
  

 
 

 

 

 (COURSE PLANطرح دوره  )

 

 مقدمه:

در اين درس دانشجو با کاربرد روشهای آماری در انجام طرح های تحقیقاتی در حیطه علوم پزشکی آشنا 

میشود. آمار حیاتی اتاق عمل در دو بخش تدريس خواهد شد. آمار توصیفی که شامل روشهای خالصه 

مورد مطالعه و کردن و نمايش نتايج مشاهدات میباشد وآمار تحلیلی که به بررسی ارتباط بین متغیرهای 

 تعمیم نتايج از نمونه به جامعه میپردازد. 

  

 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 
 آشنايی با روشهای آمار بعنوان ابزار تحقیق در علوم بهداشتی (1

  و شاخصهای آماری  نمودارها آشنايی با روشهای آمار توصیفی شامل جداول و (2

 و ارتباط آن با مباحث آمار توزيع های احتمال آشنايی با مباحث احتمال و تابع (3

 آزمون فرضیه و تعمیم نتايج از نمونه به جامعه آشنايی با روشهای آمار تحلیلی شامل برآورد، (4

 آشنايی با روش های نمونه گیری و برآورد  (5

 

 پرستاريكارشناسي  مقطع و رشته تحصیلي:                         پرستاري:  گروه آموزشي                         پرستاريدانشکده :  

 1 :  تعداد واحد مقدماتيامار حیاتي   :  نام درس

 تئوري و عملي نوع واحد :

 8-10شنبه، ساعت روز و ساعت برگزاري كالس:   ندارد پیش نیاز:

 96ورودي  كالس پرستاري مکان برگزاري:

 

 بذرافشاندكتر مسئول برنامه :  

 دكتر بذرافشان مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 دكتر بذرافشان تهیه و تنظیم : 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزي درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 هدف كلي 

 

 آشنايی با نقش متغیر در مطالعه اماری

  

  اهداف اختصاصي 

 

 بايد بتواند:دانشجو  در پايان دوره 

 متغیر را تعريف کند و انواع آن را بیان کند. 

  .مقیاسهای اندازه گیری انواع متغیرها را بیان کند 

 جايگاه متغیرها را در انجام تحقیق مشخص کند. 

 هدف كلي 

 

  تهیه جداول و نمودارهای آماری برای مشاهدات غیر عددی

 

  اهداف اختصاصي 

 

 بتواند:دانشجو  در پايان دوره بايد 

 بندی مشاهدات متغیر اسمی تهیه کند. جدول مناسب را برای گروه 

 نمودارهای آماری مناسب )ستونی و دايره ای (  را برای مشاهدات متغیر اسمی رسم کند 

 بندی مشاهدات متغیررتبه ای تهیه کند. جدول مناسب را برای گروه 

  مشاهدات متغیر رتبه ای رسم کندنمودارهای آماری مناسب )ستونی و دايره ای (  را برای. 

 هدف كلي 

 

  تهیه جداول و نمودارهای آماری برای مشاهدات عددی

 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

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

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

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

 

 

 

 



 

 هدف كلي 

 

 مد( میانه، آشنايی با شاخصهای مرکزی )میانگین،

 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .میانگین را محاسبه کند وآنرا تفسیر کند 

  کند.میانه را محاسبه و تفسیر 

 .نما را محاسبه و آنرا تفسیر کند 

 علوم پزشکی بیان کند. مزايای شاخصهای مرکزی را در تحقیقات ارزشها و 

 هدف كلي 

 

  آشنايی با شاخصهای پراکندگی و نحوه محاسبه انها

 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .میانگین انحرافات را محاسبه و تفسیر کند 

 .واريانس و انحراف معیار را محاسبه کند 

 .ضريب تغییرات را محاسبه کند 

 علوم پزشکی بیان کند. های پراکندگی را در تحقیقات مزايای شاخص ارزشها و 

 هدف كلي 

 

 آگاهی از تاثیر جمع و ضرب کردن عدد ثابت در مشاهدات بر شاخصهای آماری

  

  اهداف اختصاصي 

 

 بتواند:دانشجو  در پايان دوره بايد 

 هددروش تغییر متغیر را انجام ه محاسبه میانگین ب. 

