بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر
مرکز توسعه آموزش پزشکی
دفتر نظارت و ارزشیابی
فرم طرح درس

نام و نام خانوادگی مدرس :رحيم طهماسبی
رتبه دانشگاهی :دانشيار
رشته تحصيلی فراگيران :بهداشت عمومی

آخرین مدرک تحصيلی :دکتری
گروه آموزشی :آمار زیستی
مقطع :کارشناسی ناپيوسته

رشته تحصيلی :آمار زیستی

ترم :دوم

تعداد فراگيران22 :

عنوان درس به طور کامل :آمار حياتی
تعداد واحد2 :
کار آموزی □
عملی ■
تئوری ■
نوع درس:
زمان شروع کالس 66/6/22 :زمان خاتمه کالس 66 /71/71 :تاریخ امتحان ميان ترم :با هماهنگی کالس
پایان ترم66/71/01 :
مرحله ای ■
مراحل ارزشيابی
فعاليت دانشجو انجام تکاليف حضور و غياب ...2.....درصد از نمره نهایی
امتحان ميان ترم.......01....................درصد از نمره نهایی
کوئيزهای انجام شده......2.....درصد از نمره نهایی
امتحان پایان ترم.....21....درصد از نمره نهایی
چند گزینه ای □
تشریحی ■
شفاهی □
نوع امتحان ميان ترم
جور کردنی □
چند گزینه ای □
تشریحی ■
شفاهی □
نوع امتحان پایان ترم
جور کردنی□
تکوینی □

صحيح و غلط □
صحيح و غلط □

شرحی از درس:

آشنایی با کاربرد روشهای آماری در تحقيقات علوم پزشکی
منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:

 -1محمد ،کاظم؛ نهاپتان ،وارتکس؛ ملک افضلی ،حسين .روشهای آماری و شاخص های بهداشتی .تهران.
انتشارات چهر.1731 .
-2دانيل ،واین .اصول و روشهای آمار زیستی ،ترجمه محمد تقی آیت الهی  .تهران .انتشارات اميراکبير1731 .
 -7داوسون– ساندرز ،بت؛ تراپ ،رابرت .آمار پزشکی  ،ترجمه علی اکبر سرافراز ،کامران غفارزادگان ،ویراسته
محمود روحانی .دانشگاه علوم پزشکی مشهد.1733 ،
Sabin C., Petrie A. Medical Statistics at a Glance. Blackwell, London, 2000.
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اهداف کلی درس:

 آشنایی با متغيرها و نقش آنها در مطالعات

 تهيه جداول و نمودارهای آماری برای مشاهدات غير عددی
 تهيه جداول و نمودارهای آماری برای مشاهدات عددی
 آشنایی با شاخصهای مرکزی (ميانگين،ميانه،مد)

 آشنایی با شاخصهای پراکندگی و نحوه محاسبه انها

 اشنایی دانشجو با انواع پيشامدها و قوانين احتمال و ارتباط انها با یکدیگر

 آگاهی از تاثير جمع و ضرب کردن عدد ثابت بر مشاهدات بر شاخصهای آماری
 آشنایی با توزیع دوجمله ای از توزیعهای گسسته
 آشنایی با توزیع پواسن از توزیعهای گسسته
 آشنایی با توزیع نرمال و اهميت آن

 آشنایی با انواع روشهای نمونه گيری و توزیعهای مهم نمونه ای
 آشنایی با برآورد پارامترها

 آشنایی با تعيين حجم نمونه

 آشنایی با مالک آزمونها و خطاها در آزمون فرضيه

 آشنایی با روشها ی آزمونهای برابری ميانگين و نسبت با عدد ثابت و اختالف پارامترها در دو جامعه مستقل

*جلسه اول
نام مدرس :دکتر طهماسبی
عنوان مبحث * :بيان مفاهيم اصلي آمار توصيفي و تحليلي ،جايگاه و نقش آمار در انواع مطالعات ،متغيرها و
انواع آن

