
 
 

 

  

 
 

 (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 99 کارشناسی پرستاری رشته تحصیلی: مقطع /             پرستاریگروه آموزشی:               : پرستاریدانشکده

 اولنیمسال تاريخ ارائه درس:    1401-1402 سال تحصيلي:

 8-10 ساعت:                   شنبه روز: آمار حیاتی مقدماتی نام درس )واحد(:

 45 تعداد دانشجويان: واحد عملی( 5/0 –واحد نظری  5/0) نوع واحد:

 دالمحامد مسئول درس:  1 تعداد واحد:

 : دکتر بذرافشاندرسم حضوری -دقیقه  90 مدت كالس:

 28/06/1401 بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 و روش های جمع آوری اطالعات مفهوم آمار، اهميت آن در علوم پزشکي: جلسهعنوان 

را مفهوم آمار، اهمیت آن در علوم پزشجججوی و روا های  مو آوری ااتعا  دانشجججاو ان بتوانند :  جلسهههدف کلی 

 فراگیرند.

 : اختصاصیاهداف 

 دانشاو ان بتوانند:

 .مفهوم آمار را شرح دهند 

   را شرح دهند. یو آمار استنباا یفیآمار توصتفاو 

  را توضیح دهند. آمار حیاتیاهمیت و کاربرد 

 بیان کنند. انواع روا های  مو آوری ااتعا  را 

 ترکیبی       /     مجازی       /           *حضوری  :  روش آموزش

 و دئوپروژکتور، وا ت برد و ماژ کلپ تاپ،   :امکانات آموزشی

 /        تاالر گفتگوپروژه        /                   تکلیف:   فعالیت آموزشی

 امتحان پا ان ترم کتبی: عنوان و نوع آزمون

 :منبع درس
، آخرين انتشار، انتشارات يبهداشت یو شاخص ها یآمار یروش ها، يملک افضل نيحس، كاظم محمد -

 جعفری نوين

، آخرين انتشار، نشر اصول و روشهای آمار زيستي، ترجمه سيد محمدتقي آيت اللهي، واين. و. دانيل -

 اميركبير

 تهران: جامعه نگر. .روش تحقيق و آمار در پرستاری(. 1396) حجتي، حميد -

 دقيقه 10 :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :   مقدمه 

 کلیات درس  

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
 گروه اتاق عمل

 



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 35: مدت زمان

 دقيقه 5: مدت زمان

 دقيقه 30مدت زمان: 

  دقيقه 10: مدت زمان جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دومجلسه 
 

 99 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: پرستاری                           : پرستاریدانشکده

 اولنیمسال تاريخ ارائه درس:    1401-1402 سال تحصيلي:

 8-10 ساعت:           شنبه         روز: آمار حیاتی مقدماتی نام درس )واحد(:

 45 تعداد دانشجويان: واحد عملی( 5/0 –واحد نظری  5/0) نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  1 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان: درسم دقیقه عملی 240 –تئوری دقیقه  90 مدت كالس:

 28/06/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

توزيع تجمعي و كاربرد آن در طبقه بندی و نمايش اطالعات بصورت جدول و نمودار، محاسبه :  جلسهعنوان 
 محاسبه صدک ها و چارک ها

سههدف کلی  شاو ان بتوانند :   جل سبه توز و تامعی و دان صور   دول و نمودار، محا ابقه بندی و نما ش ااتعا  ب

 کاربرد آن در محاسبه صدک ها و چارک ها را فراگیرند.

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشاو ان بتوانند:

  نما ش ااتعا  بصور   دول و نمودار را شرح دهند.ابقه بندی و 

 اسبه صدک ها و چارک ها را توضیح دهند.حتوز و تامعی و کاربرد آن در م 

 ترکیبی       /   مجازی       حضوری  *       /      :  روش آموزش

 لپ تاپ، و دئوپروژکتور، وا ت برد و ماژ ک  :امکانات آموزشی

 /        تاالر گفتگوپروژه        /                 *   تکلیففعالیت آموزشی:   

 امتحان پا ان ترم کتبیعنوان و نوع آزمون: 

 :منبع درس
، آخرين انتشار، انتشارات يبهداشت یو شاخص ها یآمار یروش ها، يملک افضل نيحس، كاظم محمد -

