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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 معاونت آموزشی

 پزشکیعلوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 

 بھداشتی داده ھای تحلیل کاربرد کامپیوتر در تجزیھ و  درس (ترکیبی/مجازي) دوره طرح فرم

 

 اطالعات مربوط به واحد درسی

 تعداد کل واحد پیش نیاز درس کد عنوان کامل درس
 نیمسال تحصیلی دورهزمان خاتمه  دورهزمان شروع 

 عملی نظري
کاربرد کامپیوتر 

 در تجزیھ و 
 داده ھای تحلیل

 بھداشتی

 1399-1400اول  11/10/1399 15/6/1399 - 2 2حیاتی آمار  21
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 مربوط به استاد(اساتید)اطالعات 
نام و نام خانوادگی استاد مسئول و 

 درس همکار (اساتید)استاد
و آخرین مدرك  

 تحصیلیرشته 
 رتبه

 همراه شماره تلفن پست الکترونیک گروه آموزشی دانشگاهی

سئول د م ا ست آمار زیستی و  استاد دکتراي امار زیستی رحیم طهماسبی ا
 - - اپیدمیولوژي

د  ا ست د) ا تی سا (ا
ر  همکا

1-      
2-      
3-      

 

 

 اطالعات مربوط به فراگیران
 تعداد ترم تحصیلی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 نفر 25 7   کارشناسی عمومی بهداشت 
 

 

 

اطالعات مربوط به نحوه 
 کالسجلسات برگزاري 

 ( لینک کالس ) محل تشکیل برگزاري ساعتتاریخ و  تعداد کالس جلسات

 -1 - حضوري
2- 
3- 

 

 -1 - *غیر حضوري همزمان
2- 
3- 

 

 طبق ساعت برنامه ریزي شده کالس -1 17 **غیر حضوري غیر همزمان
2- 

 سامانه نوید
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3- 
 : جلسات آنالین که دانشجو و مدرس بصورت همزمان در فضاي مجازي حضور دارند*

 ، لینک و ....CDپوینت، پادکست ، پاورمولتی مدیا ، در اختیار قرار دادن محتوا در قالب  یاجلسات آفالین  بصورت: **

 

 

 

 دوره کلیاطالعات مربوط به شرح درس، هدف 
 سالمت داده هاي تحلیل نرم افزارهاي از استفاده در عملی مهارت کسب شرح درس

 هدف کلی

  )SPSS(  بهداشتی  اي داده تحلیل در رایجمعمول و  افزار نرم بایی آشنا •
 SPSS ابزارهاي و منوها معرفی •
 افزار نرم در ها داده تعریف و ویرایش ورود، •
 ها داده تحلیلی و توصیفی هاي انالیز انجام •
 نمودار و جدول قالب در خروجی تهیه •
  خروجی تفسیر و دریافت •
 پزشکی و بهداشتی يتوانایی دانشجو در انجام تحلیل داده ها •
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 ارزشیابی دورهاطالعات 
 □))  summative evaluation پایانی ارزشیابی       □) formative evaluation(  تکوینی ارزشیابیمراحل ارزشیابی                  

 درصد از نمره نهایی............................ . 5................................فعالیت دانشجو 
 درصد از نمره نهایی ............................-...........................حضور و غیاب ........

 .........درصد از نمره نهایی........................40امتحان میان ترم............................
 نمره نهایی..............................درصد از 5کوئیزهاي انجام شده..........................

 ............................درصد از نمره نهایی40.....ترم.......................... امتحان پایان
 درصد از نمره نهایی.......................... 5...............................تکالیف دوره.........

 درصد از نمره نهایی ..........................5............................تکلیف  نهایی درس
 

 ...........................سایر ........   □ جور کردنی             □ غلطو صحیح            □چند گزینه اي                 □تشریحی            □شفاهی        :نوع امتحان میان ترم
 ........................سایر ........   □جور کردنی               □غلط و صحیح            □چند گزینه اي                  □تشریحی            □شفاهی        :نوع امتحان پایان ترم

 
 

 

 

 دوره هاي آزمون به مربوط اطالعات
 پایان دوره هاي میان دوره و آزمون طول دوره (کوئیزهاي)آزمون هاي

 ( لینک ) مکان نحوه برگزاري ساعت تاریخ نحوه برگزاري ساعت تاریخ موضوع تعداد
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 لیف دورهاتک
 شیوه ارسال درصد نمره اختصاص داده شده تاریخ تحویل نهایی موضوع

 سامانه یا واتساپ 5/0 یک هفته بعد تکالیف مربوط به درس
 

 

 درسمنابع 
 کمکی اصلی

با استفاده از نرم افزار  پزشکی پژوهشهاي علوم در اريآنالیز آم -1
SPSS   
 1389 ، پژواك علم آریا انتشارات ، همکاران و ري: علی چه تالیف

