
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

  تکنولوژی اتاق عمل/  کارشناسی / رشته تحصیلی: مقطع   تکنولوژی اتاق عمل  گروه آموزشی:      پرستاری: هدانشکد

 41/04/4100تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

 حیاتیمارآنام درس )واحد(  :  
 41-41 ساعت:              شنبهروز:                
                       

 نظری نوع واحد:
 

 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 4 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس دقیقه 00مدت کالس: 

 41/40/4100 بازنگری:تدوين /  تاريخ

 

 بیان توزیع نتیجه مشاهداتو  زیستیمفهوم آمار  یخالصه  :  جلسهعنوان 

 و بیان توزيع نتیجه مشاهدات زيستیآشنايی  با مفهوم آمار :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند آمار زیستی را به درستی تعریف نماید 

  .فرق جامعه و نمونه و لزوم استفاده از نمونه را بیان کند 

 بتواند متغیر را تعریف نماید 

 انواع متغیرهای موجود را مقیاس بندی نماید . 

 بتواند اطالعات جمع آوری شده و خام را  طبقه بندی نماید 

 کل جدول فراوانی توصیف نمایدبتواند اطالعات را به ش 

 بتواند نمودار مناسب را بر حسب داده های موجود انتخاب  نماید 

 بتواند اطالعات جمع آوری شده را به شکل نمودار توصیف نماید 

 بتواند از اطالعات نمودارهای رسم شده استفاده نماید 

  بتواند با استفاده از نرم افزارSPSS  .اهداف باال را انجام دهد 

 حضوری         روش آموزش :  

 ، وایت برد، ویدیو پروژکتورSPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

         پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

  منبع درس :

، سال ، انتشارات سلمانملک افضليروشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين  -1

 1931چاپ:

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 1931، سال چاپ نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -2

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتي ها و تحليل وشر  -9

 1931، سال چاپ ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغري ابراهيم حاجي

 

 دقیقه   1   :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   00مدت زمان : 

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه  00مدت زمان:    

  دقیقه 1مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 دومجلسه 

 

  کارشناسی / تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:   تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:        پرستاری: هدانشکد

 04/04/4100تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

 مارحیاتیآنام درس )واحد(  :  
 41-41 ساعت:شنبه              روز:                
                       

 نظری نوع واحد:
 

 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 4 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس دقیقه 00مدت کالس: 

 41/40/4100 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مشاهداتتوصیف عددی نتیجه خالصه  :  جلسهعنوان 

 های مهم جهت توصیف عددی نتیجه مشاهدات شاخصآشنايی  با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 را توضیح دهدو پراکندگی های مرکزی  بتواند کاربرد شاخص 

 داده های خام را محاسبه نمایدو پراکندگی های مرکزی  بتواند شاخص 

 طبقه بندی شده را محاسبه نمایدداده های و پراکندگی های مرکزی  بتواند شاخص 

  مناسب را در موقعیتهای متفاوت  انتخاب نمایدمرکزی و پراکندگی شاخص 

 را از مطالعات استخراج نمایدو پراکندگی ی مرکزی ها شاخص 

  بتواند با استفاده از نرم افزارSPSS اهداف باال را انجام دهد 

 حضوری         روش آموزش :  

 ، وایت برد، ویدیو پروژکتورSPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

         پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

  منبع درس :

، سال ، انتشارات سلمانملک افضليروشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين  -4

 1931چاپ:

 1931، سال چاپ نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -5

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتي ها و تحليل وشر  -6

 1931، سال چاپ ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغري ابراهيم حاجي

 

 دقیقه  1مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   00مدت زمان : 

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه  00مدت زمان:    

  دقیقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 

 سومجلسه 

 

  کارشناسی / تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:   تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:        پرستاری: هدانشکد

 00/04/4104تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

 مارحیاتیآنام درس )واحد(  :  
 41-41 ساعت:شنبه              روز:                
                       

 نظری نوع واحد:
 

 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 4 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس دقیقه 00مدت کالس: 

