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 بسمه تعالی

 کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی 

 پرستاری و مامایی دانشکده

 یستیآمار زگروه آموزشی   

 Course Plan - طرح درس

 

 

 

 

 

 

 
 

 :درس هدف کلی

 

 یو رشته ها یعلوم بهداشت یق هایوكار برد آن در پژوهش ها و تحق یاتیآمار ح یان با مبانیدانشجوو آشنائی  کسب دانش

 یپزشک مرتبط با علوم

 

 درس: شرح

تجزیره كار بررد ایرن روشرها  در با چگونگی  مبانی آمار حیاتی،  فراگیران در این واحد درسی عالوه بر آشنایی با اصول و

 آشنا می شوند.رشته های مرتبط با علوم پزشکی و تحلیل آماری داده ها و  به کارگیری آن در حیطه های مختلف 

 

 سه یک هدف(اهداف کلی جلسات : )جهت هر جل

 مراحل طبقه بندی داده های آماری وو تعاریف اولیه آمار آشنایی دانشجویان با مفاهیم  .1

 نمایش گرافیکی داده ها )رسم نمودار برحسب نوع متغیر( وخال صه كردن )توصیف عددی( داده ها آشنایی دانشجویان با   .2

 دو، اف  -های پیوسته نرمال، تی استیودنت، کایو معرفی توزیع  آشنایی دانشجویان با متغیر های تصادفی پیوسته .3

 جامعه موفقیت نسبتو  میانگینبرآورد و تعیین برآورد برای  اصولآشنایی دانشجویان با  .4

 آشنایی با اصول آزمون فرضیه های آماری  .5

 آشنایی با انجام آزمون فرض میانگین یک جامعه .6

   ینو آزمون لو ستقلم زمون فرض مقایسه میانگین دوجامعه آآشنایی با انجام  .7

   وابسته زمون فرض مقایسه میانگین دوجامعه آآشنایی با انجام  .8

 ( (  ANOVAآشنایی با انجام آزمون فرض مقایسه میانگین سه یا بیشتر از سه جامعه مستقل  .9

 ( ( Repeated Measures ANOVAآشنایی با انجام آزمون فرض مقایسه میانگین سه یا بیشترازسه جامعه وابسته  .10

 ( کمیارتباط بین متغیرهای وجود و تعیین شدت آشنایی با ضرایب همبستگی پیرسن و اسپیرمن ) بررسی  .11

 خطی بین متغیرهای کمی (  آشنایی با رگرسیون خطی ) مدل سازی ارتباط .12

 تصحیح یتس( –دقیق فیشر –استقالل )آزمون پیرسن  کای دومون زانواع آ ،کیفیارتباط بین متغیرهای  وجودآشنایی با بررسی  .13

 (نمار-مکآزمون  )برای نمونه های وابسته  کای دومون زآشنایی با آ .14

 اول ترم  - اورژانس پرستاری ارشد دانشجویان مخاطبان:                                     آمار حیاتي  عنوان درس:

 ندارد   دروس پیش نیاز:نیم واحد عملی    – یک واحد تئوری تعداد و نوع واحد:

                 10-12روزهای چهار  شنبه ساعت  ساعت مشاوره:      8-10ساعت  دوشنبه  روزهای زمان ارائه درس:

 نیمسال اول   97-98 :سال تحصیلی                                            دکتر نادر ساالری مدرس:
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 -: ضریب توافق شامل)همبستگی( بین متغیرهای کیفی )  ضرایب توافق) انواع   کیفیارتباط بین متغیرهای  تعیین شدت آشنایی با بررسی .15

 ضریب تی چوپورف  ( -ضریب وی کرامر  -ضریب فی 

  (فریدمن –کروسکال والیس  – مرتبه ویلکاکسون-عالمت – من ویتنیU )آزمون  ناپارامتریای همونزآ آشنایی با .16

