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 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

                                         حیاتیآمارعنوان درس :      

 )نظری(  2تعدادواحد:ارشد اموزش بهداشت کارشناسی  مخاطبان:

 11-12 چهارشنبه اعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:س

            14-16شنبه ها ساعت دو،  96-95 اولنیمسال زمان ارائه درس:   

 دکتر افشین الماسی مدرس:

 ندارد درس و پیش نیاز:

 

 هدف کلی درس :

دانش و مهارت کسب  فراهم آوردن فرصت یادگیری بمنظور

با توجه به وظایف حرفه ای پیش بینی شده برای این 

جهت تجزیه و تحلیل یافته های پژوهشی این در  مقطع

 .دانشجویان 

 

 ت هر جلسه یک هدف(اهداف کلی جلسات : )جه

آزمون فرضیه، آزموون تسوواوی آشنایی با مرور مفاهیم اساسی  .1

 میانگین و نسبت با یک عدد ثابت

 زمون میانگین و نسبت در دو جامعه مستقلآ مرور .2

  جامعه وابسته دو در زمون اختالف میانگینآ مرور .3

 آنالیز واریانس یکطرفهآشنایی با  .4

 مقایسات ساده و چندگانه آشنایی با  .5

آنالیز واریانس دو طرفه بدون تکرار)طرح بلوکهوای کوامال  .6

 تصادفی(

 .)طرح فاکتوریل( آنالیز واریانس دو طرفه با تکرار .7

 آنالیز همبستگی .8

 انالیز رگرسیون خطی .9

 آشنایی با آزمون تطابق نمونه با توزیع احتمال نظری .10

های کیفی در جوامع مسوتقل ارتباط متغیر آشنایی با آزمون .11

 و یا وابسته

 مک نمارآزمون دقیق فیشر و آشنایی با  .12

 آشنایی با آزمونهای ساده غیر پارامتری .13

 استاندارد کردن شاخصهاآشنایی با  .14

 آشنایی با هنجاریابی ابزار  .15

معرفی کاربرد آزمونها و مدلهای اماری در مطالعات تغییر  .16

 (1)در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت رفتار

ماری در مطالعات تغییر معرفی کاربرد آزمونها و مدلهای ا .17

 (2) سالمت یدر آموزش بهداشت و ارتقا رفتار
 

 

 :اولهدف کلی جلسه 

 یآزمون تساو ه،یبا آزمون فرض ییآشنا یاساس میمرور مفاه .1

 عدد ثابت کیو نسبت با  نیانگیم

 :اول اهداف ویژه جلسه

 و توان آزمون هیبا مفهوم آزمون فرض ییآشنا -1

 با عدد ثابت نیانگیم کی یوبا آزمون تسا ییآشنا -2

 نسبت با عدد ثابت کی یبا آزمون تساو ییآشنا -3

 :در پایان دانشجو قادر باشد
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 .دینما ریو تفس هیرا ته یداده مرتبط ایمقاله و  -1-1
 

 :دومهدف کلی جلسه 

 و نسبت در دو جامعه مستقل نیانگیمرور آزمون م .2

 :دوم اهداف ویژه جلسه

 و جامعه مستقلبا مفهوم د ییآشنا -1

 نیانگیدو م نیب یآمار سهیمقا تیدرک اهم -2

 دو نسبت نیب یآمار سهیمقا تیدرک اهم -3

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .دینما ریو تفس هیرا ته یداده مرتبط ایمقاله و  -1-2

 

 

 :مسوهدف کلی جلسه 

 در دو جامعه وابسته  نیانگیمرور آزمون اختالف م.3

 :موس اهداف ویژه جلسه

 با مفهوم جوامع وابسته ییآشنا -1

وامع جدر  نیانگیو نحوه انجام آزمون اختالف دو م تیدرک اهم -2

 وابسته

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .دینما ریو تفس هیرا ته یداده مرتبط ایمقاله و  -1-3

