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پس از اتمام این درس دانشجو قادر خواهد بود که داده هاي مربوط به یک طرح تحقیقاتی را وارد کرده و تجزیه و تحلیل  شرح درس:
  نمایند و بر اساس آن نتایج را گذارش نمایند.

  می باشد. SPSSبدست آوردن توانائی کار با نرم افزار هدف کلی این درس   :کلی هدف

  :اهداف رفتاري

 دانشجو پس از گذراندن این واحد باید : 

 و نحوه ورود اطالعات به نرم افزار آشنا شده و توانائی استفاده از آنها را بیابد. Variable viewو  Data viewبا پنجره هاي  -1

 داده هاي موجود را پاالیش نماید.بتواند  -2

 با منوهاي موجود در نرم افزار آشنا شده و بتواند از آنها استفاده نماید. -3

 با آنالیزهاي توصیفی آشنا شده و بتواند این کار در مورد داده هاي خود انجام دهد -4

 با جداول فراوانی و توافقی آشنا شده باشد -5

 شد براي داده هاي خود نمودارهاي مختلف را ترسیم نماید. با نمودارهاي آماري آشنا شده و قادر با - 6

  و حدود اطمینان به اجمال آشنا شده و کاربرد آنها را درك کند و بتواند آن را تفسیر کند. p valueبا آزمون هاي آماري و  - 7

  تدریس:  روش

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

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

  نمره 3نمره                       آزمون میان ترم:  15نمره                     آزمون پایان ترم:  2پرسش و پاسخ در هرجلسه: 

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

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 می کیرد.
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