
1 
 

 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 معاونت آموزشی

 پزشکیعلوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 

  1آمار حیاتی  درس (ترکیبی/مجازي) دوره طرح فرم

 

 اطالعات مربوط به واحد درسی

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

 عملی نظري
 1400-1401اول  11/10/1399 20/6/1399 1 1 - 5 1 حیاتی آمار
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 اطالعات مربوط به استاد(اساتید)
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)  تی سا د (ا ا ست ا
ر  همکا

1-      
2-      
3-      

 

 

 اطالعات مربوط به فراگیران
 تعداد ترم تحصیلی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 18 3 کارشناسی بهداشت عمومی
 

 

 

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 
   یعلوم پزشک قاتیدر تحق يآمار يبا مفاهیم آمار و احتمال و کاربرد روشها ییآشنا شرح درس

 هدف کلی

 آشنایی با متغیرها و نقش آنها در مطالعات •
 يعدد ریمشاهدات غ يبرا يآمار يجداول و نمودارها هیته •
 يمشاهدات عدد يبرا يآمار يو نمودارها جداولتهیه  •
 )انه،مدین،میانگی(م يمرکز يبا شاخصها ییآشنا •
 و نحوه محاسبه انها یپراکندگ يبا شاخصها ییآشنا •
 احتمال و ارتباط انها با یکدیگر نیدانشجو با انواع پیشامدها و قوان ییاشنا •
 يآمار يجمع و ضرب کردن عدد ثابت بر مشاهدات بر شاخصها ریاز تاث یآگاه •
 گسسته يهایعاز توز يدوجمله ا عیبا  توز ییآشنا •
 گسسته يهایعپواسن از توز عیبا  توز ییآشنا •
 ن آ تینرمال و اهم   عیبا توز ییآشنا •
 اينمونه  ي مهمعهایتوزانواع با  ییآشنا •
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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........................40........................امتحان میان ترم....

 ..............................درصد از نمره نهایی5کوئیزهاي انجام شده..........................
 نمره نهایی ............................درصد از40.....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
 

 

 منابع درس
 کمکی اصلی

محمد، کاظم؛ نهاپتان، وارتکس؛ ملک افضلی، حسین. روشهاي   -
 .1379تهران. انتشارات چهر. آماري و شاخص هاي بهداشتی. 

دانیل، واین. اصول و روشهاي آمار زیستی، ترجمه محمد تقی -2
 1379آیت الهی . تهران. انتشارات امیراکبیر. 

ساندرز، بت؛ تراپ، رابرت. آمار پزشکی ، ترجمه علی اکبر  –داوسون  -
سرافراز، کامران  غفارزادگان، ویراسته محمود روحانی. دانشگاه علوم 

 .1377شکی مشهد، پز
4-    Sabin C., Petrie A. Medical Statistics at a Glance. Blackwell, London, 

2000. 
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 انتظارات از دانشجو
 مطالب بارگزاري شده را بخواند

 
 
 

 

 

 جلسات درس
 

 *جلسه اول

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 مطالعات، متغیرها و انواع آن *تعریف آمار، جایگاه و نقش آمار در انواععنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 آمار و متغیر را تعریف کند و انواع آن را بیان کند -1

 مقیاسهاي اندازه گیري انواع متغیرها را بیان کند. -2

 نقش متغیرها را در انجام تحقیق مشخص کند. -3
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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     وسیله کمک آموزشی:

 تکلیف جلسه:

 

 دوم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 )شاخصهاي آماري (شاخصهاي پراکندگی* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 آنرا تفسیر کند. میانگین را محاسبه کند و -1

 میانه را محاسبه و تفسیر کند. -2

 نما را محاسبه و آنرا تفسیر کند. -3

 ویژگیها ومزایاي شاخصهاي مرکزي را در تحقیقات بیان کند. -4

 

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

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

 

 سوم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 )شاخصهاي آماري (شاخصهاي پراکندگی* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 میانگین انحرافات را محاسبه و تفسیر کند. -1

