزمون میان ترم  7

 دکتر مصطفایی تحلیل جداول توافقی  8

 فاییدکتر مصط تحلیل همبستگی  9

 دکتر مصطفایی تحلیل رگرسیون خطی ساده  01

 دکتر مصطفایی تحلیل رگرسیون خطی چندگانه  00

 دکتر مصطفایی تحلیل واریانس یکطرفه  02

 دکتر مصطفایی تشخیصی راکتحلیل   03

 دکتر مصطفایی جدول عمر و تحلیل بقای ناپارامتری  04

 یدکتر مصطفای  تحلیل بقا نیمه پارامتری  05

 دکتر مصطفایی موروی بر مطالب   06

 