   SPSSنرم افزار   یریبکارگ یبا اصول کل ییآشنا .17

 
 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 های آماری و مراحل طبقه بندی داده آشنایی دانشجویان با مفاهیم و تعاریف اولیه آمار هدف کلی جلسه اول:

 اهداف ویژه جلسه اول: 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 آمار و شاخه های آن را بشناسد  -1-1

 و انواع روشهای نمونه گیری را بشناسد. را توضیح دهد جامعه و نمونه -2-1

 را بشناسد. انواع صفت های متغیر  -3-1

 را بشناسد. انواع مقیاسهای اندازه گیری  -4-1

 ی را تنظیم نماید.جدول توزیع فراوانی متغیرهای کیف -5-1

 جدول توزیع فراوانی متغیرهای کمی )طبقه بندی فاصله ای(را تنظیم نماید. -6-1

 

 (با خال صه كردن )توصیف عددی( داده ها و نمایش گرافیکی داده ها )رسم نمودار برحسب نوع متغیر آشنایی دانشجویانهدف کلی جلسه دوم: 

 اهداف ویژه جلسه دوم:

 ددر پایان دانشجو قادر باش

 

 شاخص های مركزی )شامل: میانگین میانه و نما( را محاسبه نماید -1-2

 شاخص های پراكندگی )شامل:  دامنه تغییرات، واریانس، انحراف معیار ها و ضریب تغییرات( را محاسبه نماید. -2-2

 ضریب کشیدگی( را محاسبه نماید. –شاخصهای شکل توزیع )شامل: ضریب چولگی  -3-2

 .نمودار ستونی را ترسیم نماید -4-2

 نمودار دایره ای را ترسیم نماید. -5-2

 نمودار مستطیلی )هیستوگرام( را ترسیم نماید. -6-2

 نمودار جندضلعی را ترسیم نماید. -7-2

 منحنی فراوانی را ترسیم نماید. -8-2

 

 یزشکچند تابع احتمال که در مطالعات پ یزون یوستهپ یتصادف یرهایبا مفهوم و تابع احتمال متغ یاندانشجو ییآشناهدف کلی جلسه سوم: 

 پرکاربردند

 اهداف ویژه جلسه سوم:

  در پایان دانشجو قادر باشد
 

  متغیر های تصادفی پیوسته را بشناسد.مفهوم  -1-3

 تابع احتمال متغیر های تصادفی پیوسته و ویژگیهای آنرا را بشناسد.  -2-3

  توزیع نرمال ، تی استیودنت  ، کای دو،  و نیز اف و ویژگیهای آنها  را بشناسد. -3-3

 .یداف استفاده نما یزدو،  و ن ی، کا  یودنتاست ینرمال ، ت یعتوزاز جداول  -4-3

 

 جامعه  "موفقیت نسبت "و   "یانگینم " یبرآورد برا ییناصول برآورد و تعآشنایی با هدف کلی جلسه چهارم: 

 اهداف ویژه جلسه چهارم:

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 بشناسد.را برآورد  مفهوم -1-4

 بشناسد.فاصله ای ( را  وای ) نقطه برآورد  انواع  -2-4

 .یدنما یرو تفسرا تعیین  جامعه " یانگینم " یبرا فاصله ای ونقطه ای  برآورد -3-4

 .یدنما یرو تفسرا تعیین  جامعه  "موفقیتنسبت  " یبرا فاصله ای ونقطه ای  برآورد -4-4

 

  یآمار یها یهبا اصول آزمون فرضآشنایی هدف کلی جلسه پنجم: 

  اهداف ویژه جلسه پنجم:

 در پایان دانشجو قادر باشد
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 ها را بشناسد. یهانواع فرض -1-5

 دهد. یحانواع خطا ها را توض -2-5

 را محاسبه کند.  ( P-Valueمقدار احتمال )  -3-5

 را انجام دهد.  یآمار یهآزمون فرض یكانجام  مراحل -4-5

 

 جامعه یک یانگینبا انجام آزمون فرض مآشنایی هدف کلی جلسه ششم: 

