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 جاندانشکده علوم پزشکی سیر ورهاختار طرح دس

 
 
 

 (Lesson Plan)دوره طرح 
 

 1399 ماه  تاريخ ارائه درس: بهمن 1399-1400سال تحصيلي:   

 محمد مقدسي اميری نام مدرس:  هوشبری مقطع/رشته: کارشناسي پيوسته  

 35 تعداد دانشجو: واحد  1  /  زيستيآمار نام درس )واحد(: 

 13/  و نيم  يک ساعتمدت کالس/تعداد جلسات :  دوم   ترم:
 

 درس:  منابع 

 های بهداشتي، دکتر کاظم محمد های آماری و شاخصروش

 کامپيوترقلم نوری،   : امکانات آموزشي
 

 :  مطالب درسکلي رئوس 

 پزشکي _اهميت آمار در مسائل زيست تعريف و 

 گيری های اندازهانواع مشاهدات و مقياسآوری اطالعات،  های جمع روش
 رسم جداول توزيع فراواني و نمودارها 

 های مرکزی شامل ميانگين، ميانه و نما سبه شاخصمحا

 های پراکندگي شامل دامنه تغييرات، واريانس، انحراف معيار و ضريب تغييرات محاسبه شاخص
 آشنايي با مفاهيم احتمال و کاربرد قضايای آن در مسائل زيستي 

 آشنايي با توزيع های احتمال ) دو جمله ای و پواسن( 

 ن  توزيع نرمال و کاربرد آ
 های نوع اول و دوم تعاريف آزمون فرض و خطا

 های آماری آشنايي با انواع آزمون

 مفهوم همبستگي بين دو صفت 
 های مهم بهداشتيمحاسبه شاخص

 های آمار زيستيروشکليات و  آشنايي دانشجويان با  :  هدف کلي درس
 

 سخنراني   :روش آموزش

 )کالس آنالين( اجرای درس: شيوه

 درس قبل  و مرور مقدمه ▪

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 و جمع بندی بخش دوم درس  ▪

 دقيقه      10   مدت زمان :   

 دقيقه      45مدت زمان :    

 دقيقه     5   مدت زمان :   

 دقيقه     30مدت زمان :    

 

 ی ارزشيابي نحوه
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 لدرصد نمره ک  15               حضور مستمر در کالس ، کوئيز و تمرين 
 درصد نمره کل 35      و امتحان ميان ترم            ارزشيابي طول ترم

 درصد نمره کل 50                                         امتحان پايان ترم         
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 ف اهدا عنوان جلسه/رئوس مطالب  جلسات  تاريخ برگزاری

 جلسه اول
   پزشکي_تعريف و اهميت آمار در مسائل زيست

 گيری های اندازه انواع متغيرها و مقياس
 آوری اطالعات های جمع روش

حياتي و کاربرد   آمارآشنايي کلي با رشته 
 آن 

 های آماری رسم و تفسير جداول و نمودار بندی و نمايش اطالعات بصورت جداول و نمودار طبقه جلسه دوم 

 پراکندگي  مرکزی وهای شاخص جلسه سوم 
سازی و  های خالصه محاسبه شاخص

 تفسير آنها 
 

های توصيفي از روی محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگي در جداول فراواني شاخص جلسه چهارم 
 جداول فراواني 

 پنجمجلسه 
 تعاريف و کليات احتمال  

 قوانين احتماالت 
آشنايي با کليات احتمال و کاربرد مسائل  

 آن در مسائل زيستي 

 ششم جلسه 

 
 سته و پيوستهتعريف متغير تصادفي گس 
 ای و پواسن( توزيع احتماالت )دوجمله 

تعريف انواع توزيع احتماالت و استفاده از  
 آنها در محاسبه احتماالت زيستي 

 جلسه هفتم 

 پزشکي -توزيع نرمال و کاربرد آن در مسائل زيست 
آشنايي با توزيع نرمال و کار با جدول 

 توزيع نرمال استاندارد 

 جلسه هشتم
 گيری نه های نموتوزيع

 قضيه حد مرکزی 
 ای ميانگين و نسبت ای و فاصلهبرآورد نقطه 

های نمونه و کاربرد  آشنايي با مفهوم توزيع
 قضيه حد مرکزی 

 و تفسير فاصله اطمينان 

 نهم جلسه 
 تعاريف آزمون فرض و خطا 

 ( 1آزمون فرض ميانگين ) 

آشنايي با مفهوم آزمون فرضيه و انواع آن،  
 توان آزمونخطای نوع اول و دوم و 

 آشنايي با آزمون فرض ميانگين

 ( 2) آزمون فرض ميانگين  دهم جلسه 
آشنايي با آزمون فرض ميانگين و توزيع  

 استيودنت -تي

 آزمون فرض نسبت يازدهم  جلسه
آشنايي با آزمون نسبت و کاربرد آن در  
مسائل باليني، بيان فرضيات آزمون و  

 قاعده تصميم گيری 
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 و محاسبه ضريب همبستگيهمبستگي  جلسه دوازدهم 
آشنايي با مفهوم همبستگي و نحوه 

 محاسبه آن 

 های مهم بهداشتيمحاسبه شاخص سيزدهم  جلسه
های بهداشتي و  آشنايي با برخي شاخص

 ها نحوه محاسبه آن

 


