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 بسمه تعالی

 کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی 

 پرستاری و مامایی دانشکده

 یستیآمار زگروه آموزشی   

 Course Plan - طرح درس

 

 

 

 

 

 

 
 

 :درس هدف کلی

 یعلژو  بدااشژ  یق شژایژوكار برد آن در پژووشش شژا و ت   یاتیآمار ح یان با مبانیدانشجو یآشنائو  کسب دانش

 یپزشکمرتبط با علو   یو رش ه شا

 

 درس: شرح

ایژن روشژدا  كژار بژرد  یبا چگونگ  ،یاتیآمار ح یمبان با اصول و ییعالوه بر آشنا یواحا درس یندر ا یرانفراگ

 یمژرتبط بژا علژو  پزشژک یرشژ ه شژامخ لژ   یشا یطهآن در ح یریداده شا و  به کارگ یآمار یلو ت ل یهتجز در

 شونا. یآشنا م

 

 هدف( یکه جلسات : )جهت هر جلس یاهداف کل

  آمار یهاول ی و تعار یمبا مفاش یاندانشجو ییآشنا .1

 یآمار یداده شا یمراحل طب ه بنابا  یاندانشجو ییآشنا .2

 ( داده شا یعاد ی خال صه كردن )توصبا  یاندانشجو ییآشنا  .3

 (یرداده شا )رسم نمودار برحسب نوع م غ یکیگراف یشنمابا  یاندانشجو ییآشنا .4

 آن ینح مال و قوانابا  یاندانشجو ییآشنا .5

  گسس ه یتصادف یشا یرم غبا  یاندانشجو ییآشنا  .6

 هپیوس  یتصادف یشا یربا م غ یاندانشجو ییآشنا .7

  یآمار یشا یهبا اصول آزمون فرض ییآشنا .8

   SPSSنر  افزار   بکارگیریکلی  با اصول ییآشنا .9

 

  ماماییدانشجویان تر  سو  کارشناسی  مخاطبان:                               م اماتیآمار حیاتي  عنوان درس:

 ندارد   دروس پیش نیاز:                               یک واحا تئوری تعداد و نوع واحد:

                 10-12به ساعت شن چدار روزشای  ساعت مشاوره:            8-10شنبه ساعت  روزشای  زمان ارائه درس:

 اولنیمسال    97-98 :سال تحصیلی                                                 دک ر نادر ساالری مدرس:
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 هر جلسه: یاهداف کل یکبه تفک یژهاهداف و

 آمار یهاول یفو تعار یمبا مفاه یاندانشجو ییآشنا هدف کلی جلسه اول:

 اهداف ویژه جلسه اول: 

 در پایان دانشجو قادر باشد
  را بشناسد آن یآمار و شاخه ها 1-1

 دهد. یحرا توض جامعه و نمونه 2-1
 .را بشناسد یرمتغ یانواع صفت ها  3-1
 .را بشناسد یریاندازه گ یاسهایانواع مق  4-1

 

 یآمار یداده ها یمراحل طبقه بند با یاندانشجو ییآشناهدف کلی جلسه دوم: 

 :دوم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد
 نماید. یمتنظ را یفیک یرهایمتغ یفراوان یعجدول توز   1-2
 .یدنما یم(را تنظیفاصله ا ی)طبقه بند یکم یرهایمتغ یفراوان یعجدول توز   2-2

 

 ( داده هایعدد یفدن )توصبا خال صه کر یاندانشجو ییآشناهدف کلی جلسه سوم: 

 :سوم اهداف ویژه جلسه

  در پایان دانشجو قادر باشد

 نماید. محاسبهرا  و نما( یانهم یانگین)شامل: م یمرکز یشاخص ها   1-3

  .ید( را محاسبه نماییراتتغ یبها و ضر یارانحراف مع یانس،وار ییرات،)شامل:  دامنه تغ یپراکندگ یشاخص ها   2-3
 .ید( را محاسبه نمایدگیکش ضریب – یچولگ یب)شامل: ضر یعشکل توز یشاخصها  3-3

 

  (یرداده ها )رسم نمودار برحسب نوع متغ یکیگراف یشبا نما یاندانشجو ییآشناجلسه چهارم:  یهدف کل

 جلسه چهارم: ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد انیپا در
 .یدنما یمرا ترس ینمودار ستون   1-4
 .یدنما یمرا ترس یا یرهنمودار دا  2-4
 .یدنما یم( را ترسیستوگرام)ه یلینمودار مستط  3-4
 .یدنما یمرا ترس ینمودار جندضلع  4-4
 .یدنما یمرا ترس یفراوان یمنحن  5-4

 

 جلسه پنجم:  یهدف کل

 آن ینبا احتمال و قوان یاندانشجو ییآشنا جلسه پنجم: ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد انیپا در

 
 دهد. یحم احتمال توضمفهو  1-5
 دهد. یحاحتمال توض ینقوان   2-5
 دهد. یحشمارش توض ینقوان  3-5

 

