
 
 

 

  

 
 

 

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه  

 

 جلسه اول 
 

 اتاق عمل كارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عمل   گروه آموزشی:                                پرستاري:  دانشکده

 98اول نيم سال  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 16-18ساعت:     شنبهسه روز:   آمار حياتي  نام درس )واحد(  :  

 تئوري   نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشان  مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان  مدرس: دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

. 

   ماريآآشنایی با نقش متغیر در مطالعه عنوان درس : 

 مطالعات علوم پزشکی آشنا باشد.دانشجو با انواع متغیرها و نقش آنها در هدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .متغیر را تعریف کند و انواع آن را بیان کند ▪

 مقیاسهای اندازه گیری انواع متغیرها را بیان کند.  ▪

 .جایگاه متغیرها را در انجام تحقیق مشخص کند ▪

حل را آماری در مقایس های مختلف )اسمي، رتبه ای، فاصله ای، نسبتي(مسائل مربوط به انواع متغیرهای  ▪

 کند.

              بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

آماری و شاخصهای بهداشتي. نشر دریچه نو،  چاپ هفدهم. سال محمد کاظم، ملک افضلي حسین. روشهای  .1

1396. 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزي درسي و آموزشي

 



اصول و روش های آمار زیستي. دانیل وانین، مترجم: آیت اللهي محمدتقي. نشر امیر کبیر، چاپ شانزدهم.  .2

 .1397سال 

 دقيقه   10     :مدت زمان مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40مدت زمان :   

 دقيقه  20مدت زمان :    

 دقيقه    30مدت زمان:   

 دقيقه   10مدت زمان :  جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دقيقه  10مدت زمان :     ارزشیابی درس  •

 
 جلسه دوم 

 

 كارشناسی اتاق عمل  مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عملگروه آموزشی:                                   پرستاري:  دانشکده

 98نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 16-18شنبه     ساعت:سه روز:   آمار حياتي  نام درس )واحد(  :  

 تئوري   نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشان  مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 
 

 تهیه جداول و نمودارهاي آماري براي مشاهدات  عنوان درس : 

 آشنا باشد.  و عددي نمودارهاي آماري براي مشاهدات غیر عدديتهیه جداول و نحوه دانشجو با هدف كلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 بندی مشاهدات متغیر اسمي تهیه کند. جدول مناسب را برای گروه ▪

 .نمودارهای آماری مناسب )ستوني و دایره ای (  را برای مشاهدات متغیر اسمي رسم کند ▪

 رتبه ای تهیه کند. بندی مشاهدات متغیر مناسب را برای گروهجدول  ▪

 .نمودارهای آماری مناسب )ستوني و دایره ای (  را برای مشاهدات متغیر رتبه ای رسم کند ▪

 بندی مشاهدات متغیر عددی گسسته تهیه کند. جدول مناسب را برای گروه ▪

 مشاهدات متغیر اسمي رسم کند.نمودارهای آماری مناسب )چند گوشه( را برای  ▪

 بندی مشاهدات عددی پیوسته تهیه کند. جدول مناسب را برای گروه ▪

              بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 



 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

افضلي حسین. روشهای آماری و شاخصهای بهداشتي. نشر دریچه نو،  چاپ هفدهم. محمد کاظم، ملک  .1

 .1396سال 

اصول و روش های آمار زیستي. دانیل وانین، مترجم: آیت اللهي محمدتقي. نشر امیر کبیر، چاپ  .2

 .1397شانزدهم. سال 

 دقيقه   10مدت زمان:      مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40مدت زمان :   

 دقيقه  20مدت زمان :    

 دقيقه    30مدت زمان:   

 دقيقه   10مدت زمان :  جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دقيقه  10مدت زمان :     ارزشیابی درس  •

 

 سومجلسه 

 كارشناسی اتاق عمل  مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عملگروه آموزشی:                                   پرستاري:  دانشکده

 98نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 16-18شنبه     ساعت:سه روز:   آمار حياتي  نام درس )واحد(  :  

 تئوري   نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشان  مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 
 

 مد(  میانه، آشنایی با شاخصهاي مركزي )میانگین،عنوان درس : 

آشنا  و كاربرد آنها در تحقیقات علوم پزشکی مد( میانه، مركزي )میانگین،آشنایی با شاخصهاي دانشجو با هدف كلی درس :  

 باشد. 