 

 

 :چهارمدف کلی جلسه ه

 کطرفهی انسیوار زیآنال.4 

 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 کطرفهی انسیوار زیآنالنحوه انجام و پیش فرضها در ایی با آشن -1

 ارائه مثال و آشنایی با نحوه تفسیر نتایج  -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را تهیه و تفسیر نماید. مرتبطیمقاله و یا داده  -4-1
 

 :مپنجهدف کلی جلسه 

 ساده و چندگانه  ساتیمقا .5 

 :مپنجاهداف ویژه جلسه 

 ابرخی از انواع مقایسات پسین و ویژگیهای آنهبا  آشنایی -1

 نحوه انجام مقایسات پسین آشنایی با  -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مقاله و یا داده مرتبطی را تهیه و تفسیر نماید. -1-5

 

 :مششهدف کلی جلسه 

کامال  یدو طرفه بدون تکرار)طرح بلوکها انسیوار زیآنال .6

 (یتصادف
 :مششجلسه اهداف ویژه 

س دو طرفه نحوه مدلبندی و پیش فرضهای آنالیز واریانآشنایی با  -1

 بدون تکرار

 نحوه استخراج نتایج و تفسیر آنهاآشنایی با  -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مقاله و یا داده مرتبطی را تهیه و تفسیر نماید. -1-6

 
 

 :مهفتهدف کلی جلسه 

 (لیتکرار )طرح فاکتوردو طرفه با  انسیوار زیآنال .7

 :مهفت اهداف ویژه جلسه

دو طرفه  انسیوار زیآنال یفرضها شیو پ یبا نحوه مدلبند ییآشنا -1
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 بدون تکرار

 آنها ریو تفس جیبا نحوه استخراج نتا ییآشنا -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مقاله و یا داده مرتبطی را تهیه و تفسیر نماید. -1-7

 
 

 :متهشهدف کلی جلسه 

 یهمبستگ زیآنال .8

 :مهشت اهداف ویژه جلسه

 همبستگی و انواع آن مفهوم آشنایی با  -1

 محاسبه ضرایب همبستگینحوه آشنایی با  -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .دینما ریو تفس هیرا ته یداده مرتبط ایمقاله و  -1-8

 

 :منههدف کلی جلسه 

 یخط ونیرگرس زیانال .9

 :منه اهداف ویژه جلسه

 د ضرایبورآشنایی با مفهوم رگرسیون خطی ساده و برآ -1

 د ضرایبورآشنایی با مفهوم رگرسیون خطی چندگانه و برآ -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .دینما ریو تفس هیرا ته یداده مرتبط ایمقاله و  -1-9

 

 

 

 

 
 

 :مدههدف کلی جلسه 

 یتمال نظراح عیبا آزمون تطابق نمونه با توز ییآشنا .10

 :مده اهداف ویژه جلسه

 فپیش فرضهای آزمون کولموگروف اسمیرنآشنایی با  -1

 انجام عملی بررسی تطبیق نمونه با توزیع نظری -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .دیانم ریو تفس هیرا ته یداده مرتبط ایمقاله و  -1-10

 

 :دهمیازهدف کلی جلسه 

ی کیفی در جوامع مستقل و یا هاارتباط متغیر آشنایی با آزمون

 وابسته

 :دهمیاز اهداف ویژه جلسه

و )درک اهمیت و نحوه انجام آزمون ارتباط دو متغیر اسمی   -1

 (یا رتبه ای 

رک اهمیت و نحوه انجام آزمون اختالف دونسبت در جوامع د -2

 وابسته

 آشنایی با ضریب توافق فی ، کرامر و... -3

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 ریستف نتایج راو هیرا ته یداده مرتبط ایمقاله و  -1-11

 .دینما

 

 