 41/40/4100 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 و تعاریف مقدماتی احتمالمفهوم  :  جلسهعنوان 

 و تعاریف مقدماتي احتمالآشنایي با مفهوم :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند احتمال و شرط استقالل، فضای نمونه ای و پیشامد را به درستی تعریف نماید 

 مفهوم احتمال ، احتمال جمع، احتمال ضرب و احتمال شرطی را توضیح دهد 

 کارگیری احتمال را توضیح دهد هاهمیت و لزوم ب 

 از احتمال را بیان کند موارد استفاده 

 تعیین نماید را بتواند فضای نمونه ای و  پیشامد 

  را محاسبه کند احتمال برای پیشامدهای تصادفیبتواند 

 را محاسبه کند.  احتمال جمع، ضرب، احتمال شرطی و قاعده بیز بتواند 

 حضوری         روش آموزش :  

 ، وایت برد، ویدیو پروژکتورSPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

         پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

  منبع درس :

، سال ، انتشارات سلمانملک افضليروشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين  -1

 1931چاپ:

 1931، سال چاپ نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -2

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتي ها و تحليل وشر  -9

 1931، سال چاپ ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغري ابراهيم حاجي

 

 دقیقه  1مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   00مدت زمان : 

 دقیقه 40مدت زمان :   

 دقیقه    00مدت زمان:  

  دقیقه 1مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 

 چهارمجلسه 

 

  کارشناسی / تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:   اتاق عملتکنولوژی گروه آموزشی:        پرستاری: هدانشکد

 02/04/4104تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

 مارحیاتیآنام درس )واحد(  :  
 41-41 ساعت:شنبه              روز:                
                       

 نظری نوع واحد:
 

 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 4 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس دقیقه 00مدت کالس: 

 41/40/4100 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 آشنایی با مفاهیم توزیع آماری و انواع آن برای داده های گسسته :  جلسهعنوان 

 داده هاي گسستهآشنایي با مفاهيم توزیع آماري و انواع آن براي :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 توزیع آماری را تعریف نماید 

 اهمیت و لزوم توزیع  آماری را درک نماید 

 توزیعهای پرکاربرد در علوم زیستی را بیان نماید 

 را محاسبه کند تابع احتمال توزیعهای گسسته 

 را داشته باشد کارگیری نتایج بدست آمده از توزیعهای گسسته هتوانایی ب 

 را داشته باشد توانایی تشخیص نوع توزیع بر حسب داده های موجود 

 حضوری         روش آموزش :  

 ، وایت برد، ویدیو پروژکتورSPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

         پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

  درس :منبع 

، سال ، انتشارات سلمانملک افضليروشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين  -1

 1931چاپ:

 1931، سال چاپ نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -2

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتي ها و تحليل وشر  -9

 1931، سال چاپ ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغري ابراهيم حاجي

 

 دقیقه  1مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  00مدت زمان :  

 دقیقه   40مدت زمان : 

 دقیقه  00مدت زمان:    

  دقیقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 

 پنجمجلسه 

 

  کارشناسی / تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:   تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:        پرستاری: هدانشکد

 01/00/4104تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

 مارحیاتیآنام درس )واحد(  :  
 41-41 ساعت:شنبه              روز:                
                       

 نظری نوع واحد:
 

 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 4 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس دقیقه 00مدت کالس: 

 41/40/4100 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 توزیع نرمال و کاربرد آن :  جلسهعنوان 

 آشنایی با مفهوم توزیع نرمال و کاربرد آن:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 را توضیح دهد د توزیع نرمال در داده های سالمتاهمیت و کاربر بتواند 

 را بتواند بیان کند توزیع نرمال استاندارد و کاربرد آن 

 را توضیح دهد و ارتباط آن با توزیع نرمال استاندارد توزیع نرمال 

  را در ارتباط با داده سالمت بتواند به کار بگیرد جدول توزیع نرمال استاندارد و  منحنی توزیع نرمال 