اهداف اختصاصی:
 -1متغير را تعريف نموده و انواع آن به تفکيک نوع و ماهيت برشمارد.
-2مقياسهای اندازه گيری انواع متغيرها را بيان کند.
 -3نقش متغيرها را در مطالعه مشخص کند.
حيطه  :شناختی ■

عاطفی □

روش آموزشی :سخنرانی بازخوردی  ،پرسش و پاسخ ،بحث
وسيله کمک آموزشی :ویدئو پرژکتور  -وایت برد
*جلسه دوم

روانی حرکتی□

نام مدرس :دکتر طهماسبی
عنوان مبحث * :مباني احتمال و اصول شمارش
اهداف اختصاصی:
 -1اصول شمارش را بيان نمايد،
 -2تمرينهای مختلف بر اساس آناليز ترکيبي و جايگشتها در مورد تعداد حاالت مختلف انجام يک کار و
يا تعداد حاالت وقوع يک پيشامد را انجام دهد.
 -3مفهوم احتمال و فضای نمونه و پيشامد را برای آزمايشهای تصادفي بيان کند
 -4کاربرد قوانين جمع و ضرب احتمال را در حل مسايل احتمال بکار برد.
حيطه  :شناختی ■

عاطفی □

روانی حرکتی□

روش آموزشی :سخنرانی بازخوردی  ،پرسش و پاسخ ،بحث
وسيله کمک آموزشی :ویدئو پرژکتور  -وایت برد
*جلسه سوم
نام مدرس :دکتر طهماسبی
عنوان مبحث :انواع پيشامدها ،احتمال شرطي
اهداف اختصاصی:
 -1پيشامدهای سازگار ،مستقل و متمم را تعريف و روش محاسبه احتمال آنها را انجام دهد.
 -2فرمولهای قوانين مربوط به احتماالت شامل :احتمال شرطي ،احتمال پيشامدهای متمم ،اشتراک و
اجتماع دو پيشامد را بيان نموده و بتواند مسائل مختلف با استفاده از روابط بين احتمال پيشامدها
محاسبه نمايد.
 -3قانون بيز و کاربرد آن بيان نموده در حل مسائل مرتبط ،از قانون بيز استفاده نمايد.
حيطه  :شناختی ■

عاطفی □

روانی حرکتی□

روش آموزشی :سخنرانی بازخوردی  ،پرسش و پاسخ ،بحث
وسيله کمک آموزشی :ویدئو پرژکتور  -وایت برد
*جلسه چهارم
نام مدرس :دکتر طهماسبی
عنوان مبحث * :معرفي توزيعهای مهم گسسته آماری (توزيع دوجمله ای و توزيع فوق هندسي)
اهداف اختصاصی:

 -1پارامترهای توزيع دوجمله ای را بشمارد.
 -2ميانگين و واريانس توزيع دوجمله ای را محاسبه کند
 -3احتمال برای پيشامدهای دارای توزيع دوجمله ای را بکمک فرمول اين توزيع محاسبه کند
 -4احتمال برای پيشامدهای دارای توزيع فوق هندسي را بکمک فرمول اين توزيع محاسبه کند
 -5کاربردهای مختلف توزيع دو جمله ای و توزيع فوق هندسي را بيان نمايد.
حيطه  :شناختی ■

عاطفی □

روانی حرکتی□

روش آموزشی :سخنرانی بازخوردی  ،پرسش و پاسخ ،بحث
وسيله کمک آموزشی :ویدئو پرژکتور  -وایت برد
*جلسه پنجم
نام مدرس :دکتر طهماسبی
عنوان مبحث * :معرفي توزيعهای مهم گسسته آماری (توزيع پواسن)
اهداف اختصاصی:
 -1پارامتر توزيع پواسن را تشخيص دهد.
 -2ميانگين و واريانس توزيع پواسن را محاسبه کند.
 -3مسايل احتمالي را بکمک توزيع پواسن پاسخ دهد.
-4تقريب پواسن برای توزيع دوجمله ای بکار ببرد.
حيطه  :شناختی ■