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 میانگین را محاسبه کند وآنرا تفسیر کند. ▪

 میانه را محاسبه و تفسیر کند. ▪

 نما را محاسبه و آنرا تفسیر کند. ▪

 علوم پزشكي بیان کند. مرکزی را در تحقیقاتمزایای شاخصهای  ارزشها و ▪

              بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 



 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

دریچه نو،  چاپ هفدهم. محمد کاظم، ملک افضلي حسین. روشهای آماری و شاخصهای بهداشتي. نشر  .1

 .1396سال 

اصول و روش های آمار زیستي. دانیل وانین، مترجم: آیت اللهي محمدتقي. نشر امیر کبیر، چاپ  .2

 .1397شانزدهم. سال 

 دقيقه   10مدت زمان:      مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40مدت زمان :   

 دقيقه  20مدت زمان :    

 دقيقه    30مدت زمان:   

 دقيقه   10مدت زمان :  جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دقيقه  10مدت زمان :     ارزشیابی درس  •

 
 

 چهارم جلسه 

 كارشناسی اتاق عمل  مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عملگروه آموزشی:                                   پرستاري:  دانشکده

 98نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 16-18شنبه     ساعت:سه روز:   آمار حياتي  نام درس )واحد(  :  

 تئوري   نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشان  مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 
 

  آشنایی با شاخصهاي پراكندگی و نحوه محاسبه انهاعنوان درس : 

 شنا باشد. آ و كاربرد آنها در تحقیقات علوم پزشکی نحوه محاسبه  ،پراكندگی هاي   اخصش  دانشجو باهدف كلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 میانگین انحرافات را محاسبه و تفسیر کند. ▪

 واریانس و انحراف معیار را محاسبه کند. ▪

 ضریب تغییرات را محاسبه کند. ▪

 علوم پزشكي بیان کند. پراکندگي را در تحقیقاتهای  مزایای شاخص ارزشها و ▪

              بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 



 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

دریچه نو،  چاپ هفدهم. محمد کاظم، ملک افضلي حسین. روشهای آماری و شاخصهای بهداشتي. نشر  .1

 .1396سال 

اصول و روش های آمار زیستي. دانیل وانین، مترجم: آیت اللهي محمدتقي. نشر امیر کبیر، چاپ  .2

 .1397شانزدهم. سال 

 دقيقه   10مدت زمان:      مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40مدت زمان :   

 دقيقه  20مدت زمان :    

 دقيقه    30مدت زمان:   

 دقيقه   10مدت زمان :  جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دقيقه  10مدت زمان :     ارزشیابی درس  •

 

 پنجمجلسه 

 كارشناسی اتاق عمل  مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عملگروه آموزشی:                                   پرستاري:  دانشکده

 98نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 16-18شنبه     ساعت:سه روز:   آمار حياتي  نام درس )واحد(  :  

 تئوري   نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشان  مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 
 

 آگاهی از قوانین احتمال و كاربرد آن در تحقیقات علوم پزشکی عنوان درس : 

 . آشنا باشد  کاربرد آن در تحقيقات علوم پزشکیقوانين احتمال و با دانشجو هدف كلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 قانون جمع احتمال را در حل مسایل احتمال بكار برد. ▪

 قانون ضرب احتمال را در حل مسایل احتمال بكار برد. ▪

 را بیان کند. نآپیشام متمم را تعریف و روش محاسبه احتمال  ▪

 . پارامترهای توزیع دوجمله ای را بشمارد ▪

 .کمک توزیع دو جمله ای حل کنده مسایل احتمالي را ب ▪

 . را بشمارد پواسنپارامترهای توزیع  ▪



 د.کمک توزیع  پواسن  حل کنه مسایل احتمالي را ب ▪

              بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

محمد کاظم، ملک افضلي حسین. روشهای آماری و شاخصهای بهداشتي. نشر دریچه نو،  چاپ هفدهم.  .1

 .1396سال 

زیستي. دانیل وانین، مترجم: آیت اللهي محمدتقي. نشر امیر کبیر، چاپ اصول و روش های آمار  .2

 .1397شانزدهم. سال 

 دقيقه   10مدت زمان:      مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40مدت زمان :   

 دقيقه  20مدت زمان :    

 دقيقه    30مدت زمان:   