  را محاسبه کنداحتمال برای توزیعهای نرمال 

 را بتواند بررسی کند روشهای نرمال بودن توزیع متغیر 

  را بررسی کند توزیعهای پیوسته و  استفاده از آن برای محاسبه تابع احتمال توزیعهای گسستهارتباط بین بتواند 

  را محاسبه کند تیاحتمال برای توزیعهای با توزیع تی به عنوان یک توزیع پیوسته آشنا شود و بتواند 

  بتواند با استفاده از نرم افزارSPSS اهداف باال را انجام دهد 

 حضوری         روش آموزش :  

 ، وایت برد، ویدیو پروژکتورSPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

         پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

، سال ، انتشارات سلمانملک افضليروشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين  -1

 1931چاپ:

 1931، سال چاپ نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -2

، SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتي ها و تحليل وشر-9 

 1931، سال چاپ ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغري ابراهيم حاجيدکتر 

 دقیقه  1مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 دقیقه 00مدت زمان :   

 دقیقه  40مدت زمان :  



  دقیقه  00مدت زمان:     بخش دوم درس 

  دقیقه  1مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ششمجلسه 
 

  کارشناسی / تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:   تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:        پرستاری: هدانشکد

 40/00/4104تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

 مارحیاتیآنام درس )واحد(  :  
 41-41 ساعت:شنبه              روز:                
                       

 نظری نوع واحد:
 

 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 4 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس دقیقه 00مدت کالس: 

 41/40/4100 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

  گیری های نمونه نمونه گیری و کاربرد آن و روش :  جلسهعنوان 

 گیری های نمونه نمونه گیری و کاربرد آن و روشآشنایی با مفهوم :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
  بتواند جامعه،نمونه، نمونه گیری و مفاهیم پایه را توضیح دهد 

 انواع روشهای نمونه گیری را نام ببرد 

 مزایا و اهمیت و لزوم نمونه گیری را بیان نماید 

  را توضیح دهدانواع خطاها و روش مقابله با آنها 

 را بیان کند.روشهای نمونه گیری و تفاوت آنها  بتواند 

 را طراحی کند یک روش نمونه گیری مناسب برای مطالعه تعیین شده بتواند 

  استفاده کند.از اطالعات موجود برای محاسبه حجم نمونه بتواند 

  بتواند با استفاده از نرم افزارSPSS اهداف باال را انجام دهد 

 حضوری         روش آموزش :  

 ، وایت برد، ویدیو پروژکتورSPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

         پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

  منبع درس :

، سال ، انتشارات سلمانملک افضليروشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين  -4

 1931چاپ:

 1931، سال چاپ نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -5

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتي ها و تحليل وشر  -6

 1931، سال چاپ ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغري ابراهيم حاجي

 دقیقه   1مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  00مدت زمان :  

 دقیقه 40مدت زمان :   

 دقیقه   00مدت زمان:   

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 

 هفتمجلسه 

  کارشناسی / تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:   تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:        پرستاری: هدانشکد

 42/00/4104تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

 مارحیاتیآنام درس )واحد(  :  
 41-41 ساعت:شنبه              روز:                
                       

 نظری نوع واحد:
 

 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 4 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس دقیقه 00مدت کالس: 

 41/40/4100 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 و انواع برآورد برآورد :  جلسهعنوان 

 برآورد و انواع آن آشنایی با مفهوم :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 را بیان کندمفهوم برآورد و برآورد نقطه ای  بتواند 

 را توضیح دهد مفهوم برآورد فاصله ای بتواند 

 را بیان کند مفهوم برآورد نسبت بتواند 

 را توضیح دهد مفهوم برآورد فاصله ای برای میانگین و نسبت بتواند 

 را محاسبه نماید بتواند برآورد نقطه ای میانگین 

  را محاسبه نماید نسبتبتواند برآورد فاصله ای 

 را تفسیر کند نتایج بدست آمده از برآورد نقطه ای و فاصله ای بتواند 

  را استخراج کند برآوردهای بدست آمده از مطالعات و تفسیر آنهابتواند 

  بتواند با استفاده از نرم افزارSPSS اهداف باال را انجام دهد 

 حضوری         روش آموزش :  