عاطفی □

روانی حرکتی□

روش آموزشی :سخنرانی بازخوردی  ،پرسش و پاسخ ،بحث
وسيله کمک آموزشی :ویدئو پرژکتور  -وایت برد
*جلسه ششم
نام مدرس :دکتر طهماسبی
عنوان مبحث * :توزيعهای آماری (توزيع پيوسته)نرمال
اهداف اختصاصی:
 -1پارامترهای توزيع نرمال را بشمارد.
 -2ميانگين و واريانس توزيع نرمال را تفسير کند.
 -3برای حل مسائل احتمالي مقادير استاندارد برای متغير مسئله تحت بررسي را محاسبه نمايد.
 -4نمودار توزيع نرمال استاندارد بر اساس نحوه توزيع جمعيت( ميانگين و انحراف معيار) با
استانداردسازی را رسم نمايد،

 -5با استفاده از جدول توزيع نرمال استاندارد  Zاحتماالت متغير دارای توزيع نرمال را محاسبه نمايد.
حيطه  :شناختی ■

عاطفی □

روانی حرکتی□

روش آموزشی :سخنرانی بازخوردی  ،پرسش و پاسخ ،بحث
وسيله کمک آموزشی :ویدئو پرژکتور  -وایت برد

*جلسه هفتم
نام مدرس :دکتر طهماسبی
عنوان مبحث * :نمونه گيری و توزيعهای نمونه گيری
اهداف اختصاصی:
 -1قضيه حد مرکزی را بيان کند
 -2توزيعهای نمونه ای برای ميانگين و نسبت (قضيه حد مرکزی)را بيان و محاسبه کند.
 -3انواع روشهای نمونه گيری (تصادفي ساده  -خوشه ای – طبقه ای – سيستماتيک – چند مرحله ای)
را توصيف نمايد.
حيطه  :شناختی ■

عاطفی □

روانی حرکتی□

روش آموزشی :سخنرانی بازخوردی  ،پرسش و پاسخ ،بحث
وسيله کمک آموزشی :ویدئو پرژکتور  -وایت برد
*جلسه هشتم
نام مدرس :دکتر طهماسبی
عنوان مبحث * :آزمون ميان ترم
اهداف اختصاصی:
 -1ارزيابي دانشجويان در مورد مطالب ارائه شده
حيطه  :شناختی ■

عاطفی □

روش آزمون :امتحان بصورت تستی و تشریحی
*جلسه نهم
نام مدرس :دکتر طهماسبی

روانی حرکتی□

عنوان مبحث * :مفهوم برآورد حدود اطمينان confidence intervalو کاربرد آن در تعميم نتايج نمونه به
جامعه

اهداف اختصاصی:
 -1برآورد نقطه ای برای ميانگين ،واريانس و نسبت جامعه را بدست آورد.
 -2برآورد فاصله ای برای ميانگين يک صفت در جامعه با واريانس معلوم را بدست آورد.
 -3برآورد فاصله ای برای ميانگين يک صفت در جامعه با واريانس نامعلوم و حجم نمونه کوچک را بدست
آورد.
 -4برآورد فاصله اطمينان برای ميانگين يک صفت در جامعه وقتي واريانس نامعلوم و حجم نمونه زياد
است را بدست آورد.
 -5برآورد فاصله اطمينان برای نسبت يک صفت در جامعه را بدست آورد.

