
 

  بسمه تعالی
  EDO–دانشکده پزشکی   –دانشگاه علوم پزشکی سمنان 
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     5: ترم   )دکتراي حرفه اي(پزشکی  :رشته و مقطع تحصیلی   تئوري           1 :واحد  تعداد کل   کالس: عرصه آموزشی   آمارپزشکی :موضوع درس 

  افزار با نرم و نمودارها لتوانایی دانشجو در جمع آوري و خالصه کردن داده ها به وسیله جداو -1 :هدف کلی درس 
  فاطمه پاك نظردکتر  :تدوین کننده   )فواصل اطمینان و آزمون هاي فرض آماري رایج در مقاالت پزشکی ( آشنایی دانشجو با استنباط آماري - 2                             

  ارزشیابی و فعالیتهاي تکمیلی  نحوه ارائه درس، رسانه و وسیله  حیطه  )دانشجو در پایان هر جلسه قادر خواهد بود: (هدف رفتاري هر جلسه درس   رئوس مطالب  تاریخ  جلسه

/13/7  اول
98  

تعریف آمار، آمار توصیفی 
و استنباطی، متغیرها و 

   مقیاس هاي اندازه گیري
  SPSSمعرفی نرم افزار 

طبقه بندي داده ها به وسیله 
 جداول و نمودارها

  .ارائه دهدتعریف دقیقی از آمار، آمار توصیفی و آمار استنباطی 
دو مفهوم جامعه و نمونه را از هم تفکیک نموده تا در تحقیقات به آن ها توجه 

  .کنند
مفهوم متغیر و انواع آن را درك نموده و انواع مقیاس هاي موجود را در 

  .مطالعات مختلف تمیز داده و به کار ببندد
این کار روش هاي خالصه و سازماندهی کردن داده ها را بکار ببندد و اهمیت 

  .را درك نماید
  .را معرفی و کاربرد هاي کلی آنرا بیان کند SPSSنرم افزار 

  

  دانشی
  نگرشی
  رفتاري

به چالش کشیدن اطالعات -سخنرانی
 قبلی دانشجویان با ایجاد بحث گروهی

 کامپیوتر و استفاده از

آموزش مقدمات  -پرسش و پاسخ
  اولیه نرم افزار

ساخت سناریویی مجازي و ورود 
  ه هاي آن به نرم افزارداد

  

/20/7  دوم
98 

توصیف عددي نتیجه 
شاخص هاي ( مشاهدات

و ) مکانی و پراکندگی
 آموزش نرم افزاري آن ها

  .شاخص هاي مختلف مرکزي  را براي توصیف داده ها محاسبه و تفسیر نماید
شاخص هاي مختلف پراکندگی  را براي توصیف داده ها محاسبه و تفسیر 

  .نماید
  .در نرم افزار   Descriptive Statisticsسمت هاي مختلف انجام ق

  دانشی
  نگرشی
  رفتاري

وایت بورد و  -اسالید-سخنرانی
 کامپیوتر

بکار  -حل مسئله -پرسش و پاسخ
  بردن نرم افزار در حل مسائل

  

  سوم

4/8/
98 

مفهوم احتمال وبیان قوانین 
  ساده آن

توزیع دوجمله اي و توزیع 
در  پواسون و کاربرد آن ها

 علوم پزشکی

  .تعاریف و اصطالحات اولیه مربوط به احتمال را بیان نماید
  .قوانین ساده احتمال از قبیل جمع، ضرب را بیان کند و در مسایل به کار ببندد

  . توزیع هاي احتمال خاص به ویژه در حالت گسسته را بشناسد
  .توزیع دوجمله اي را بشناسد و در مسائل مربوطه بکار گیرد

  .توزیع پواسون آشنا گردد و مسائل مرتبط را حل کندبا 

  دانشی
  نگرشی
  رفتاري

 وایت بورد  -اسالید-سخنرانی
بکار  -حل مسئله -پرسش و پاسخ

  بردن نرم افزار در حل مسائل
  



 

/11/8  چهارم
98 

توزیع نرمال و کاربردهاي 
  آن در علوم پزشکی

کاربرد نرم افزار در چک 
 کردن نرمالیتی داده ها

 .احتمال خاص پیوسته را بشناسد توزیع

 .توزیع نرمال را بشناسد و مسایل مربوطه را حل نماید

توزیع نرمال استاندارد را درك کرده و مقادیر احتمال متناظر را از جدول 
  .مربوطه بخواند

  .طریقه استاندارد کردن متغیرهایی با توزیع هاي نرمال را پیاده نماید
  .را با استفاده از نرم افزار پیاده نماید آزمون هاي مربوط به نرمالیتی

  دانشی
  نگرشی
  رفتاري

وایت بورد و  -اسالید-سخنرانی
 کامپیوتر

بکار  -حل مسئله -پرسش و پاسخ
  بردن نرم افزار در حل مسائل

  

/18/8  پنجم
98 

نمونه گیري و تکنیک هاي 
  ساده آن

توزیع میانگین و نسبت  
به همراه بیان قضیه ( نمونه 

 )حد مرکزي

 .مفهوم نمونه گیري احتمالی و غیر احتمالی را بداند

مفهوم و ضرورت طبقه بندي یک جامعه را درك کرده و روش نمونه گیري 
 .طبقه اي را بداند