 ، وایت برد، ویدیو پروژکتورSPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

         پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

  منبع درس :

، سال ، انتشارات سلمانملک افضليروشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين  -1

 1931چاپ:

 1931، سال چاپ نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -2

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتي ها و تحليل وشر -9

 1931، سال چاپ ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغري ابراهيم حاجي

 

 دقیقه   1مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 00مدت زمان :   

 دقیقه   40مدت زمان : 

 دقیقه  00مدت زمان:    



  دقیقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مشتهجلسه 

 

  کارشناسی / تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:   تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:        پرستاری: هدانشکد

 42/00/4104تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

 مارحیاتیآنام درس )واحد(  :  
 41-41 ساعت:شنبه              روز:                
                       

 نظری نوع واحد:
 

 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 4 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس دقیقه 00مدت کالس: 

 41/40/4100 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 و انواع آن فرضیهآزمون  :  جلسهعنوان 

  آشنایی با مفاهیم آزمون فرضیه و انواع آن:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 با مفاهیم پایه آزمونهای آماری آشنا شود 

 برای اهداف تحلیلی فرضیه بنویسد 

 انواع خطا در مطالعات را تشخیص دهد 

  با مفهومp-value و توان آزمون آشنا شود و توان تفسیر آن را داشته باشد 

 مفهوم آزمون فرضیه و اهمیت آن را توضیح دهد 

 انواع آزمونهای آماری را بتواند بیان کند 

 بتواند پیش فرضهای مورد نیاز برای انجام آزمون آماری را بیان کند 

 بتواند برقراری پیش فرضها را بررسی نماید 

  محاسبه نمایدهنگامی که انحراف معیار مشخص است، ف میانگین جامعه با یک مقدار ثابت را اختالبتواند آزمون 

  محاسبه نمایدهنگامی که انحراف معیار مشخص نباشد، اختالف میانگین جامعه با یک مقدار ثابت را بتواند آزمون 

  را محاسبه نماید نسبت مشخصجامعه با یک نسبت یک صفت دراختالف بتواند آزمون 

  را داشته باشدتوانایی بکارگیری و تفسیر نتایج بدست آمده برای آزمونها 

  بتواند اهداف باال را با استفاده از نرم افزارSPSS اجرا کند 

 حضوری         روش آموزش :  

 ، وایت برد، ویدیو پروژکتورSPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

         پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

  منبع درس :

، سال ، انتشارات سلمانملک افضليروشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين  -1

 1931چاپ:

 1931، سال چاپ نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -2

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتي ها و تحليل وشر -9

 1931، سال چاپ ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغري ابراهيم حاجي

 

 دقیقه    1مدت زمان:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  00مدت زمان :  

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه  00مدت زمان:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نهمجلسه 

 

  کارشناسی / تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:   تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:        پرستاری: هدانشکد

 01/00/4104تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

 مارحیاتیآنام درس )واحد(  :  
 41-41 ساعت:شنبه              روز:                
                       

 نظری نوع واحد:
 

 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 4 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس دقیقه 00مدت کالس: 

 41/40/4100 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 امتحان میان ترم :  جلسهعنوان 

 :  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 

 حضوری         روش آموزش :  

 ، وایت برد، ویدیو پروژکتورSPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

         پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

  منبع درس :

، سال ، انتشارات سلمانملک افضليروشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين  -1

 1931چاپ:

 1931، سال چاپ نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -2

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتي ها و تحليل وشر -9

 1931، سال چاپ ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغري ابراهيم حاجي

 

 دقیقه   1مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  00مدت زمان :  

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه    00مدت زمان:  

  دقیقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دهمجلسه 

 

  کارشناسی / تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:   تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:        پرستاری: هدانشکد

 14/00/4104تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

 مارحیاتیآنام درس )واحد(  :  
 41-41 ساعت:شنبه              روز:                
                       