 ترجمه بهداشتی، مراقبت وهش پژ در آماري روشهاي -2
 1389 ، سالمی نشر همکاران، و نژاد کاظم انوشیروان

 توسط مدرسجزوه تهیه شده 
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 انتظارات از دانشجو
 مطالب بارگزاري شده را بخواند

 
 
 

 

 

 جلسات درس
 

 *جلسه اول
 نام مدرس: دکتر طهماسبی

 افزار نرم محیط با آشنایی *عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 SPSSمقدمه و آشنایی با نرم افزار  -1
 نصب و راه اندازي نرم افزار  -2
 هاي کاري نرم افزارآشنایی با محیط  -3

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت  -لپ تاپ وسیله کمک آموزشی:   
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 *جلسه دوم
 دکتر طهماسبینام مدرس: 

  SPSSمعرفی نوار ابزار و منوهاي نرم افزار  * عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:
 . Data Sheetآشنایی با منوهاي محیط   -1
 Fileمعرفی عملکرد دستورات منوي  -2
 Editمعرفی عملکرد دستورات منوي  -3
 Dataمعرفی عملکرد دستورات منوي  -4
 Transformمعرفی عملکرد دستورات منوي  -5
 Analyzeمعرفی عملکرد دستورات منوي  -6

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت  -لپ تاپ وسیله کمک آموزشی:   
 

 *جلسه سوم
 نام مدرس: دکتر طهماسبی

 آنها بازیابی و سازي ذخیره نحوه و اطالعات * ورودعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:
 معرفی مناسب متغیرها  -1
 Variable Viewتعیین مشخصات متغیرهاي عددي در فایل  -2
 Variable Viewتعیین مشخصات متغیرهاي رشته اي، تاریخی و سایر متغیرها در فایل  -3
 Value Lableدر بخش Variable Viewتعیین مشخصات مقادیر متغیرهاي اسمی در فایل  -4
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 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت  -لپ تاپ وسیله کمک آموزشی:   

 
 *جلسه چهارم

 نام مدرس: دکتر طهماسبی
 ها داده * مدیریتعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:
  Dataاز منوي ِ Recodeمعرفی عملکرد و اجراي دستور   -1
  Dataاز منوي ِ  Computeمعرفی عملکرد و اجراي دستور   -2
  Dataاز منوي ِ  Split Fileمعرفی عملکرد و اجراي دستور   -3
  Dataاز منوي ِ  Merge Fileمعرفی عملکرد و اجراي دستور   -4
  Dataاز منوي ِ    Select Casesمعرفی عملکرد و اجراي دستور   -5
  Dataاز منوي ِ    Weight Cases معرفی عملکرد و اجراي دستور  -6 

 ذخیره و بازیابی فایل داده ها با فرمت مختلف -7
   

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت  -لپ تاپ وسیله کمک آموزشی:   
 

 *جلسه پنجم
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 نام مدرس: دکتر طهماسبی
 توصیفی * تعیین شاخصهاي عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 تهیه شاخصهاي توصیفی شامل: میانگین، میانه و نما  -1
 داده ها واریانس معیار، انحراف دامنه، شاملتعیین شاخصهاي پراکندگی  -2
 تهیه جدول توزیع فراوانی -3
 محاسبه و تفسیر صدکها ، چارکها و دهکها -4
 تهیه جداول فراوانی دو طرفه و بیشتر -5

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت  -لپ تاپ وسیله کمک آموزشی:   

 
 *جلسه ششم

 نام مدرس: دکتر طهماسبی
 آن ویرایش و نمودار * ایجادعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:
 متغیر اسمی رسم کند.نمودارهاي آماري مناسب (ستونی و دایره اي )  را براي مشاهدات  -1
  هیستوگرام خطی، اي، دایره ستونی،هاي نمودار شامل اصلی نمودارهاي ترسیم -2
 ویرایش نمودارها در خروجی برنامه -3

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
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 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت  -لپ تاپ وسیله کمک آموزشی:   

 
 *جلسه هفتم

 نام مدرس: دکتر طهماسبی
  میانگین مقایسه * آزمونعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:
 One Sample T test ثابت مقدار یک با میانگین انجام آزمون مقایسه -1
 Independent T testجامعه مستقل  دو میانگین مقایسهانجام آزمون  -2
 تفسیر خروجی هر یک از آزمونها -3

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت  -لپ تاپ وسیله کمک آموزشی:   

 
 *جلسه هشتم

 نام مدرس: دکتر طهماسبی
 جامعه چند میانگین مقایسه جهت * آزمونعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:
 One way Anovaانجام آزمون آنالیز واریانس یکطرفه   -1
 One way Anovaتفسیر خروجی آزمون  -2
 Two way Anovaانجام آزمون آنالیز واریانس چند طرفه   -3
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  Two way Anovaتفسیر خروجی آزمون  -4
 آشنایی و تفسیر اثرات متقابل در آنالیز  واریانس چند طرفه -5
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت  -لپ تاپ وسیله کمک آموزشی:   
 