 اهداف ویژه جلسه ششم:

 پایان دانشجو قادر باشد در

 . یدنما یرو تفسجامعه را انجام  یک یانگینآزمون فرض م -1-6

 آزمون محاسبه کند.   ینا یرا برا  (  P-Valueمقدار احتمال )  -2-6

 

   یندوجامعه ) مستقل ( و آزمون لو یانگینم یسهبا انجام آزمون فرض مقاآشنایی  هدف کلی جلسه هفتم:

 اهداف ویژه جلسه هفتم:

 یان دانشجو قادر باشددر پا

 
 .یدنما یرمجهول و نابرابر را انجام و تفس یانسهایبا وار (   Independent T-test) دوجامعه  مستقل  یانگینم یسهآزمون فرض مقا -1-7

 را انجام و تفسیر نماید. برابربا واریانسهای مجهول و   ( Independent T-test)  آزمون فرض مقایسه میانگین دوجامعه  مستقل -2-7

 کند.  ( را برای این  آزمون محاسبه P-Valueمقدار احتمال )  -3-7
 (  را انجام و تفسیر نماید. Levene-test  )  آزمون فرض مقایسه واریانسهای دوجامعه  مستقل -4-7

 

 دوجامعه ) وابسته ( یانگینم یسهبا انجام آزمون فرض مقا ییآشناهدف کلی جلسه هشتم: 

 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 انشجو قادر باشددر پایان د

 

 ( را انجام و تفسیر نماید. Paired T-testآزمون فرض مقایسه میانگین دوجامعه  وابسته  ) آزمون   -1-8

 کند.  ( را برای این  آزمون محاسبه P-Valueمقدار احتمال )  -2-8
 

 (  Analysis of variance ( (ANOVA) با انجام آزمون فرض مقایسه میانگین سه یا بیشترازسه جامعه مستقلآشنایی هدف کلی جلسه نهم: 

 اهداف ویژه جلسه نهم:

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 .یدنما یررا انجام و تفس   (ANOVA)جامعه مستقل  یشترازسهب یاسه  یانگینم یسهفرض مقاآزمون  -1-9

 
 ( ( Repeated Measures ANOVA با انجام آزمون فرض مقایسه میانگین سه یا بیشترازسه جامعه وابستهآشنایی هدف کلی جلسه دهم: 

 اهداف ویژه جلسه دهم:

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 ا انجام و تفسیر نماید.ر  (Repeated Measures ANOVA)فرض مقایسه میانگین سه یا بیشترازسه جامعه وابسته  آزمون  -1-10
 

 کمیارتباط بین متغیرهای وجود و تعیین شدت بررسی با آشنایی هدف کلی جلسه یازدهم: 

 اهداف ویژه جلسه یازدهم:

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 ضریب همبستگی پیرسن را محاسبه و تفسیر نماید. -1-11

 را محاسبه و تفسیر نماید.اسپیرمن همبستگی ضریب  -2-11

 
 کمیخطی بین متغیرهای   مدل سازی ارتباطبا آشنایی : دوازدهمهدف کلی جلسه 

 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 معادله خط رگرسیونی را محاسبه و تفسیر نماید. -1-12

 را در پیش بینی بکار گیرد. معادله خط رگرسیونی  -2-12

 
 آزمون فرض کای دو استقالل() کیفیبررسی وجود ارتباط بین متغیرهای با آشنایی هدف کلی جلسه سیزدهم : 

 اهداف ویژه جلسه سیزدهم:
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 ر باشددر پایان دانشجو قاد

 

 را انجام و تفسیر نماید.  " پیرسن " آزمون فرض کای دو استقالل -1-13

 را انجام و تفسیر نماید. " دقیق فیشر " استقاللآزمون فرض کای دو  -2-13

 را انجام و تفسیر نماید. " تصحیح یتس " استقاللآزمون فرض کای دو  -3-13

 