 نظری نوع واحد:
 

 00 تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرویدکتر  مسئول درس: 4 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس دقیقه 00مدت کالس: 

 41/40/4100 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مستقل آزمون فرضیه برای دو جامعه :  جلسهعنوان 

 مستقل آشنایی با آزمون فرضیه برای دو جامعه:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
  بیان کندپیش فرضهای الزم برای مقایسه میانگینها را 

 برقراری پیش فرضهای مورد نیاز را بتواند بررسی کند 

  بتواند مساوی بودن واریانس دو جامعه را آزمون کند 

  وقتی واریانس دو جامعه معلوم باشد را آزمون کندمستقل بتواند اختالف میانگین دو جامعه 

  نباشد را آزمون کندوقتی واریانس دو جامعه معلوم مستقل بتواند اختالف میانگین دو جامعه 

  را آزمون کندمستقل بتواند اختالف نسبت در دو جامعه 

 بتواند تطابق نمونه مورد نظر را با توزیع نظری آزمون کند 

 و آزمون را انجام دهد را با آزمون های بیان شده پارامتری را بیان کنند های ناپارامتری مرتبط واند آزمونبت 

 ه از نرم افزار بتواند اهداف باال را با استفادSPSS اجرا کند 

 حضوری         روش آموزش :  

 ، وایت برد، ویدیو پروژکتورSPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

         پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

  منبع درس :

، سال ، انتشارات سلمانملک افضليروشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين  -1

 1931چاپ:

 1931، سال چاپ نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -2

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتي ها و تحليل وشر -9

 1931، سال چاپ ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغري ابراهيم حاجي

 

 دقیقه   1مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 00مدت زمان :   

 دقیقه 40مدت زمان :   

 دقیقه 00مدت زمان:     



  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 دقیقه  1مدت زمان :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 يازدهمجلسه 

  کارشناسی / تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:   تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:        پرستاری: هدانشکد

 02/01/4104تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

 مارحیاتیآنام درس )واحد(  :  
 41-41 ساعت:شنبه              روز:                
                       

 نظری نوع واحد:
 

 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 4 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس دقیقه 00مدت کالس: 

 41/40/4100 بازنگری:تاريخ تدوين / 
 

 سه جامعه مستقلو  وابسته برای دو جامعهمیانگین و نسبت آزمون فرضیه  :  جلسهعنوان 

 و سه جامعه مستقل وابستهبرای دو جامعه میانگین و نسبت آشنایی با آزمون فرضیه :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 جامعه وابسته را بیان کندی دو پیش فرضهای الزم برای مقایسه میانگینها 

 برقراری پیش فرضهای مورد نیاز را بتواند بررسی کند 

  را آزمون کند وابسته باشندبتواند اختالف میانگین دو جامعه وقتی 

 بتواند اختالف نسبت دو جامعه وقتی وابسته باشند را آزمون کند 

  را آزمون کندمستقل جامعه  سهبتواند اختالف میانگین 

 ند و آزمون را انجام دهدهای بیان شده پارامتری را بیان کهای ناپارامتری مرتبط با آزمون  نبتواند آزمو 

  بتواند اهداف باال را با استفاده از نرم افزارSPSS اجرا کند 

 حضوری         روش آموزش :  

 ، وایت برد، ویدیو پروژکتورSPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

         پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

  منبع درس :

، سال ، انتشارات سلمانملک افضليروشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين  -1

 1931چاپ:

 1931، سال چاپ نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -2

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتي ها و تحليل وشر -9

 1931، سال چاپ ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغري ابراهيم حاجي

 

 دقیقه  1مدت زمان:     تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 00مدت زمان :   

 دقیقه 40مدت زمان :   

 دقیقه    00مدت زمان:  

   

  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 دقیقه  1مدت زمان :  

 



 

 

 دوازدهمسه لج

 

  کارشناسی / تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:   تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:        پرستاری: هدانشکد