 جعفری نوين

، آخرين انتشار، نشر اصول و روشهای آمار زيستي، ترجمه سيد محمدتقي آيت اللهي، واين. و. دانيل -

 اميركبير

 . تهران: جامعه نگر.روش تحقيق و آمار در پرستاری(. 1396حجتي، حميد) -

 دقيقه 10 مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 35مدت زمان: 

 دقيقه 5مدت زمان: 

 دقيقه 30مدت زمان: 

  دقيقه 10مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 
 
 

 سومجلسه 
 

 99 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: پرستاری                           : پرستاریدانشکده

 اولنیمسال تاريخ ارائه درس:    1401-1402 سال تحصيلي:

 8-10 ساعت:           شنبه         روز: آمار حیاتی مقدماتی نام درس )واحد(:

 45 تعداد دانشجويان: واحد عملی( 5/0 –واحد نظری  5/0) نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  1 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان: درسم دقیقه عملی 240 –تئوری دقیقه  90 مدت كالس:

 28/06/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 محاسبه شاخص های مركزی و پراكندگي:  جلسهعنوان 

 را فراگیرند.محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی نحوه دانشاو ان بتوانند :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشاو ان بتوانند:

  را شرح دهند. شاخص های مرکزینحوه محاسبه 

 را توضیح دهند. نحوه محاسبه شاخص های پراکندگی 

 ترکیبی       /   مجازی       حضوری  *       /      :  روش آموزش

 لپ تاپ، و دئوپروژکتور، وا ت برد و ماژ ک  :امکانات آموزشی

 تاالر گفتگو       / پروژه        /                 *   تکلیففعالیت آموزشی:   

 امتحان پا ان ترم کتبیعنوان و نوع آزمون: 

 :منبع درس
، آخرين انتشار، انتشارات يبهداشت یو شاخص ها یآمار یروش ها، يملک افضل نيحس، كاظم محمد -

 جعفری نوين

نشر ، آخرين انتشار، اصول و روشهای آمار زيستي، ترجمه سيد محمدتقي آيت اللهي، واين. و. دانيل -

 اميركبير

 . تهران: جامعه نگر.روش تحقيق و آمار در پرستاری(. 1396حجتي، حميد) -

 دقيقه 10 مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 35مدت زمان: 

 دقيقه 5مدت زمان: 

 دقيقه 30مدت زمان: 

  دقيقه 10مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 چهارمجلسه 
 

 99 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: پرستاری                           : پرستاریدانشکده

 اولنیمسال تاريخ ارائه درس:    1401-1402 سال تحصيلي:

 8-10 ساعت:           شنبه         روز: آمار حیاتی مقدماتی نام درس )واحد(:

 45 تعداد دانشجويان: واحد عملی( 5/0 –واحد نظری  5/0) نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  1 تعداد واحد:

 : حامد دالمدرسم حضوری -دقیقه  90 مدت كالس:

 28/06/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مفهوم احتمال:  جلسهعنوان 

 را فراگیرند. مفهوم احتمالدانشاو ان بتوانند :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشاو ان بتوانند:

 را شرح دهند. مفهوم احتمال 

 را توضیح دهند. نحوه قوانین احتمال 

 ترکیبی       /   مجازی       حضوری  *       /      :  روش آموزش

 تاپ، و دئوپروژکتور، وا ت برد و ماژ ک لپ  :امکانات آموزشی

 /        تاالر گفتگوپروژه        /                   تکلیففعالیت آموزشی:   

 امتحان پا ان ترم کتبیعنوان و نوع آزمون: 

 :منبع درس
، آخرين انتشار، انتشارات يبهداشت یو شاخص ها یآمار یروش ها، يملک افضل نيحس، كاظم محمد -

 جعفری نوين

، آخرين انتشار، نشر اصول و روشهای آمار زيستي، ترجمه سيد محمدتقي آيت اللهي، واين. و. دانيل -

 اميركبير

 . تهران: جامعه نگر.روش تحقيق و آمار در پرستاری(. 1396حجتي، حميد) -

 دقيقه 10 مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 35مدت زمان: 

 دقيقه 5مدت زمان: 

 دقيقه 30مدت زمان: 