 (نمار - آزمون مک) وابستهبرای نمونه های  آزمون کای دوبا آشنایی دهم : چهارهدف کلی جلسه 

 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 . یدنما یررا انجام و تفس "  نمار -مک " دو  یآزمون فرض کا -1-14

 

 )همبستگی(( ضرایب توافق) انواع  کیفیارتباط بین متغیرهای  تعیین شدتبررسی  با آشنایی دهم : پانزده هدف کلی جلسه 

 :پانزده دهملسه اهداف ویژه ج

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 .یدنما یر" را محاسبه و تفس توافق( " یتوافق )همبستگ یبضرآزمون  -1-15

 را محاسبه و تفسیر نماید. "  فی" )همبستگی(  توافقضریب  -2-15

 را محاسبه و تفسیر نماید. " وی کرامر" )همبستگی(  توافقضریب  -3-15

 ا محاسبه و تفسیر نماید.ر "  تی چوپورف "  )همبستگی( توافقضریب  -4-15

 

 (یدمنفر – یسکروسکال وال – یلکاکسونمرتبه و-عالمت – یتنیمن وU)آزمون   یناپارامتر یبا آزمونهاآشنایی هدف کلی جلسه شانزدهم : 

 اهداف ویژه جلسه شانزدهم:

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 . یدنما یررا انجام و تفس  " یتنیو –من  U "آزمون  -1-16

 . یدنما یررا انجام و تفس  " یلکاکسونمرتبه و – المتع "آزمون  -2-16

 . یدنما یررا انجام و تفس  " یسکروسکال وال "آزمون  -3-16

 . یدنما یررا انجام و تفس  " یدمنفر "آزمون  -4-16

 

   SPSSنرم افزار آشنایی با اصول کلی بکارگیری  هدف کلی جلسه هفدهم : 

 اهداف ویژه جلسه هفدهم:

 باشددر پایان دانشجو قادر 

 

    SPSSرسم نمودار در نرم افزار  –محاسبه ی شاخصها  –تنظیم جدول توزیع فراوانی  –آشنایی با نحوه ی ورود داده ها  -1-17

 در روشهای تحلیل آماری ذکر شده.   SPSSآشنایی با نحوه ی بکار کیری نرم افزار  -2-17

 

 
 

 منابع:

 روش های آماری و شاخص های بهداشتی تألیف دکتر کاظم محمد -1

Statistics with Applications to the Biological and Health Sciences Richard D.Remington 

M.Anthony 

 مترجم دکتر آیت اللهی -  Danielمولف  –اصول و روشهای آمار زیستی  -2

 

 

 )آموزش(: روش تدریس

 

 

موجود شامل دیتا پروژکتور و نرم افزار  تکنولوژی آموزشیتوسط مدرس و با بهره گیري از  تعاملی آموزش به روش سخنراني   -

 انجام مي گیرد .پاورپوینت 
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به منظور افزایش اثربخشي آموزشي و نیز ایجاد انگیزه در دانشجویان بخش پایاني هر جلسه به پرسش و پاسخ و رفع اشکاالت  -

 اختصاص داده مي شود . نقد آنها ائل ودانشجویان  و نیز حل مس
 

 ک،  وایت بورد، دیتا پروژکتوروسایل آموزشی :  ماژی

 

 سنجش و ارزشیابی 

 سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

 درصد 10  ارائه تکالیف

 درصد  30  آزمون میان ترم

 درصد  60  آزمون پایان ترم

 

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 

 نظری حضور فعال داشته باشد.در جلسات   -

 داشتن تکالیف جلسه قبل و مطالعه پیشاپیش مطالبی که باید در هر جلسه تدریس شود.به همراه   -

 در بحث های گروهی مشارکت فعال داشته باشد. -

 .شرکت در بحث های علمی فضای مجازی             -

 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 

 

 : آمار حیاتي مقدماتی  برنامه درس و ترتیب جدول زمان بندی ارائه

 10-13 یکشنبهروز و ساعت جلسه : 

