
  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی  
آباد کتولدانشکده علوم پزشکی واحد علی     

  طرح درس نظري 

        عملیواحد  1 -نظري واحد 1 تعداد واحد:               پیوسته مقطع: کارشناسی  97ورودي: رشته: بهداشت عمومی                2 حیاتی آمارعنوان درس: 
          26/8/98: پایان کالس         23/6/98شروع کالس:            1 حیاتی آمارپیش نیاز:                 98- 99 اولنیمسال:                                 06کددرس:

         روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی                 نفر 30 عداد:ت                  8- 11ساعت کالس:                      یکشنبهروزکالس:          )8:30(24/10/98امتحان:  
 دکتر نادرخانی مدرس:          علوم پزشکی                     محل اجرا: دانشکده                  رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور      

  درس: شرح

و...)،  HSRآوري داده هاي پژوهشی در با توجه به وظایف حرفه اي پیش بینی شده براي این رشته (تحلیل وضعیت موجود، ارتقاي شاخص هاي بهداشتی، جمع 
  الزم است دانش آموختگان این رشته با مفاهیم ضروري آماري به شرح سرفصل دروس، آشنا شوند.

   :کلی هدف

  ون هاي ساده آماريد میانگین و نسبت در جامعه و آزمآشنایی با مفاهیم احتمال، نمونه گیري، برآور

  :اهداف رفتاري

  دانشجو مفهوم احتمال را بیان می کند.

 نرمال را توضیح می دهد. توزیع و پوآسون اي جمله دو توزیعدانشجو 

  اي را می شناسد. خوشه و منظم طبقاتی، و ساده تصادفی گیري نمونه تکنیک گیري، نمونه سرشماري دانشجو مفهوم

  را بیان می کند. )مرکزي حد قضیه( دانشجو بیان

  نسبت را می داند. و میانگین اعتماد حدود برآورد دانشجو

  ثابت را آموخته است. عدد یک با نسبت و میانگین تساوي آزمون فرضیه، آزمون دانشجو مفهوم

  مستقل را آموخته است. جامعه دو در نسبت و میانگین دانشجو آزمون

  وابسته را بیان می کند. جامعه دو در میانگین اختالف دانشجو آزمون

  دهد.کیفی را توضیح می  و کمی صفت دو بین دانشجو همبستگی

  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و کامپیوتر بر حسب نیاز  -اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  تدریس خواهد شد.

و شرکت فعال در بحث داشته باشند و همچنین در رابطه با موضوع در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده 
  درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  



  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی  
آباد کتولدانشکده علوم پزشکی واحد علی     

  روش ارزشیابی دانشجو:

                       نمره   10: کتبیآزمون                                  نمره  7: عملیآزمون نمره                   3حل تمرینات توسط دانشجو در کالس: 

  روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید. 5حداکثر 

  ی کیرد.تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج آن در اختیار مسئول درس قرار م

  ها و قوانین درس:سیاست 

  رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.

  منابع:

  د، آخرین انتشاري بهداشتی بهداشتی، دکتر کاظم محمروش هاي آماري و شاخص ها

  تاریخ برگزاري جلسات:

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
 دکتر نادرخانی  یادآوري مطالب آمار حیاتی مقدماتی + واحد عملی                        8- 11  24/6/98  1

تعریف احتمال و بیان مفهوم آن با ذکر چند مثال ساده (احتمال حاصل جمع و حاصل   8- 11  31/6/98  2
  ضرب و شرطی) + واحد عملی

 دکتر نادرخانی

3  7/7/98  11 -8 توزیع نرمال( بیان خصوصیات توزیع و استفاده از آن در  توزیع دو جمله اي پوآسون و 
  مسائل پزشکی) + واحد عملی

 دکتر نادرخانی

4  14/7/98  11 -8 مفهوم سرشماري نمونه گیري، تکنیک نمونه گیري تصادفی ساده و طبقاتی، منظم و  
 خوشه اي+ واحد عملی

 دکتر نادرخانی

5  21/7/98  11 -8  دکتر نادرخانی حدود اعتماد میانگین و نسبت+ واحد عملی بیان (قضیه حد مرکزي)، برآورد 

6  28/7/98  11 -8  دکتر نادرخانی مفهوم آزمون فرضیه، آزمون تساوي میانگین و نسبت با یک عدد ثابت+ واحد عملی 

7  12/8/98  11 -8  دکتر نادرخانی  آزمون میانگین و نسبت در دو جامعه مستقل+ واحد عملی 

8  19/8/98  11 -8  دکتر نادرخانی  اختالف میانگین در دو جامعه وابسته+ واحد عملی آزمون 
9  26/8/98  11 -8  دکتر نادرخانی  همبستگی بین دو صفت کمی و کیفی+ واحد عملی 

 