حيطه  :شناختی ■

عاطفی □

روانی حرکتی□

روش آموزشی :سخنرانی بازخوردی  ،پرسش و پاسخ ،بحث
وسيله کمک آموزشی :ویدئو پرژکتور  -وایت برد
*جلسه دهم
نام مدرس :دکتر طهماسبی
عنوان مبحث * :مفهوم برآورد حدود اطمينان confidence intervalو کاربرد آن در تعميم نتايج نمونه به
جامعه

اهداف اختصاصی:
 -1برآورد فاصله ای برای تفاضل ميانگين در دو جامعه (با واريانسهای معلوم) را بدست آورد.
 -2برآورد فاصله ای برای تفاضل ميانگين در دو جامعه (با واريانسهای نامعلوم) در دو حالت نمونه کوچک
و نمونه بزرگ را بدست آورد.
 -3برآورد فاصله ای برای تفاضل نسبت در دو جامعه را بدست آورد.
حيطه  :شناختی ■

عاطفی □

روش آموزشی :سخنرانی بازخوردی  ،پرسش و پاسخ ،بحث
وسيله کمک آموزشی :ویدئو پرژکتور  -وایت برد
*جلسه یازدهم
نام مدرس :دکتر طهماسبی
عنوان مبحث * :مفهوم سرشماری و تعيين حجم نمونه

روانی حرکتی□

اهداف اختصاصی:
 -1حجم نمونه را برای برآورد ميانگين حساب کند
 -2حجم نمونه را برای برآورد نسبت حساب کند
 -3حجم نمونه را برای مقايسه ميانگين دو جامعه مستقل حساب کند
 -4حجم نمونه را برای مقايسه نسبت دو جامعه مستقل حساب کند
حيطه  :شناختی ■

عاطفی □

روانی حرکتی□

روش آموزشی :سخنرانی بازخوردی  ،پرسش و پاسخ ،بحث
وسيله کمک آموزشی :ویدئو پرژکتور  -وایت برد
*جلسه دوازدهم
نام مدرس :دکتر طهماسبی
عنوان مبحث * :آزمون فرضيه (مفاهيم و روشها)
اهداف اختصاصی:
 -1فرضيه صفر و فرضيه مقابل را تعريف کند.
 -2خطای نوع اول و نوع دوم را تعريف کند.
 -3انواع آزمونها (يک طرفه و دو طرفه) و ويژگيهای مالک آزمون را بشمارد
 -4با مفهوم  p-valueو توان آزمون  powerآشنا شود .
حيطه  :شناختی ■

عاطفی □

روانی حرکتی□

روش آموزشی :سخنرانی بازخوردی  ،پرسش و پاسخ ،بحث
وسيله کمک آموزشی :ویدئو پرژکتور  -وایت برد
*جلسه سيزدهم
نام مدرس :دکتر طهماسبی
عنوان مبحث * :آزمون فرضيه برای ميانگين صفت کمي در يک جامعه (مراحل پنج گانه)
اهداف اختصاصی:
 -1آزمون برابری ميانگين جامعه با عدد ثابت (واريانس جامعه معلوم) را انجام دهد( .آزمون )Z
 -2آزمون برابری ميانگين جامعه با عدد ثابت (واريانس جامعه نا معلوم) را انجام دهد( .آزمون )t
 -3آزمون برابری نسبت در جامعه با عدد ثابت را انجام دهد(آزمون )Z
حيطه  :شناختی ■

عاطفی □

روش آموزشی :سخنرانی بازخوردی  ،پرسش و پاسخ ،بحث

روانی حرکتی□

وسيله کمک آموزشی :وایت برد
*جلسه چهاردهم
نام مدرس :دکتر طهماسبی
عنوان مبحث * :آزمون فرضيه برای مقايسه ميانگين صفت کمي در دو جامعه (مراحل پنج گانه)
اهداف اختصاصی:
 -1آزمون برابری ميانگين در دو جامعه مستقل (با واريانسهای معلوم) را انجام دهد.
 -2آزمون برابری ميانگين در دو جامعه مستقل (با واريانسهای نامعلوم) را انجام دهد.
 -3آزمون برابری نسبت در دو جامعه مستقل را انجام دهد.
 -4آزمون اختالف ميانگين در دو جامعه وابسته را انجام دهد.

