
  

 
 

 

  ( ترکیبی یا مجازیCOURSE PLAN)وره طرح د

 

 معرفی درس:
شود. آمار حیاتی  در اين درس دانشجو با کاربرد روشهای آماری در انجام طرح های تحقیقاتی در حیطه علوم پزشکی آشنا می

آمار  باشد و ايج مشاهدات میدر دو بخش تدريس خواهد شد. آمار توصیفی که شامل روشهای خالصه کردن و نمايش نت پرستاری

با توجه به شرايط به وجود پردازد.  تحلیلی که به بررسی ارتباط بین متغیرهای مورد مطالعه و تعمیم نتايج از نمونه به جامعه می

کلیه جلسات اين درس به صورت  و عدم امکان برگزاری کالسها به صورت حضوری، 91آمده در خصوص شیوع بیماری کوويد 

برگزاری جلسات از  ،)با توجه به امکان تغییر شرايط بیماری با گذشت زمان ممکن است با نظر دانشکده برگزار خواهد شدمجازی 

از پیشرفتهای تکنولوژيکی برای در نظر داريم از سیستم يادگیری الکترونیکی  با استفاده .( تغییر يابدحضوری  هحالت مجازی ب

استاد  در اين درس .استفاده گرددمکان  در جهت يادگیری فارغ از زمان و گرامی جوياندانش شما فعال کردن و توانمند کردن

         مربوطه محتوای درس را  که توسط نرم افزار های تولید محتوا آماده شده است، در سامانه نويد در بخش منابع بارگذاری

       ه کند و تیک تايید مطالعه را بزند. استاد مربوطه می نمايد. دانشجو موظف است در مدت زمان تعیین شده محتوا را مشاهد

 می تواند بر اساس لیست حضور و غیاب و میزان پاسخ دهی دانشجويان به تکالیف، ارزيابی الزم را انجام دهد. جهت اين درس

دهد، در غیر اين مشخص خواهد شد که دانشجو موظف است در زمان تعیین شده توسط استاد پاسخ مناسبی را ارائه  یلیفاتک

تاريخ برگزاری آن مطابق در نظر گرفته شده که  پايان ترمصورت از نمره ارزشیابی ايشان کسر خواهد شد. جهت اين درس امتحان 

 با نظر دانشکده تعیین خواهد شد.

 پرستاری: کارشناسی مقطع و رشته تحصیلی:                         پرستاریگروه آموزشی:                        پرستاریدانشکده :    

 1 :  تعداد واحد مقدماتیمار حیاتی آ  :  نام درس

 تئوری و عملی نوع واحد :

 8-11شنبه، ساعت  روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد پیش نیاز:

 97ورودی  کالس پرستاری مکان برگزاری:

                                               دکتر بذرافشان مسئول برنامه :  

 seeder2007@gmail.comآدرس پست الکترونیکی:                                          17172227111:  دانشکده شماره تماس

                دکتر بذرافشان  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 دکتر بذرافشان تهیه و تنظیم : 

 99شهریور ماه  بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :

 بهداشتیآشنايی با روشهای آمار بعنوان ابزار تحقیق در علوم  (9

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

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

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

 ونه گیری و برآورد آشنايی با روش های نم (5
 

 هدف کلی 

 

 آشنايی با نقش متغیر در مطالعه اماری

  

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 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. 

 کلی هدف 

 

  تهیه جداول و نمودارهای آماری برای مشاهدات غیر عددی

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 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 

 رتبه ای تهیه کند. بندی مشاهدات متغیر را برای گروه جدول مناسب 

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

 هدف کلی 

 

  تهیه جداول و نمودارهای آماری برای مشاهدات عددی

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:



  بندی مشاهدات متغیر عددی گسسته تهیه کند. برای گروهجدول مناسب را 

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

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

 هدف کلی 

 

 مد( میانه، آشنايی با شاخصهای مرکزی )میانگین،

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو 

 را تفسیر کند. آن میانگین را محاسبه کند و 

 .میانه را محاسبه و تفسیر کند 

 .نما را محاسبه و آنرا تفسیر کند 

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

 هدف کلی 

 

  آشنايی با شاخصهای پراکندگی و نحوه محاسبه انها

 

  اهداف اختصاصی 

 

 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 کلی 

 

 احتمال و کاربرد آن در تحقیقات علوم پزشکیآگاهی از قوانین 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .قانون جمع احتمال را در حل مسايل احتمال بکار برد 

 .قانون ضرب احتمال را در حل مسايل احتمال بکار برد 

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



 هدف کلی 

 

 آشنايی با توزيع دوجمله ای 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 پارامترهای توزيع دوجمله ای را بشمارد . 

 کمک توزيع دو جمله ای حل کنده مسايل احتمالی را ب. 

 هدف کلی 

 

 آشنايی با  توزيع پواسن 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  را بشمارد پواسنپارامترهای توزيع . 

 د.کمک توزيع  پواسن حل کنه مسايل احتمالی را ب 

 هدف کلی 

 

 نرمال )توزيع پیوسته(

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .پارامترهای توزيع نرمال را بشمارد 

 میانگین و واريانس توزيع نرمال را تفسیر کند. 

 کمک توزيع نرمال حل کنده ب مسايل احتمالی را. 

 هدف کلی 

 

 آزمون فرضیه و مراحل انجام آن

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .با انواع فرضیه ها در آمار آشنا باشد 



 .با انواع خطاهای محقق در تحقیقات علوم پزشکی آشنا باشد 

  را بشماردمراحل انجام آزمون فرضیه. 

