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 معرفی درس:

از دانشجویان خواسته می شود یکسری داده های خام را دسته بندی و بصورت جداول و نمودارهای در این درس 

 آماری نمایش دهند و نتایج استخراج شده را با کمک شاخص های مرکزی و پراکندگی بیان نمایند.

هدف کلی درس، آشنایی دانشجویان با آمار، اهمیت و کاربرد آن در علوم پزشکی و بهداشتی و روش های جمع آوری 

ب و کسب توانایی در برآورد حجم و طبقه بندی داده ها و نمایش آن ها با استفاده از جداول و نمودارهای مناس

در مسائل پزشکی و پرستاری نمونه، مقایسه شاخص های بهداشتی جوامع و بکارگیری توزیع های عمومی احتمال 

 است.

 

 99 پرستاریکارشناسی   مقطع و رشته تحصیلی:رستاری           پ: گروه آموزشی     پرستاری دانشکده :

 1 عداد واحد:ت آمار حیاتی مقدماتی: نام درس

 واحد عملی 5/0 –واحد نظری  5/0 نوع واحد :

 10الی  8 – شنبهروز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد پیش نیاز:

 99پرستاری دانشکده پرستاری، کالس  مکان برگزاری:

                                               حامد دالم: مسئول برنامه

 hameddelam8@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                                       07152247110:  دانشکده شماره تماس

                     ، دکتر بذرافشانحامد دالم :مدرس

 hameddelam8@yahoo.com  آدرس پست الکترونیکی:                                             07152247110شماره تماس دانشکده:  

 حامد دالم: تهیه و تنظیم

 30/06/1401 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     

 



 :اين درس شامل موارد زير می باشد عناوين كلی

 مفهوم آمار، اهمیت آن در علوم پزشکی و روش های جمع آوری اطالعات  

 رد آن در محاسبه صدک و چارکو کارب یتجمع عیاطالعات بصورت جدول و نمودار، محاسبه توز شیو نما یطبقه بند 

 محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی 

 مفهوم احتمال 

 توزیع دو جمله ای، توزیع پوآسون، توزیع نرمال و اهمیت آن در علوم پزشکی 

 محاسبه شاخص های مهم بهداشتی و بیان مفهوم امید به زندگی 

 انواع روش های نمونه گیری 

 قضیه حد مرکزی 

 

 ف كلیاهدا

 .رندیاطالعات را فراگ یجمع آور یو روش ها یآن در علوم پزشک تیبتوانند مفهوم آمار، اهم انیدانشجو

 اهداف اختصاصی 

 

 .مفهوم آمار را شرح دهند 

 را شرح دهند. یو آمار استنباط یفیآمار توص 

  را توضیح دهند. حیاتی آماراهمیت و کاربرد 

 .انواع روش های جمع آوری اطالعات را بیان کنند 

 اهداف كلی

ه و کاربرد آن در محاسب یتجمع عیاطالعات بصورت جدول و نمودار، محاسبه توز شیو نما یبتوانند طبقه بند انیدانشجو

 .رندیصدک ها و چارک ها را فراگ

 اهداف اختصاصی 

 

  جدول و نمودار را شرح دهند.طبقه بندی و نمایش اطالعات بصورت 

 اسبه صدک ها و چارک ها را توضیح دهند.حتوزیع تجمعی و کاربرد آن در م 

 اهداف كلی

 .رندیرا فراگ یو پراکندگ یمرکز یبتوانند نحوه محاسبه شاخص ها انیدانشجو

 اهداف اختصاصی 

 دانشجویان بتوانند:

 .نحوه محاسبه شاخص های مرکزی را شرح دهند 

  محاسبه شاخص های پراکندگی را توضیح دهند.نحوه 

 اهداف كلی

 .رندیبتوانند مفهوم احتمال را فراگ انیدانشجو

 اهداف اختصاصی 

 دانشجویان بتوانند:

 .مفهوم احتمال را شرح دهند 

 .نحوه قوانین احتمال را توضیح دهند 

 اهداف كلی



 .رندیراگرا ف یآن در علوم پزشک تینرمال و اهم عیپوآسون، توز عیتوز ،یدو جمله ا عیبتوانند نحوه محاسبه توز انیدانشجو

 اهداف اختصاصی 

 دانشجویان بتوانند:

 .نحوه محاسبه توزیع دو جمله ای را شرح دهند 

 .نحوه محاسبه پوآسون را توضیح دهند 

 .نحوه محاسبه توزیع نرمال را بیان کنند 

 .اهمیت توزیع نرمال در علوم پزشکی را ذکر کنند 

 اهداف كلی

 .رندیرا فراگ یبه زندگ دیمفهوم ام انیو ب یمهم بهداشت یبتوانند نحوه محاسبه شاخص ها انیدانشجو