 :دهمدوازهدف کلی جلسه 

 و مک نمار شریف قیبا آزمون دق ییآشنا .12

 :دهمدواز اهداف ویژه جلسه

 شریف قیآزمون دقآشنایی با  -1
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 مک نمار آشنایی با  -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .دیانم ریرا تفس جیونتا هیرا ته یداده مرتبط ایمقاله و  -12-1

 

 

 

 :همسیزدهدف کلی جلسه 

 یپارامتر ریساده غ یبا آزمونها ییآشنا .13

 :همسیزد اهداف ویژه جلسه

 ایجآزمونهای مقایسه دو نمونه مستقل و تفسیر نتبا  آشنایی -1

 ریو تفس وابستهدو نمونه  سهیمقا یبا آزمونها ییآشنا -2

 جینتا

 رینمونه مستقل و تفس چند سهیمقا یهابا آزمون ییآشنا -3

 جینتا

 زمون ککران و فریدمنآآشنایی با نحوه انجام  -4

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 ریرا تفس جیونتا هیرا ته یداده مرتبط ایمقاله و  -1-13

  .دینما

 :چهاردهمهدف کلی جلسه 

 با استاندارد کردن شاخصها ییآشنا .14

 :چهاردهم اهداف ویژه جلسه

 مبه روش مستقی استاندارد کردن شاخصهاآشنایی با  -1

  میمستقغیر با استاندارد کردن شاخصها به روش  ییآشنا -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 . دینما ریرا تفس جیونتا هیرا ته یداده مرتبط ایمقاله و  -1-14

 

 :پانزدهمهدف کلی جلسه 

 ابزار  یابیبا هنجار ییآشنا .15

 :پانزدهم جلسه اهداف ویژه

 نآمفهوم روایی ابزار و انواع روشهای آشنایی با  -1

 آن یابزار و انواع روشها پایاییبا مفهوم  ییآشنا -2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 . دینما ریرا تفس جیونتا هیرا ته یداده مرتبط ایمقاله و  -1-15

 

 :انزدهمشهدف کلی جلسه 

 رییدر مطالعات تغ یامار یهاکاربرد آزمونها و مدل یمعرف .16

 (1سالمت) یرفتار در آموزش بهداشت و ارتقا

 :انزدهمش اهداف ویژه جلسه

توسط دانشجو در خصوص مباحث   )شامل مقاله و..(ارائه مثال -1

 انتخابی 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

موارد اشاره شده را انجام و نتایج عملی  در قالب یک پروژه  -1-16

 نماید.را تفسیر 

 

 :هفدهمهدف کلی جلسه 

 رییدر مطالعات تغ یامار یکاربرد آزمونها و مدلها یمعرف .17

 (2سالمت ) یرفتار در آموزش بهداشت و ارتقا

 :هفدهم اهداف ویژه جلسه

توسط دانشجو در خصوص مباحث  )شامل مقاله و..(ارائه مثال -1

  یانتخاب

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 جیموارد اشاره شده را انجام و نتا یپروژه  عمل کیدر قالب   -1-17
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 .دینما ریرا تفس

 منابع:

 یهامحمد ک، ملک افضلی ح، نهاپتیان و. روشهای آماری و شاخص -1

 بهداشتی. انتشارات بنیاد. آخرین چاپ.

دانیل وو. اصول و روشهای آموار زیسوتی. ترجموه دکتور سوید  -2

 چاپ نهم. .1368محمدتقی آیت الهی. انتشارات امیرکبیر 

 یوزانگ، روحیحقوان یود. ترجمه حمیستیروزنر ب. اصول آمار ز -3

 . انتشارات گواهان. آخرین چاپ.یدیجمش

4- Wheater CP, Cook PA. Using Statistics to Understand the Environment, 
Routledge, London &New York 2003. 
5- Daniel WW. Biostatistics: A foundation for analysis in the health science. John 
Wiley & Sons 1995. 