 هدف کلی 

 های نمونه گیری در تحقیقات علوم پزشکیروش 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .انواع روش های نمونه گیری را شرح دهد 

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

 .روش های نمونه گیری احتمالی را تحقیقات علوم پزشکی بکار بند 

 

  آموزشروش 
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد و کامپیوتر ويدوئو پروژکتور ،اساليد پروژکتور 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زير را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

محمد کاظم، ملک افضلی حسین. روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی. نشر  .9

 .آخرين چاپ موجود در دانشکدهدريچه نو،  چاپ هفدهم. 

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

 .آخرين چاپ موجود در دانشکدهامیر کبیر، چاپ شانزدهم. 

 کتاب های بر اساس سرفصل

مشخص  و عناوين هرجلسه

 می باشد

 

 

 

 

 



 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر داريد جزوه يا هر نوع محتوای ديگری )مانند فیلم، مجموعه اساليد و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجويان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق يا به تنهايی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمايید: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاساليد پاور پوينت، منظور  *

 

  منبع در صورتی که در نظر داريد محتوای ديگری )مانند کتاب، مجموعه اساليد، جزوه و ...( را به عنوان

سمتی جداگانه برای ، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قبه دانشجويان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 اين موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
9 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



4........................................................................................................................................................................................................ 

 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر   بلی   ايد؟گرفته آزمون در نظر . آيا برای درس خود9

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

فمهلت ارائه بازخورد به تکالی مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره  
 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   ايد؟در نظر گرفته/میان ترم . آيا برای درس خود پروژه پايان ترم 9

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنويسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

 فیدبکمهلت 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

9 
ل تکلیف او

 کالسی
 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

حداکثر يک 

ه هفته پس از ارائ

 تکلیف

 يک هفته پس

فاز ارائه تکلی  

مرور فصل 

 مربوطه از منبع

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه

 مدو تکلیف 2

 کالسی
 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

حداکثر يک 

ه هفته پس از ارائ

 تکلیف

 يک هفته پس

فاز ارائه تکلی  

مرور فصل 

 مربوطه از منبع

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه



................... ......................................................................................................................................................................................................  

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تيو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لي. در صورت تمادينما یاديکمک ز انيدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :ديینما لیرا تکم ريامکان موارد ز نياستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 - آزمون میان ترم

 6 آزمون پایان ترم

 9 غیابشرکت فعال در کالس و حضور و 

 93 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 مقررات 

2.  

3.  :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

 

 مقدماتیآمار حیاتی  درس زمانبندی جدول

 نحوه ارائه مدرس جلسهموضوع  ساعت ارائه تاريخ ارائه
امکانات 

 مورد نیاز
 روش ارزشیابی

22/6/9311 91-8 

آشنايی با 

نقش متغیر 

در مطالعه 

 اماری

 

دکتر 

 بذرافشان
 مجازی

کالس 

 درس

سیستم 

 کامپیوتر

 

 آزمون کتبی 

 امتحان عملی 

 حل تمرينات 

 میزان مشارکت دانشجو 

21/6/9311 91-8 

تهیه جداول 

و نمودارهای 

آماری برای 

مشاهدات 

غیر عددی و 

 عددی

 

دکتر 

 بذرافشان
 مجازی

کالس 

 درس

سیستم 

 کامپیوتر

 

 آزمون کتبی 

 امتحان عملی 

 حل تمرينات 

 میزان مشارکت دانشجو 

5/7/9311 91-8 

آشنايی با 

شاخصهای 

مرکزی 

 )میانگین،

و  مد( میانه،

شاخصهای 

 پراکندگی 

دکتر 

 بذرافشان
 مجازی

کالس 

 درس

سیستم 

 کامپیوتر

 

 آزمون کتبی 

 امتحان عملی 

 حل تمرينات 

 میزان مشارکت دانشجو 

92/7/9311 91-8 

آگاهی از 

قوانین 

احتمال و 

کاربرد آن در 

تحقیقات 

  علوم پزشکی

دکتر 

 بذرافشان
 مجازی

کالس 

 درس

سیستم 

 کامپیوتر

 

 آزمون کتبی 

 امتحان عملی 

 حل تمرينات 

  دانشجومیزان مشارکت 

91/7/9311 91-8 

)توزيع 

 پیوسته(

 نرمال

 

دکتر 

 بذرافشان
 مجازی

کالس 

 درس

سیستم 

 کامپیوتر

 

 آزمون کتبی 

 امتحان عملی 

 حل تمرينات 

 میزان مشارکت دانشجو 

3/8/9311 91-8 

آزمون فرضیه 

و مراحل 

 انجام آن

 

دکتر 

 بذرافشان
 مجازی

کالس 

 درس

سیستم 

 کامپیوتر

 

 آزمون کتبی 

 امتحان عملی 

 حل تمرينات 

 میزان مشارکت دانشجو 

91/8/9311 91-8 

آزمون فرضیه 

و مراحل 

 انجام آن

 

دکتر 

 بذرافشان
 مجازی

کالس 

 درس

سیستم 

 کامپیوتر

 

 آزمون کتبی 

 امتحان عملی 

 حل تمرينات 

 میزان مشارکت دانشجو 

97/8/9311 91-8 

روش های 

نمونه گیری 

در تحقیقات 

دکتر 

 بذرافشان
 مجازی

کالس 

 درس

سیستم 

 آزمون کتبی 

 امتحان عملی 

 حل تمرينات 



 علوم پزشکی

 

 کامپیوتر

 

 میزان مشارکت دانشجو 

 

 