 02/01/4104تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

 مارحیاتیآنام درس )واحد(  :  
 41-41 ساعت:شنبه              روز:                
                       

 نظری نوع واحد:
 

 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 4 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس دقیقه 00مدت کالس: 

 41/40/4100 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

و های مک نمار و دقیق فیشر  های ناپارمتری و آزمون بررسی آزمونها و  مرور کلی مطالب مربوط به آزمون :  جلسهعنوان 

 ککران

 رامتری و مک نمار و ککران و دقیق فیشراهای ناپآشنایی با آزمون :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 رامتری را بیان کنداهای ناپ بتواند موارد استفاده از آزمون 

  بتواند دلیل استفاده از آزمون مک نمار را توضیح دهد 

  دو از ازمون دقیق فیشر استفاده می شود-کایبتواند توضیح دهد که چه زمانی به جای آزمون 

  بتواند اهداف باال را با استفاده از نرم افزارSPSS اجرا کند 

 حضوری         روش آموزش :  

 ، وایت برد، ویدیو پروژکتورSPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

       پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

  منبع درس :

، سال ، انتشارات سلمانملک افضليروشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين  -1

 1931چاپ:

 1931، سال چاپ نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -2

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتي ها و تحليل وشر -9

 1931، سال چاپ ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغري ابراهيم حاجي

 

 دقیقه    1مدت زمان:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  00مدت زمان :  

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه 00مدت زمان:    

  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 دقیقه  1مدت زمان :  

 

 

 



 

 سیزدهمجلسه 

 

  کارشناسی / تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:   تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:        پرستاری: هدانشکد

 41/01/4104تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

 مارحیاتیآنام درس )واحد(  :  
 41-41 ساعت:شنبه              روز:                
                       

 نظری نوع واحد:
 

 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 4 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس دقیقه 00مدت کالس: 

 41/40/4100 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ها تعیین حجم نمونه و توان مطالعه برای آزمون :  جلسهعنوان 

 ها روش تعیین حجم نمونه برای آزمونآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 انگین با یک مقدار مشخص را تعیین کندیبتواند حجم نمونه الزم در آزمون م 

  مشخص را تعیین کند نسبت با یک  نسبتزمون آبتواند حجم نمونه الزم در 

  را تعیین کندمستقل بتواند حجم نمونه الزم در آزمون برابری میانگین دو جامعه 

  بتواند حجم نمونه الزم در آزمون برابری نسبت صفت در دو جامعه مستقل را تعیین کند 

  بتواند حجم نمونه الزم در آزمون اختالف میانگین در سه جامعه را تعیین کند 

 بتواند حجم نمونه الزم در آزمون برابری میانگین دو جامعه وابسته را تعیین کند 

 برابری نسبت صفت در دو جامعه وابسته را تعیین کند  بتواند حجم نمونه الزم در آزمون 

 حضوری         روش آموزش :  

 ، وایت برد، ویدیو پروژکتورSPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

         پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

  منبع درس :

، سال ، انتشارات سلمانملک افضليروشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين  -1

 1931چاپ:

 1931، سال چاپ نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -2

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتي ها و تحليل وشر -9

 1931، سال چاپ ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغري ابراهيم حاجي

 

 دقیقه    1مدت زمان:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  00مدت زمان :  

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه 00مدت زمان:    

 جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 دقیقه  1مدت زمان :  

 



 

 

 

 

 چهاردهمجلسه 

 

  کارشناسی / تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:   تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:        پرستاری: هدانشکد

 04/01/4104تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

 مارحیاتیآنام درس )واحد(  :  
 41-41 ساعت:شنبه              روز:                
                       

 نظری نوع واحد:
 

 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 4 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس دقیقه 00مدت کالس: 

 41/40/4100 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 همبستگی بین صفات و انواع آن :  جلسهعنوان 

 مفاهیم همبستگی بین صفات و انواع آنآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 مفهوم همبستگی و  کاربرد آن را بیان کند 