 واریانس و انحراف معیار را محاسبه کند. -2

 ضریب تغییرات را محاسبه کند. -3

 ارزشها ومزایاي شاخصهاي پراکندگی را در تحقیقات بیان کند. -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت     وسیله کمک آموزشی:
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 چهارم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 (شاخصهاي تمرکز) براي جدول توزیع فراوانی شاخصهاي آماري* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 

 تهیه کند.کیفی براي گروه بندي مشاهدات  توزیع فراوانیول مناسب اجد -1

 تهیه کند. کمی براي گروه بندي مشاهدات  توزیع فراوانیول مناسب اجد -1

 آنرا تفسیر کند. میانگین را محاسبه کند ومبتنی بر داده هاي جدول توزیع فراوانی  -2

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

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

 

 پنجم*جلسه 
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 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 )براي جدول توزیع فراوانی (شاخصهاي پراکندگی شاخصهاي آماري* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 

  میانگین انحرافات را محاسبه و تفسیر کند.مبتنی بر داده هاي جدول توزیع فراوانی  -1

 واریانس و انحراف معیار را محاسبه کند.مبتنی بر داده هاي جدول توزیع فراوانی  -2

 آنرا تفسیر کند. را محاسبه کند و مبتنی بر داده هاي جدول توزیع فراوانی صدکها و چارکها -3

 آنرا تفسیر کند. را محاسبه و اده هاي جدول توزیع فراوانی دامنه میان چارکیمبتنی بر د -4

 

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

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

 

 مشش*جلسه 
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 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 * گروه بندي نتایج مطالعات عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 متغیر اسمی رسم کند. جدول توزیع فراوانینمودارهاي آماري مناسب (ستونی و دایره اي )  را براي  -1

 متغیر رتبه اي رسم کند.جدول توزیع فراوانی نمودارهاي آماري مناسب (ستونی و دایره اي )  را براي  -2

 متغیر اسمی رسم کند.جدول توزیع فراوانی نمودارهاي آماري مناسب (چند گوشه)  را براي  -3

 متغیر هاي کمّی رسم کند.جدول توزیع فراوانی هیستوگرام براي نمودار -4

 متغیر هاي کمّی رسم کند.جدول توزیع فراوانی چندبر فراوانی  را براي  نمودار -5

 مشاهدات متغیر هاي کمّی رسم کند.جدول توزیع فراوانی را براي   درصد تراکمینمودارهاي  -6

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

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

 

 هفتم*جلسه 
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 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 )و پراکندگی (شاخصهاي تمرکز به روش کوتاه براي جدول توزیع فراوانی شاخصهاي آماري* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 توزیع فراوانی به روش کدگذاري (کوتاه) را تشکیل دهد. جدول -1

 را محاسبه کند. به روش کوتاه براي داده هاي جدول توزیع فراوانی میانگین -2

 را محاسبه کند. به روش کوتاه براي داده هاي جدول توزیع فراوانی واریانس و انحراف معیار -3

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

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

 

 هشتم *جلسه

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 و اصول شمارشاحتمال  مبانی* عنوان مبحث: 
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 اهداف اختصاصی:

 اصل اول شمارش، آنالیز ترکیبی و جایگشتها -1

ام جتمرینهاي مختلف بر اساس آنالیز ترکیبی و جایگشتها در مورد تعداد حاالت مختلف انجام یک کار و یا تعداد حاالت وقوع یک پیشامد را  ان -2
 دهد.

