
 

   
  

  تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاري    دندانپزشکی    پزشکی  دانشکده
  پزشکی  گروه آموزشی 
  پزشکی عمومی  رشته/گرایش

 مقطع تحصیلی
  فراگیران

                               کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی
  دکتراي تخصصی             دکتراي حرفه اي

  آمار پزشکی  عنوان واحد درسی
           کارورزي            کارآموزي              عملی          تئوري  نوع واحد درسی

  17 :  ) ساعت زمان (                           1تعداد واحد :              تعداد واحد/ ساعت
  135  کد درس

  اصول اپیدمیولوژي  پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 
  مدرس / مدرسین 

  مجتبی سلطانی کرمانشاهی

  آمار زیستی  مدرس  رشته تحصیلی
  دکتري تخصصی  مدرس  مقطع تحصیلی

  استادیار  رتبه علمی
 msoltani@semums.ac.ir  پست الکترونیک

  09125285381  شماره تماسآدرس / 

  اهداف کلی
  

  فهم مبانی آمار
  شناسایی اصالحات و مفاهیم رایج

  درك مالحظات مرتبط با استنباطهاي آماري

  (شرح توصیف درس)
در این درس دانشجو با اصول اولیه و زیربنایی آمارحیاتی آشنا می شوند تا بتواند به عنوان پزشک با انجام انواع 

مطالعات انجام شده در یافتن راهکارهاي حفظ و ارتقاي سالمت فرد و جمعیت فعالیت مطالعه و قضاوت در مورد 
  کند.

  اهداف اختصاصی

  آشنایی با توصیف داده ها ، شاخصهاي مرکزي و پراکندگی
  آشنایی با احتمال انواع آن و کاربرد در پزشکی

  آشنایی با توزیع دوجمله اي و پواسون
  آن علوم پزشکیآشنایی با توزیع نرمال و کاربرد 

  آشنایی با برآورد نقطه اي و فاصله اي
  آشنایی با آزمون فرضیه و کاربرد نرم افزارهاي آماري در آن

  آشنایی با تی مستقل و زوجی و کاربرد نرم افزارهاي آماري در آن
  آشنایی با آزمون کاي دو و همبستگی و کاربرد نرم افزارهاي آماري در آن

  حیطه روانی حرکتی  حیطه عاطفی  حیطه شناختی  پیامدهاي یادگیري : 

      
        نمایش عملی       سخنرانی توسط دانشجو     سخنرانی و تدریس توسط استاد

  بنام خدا  

 )Course Planطرح دوره (

  
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

  معاونت آموزشی دانشگاه

  مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی



  روش هاي تدریس

     کارگاه آموزشی  PBL( (یادگیري مبتنی بر حل مسئله       پرسش و پاسخ
   (TBL)یادگیري مبتنی بر تیم            بیمار شبیه سازي شده           بحث گروهی

     آموزش مجازي                      Bedside teaching ایفاي نقش
 Based Learning-Project     یادگیري مبتنی برپروژه     Concept Map نقشه مفهومی  

   سایر ( لطفا قید نمایید ) :

ضوابط آموزشی و 
سیاست هاي  مدیریتی 

  کالس

  خالق دانشجویی ا           امتحانات        تکالیف کالسی         حضور و غیاب 
 سایر:

  منابع اصلی درس : 
  دانیل  ، اصول وروش هاي آمارزیستی ،  ترجمه دکتر آیت الهی، انتشارات امیرکبیر     -1
  روش هاي آماري وشاخص هاي بهداشتی، دکترکاظم محمد وهمکاران                              -2
  مفاهیم و روشهاي آماري ترجمه ابن شهر آشوب -3

  عناوین درس در هر دوره  برنامه
شماره 
  جلسه

  عناوین کلی درس در هر جلسه 
تاریخ 
  ارائه

ساعت 
  ارائه

  روش تدریس
مواد و وسایل 

  آموزشی 
  روش ارزشیابی*

1  

 استنباطی، آمار و توصیفی آمار تفاوت و آمار مفهوم
انواع متغیرها و مقیاس  نمونه جمعیت، جامعه، مفاهیم

ـــاخت جداول فراوانی براي ،  آنها ـــنایی با نحوه س آش
ــا نمودارهــاي  ـــنــایی ب متغیرهــاي کمی و کیفی، آش

  پرکاربرد آماري

    
سخنرانی و پرسش 

  و پاسخ
فیلم و پیام رسانھا 

  1-الف-1  و سامانھ نوید

2  

  رفع اشکاالت جلسه قبل
معرفی شاخص هاي مرکزي شامل میانگین، میانه و نما 
یار، دامنه  ـــامل واریانس ، انحراف مع و پراکندگی ش

  .تغییرات، دامنه میان چارکی و ضریب تغییرات
  در آمار توصیفی طریقه استفاده از نرم افزار

    "       "  "            "  
  1-الف-1

3  

3  
  رفع اشکاالت جلسات قبل

مال و قوانین ســـاده آن  و ، توزیع دوجمله اياحت
  در پزشکی کاربرد آن

  1-الف-1  "       "  "       "    

  رفع اشکاالت جلسات قبل  4
  در پزشکی اکاربرد آنه و توزیع نرمالپواسون، توزیع

  1-الف-1  "       "  "       "    

5  
 رفع اشکاالت جلسات قبل

 دســت اطمینان شــامل به فاصــله و نقطه اي برآورد
  نسبت و میانگین فاصله اي و برآورد نقطه اي آوردن

  1-الف-1  "       "  "       "    

6  
  رفع اشکاالت جلسات قبل

  آشنایی با مفاهیم آزمون و فرضیه آماري ،
  یک جامعه میانگین و نسبت  فرضیه آزمون

  1-الف-1  "       "  "       "    

7  
 رفع اشکاالت جلسات قبل

  آزمون اختالف میانگین یا نسبت دو جامعه
ـــت.  آزمون زوجی قه اس مار طری فاده از نرم افزار در آ

  استنباطی

    "       "  "       "  
  1-الف-1

3  

  1-الف-1  "       "  "       "      رفع اشکاالت جلسات قبل  8



ستگی  سکوور و همب سنآزمونهاي کاي ا و کاربر  پیر
  آن در نرم افزارد

  1399-10-17تاریخ امتحان پایان ترم:    تاریخ امتحان میان ترم: 
  )  به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد . ( شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

  روش 
  ارزشیابی

   

  آزمون کتبی :   -1
  کوتاه پاسخ   )     -2   گسترده پاسخ   -1الف : تشریحی (  

  ) صحیح  /غلط -3    جورکردنی -2ي   چند گزینه ا -1عینی (  ب :   
  مصاحبه(شفاهی) -4  انجام تکالیف عملی و پروژه -3  مشاهده عملکرد (چک لیست) -2
 ( لطفا قید نمایید )سایر  - 7 )کوئیزآزمون ( -6  مشارکت کالسی -5

  مجتبی سلطانی کرمانشاهی دکترامضاء :                                                    18/6/99تاریخ تکمیل فرم :   

  