 با پیش فرضهای مورد نیاز  آشنا بوده و توضیح دهد 

 کاربرد آن را بتواند بیان کند تفاوت و انواع ضریب همبستگی و  

 بتواند همبستگی بین دو متغیر را روی نمودار رسم نماید 

 بتواند ضریب همبستگی مناسب را بر اساس متغیرهای موجود انتخاب نماید 

 بتواند نتایج عددی و بصری بدست آمده را تفسیر نماید 

  با استفاده از نرم افزارSPSS بتواند اهداف باال را اجرا کند 

 حضوری         روش آموزش :  

 ، وایت برد، ویدیو پروژکتورSPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

         پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

  منبع درس :

، سال ، انتشارات سلمانملک افضليروشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين  -1

 1931چاپ:

 1931، سال چاپ نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -2

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتي ها و تحليل وشر -9

 1931، سال چاپ ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغري ابراهيم حاجي

 

 دقیقه    1مدت زمان:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  00مدت زمان :  

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه 00مدت زمان:    



 جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 دقیقه  1مدت زمان :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پانزدهمجلسه 

 

  کارشناسی / تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:   تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:        پرستاری: هدانشکد

 04/01/4104تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

 مارحیاتیآنام درس )واحد(  :  
 41-41 ساعت:شنبه              روز:                
                       

 نظری نوع واحد:
 

 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 4 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس دقیقه 00مدت کالس: 

 41/40/4100 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 آنالیز رگرسیون خطی  :  جلسهعنوان 

 آنالیز رگرسیون خطیآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
  و کاربرد آن را بیان کندده اخطی سبتواند مفهوم رگرسیون 

 با پیش فرضهای مورد نیاز  آشنا بوده و توضیح دهد 

  بتواند برقراری پیش فرضهای مورد نیاز را بررسی نماید 

  ارتباط بین همبستگی و رگرسیون را بیان نماید 

 بتواند ضرایب رگرسیونی را برآورد و تفسیر کند 

 رگرسیون چند متغیره را توضیح داده و ضرایب را تفسیر کندتواند ب 

  با استفاده از نرم افزارSPSS بتواند اهداف باال را اجرا کند 

 حضوری         روش آموزش :  

 ، وایت برد، ویدیو پروژکتورSPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

      پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

  منبع درس :

، سال ، انتشارات سلمانملک افضليروشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين  -1

 1931چاپ:

 1931، سال چاپ نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -2

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتي ها و تحليل وشر -9

 1931، سال چاپ ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغري ابراهيم حاجي

 

 دقیقه    1مدت زمان:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  00مدت زمان :  

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه 00مدت زمان:    

  



 جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 دقیقه  1مدت زمان :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شانزدهمجلسه 

 

  کارشناسی / تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:   تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:        پرستاری: هدانشکد

 04/01/4104تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

 مارحیاتیآنام درس )واحد(  :  
 41-41 ساعت:شنبه              روز:                
                       

 نظری نوع واحد:
 

 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 4 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس دقیقه 00مدت کالس: 

 41/40/4100 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مهم در مطالعاتهای  شاخص :  جلسهعنوان 

 شاخص های مهم در مطالعاتآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند بروز و شیوع و میزان مرگ و میر استاندارد شده و شاخص های بهداشتی مهم دیگر را بیان و محاسبه کند 

 بتواند مفاهیم حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی را بیان کند 

  مناسب مانند با استفاده از نرم افزارMed calculate بتواند اهداف باال را اجرا کند 

 حضوری         روش آموزش :  

 ، وایت برد، ویدیو پروژکتورSPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

         پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

  منبع درس :

، سال ، انتشارات سلمانملک افضليروشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين  -1

 1931چاپ:

 1931، سال چاپ نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -2

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتي ها و تحليل وشر -9

 1931، سال چاپ ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغري ابراهيم حاجي

 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  00مدت زمان :  

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه 00مدت زمان:    

  

 جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 دقیقه  1مدت زمان :  

 