  فضاي نمونه و پیشامد را براي آزمایشهاي تصادفی بیان کند  -3

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانی روش آموزشی:

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

 

 نهم *جلسه

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 قوانین احتماالتو احتمال  مبانی* عنوان مبحث: 

 

 اهداف اختصاصی:

 پیشامدهاي سازگار، مستقل و متمم را تعریف و روش محاسبه احتمال آنها را انجام دهد. -1
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 نماید.محاسبه  پیشامد متمم با استفاده احتمال مختلف مسائل بتواند و  پیشامدهاي متمم، را تعریف نموده  -2

 نماید.محاسبه  اشتراك پیشامدها احتمال با استفاده از مختلف مسائل بتواند  و قانون اشتراك پیشامدها را بیان نموده  -3

 نماید.محاسبه  اجتماع پیشامدها احتمال با استفاده از مختلف مسائل بتواند و  قانون اجتماع دو پیشامد را بیان نموده  -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانی روش آموزشی:

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

 

 دهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 و قوانین مربوط بین آنهاانواع پیشامدها عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

  قانون جمع احتمال را در حل مسایل احتمال بکار برد. -1

  فضاي نمونه و پیشامد را براي آزمایشهاي تصادفی بیان کند مفهوم احتمال و  -2

 احتمال را در حل مسایل احتمال بکار برد. و ضرب ن جمعیانوقکاربرد   -3
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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     وسیله کمک آموزشی:

 

 یازدهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 و قانون بیزشرطی  احتمالعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 نماید.محاسبه ت را احتماال پیشامدها روابط بین با استفاده از مختلف مسائل بتواند و  دو پیشامد را بیان نموده  احتمال شرطی -1

 را در حل مسائل احتمالی بکار ببرد.قانون ضرب احتمال   -2

 نماید.استفاده قانون بیز از  مرتبط، در حل مسائلبیان نموده قانون بیز و کاربرد آن  -3

 

 □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     وسیله کمک آموزشی:

 

 دوازدهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 ، امید ریاضی و واریانساحتمالمتغیر تصادفی، جدول توزیع عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 متغیر تصادفی براي پیشامدهاي مختلف تعریف نماید. -1

 براي مقادیر مختلف متغیر تصادفی را تشکیل نماید.احتمال جدول توزیع  -2

 و تفسیر نماید. محاسبه ریاضی رابا تشکیل جدول توزیع احتمال امید  مختلف براي پیشامدها -3

 و تفسیر نماید.محاسبه  با تشکیل جدول توزیع احتمال واریانس را مختلف براي پیشامدها  -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 مولتی مدیا تهیه شده توسط نرم افزار کامپتزیا -پاور پوینت     آموزشی:وسیله کمک 
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 سیزدهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 توزیعهاي آماري (توزیع دوجمله اي)* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 پارامترهاي توزیع دوجمله اي را بشمارد. -1

 کندمیانگین و واریانس توزیع دوجمله اي را محاسبه  -2

 کمک توزیع دو جمله اي حل کنده مسایل احتمالی را ب -3

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

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

 

 چهاردهم *جلسه

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 توزیعهاي آماري(توزیع پواسن)* عنوان مبحث: 
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 اهداف اختصاصی:

 پارامترهاي توزیع پواسن را بشمارد. -1

 میانگین و واریانس توزیع پواسن را محاسبه کند -2

 بکمک توزیع  پواسن  حل کند مسایل احتمالی را -3

 تقریب پواسن براي دوجمله اي را بکار برد.-4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانی روش آموزشی:

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

 

 پانزدهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 توزیعهاي آماري (توزیع پیوسته)نرمال* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 پارامترهاي توزیع نرمال را بشمارد. -1
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 میانگین و واریانس توزیع نرمال را تفسیر کند -2

 مالی را بکمک توزیع نرمال حل کندمسایل احت -3

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

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

 

 شانزدهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 * نمونه گیري و توزیعهاي نمونه گیريعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 قضیه حد مرکزي را بیان کند -1
 را بیان و محاسبه کند.میانگین و نسبت (قضیه حد مرکزي)توزیعهاي نمونه اي براي  -2
 چند مرحله اي) را توصیف کند –سیستماتیک  –طبقه اي  –خوشه اي  -انواع روشهاي نمونه گیري (تصادفی ساده  -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     وسیله کمک آموزشی:

 

 هفدهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 حل تمرین و رفع اشکال* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

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

 

 