حيطه  :شناختی ■

عاطفی □

روانی حرکتی□

روش آموزشی :سخنرانی بازخوردی  ،پرسش و پاسخ ،بحث
وسيله کمک آموزشی :وایت برد
*جلسه پانزدهم
نام مدرس :دکتر طهماسبی
عنوان مبحث * :تمرين انجام مراحل پنج گانه آزمونهای آماری برای ميانگين صفت کمي در يک جامعه و دو
جامعه

اهداف اختصاصی:
 -1حل تمرين و انجام مراحل  5گانه آزمون برابری ميانگين جامعه با عدد ثابت وقتي واريانس جامعه
معلوم است( .آزمون )Z
 -2حل تمرين و انجام مراحل  5گانه آزمون برابری ميانگين جامعه با عدد ثابت (واريانس جامعه نا معلوم)
را انجام دهد( .آزمون )t
 -3حل تمرين و انجام مراحل  5گانه آزمون برابری نسبت در جامعه با عدد ثابت را انجام دهد(آزمون )Z
 - 4حل تمرين و انجام مراحل  5گانه آزمون برابری ميانگين در دو جامعه مستقل (با واريانسهای معلوم)
را انجام دهد.
 -5حل تمرين و انجام مراحل  5گانه آزمون برابری ميانگين در دو جامعه مستقل (با واريانسهای نامعلوم)
را انجام دهد.
 -6حل تمرين و انجام مراحل  5گانه آزمون برابری نسبت در دو جامعه وابسته را انجام دهد.
 -7حل تمرين و انجام مراحل  5گانه آزمون برابری نسبت در دو جامعه مستقل را انجام دهد.

حيطه  :شناختی ■

عاطفی □

روانی حرکتی□

روش آموزشی :سخنرانی بازخوردی  ،پرسش و پاسخ ،بحث
وسيله کمک آموزشی :وایت برد

*جلسه شانزدهم
نام مدرس :دکتر طهماسبی
عنوان مبحث :آناليز همبستگي دو متغير کمي
اهداف اختصاصی:
 -1ضريب همبستگي پيرسون را محاسبه نموده و بتواند آنرا تفسير نمايد.
 -2استقالل دو متغير کمي را بر اساس ضريب همبستگي آزمون نمايد.
 -3ضريب همبستگي اسپيرمن برای رتبه های دو متغير کمي محاسبه و تفسير نمايد.
 -4ضرايب مدل رگرسيون خطي را به روش حداقل مربعات خطا برآورد نمايد.
 -5ضرايب مدل رگرسيوني خطي برآورد شده را تفسير نمايد.

حيطه  :شناختی ■

عاطفی □

روانی حرکتی□

روش آموزشی :سخنرانی بازخوردی  ،پرسش و پاسخ ،بحث
وسيله کمک آموزشی :وایت برد
*جلسه هفدهم
نام مدرس :دکتر طهماسبی
عنوان مبحث :حل تمرين برای مبحث آناليز همبستگي دو متغير کمي
اهداف اختصاصی:
 -1تمرينهای مختلف برای محاسبه ضريب همبستگي پيرسون و نحوه محاسبه آن با فرمول را انجام دهد.
 -2آزمون استقالل دو متغير کمي برای مثالهای مختلف انجام دهد.
 -3تمرينهای مختلف برای محاسبه ضريب همبستگي اسپيرمن برای رتبه های دو متغير کمي
و نحوه محاسبه آن با فرمول را انجام دهد.
 -4پارامترهای مدل رگرسيون خطي برای تمرينهای مختلف برآورد نمايد.

حيطه  :شناختی ■

عاطفی □

روانی حرکتی□

روش آموزشی :سخنرانی بازخوردی  ،پرسش و پاسخ ،بحث
وسيله کمک آموزشی :وایت برد