 .روش نمونه گیري خوشه اي  و کاربردهاي آن را بداند

  .با روش نمونه گیري منظم و کاربردهاي آن آشنا شود
  .ي و کاربردهاي آن آشنا گرددبا روش نمونه گیري چند مرحله ا

 .با مفهوم جامعه آماري و پارامترهاي جامعه آشنا  گردد

  .مفهوم قضیه حد مرکزي  و توزیع نمونه اي میانگین و نسبت را بداند
  

  دانشی
  نگرشی
  رفتاري

 وایت بورد -اسالید-سخنرانی
بکار  -حل مسئله -پرسش و پاسخ

  بردن نرم افزار در حل مسائل
  

/25/8  ششم
98 

  مفاهیم آزمون فرض آماري
فاصله اطمینان میانگین و 

 نسبت جامعه

  .فرضیه هاي صفر و جایگزین را تعریف نماید
  .آزمون آماري را تعریف و براي آن مثال هایی ذکر نماید

  .مفهوم و اهمیت خطاهاي نوع اول و دوم را بیان نماید
  .مفهوم توان آزمون را درك نماید

اصله اي در کنار برآوردهاي نقطه اي را توضیح لزوم تعریف برآورد هاي ف
  .دهد

  .فاصله اطمینان میانگین یک جامعه را محاسبه نماید
  .فاصله اطمینان نسبت یک جامعه را محاسبه نماید

 
 
  

  دانشی
  نگرشی
  رفتاري

 وایت بورد -اسالید-سخنرانی
بکار  -حل مسئله -پرسش و پاسخ

  بردن نرم افزار در حل مسائل
  



 

  هفتم

2/9/
98 

آشنایی با آزمون فرض 
براي مقایسه میانگین در دو 

  جامعه مستقل و وابسته 
 کاربرد نرم افزار در آن ها

توانایی انجام آزمون فرض براي مقایسه میانگین در دو جامعه مستقل را داشته 
  .باشد

  .تفاوت بین جوامع مستقل و وابسته را بدانند
ین در دو جامعه وابسته را داشته توانایی انجام آزمون فرض براي مقایسه میانگ

  .باشد
طریقه گزارش صحیح نتایج آزمون هاي انجام شده را در قالب مقاالت و 

  .گزارش هاي پزشکی بداند

  دانشی
  نگرشی
  رفتاري

و  وایت بورد -اسالید-سخنرانی
 کامپیوتر

بکار  -حل مسئله -پرسش و پاسخ
  بردن نرم افزار در حل مسائل

  

  هشتم

9/9/
98 

ا آزمون کاي دو و آشنایی ب
  مباحث مرتبط

آشنایی با ضرایب 
همبستگی و کاربرد نرم 

 افزار در آن ها

  .مفهوم ارتباط بین متغیرهاي رسته اي را بداند
  .ول آن آشنا باشدابا توزیع کاي دو و طریقه استفاده از جد

طریقه انجام آزمون کاي دو را دانسته و آن .با مفهوم جداول توافقی آشنا باشد
  .ر مسایل مختلف به کار بردرا د

  .مفهوم همبستگی بین متغیرهاي کمی را بداند
  .نمودار پراکندگی بین متغیرهاي کمی را رسم و تفسیر نماید

مفهوم ضریب همبستگی پیرسون را بیان کند و نحوه محاسبه و تفسیر آن را 
  .بگوید

  .رابطه بین نمودار پراکندگی و ضریب همبستگی را درك کند
  .استفاده از نرم افزار براي محاسبه ضریب همبستگی باشدقادر به 

  دانشی
  نگرشی
  رفتاري

وایت بورد و  -اسالید-سخنرانی
 کامپیوتر

بکار  -حل مسئله -پرسش و پاسخ
  بردن نرم افزار در حل مسائل

  

  
  . ي آماري از اهداف این درس استی اصطالحات و مفاهیم رایج و درك مالحظات مرتبط با استنباط هاایفهم مبانی آمار، شناس:  هدف کلی

  .در صورت همزمانی هریک از جلسات با تعطیالت از پیش تعیین نشده، کالس هاي جبرانی برگزار می گردد      :تذکر
 .برگزار خواهد شد پزشکی در سایت کامپیوتر دانشکده SPSSآموزش نرم افزار  جلسات عملی

  .داده می شوداختصاص حل تمرین به  ،جلساتکل یک جلسه هم با هماهنگی خود دانشجویان پس از پایان . ده دقیقه شروع هر جلسه اختصاص به رفع اشکاالت دانشجویان خواهد داشت
  :هایینحوه ارزشیابی از دانشجویان و محاسبه نمره ن

 نمره4  : یانبه دانشجو در طول ترم  محول شده هاي تمرین تحویل خروجی نرم افزار از فعالیت کالسی و -1
 نمره4 :  میان ترم که با هماهنگی قبلی با دانشجویان در ساعتی غیر از ساعات کالس برگزار خواهد شد -2
 نمره 12: آزمون پایان ترم -3
  :  منابع 
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