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  علی آباد کتول واحد اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز - علوم پزشکی معاونت

  طرح درس نظري 

              سیستم اطالع رسانی پزشکیپیش نیاز:        96-97نیمسال: اول      مقطع: کارشناسی          هوشبريرشته:       واحد نظري 1تعداد واحد:           آمار زیستیعنوان درس: 
  4/11/97تاریخ امتحان:        نفر20تعداد:   2/7/96پایان کالس:                     2/7/96تاریخ شروع کالس:     13-14ساعت کالس: شنبه      روزکالس: یک         12کددرس:
 نادرخانی دکتر خانم مدرس:       علوم پزشکی محل اجرا: دانشکده   رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور          روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی    11ساعت 

  مفاهیم آماري و کاربرد آن در علوم پزشکی آشنا شود. با دانشجویان تمرین و آشنایی هدف با درس این :کلی هدف

  تکالیف  حیطه   ارزیابی  وسایل موردنیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري  جلسه  تاریخ
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  اهمیت ان در علوم پزشکی اشنا شوددانشجو تعریف آمار و   1  1/7/97
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجوي با امار توصیفی  و انواع جداول نمودار آشنا شود.  2  8/7/97
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  توزیع تجمعی آشنا شود.دانشجوبا مفهوم ومحاسبه   3  15/7/97
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  .شود آشنا مرکزي هاي شاخص انواع با دانشجو  4  22/7/97
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  .شود آشنا پراکندگی هاي شاخص انواع با دانشجو  5  1/7/97
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجو با مفهوم و روش هاي احتمال آشنا شود.  6  29/7/97

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پاسخپرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجو با توزیع نرمال آشنا شود.  7  6/8/97
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجو با آمار پارامتریک آشنا شود.  8  13/8/97
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجو با روش هاي امار نان پارامتریک آشنا شود.  9  20/8/97

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجو با تست هاي همبستگی و رگرسیون آشنا شود.  10  27/8/97
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجو با انواع روش هاي نمونه گیري آشنا شود  11  4/9/97

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  خطاي توع اول، دوم و توان آزمون آشنا شود.دانشجو با   12  11/9/97
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجو شاخص هاي بهداشتی را بیاموزد.  13  18/9/97
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  مقاالت آشنا شود. دانشجو با کاربرد تست هاي اماري در  14  25/9/97
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجو با کاربرد تست هاي اماري در مقاالت آشنا شود.  15  2/10/97
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  ارائه تکالیف  16  9/10/97
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  جمع بندي مفاهیم  17  16/10/97

  روش ارزشیابی دانشجو
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