  دقيقه 10مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 

 پنجمجلسه 
 

 99 کارشناسی پرستاری تحصیلی:مقطع / رشته گروه آموزشی: پرستاری                           : پرستاریدانشکده

 اولنیمسال تاريخ ارائه درس:    1401-1402 سال تحصيلي:

 8-10 ساعت:           شنبه         روز: آمار حیاتی مقدماتی نام درس )واحد(:

 45 تعداد دانشجويان: واحد عملی( 5/0 –واحد نظری  5/0) نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  1 تعداد واحد:

 : حامد دالمدرسم دقیقه عملی 240 –دقیقه تئوری  90 مدت كالس:

 28/06/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 توزيع دو جمله ای، توزيع پوآسون، توزيع نرمال و اهميت آن در علوم پزشکي:  جلسهعنوان 

توز و دو  مله ای، توز و پوآسون، توز و نرمال و اهمیت آن در علوم محاسبه دانشاو ان بتوانند نحوه :   جلسههدف کلی 

 را فراگیرند.پزشوی 

 : اختصاصیاهداف 

 دانشاو ان بتوانند:

  را شرح دهند. توز و دو  مله اینحوه محاسبه 

  را توضیح دهند. پوآسوننحوه محاسبه 

 .نحوه محاسبه توز و نرمال را بیان کنند 

  علوم پزشوی را ذکر کنند.اهمیت توز و نرمال در 

 ترکیبی *       /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 لپ تاپ، و دئوپروژکتور، وا ت برد و ماژ ک  امکانات آموزشی :

 ترکیبی       /   مجازی       حضوری  *       /      :  روش آموزش

 و آنت ن، ا نترنت  لسا  ماازینرم افزار لپ تاپ،   :امکانات آموزشی

 /        تاالر گفتگوپروژه        /                 *   تکلیففعالیت آموزشی:   

 امتحان پا ان ترم کتبیعنوان و نوع آزمون: 

 :منبع درس
، آخرين انتشار، انتشارات يبهداشت یو شاخص ها یآمار یروش ها، يملک افضل نيحس، كاظم محمد -

 نوينجعفری 

، آخرين انتشار، نشر اصول و روشهای آمار زيستي، ترجمه سيد محمدتقي آيت اللهي، واين. و. دانيل -

 اميركبير

 . تهران: جامعه نگر.روش تحقيق و آمار در پرستاری(. 1396حجتي، حميد) -

 دقيقه 10 مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:   مقدمه 

  درسکلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 35مدت زمان: 

 دقيقه 5مدت زمان: 

 دقيقه 30مدت زمان: 

  دقيقه 10مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 

 ششمجلسه 
 

 99 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: پرستاری                           : پرستاریدانشکده

 اولنیمسال تاريخ ارائه درس:    1401-1402 سال تحصيلي:

 8-10 ساعت:           شنبه         روز: آمار حیاتی مقدماتی نام درس )واحد(:

 45 تعداد دانشجويان: واحد عملی( 5/0 –واحد نظری  5/0) نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  1 تعداد واحد:

 : حامد دالمدرسم دقیقه عملی 240 –دقیقه تئوری  90 كالس:مدت 

 28/06/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 محاسبه شاخص های مهم بهداشتي و بيان مفهوم اميد به زندگي:  جلسهعنوان 

 رند.را فراگی محاسبه شاخص های مهم بهداشتی و بیان مفهوم امید به زندگیدانشاو ان بتوانند نحوه :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشاو ان بتوانند:

  را شرح دهند. شاخص های مهم بهداشتینحوه محاسبه 

 را توضیح دهند. مفهوم امید به زندگی 

 ترکیبی       /   مجازی       حضوری  *       /      :  روش آموزش

 لپ تاپ، و دئوپروژکتور، وا ت برد و ماژ ک  :امکانات آموزشی

 /        تاالر گفتگوپروژه        /                 *   تکلیففعالیت آموزشی:   

 امتحان پا ان ترم کتبیعنوان و نوع آزمون: 

 :منبع درس
، آخرين انتشار، انتشارات يبهداشت یو شاخص ها یآمار یروش ها، يملک افضل نيحس، كاظم محمد -