 *جلسه نهم
 نام مدرس: دکتر طهماسبی

 Correlation کمی متغیر دو میان ارتباط بررسیعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
  Scatter plotترسیم نمودار پراکنش مقادیر دو متغیر کمُی  -1
 Scatter plotتفسیر خروجی دستور  -2
 تعیین ضریب همبستگی پیرسون -3
 Correlationتفسیر خروجی دستور  -4
 تعیین ضریب همبستگی جزیی -5
 Partial Correlationتفسیر خروجی دستور  -6
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت  -لپ تاپ وسیله کمک آموزشی:   
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 *جلسه دهم
 نام مدرس: دکتر طهماسبی

 متغیر کمی یک روي بر متغیر چند یا دو اثر * بررسیعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:
 مفهوم مدل رگرسیون خطی -1
 ارزیابی پیش فرضهاي رگرسیون خطی -2
 انجام تحلیل رگرسیون خطی ساده -3
 تفسیر خروجی تحلیل رگرسیون  -4

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت  -لپ تاپ وسیله کمک آموزشی:   

 
 *جلسه یازدهم

 نام مدرس: دکتر طهماسبی
 (ادامه) متغیر یک روي بر متغیر چند یا دو اثر * بررسیعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:
 انجام تحلیل رگرسیون چندگانه  -1
 تفسیر خروجی تحلیل رگرسیون چندگانه -2
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
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 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت  -لپ تاپ وسیله کمک آموزشی:   
 

 *جلسه دوازدهم
 نام مدرس: دکتر طهماسبی

 کیفی متغیر دو بین ارتباط * بررسیعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 Crosstab Chi Squareانجام آزمون استقالل دو متغیر کیفی با دستور  -1
 Crosstab Chi Squareانجام آزمون استقالل دو متغیر کیفی اسمی با دستور  -2
 Crosstab Chi Squareرتبه اي با دستور  -انجام آزمون استقالل دو متغیر کیفی اسمی  -3
 Crosstab Chi Squareتفسیر خروجی دستور  -4
 کاي دو به منظور آزمون همگنی توزیع داده ها در جداول توافقی آزمون -5

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت  -لپ تاپ وسیله کمک آموزشی:   

 
 *جلسه سیزدهم

 نام مدرس: دکتر طهماسبی
 ها داده فرض برقراري توزیع نرمال و نظري توزیع با تطابق * آزمونعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:
 انجام آزمون کلموگروف اسمیرنوف -1
 Sample K Sتفسیر خروجی دستور  -2
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 کاي دو به منظور برازندگی توزیع داده ها با توزیع نظري یکنواخت آزمون -4
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت  -لپ تاپ وسیله کمک آموزشی:   
 

 *جلسه چهاردهم
 نام مدرس: دکتر طهماسبی

  ناپارامتري * روشهاي تحلیلیعنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی:

 مقدمه اي بر تحلیلهاي ناپارامتري -1
  ویتنی -مندستور و کاربرد آزمون  -2
  ویتنی -منتفسیر خروجی آزمون  -3
 ویلکاکسون دستور و کاربردآزمون -4
 ویلکاکسون تفسیر خروجی آزمون -5

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت  -لپ تاپ وسیله کمک آموزشی:   

 
 *جلسه پانزدهم

 نام مدرس: دکتر طهماسبی
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 ناپارامتري (بخش دوم) روشهاي تحلیلی *عنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی: 

 والیس کروسیکال آزموندستور و کاربرد  -1
 والیس کروسیکال تفسیر خروجی آزمون -1

 کاربرد آزمون فریدمندستور و  -3
 تفسیر خروجی آزمون فریدمن -3

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت  -لپ تاپ وسیله کمک آموزشی:   

 
 *جلسه شانزدهم

 نام مدرس: دکتر طهماسبی
 * تحلیل هاي پیشرفته (مفاهیم و روشها) عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:
 مبانی ریاضی رگرسیون لجستیک  -1
 انجام تحلیل رگرسیون لجستیک  -2
 Logistic Regressionتفسیر خروجی دستور  -3
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
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 *جلسه هفدهم

 مدرس: دکتر طهماسبینام 
 * ادامه تحلیل هاي پیشرفته (مفاهیم و روشها) عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:
 مبانی نظري سایر روشهاي پیشرفته آماري -1
 ارائه نکات پایانی و مباحث تکمیلی درس -2
 ارائه نظرات فراگیران و پاسخ به سئواالت آنان -3

  
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت  -لپ تاپ وسیله کمک آموزشی:   

 