 روش تغییر متغیر را انجام دهد.ه محاسبه واريانس ب 

 هدف كلي 

 

 آگاهی از قوانین احتمال و کاربرد آن در تحقیقات علوم پزشکی



 
 
 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  احتمال بکار برد.قانون جمع احتمال را در حل مسايل 

 .قانون ضرب احتمال را در حل مسايل احتمال بکار برد 

  را بیان کند. نآپیشام متمم را تعريف و روش محاسبه احتمال 

 هدف كلي 

 

 آشنايی با توزيع دوجمله ای 

 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 پارامترهای توزيع دوجمله ای را بشمارد . 

  کمک توزيع دو جمله ای حل کنده احتمالی را بمسايل. 

 هدف كلي 

 

 آشنايی با  توزيع پواسن 

 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  را بشمارد پواسنپارامترهای توزيع . 

 د.کمک توزيع  پواسن  حل کنه مسايل احتمالی را ب 

 هدف كلي 

 

 نرمال )توزيع پیوسته(

 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .پارامترهای توزيع نرمال را بشمارد 



 میانگین و واريانس توزيع نرمال را تفسیر کند. 

 کمک توزيع نرمال حل کنده مسايل احتمالی را ب. 

 هدف كلي 

 

 و مراحل انجام آن آزمون فرضیه

 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  فرضیه ها در آمار آشنا باشد.با انواع 

 آشنا باشد. تحقیقات علوم پزشکیدر  های محققبا انواع خطا 

  را بشماردمراحل انجام آزمون فرضیه. 

 هدف كلي 

 روش های نمونه گیری در تحقیقات علوم پزشکی

 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .انواع روش های نمونه گیری را شرح دهد 

  بکار بند.در تحقیقات علوم پزشکی  راروش های نمونه گیری غیر احتمالی 

  بکار بند.تحقیقات علوم پزشکی  راروش های نمونه گیری احتمالی 

 

 روش آموزش 
 

 سخنرانی با استفاده از وسايل کمک آموزشی و پرسش و پاسخ

 شرايط اجراء

 وسايل و تسهیالت کمک آموزشی شامل: تخته سفید، پاورپوينت

  امکانات آموزشي بخش 

  و کامپیوتر ويدوئو پروژکتور ،اساليد پروژکتور 

 

   آموزش دهنده 

 اساتید مربوطه:  دكتر بذرافشان 

 



  منابع اصلی درسی: 

. نشر دريچه نو،  چاپ هفدهم. روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی. حسین ملک افضلی کاظم، محمد .1

 .1396سال 

چاپ . دانیل وانین، مترجم: آيت اللهی محمدتقی. نشر امیر کبیر، اصول و روش های آمار زيستی .2

 .1397سال شانزدهم. 

  ارزشیابي 
 نحوه ارزشیابي         

  نمره 1مشاركت فعال در كالس و حضور و غیاب 

  نمره 2حل تمرينات كالسي 

  نمره 5 عمليامتحان 

  نمره 12امتحان كتبي 

  نحوه محاسبه نمره كل 

 محاسبه خواهد شد. 20آزمون كتبي و عملي، همچنین شركت فعال در كالس و بر مبناي نمره كل از مجموع 

 

 مقررات 

  :10حداقل نمره قبولي                                        

 :طبق مقررات آموزشي تعداد دفعات مجاز غیبت در كالس    

 مقدماتيآمار حیاتي  درس زمانبندي جدول

 نحوه ارائه مدرس موضوع جلسه ساعت ارائه تاريخ ارائه
امکانات 

 مورد نیاز
 روش ارزشیابی

23/6/98 10-8 

آشنايی با 

نقش متغیر 

در مطالعه 

 اماری

 