 جعفری نوين

، آخرين انتشار، نشر اصول و روشهای آمار زيستي، ترجمه سيد محمدتقي آيت اللهي، واين. و. دانيل -

 اميركبير

 . تهران: جامعه نگر.روش تحقيق و آمار در پرستاری(. 1396حجتي، حميد) -

 دقيقه 10 مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 35مدت زمان: 

 دقيقه 5مدت زمان: 

 دقيقه 30مدت زمان: 

  دقيقه 10مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 

 هفتمجلسه 
 

 99 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: پرستاری                           : پرستاریدانشکده

 اولنیمسال تاريخ ارائه درس:    1401-1402 سال تحصيلي:

 8-10 ساعت:           شنبه         روز: آمار حیاتی مقدماتی نام درس )واحد(:

 45 تعداد دانشجويان: واحد عملی( 5/0 –واحد نظری  5/0) نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  1 تعداد واحد:

 : حامد دالمدرسم حضوری -دقیقه  90 مدت كالس:

 28/06/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 انواع روش های نمونه گيری:  جلسهعنوان 

 انواع روا های نمونه گیری را فراگیرند.دانشاو ان بتوانند :  جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 

 دانشاو ان بتوانند:

 را شرح دهند. احتمالی انواع روا های نمونه گیری 

 روا های نمونه گیری غیراحتمالی را شرح دهند. انواع 

 ترکیبی       /   مجازی       حضوری  *       /      :  روش آموزش

 لپ تاپ، و دئوپروژکتور، وا ت برد و ماژ ک  :امکانات آموزشی

 /        تاالر گفتگوپروژه        /                 *   تکلیففعالیت آموزشی:   

 امتحان پا ان ترم کتبیعنوان و نوع آزمون: 

 :منبع درس
، آخرين انتشار، انتشارات يبهداشت یو شاخص ها یآمار یروش ها، يملک افضل نيحس، كاظم محمد -

 جعفری نوين

، آخرين انتشار، نشر اصول و روشهای آمار زيستي، ترجمه سيد محمدتقي آيت اللهي، واين. و. دانيل -

 اميركبير

 . تهران: جامعه نگر.روش تحقيق و آمار در پرستاری(. 1396) حميد حجتي، -

 دقيقه 10 مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 35مدت زمان: 

 دقيقه 5مدت زمان: 

 دقيقه 30مدت زمان: 

  دقيقه 10مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 

 هشتمجلسه 
 

 99 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: پرستاری                           : پرستاریدانشکده

 اولنیمسال تاريخ ارائه درس:    1401-1402 سال تحصيلي:

 8-10 ساعت:           شنبه         روز: آمار حیاتی مقدماتی نام درس )واحد(:

 45 تعداد دانشجويان: واحد عملی( 5/0 –واحد نظری  5/0) نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  1 تعداد واحد:

 : حامد دالمدرسم حضوری -دقیقه  90 مدت كالس:

 28/06/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 حد مركزیقضيه :  جلسهعنوان 

 را فراگیرند.قضیه حد مرکزی دانشاو ان بتوانند :  جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 

 دانشاو ان بتوانند:

 را شرح دهند.ی حد مرکز هیقض 

 ترکیبی       /   مجازی       حضوری  *       /      :  روش آموزش

 لپ تاپ، و دئوپروژکتور، وا ت برد و ماژ ک  :امکانات آموزشی

 /        تاالر گفتگوپروژه        /                 *   تکلیففعالیت آموزشی:   

 امتحان پا ان ترم کتبیعنوان و نوع آزمون: 

 :منبع درس
، آخرين انتشار، انتشارات يبهداشت یو شاخص ها یآمار یروش ها، يملک افضل نيحس، كاظم محمد -

 جعفری نوين

، آخرين انتشار، نشر اصول و روشهای آمار زيستي، ترجمه سيد محمدتقي آيت اللهي، واين. و. دانيل -

 اميركبير

 . تهران: جامعه نگر.روش تحقيق و آمار در پرستاری(. 1396حجتي، حميد) -

 دقيقه 10 مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 35مدت زمان: 

 دقيقه 5مدت زمان: 

 دقيقه 30مدت زمان: 

  دقيقه 10مدت زمان:  جمع بندی و نتیجه گیری 

 