 دقيقه   10مدت زمان :  جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دقيقه  10مدت زمان :     ارزشیابی درس  •

 
 

 ششم جلسه 

 كارشناسی اتاق عمل  مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عملگروه آموزشی:                                   پرستاري:  دانشکده

 98نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 16-18شنبه     ساعت:سه روز:   آمار حياتي  نام درس )واحد(  :  

 تئوري   نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشان  مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 
 

 نرمال  )توزيع پيوسته(با  آشنايی  عنوان درس : 

 آشنا باشد.  و کاربرد آن در تحقيقات علوم پزشکی نرمالتوزيع دانشجو با هدف كلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 دوره باید بتواند:دانشجو  در پایان 

 پارامترهای توزیع نرمال را بشمارد. ▪

 .میانگین و واریانس توزیع نرمال را تفسیر کند ▪

 .کمک توزیع نرمال حل کنده مسایل احتمالي را ب ▪



              بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كامپيوتر، تخته سفيدكالس درس ، سيستم امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

محمد کاظم، ملک افضلي حسین. روشهای آماری و شاخصهای بهداشتي. نشر دریچه نو،  چاپ هفدهم.  .1

 .1396سال 

اصول و روش های آمار زیستي. دانیل وانین، مترجم: آیت اللهي محمدتقي. نشر امیر کبیر، چاپ  .2

 .1397شانزدهم. سال 

 دقيقه   10مدت زمان:      مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40مدت زمان :   

 دقيقه  20مدت زمان :    

 دقيقه    30مدت زمان:   

 دقيقه   10مدت زمان :  جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دقيقه  10مدت زمان :     ارزشیابی درس  •

 
 

 هفتم  جلسه

 كارشناسی اتاق عمل  مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عملگروه آموزشی:                                   پرستاري:  دانشکده

 98نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 16-18شنبه     ساعت:سه روز:   آمار حياتي  نام درس )واحد(  :  

 تئوري   ع واحد:نو
 

 20تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشان  مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 
 

 آزمون فرضيه و مراحل انجام آن آشنايی با عنوان درس : 

 آشنا باشد.   کاربرد آن در تحقيقات علوم پزشکیو آزمون فرضيه دانشجو با هدف كلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 با انواع فرضیه ها در آمار آشنا باشد. ▪

 با انواع خطاهای محقق در تحقیقات علوم پزشكي آشنا باشد. ▪

 .را بشماردمراحل انجام آزمون فرضیه  ▪

              بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 



 منبع درس  : 

محمد کاظم، ملک افضلي حسین. روشهای آماری و شاخصهای بهداشتي. نشر دریچه نو،  چاپ هفدهم.  .1

 .1396سال 

زیستي. دانیل وانین، مترجم: آیت اللهي محمدتقي. نشر امیر کبیر، چاپ اصول و روش های آمار  .2

 .1397شانزدهم. سال 

 دقيقه   10مدت زمان:      مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40مدت زمان :   

 دقيقه  20مدت زمان :    

 دقيقه    30مدت زمان:   

 دقيقه   10مدت زمان :  جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دقيقه  10مدت زمان :     ارزشیابی درس  •

 

 هشتمجلسه 

 كارشناسی اتاق عمل  مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عملگروه آموزشی:                                   پرستاري:  دانشکده

 98نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 16-18شنبه     ساعت:سه روز:   آمار حياتي  نام درس )واحد(  :  

 تئوري   نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشان  مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 
 

 روش هاي نمونه گيري در تحقيقات علوم پزشکیآشنايی با عنوان درس : 

 آشنا باشد.  و کاربرد آن در تحقيقات علوم پزشکیروش هاي نمونه گيري دانشجو با هدف كلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انواع روش های نمونه گیری را شرح دهد. ▪

 روش های نمونه گیری غیر احتمالي را در تحقیقات علوم پزشكي بكار بند. ▪

 روش های نمونه گیری احتمالي را تحقیقات علوم پزشكي بكار بند. ▪
              بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
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 دقيقه   10مدت زمان:      مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40مدت زمان :   

 دقيقه  20مدت زمان :    

 دقيقه    30مدت زمان:   

 دقيقه   10مدت زمان :  جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دقيقه  10مدت زمان :     ارزشیابی درس  •

 
 
 
 