دکتر 

 بذرافشان

سخنرانی 

پرسش پاسخ، 

 حل تمرين

کالس 

 درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

 امتحان عملی 

 حل تمرينات 

 میزان مشارکت دانشجو 

30/6/98 10-8 

آشنايی با 

نقش متغیر 

در مطالعه 

)ادامه  اماری

 مبحث(

 

دکتر 

 بذرافشان

سخنرانی 

پرسش پاسخ، 

 حل تمرين

کالس 

 درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

 امتحان عملی 

 حل تمرينات 

 میزان مشارکت دانشجو 

6/7/98 10-8 

تهیه جداول 

و نمودارهای 

آماری برای 

مشاهدات 

 غیر عددی

 

دکتر 

 بذرافشان

سخنرانی 

پرسش پاسخ، 

 حل تمرين

کالس 

 درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

 امتحان عملی 

 حل تمرينات 

 میزان مشارکت دانشجو 

13/7/98 10-8 
تهیه جداول 

و نمودارهای 

دکتر 

 بذرافشان

سخنرانی 

پرسش پاسخ، 

کالس 

 درس

 آزمون کتبی 

 امتحان عملی 



آماری برای 

مشاهدات 

 عددی

سیستم  حل تمرين

 کامپیوتر

 سفید تخته

 حل تمرينات 

 میزان مشارکت دانشجو 

20/7/98 10-8 

آشنايی با 

شاخصهای 

مرکزی 

 )میانگین،

 مد( میانه،

دکتر 

 بذرافشان

سخنرانی 

پرسش پاسخ، 

 حل تمرين

کالس 

 درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

 امتحان عملی 

 حل تمرينات 

 میزان مشارکت دانشجو 

4/8/98 10-8 

آشنايی با 

شاخصهای 

پراکندگی و 

نحوه محاسبه 

 انها

 

دکتر 

 بذرافشان

سخنرانی 

پرسش پاسخ، 

 حل تمرين

کالس 

 درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

 امتحان عملی 

 حل تمرينات 

 میزان مشارکت دانشجو 

11/8/98 10-8 

آگاهی از 

قوانین 

احتمال و 

کاربرد آن در 

تحقیقات 

  علوم پزشکی

دکتر 

 بذرافشان
 مجازي

کالس 

 درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

 امتحان عملی 

 حل تمرينات 

 میزان مشارکت دانشجو 

18/8/98 10-8 

)توزيع 

 پیوسته(

 نرمال

 

دکتر 

 بذرافشان

سخنرانی 

پرسش پاسخ، 

 حل تمرين

کالس 

 درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

 امتحان عملی 

 حل تمرينات 

 میزان مشارکت دانشجو 

25/8/98 10-8 

آزمون فرضیه 

و مراحل 

 انجام آن

 

دکتر 

 بذرافشان
 مجازي

کالس 

 درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

 امتحان عملی 

 حل تمرينات 

 میزان مشارکت دانشجو 

2/9/98 10-8 

آزمون فرضیه 

و مراحل 

 انجام آن

 

دکتر 

 بذرافشان
 مجازي

کالس 

 درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

 امتحان عملی 

 حل تمرينات 

 میزان مشارکت دانشجو 

9/9/98 10-8 

روش های 

نمونه گیری 

در تحقیقات 

 علوم پزشکی

 

دکتر 

 بذرافشان
 مجازي

کالس 

 درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

 امتحان عملی 

 حل تمرينات 

 میزان مشارکت دانشجو 

16/9/98 10-8 

با نرم  اشنايی

افزار تحلیل 

 داده ها

دکتر 

 بذرافشان
 مجازي

کالس 

 درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

 امتحان عملی 

 حل تمرينات 

 میزان مشارکت دانشجو 

 