 زیامورد ن یبصر یسمع یلوسا مدرس موضوع هر جلسه ساعت جلسه

1 10-13 
 یآمار و مراحل طبقه بند یهاول یفو تعار یمبا مفاه یاندانشجو ییآشنا

 یآمار یداده ها 
 برد یتوا -پروژکتور ساالریدکتر 

2 10-13 
 توسط ( داده هایعدد یفبا خال صه کردن )توص یاندانشجو ییآشنا

 یر(داده ها )رسم نمودار برحسب نوع متغ یکیگراف یشنمانیز و شاخصها  
 برد یتوا -پروژکتور ساالریکتر د

3 10-13 
 یها یعتوز یو معرف یوستهپ یتصادف یها یربا متغ یاندانشجو ییآشنا

 دو، اف  -یکا یودنت،است ینرمال، ت یوستهپ 
 برد یتوا -پروژکتور ساالریدکتر 

4 10-13 
 یتنسبت موفقو  یانگینم یبرآورد برا یینبا اصول برآورد و تع یاندانشجو ییآشنا

 جامعه 
 برد یتوا -پروژکتور ساالریدکتر 

 برد یتوا -پروژکتور ساالریدکتر  یآمار یها یهبا اصول آزمون فرض ییآشنا 10-13 5

 برد یتوا -پروژکتور ساالریدکتر  جامعه یک یانگینبا انجام آزمون فرض م ییآشنا 10-13 6

7 10-13 
 و مستقل دوجامعه  یانگینم یسهبا انجام آزمون فرض مقا ییآشنا

 لوین آزمون 
 برد یتوا -پروژکتور ساالریدکتر 

 برد یتوا -پروژکتور ساالریدکتر  دوجامعه  وابسته یانگینم یسهبا انجام آزمون فرض مقا ییآشنا 10-13 8

9 10-13 
 ازسه جامعه یشترب یاسه  یانگینم یسهبا انجام آزمون فرض مقا ییآشنا

 (  Analysis of variance ( (ANOVA) مستقل
 برد یتوا -پروژکتور ساالریدکتر 

10 10-13 
 ازسه جامعهیشترب یاسه  یانگینم یسهبا انجام آزمون فرض مقا ییآشنا

 ( ( Repeated Measures ANOVA وابسته 
 برد یتوا -پروژکتور ساالریدکتر 



6 
 

11 10-13 
 یکم یرهایمتغ ینارتباط بتعیین شدت وجود و  یبررسبا  ییآشنا

 یرمن(و اسپ یرسنپ یگهمبست یبضرا)
 برد یتوا -پروژکتور ساالریدکتر 

 برد یتوا -پروژکتور ساالریدکتر  ( یکم یرهایمتغ ینب یارتباط  خط ی) مدل ساز یخط یونبا رگرس ییآشنا 10-13 12

13 10-13 
 انواع آزمونیفی )ک یرهایمتغ ینرتباط با وجود یبررسبا  ییآشنا

 ( (یتس یحتصح –یشرف دقیق – یرسندو استقالل )آزمون پ یکا 
 برد یتوا -پروژکتور ساالریدکتر 

 برد یتوا -پروژکتور ساالریدکتر  نمار(-وابسته ) آزمون مک ینمونه ها یدو برا یبا آزمون کا ییآشنا 10-13 14

15 10-13 
 یبضراانواع )  یفیک یرهایمتغ ینارتباط ب تعیین شدت  یبررسبا  ییآشنا

 ((ی)همبستگ توافق 
 برد یتوا -پروژکتور ساالری دکتر

16 10-13 
 کروسکال – ویلکاکسون مرتبه-عالمت – یتنیمن وU)آزمون   یناپارامتر یبا آزمونها ییآشنا

 (فریدمن – والیس
 برد یتوا -پروژکتور ساالریدکتر 

 برد یتوا -پروژکتور ساالریدکتر  SPSS نرم افزار  یریبکارگکلی با اصول  ییآشنا 10-13 17

 