 

 روش تدریس:

 با ارائه پاورپوینتو یا سخنرانی  -1

 onlineاستفاده از دیتا و اینترنت  -2

 حل تمرین -3

 پرسش و پاسخ -4
 

 وسایل آموزشی :

 

 کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت بورد و ماژیک

 

 

 سنجش و ارزشیابی

حسب  سهم از نمره کل)بر روش آزمون

 درصد(

 ساعت تاریخ

حل  +کوئیز

تمرینات 

 کالسی

  بطور مستمر 25 تشریحی

ارائه 

 های کالسی

و  16 اتجلس 25 شفاهی

 درس ام 17

 

آزمون 

 پایان ترم

  - 50 تشریحی

 حضور فعال

در  و منظم

 کالس

  ارفاقی )دو نمره( -

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 سموقع سر کال و به نظمحضور م -1

عدم استفاده از موبایل در کالس)خاموش نمودن  -2

 آن(

 مشارکت فعال در مباحث درسی -3

 تهیه و ارائه پروژه -4
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 نام و امضای مدیر گروه:           نام و امضای مدرس: 

                              انیدکتر هاشم                  یالماس نیدکتر افش

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول 

 حسینیهیوا دکتر 

 

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   
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 )ارشد آموزش بهداشت(حیاتیآمار جدول زمانبندی درس

 14-16شنبه ها ساعت دو روز و ساعت جلسه :

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 22/6/95 

بووا  آشووناییموورور مفوواهیم اساسووی 

آزمووون فرضوویه، آزمووون تسوواوی 

 میانگین و نسبت با یک عدد ثابت

 

دکتر  

 الماسی

2 29/6/ 
زمون میوانگین و نسوبت آ مرور

 در دو جامعه مستقل
دکتر  

 الماسی

3 5/7/ 
 دو در زمون اختالف میانگینآ مرور

  جامعه وابسته

دکتر  

 الماسی

4 12/7/ 
آشوونایی بووا آنووالیز واریووانس 

 یکطرفه
دکتر  

 اسیالم

5 19/7/ 
آشوونایی بووا مقایسووات سوواده و 

 چندگانه 
دکتر  

 الماسی

6 26/7/ 
آنالیز واریوانس دو طرفوه بودون 

 تکرار)طرح بلوکهای کامال تصادفی(
دکتر  

 الماسی

7 3/8/ 
آنووالیز واریووانس دو طرفووه بووا 

 )طرح فاکتوریل( تکرار
دکتر  

 الماسی

8 10/8/ 
 آنالیز همبستگی

 
دکتر  

 الماسی

9 17/8/ 
 آشنایی با آنالیز رگرسیون خطی

 
دکتر  

 الماسی

10 24/8/ 
آشنایی با آزمون تطوابق نمونوه بوا 

 توزیع احتمال نظری
دکتر  

 الماسی

11 1/9/ 
ارتبووواط  آشووونایی بوووا آزموووون

های کیفی در جوامع مستقل و متغیر

 یا وابسته

دکتر  

 الماسی

12 8/9/ 
آزمون دقیق فیشر و مک آشنایی با 

 نمار
دکتر  

 اسیالم

13 15/9/ 
آشنایی با آزمونهوای سواده غیور 

 پارامتری
دکتر  

 الماسی

14 22/9/ 
اسووتاندارد کووردن آشوونایی بووا 

 شاخصها

دکتر  

 الماسی

15 

 
29/9/ 

 آشنایی با هنجاریابی ابزار 

 
دکتر  

 الماسی

16 6/10/ 

معرفی کاربرد آزمونها و مودلهای 

اماری در مطالعات تغییور رفتوار 

و ارتقوووای در آمووووزش بهداشوووت 

 (1سالمت)

دکتر  

 الماسی

17 13/10/ 

معرفی کاربرد آزمونها و مودلهای 

 اماری در مطالعات تغییور رفتوار
 سوالمت یدر آموزش بهداشت و ارتقا

(2) 

دکتر  

 الماسی

 +دانشجویان

 

 

 