 گسسته یتصادف یها یربا متغ یاندانشجو ییآشناهدف کلی جلسه ششم: 

 :ششم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد
 گسسته را بشناسد. یتصادف یها یرمفهوم متغ  1-6
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 .یدگسسته را محاسبه نما یتصادف یها ریتابع احتمال متغ   2-6
 .یدگسسته محاسبه نما یتصادف یها یرمتغ یانسو وار یانگینم  3-6
 و پواسن را بشناسد. یگسسته دوجمله ا یتصادف یها یرمتغ  4-6

 
     

 یوستهپ یتصادف یها یربا متغ یاندانشجو ییآشنا هدف کلی جلسه هفتم:

 :هفتم اهداف ویژه جلسه

 شجو قادر باشددر پایان دان

 را بشناسد. یوستهپ یتصادف یها یرمفهوم متغ  1-7 
 .یدرا محاسبه نما یوستهپ یتصادف یها یرتابع احتمال متغ  2-7
 را بشناسد.  یودنتاست ینرمال و ت یعتوز   3-7
 .یداستفاده نما یودنتاست ینرمال و ت یعاز جداول توز  4-7

 

 یآمار یها یهبا اصول آزمون فرض ییآشنا تم:شهدف کلی جلسه ه

 :تمشه اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 دهد. یحها را توض یهانواع فرض  1-8 
 دهد. یحانواع خطا ها را توض  2-8
 را انجام دهد. یآمار یهآزمون فرض یكمراحل انجام    3-8

 

   SPSS نرم افزار  یریبکارگ یبا اصول کل ییآشنا م:نههدف کلی جلسه 

 :منه اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 را انجام دهد.   SPSSنرم افزار در   داده هاکردن و ویرایش رود او    1-9 
 دهد. یحانواع خطا ها را توض  2-9
 را انجام دهد. دراین واحد درسی ذکر شده یآمار یدر روشها   SPSSنرم افزار یریبکار ک  مراحل   3-9

 

 ع:مناب

   دک ر کاظم م مایتأل یبدااش  یو شاخص شا یآمار یروش شا -1

Statistics with Applications to the Biological and Health Sciences Richard 

D.Remington M.Anthony 

 یالله آیت دکتر مترجم -  Daniel مولف – یستیآمار ز یاصول و روشها -2

 
 

 )آموزش(: روش تدریس

 

 
پروژکتور و نرم افزار  یتاموجود شامل د یآموزش یتکنولوژتوسط مدرس و با بهره گیری از   یتعامل سخنرانی آموزش به روش   -

 انجام می گیرد . ینتپاورپو

و رفع اشکاالت  به منظور افزایش اثربخشی آموزشی و نیز ایجاد انگیزه در دانشجویان بخش پایانی هر جلسه به پرسش و پاسخ -
 اختصاص داده می شود . نقد آنها ائل ومس دانشجویان  و نیز حل
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 ماژیک،  وایت بورد، دیتا پروژکتور  وسایل آموزشی :
 

 سنجش و ارزشیابی 

 سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

 درصد 10  یفتکالارائه 

 درصد  30  یان ترممآزمون 

 درصد  60  آزمون پایان ترم

 
 

 دانشجو:مقررات کالس و انتظارات از 

 

 حضور فعال داشته باشد. ینظردر جلسات   -

 .شود یسجلسه تدر هردر  یدکه با یمطالب یشاپیشجلسه قبل و مطالعه پ یفبه همراه داشتن تکال  -

 مشارکت فعال داشته باشد. یگروه یدر بحث ها -

 .شرکت در بحث های علمی فضای مجازی             -
 

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

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 

 

 : یآمار حیاتي م امات  برنامه درس بیو ترت ارائه یجاول زمان بنا

 8-10روز و ساعت جلسه : شنبه  

 مدرس موضوع هر جلسه ساعت جلسه
 یبصر یسمع یلوسا

 یازمورد ن

 برد یتوا -پروژکتور ساالریدکتر  مفاهیم  و تعاریف اولیه آمار 8-10 1

 برد یتوا -پروژکتور ساالریدکتر  آماریطبقه بندی داده های مراحل  8-10 2

 برد یتوا -ورپروژکت ساالریدکتر  داده ها)توصیف عددی( خال صه کردن  8-10 3

 برد یتوا -پروژکتور ساالریدکتر  نوع متغیر(برحسب  )رسم نمودار داده هاگرافیکی  نمایش 8-10 4

 برد یتوا -پروژکتور ساالریدکتر  احتمال و قوانین آن 8-10 5

 برد یتوا -پروژکتور ساالریدکتر  متغیر های تصادفی گسسته 8-10 6

 برد یتوا -پروژکتور ساالریکتر د متغیر های تصادفی پیوسته 8-10 7

 برد یتوا -پروژکتور ساالریدکتر  یآمار یبا اصول آزمون فرضیه ها ییآشنا 8-10 8

 برد یتوا -پروژکتور ساالریدکتر  SPSSنرم افزار   یریبکارگ یبا اصول کل ییآشنا 8-10 9

 