 اهداف اختصاصی 

 دانشجویان بتوانند:

 را شرح دهند. یمهم بهداشت ینحوه محاسبه شاخص ها 

 دهند. حیرا توض یبه زندگ دیام مفهوم 

 اهداف كلی

 .رندیرا فراگ یرینمونه گ یبتوانند انواع روش ها انیدانشجو

 اهداف اختصاصی 

 دانشجویان بتوانند:

 را شرح دهند. احتمالی انواع روش های نمونه گیری 

 .انواع روش های نمونه گیری غیراحتمالی را شرح دهند 

 اهداف كلی

 .رندیرا فراگ یحد مرکز هیبتوانند قض انیدانشجو

 اهداف اختصاصی 

 دانشجویان بتوانند:

 را شرح دهند. یحد مرکز هیقض 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  

  کیبرد و ماژ تیوا دئوپروژکتور،یلپ تاپ، و

 
 

 

* 



  :منابع درسی

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

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

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

 مطالعهشده برای 
، آخرین انتشار، یبهداشت یو شاخص ها یآمار یروش ها، یملک افضل نیحس، کاظم محمد

 انتشارات جعفری نوین
بر اساس سرفصل های هر 

 جلسه است
، آخرین اصول و روشهای آمار زیستی، ترجمه سید محمدتقی آیت اللهی، واین. و. دانیل

 انتشار، نشر امیرکبیر
بر اساس سرفصل های هر 

 جلسه است

بر اساس سرفصل های هر  تهران: جامعه نگر.. روش تحقیق و آمار در پرستاری(. 1396حجتی، حمید)

 جلسه است

 

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

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب فوق یا

 مایید:آن را ضمیمه ن فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیبه تنهایی به عنوان 

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

 )آزمون های تکوينی )كويیز/ میان ترم 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

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

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره

    

 

 

 



 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

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

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 - میان ترم آزمون

 13 کتبی آزمون پایان ترم

 5 عملی آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 1 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 مقررات 

 10: حداقل نمره قبولی                                        

 الس: مطابق با قوانین و مقررات آموزشیدفعات مجاز غیبت در ک تعداد                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح تکلیف عنوان تکلیف شماره
مهلت پاسخ دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک دادن 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 کالسیتکلیف  1

از موضوع  عملی در اواسط هر جلسه

مورد بررسی، یک تکلیف کالسی در 

 نظر گرفته خواهد شد

 در حین برگزاری کالس
در حین برگزاری 

 کالس

تمرین و مرور 

مطالب جلسه 

 مربوطه



 آمار حیاتی مقدماتی درس زمانبندی جدول

 تاریخ ارائه
ساعت 

 ارائه
 امکانات مورد نیاز نحوه ارائه مدرس موضوع جلسه

روش 

 ارزشیابی

02/07/1401 10-8 

مفهوم آمار، اهمیت آن 

در علوم پزشکی و روش 

های جمع آوری 

 اطالعات

دکتر 

 بذرافشان

 -سخنرانی 

 حضوری

لپ تاپ، 

ویدئوپروژکتور، وایت 

 برد و ماژیک

آزمون پایان 

 ترم

09/07/1401 10-8 

طبقه بندی و نمایش 

اطالعات بصورت جدول 

و نمودار، محاسبه توزیع 

تجمعی و کاربرد آن در 

محاسبه صدک ها و 

 چارک ها

دکتر 

 بذرافشان

 –سخنرانی 

 -حضوری 

 عملی

لپ تاپ، 

ویدئوپروژکتور، وایت 

 ماژیکبرد و 

آزمون پایان 

 ترم

16/07/1401 10-8 
محاسبه شاخص های 

 مرکزی و پراکندگی

دکتر 

 بذرافشان

 –سخنرانی 

 -حضوری 

 عملی

لپ تاپ، 

ویدئوپروژکتور، وایت 

 برد و ماژیک

آزمون پایان 

 ترم

 حامد دالم مفهوم احتمال 10-8 23/07/1401
 -سخنرانی 

 حضوری

لپ تاپ، 

ویدئوپروژکتور، وایت 

 ماژیکبرد و 

آزمون پایان 

 ترم

30/07/1401 10-8 

توزیع دو جمله ای، 

توزیع پوآسون، توزیع 

نرمال و اهمیت آن در 

 علوم پزشکی

 حامد دالم

 –سخنرانی 

 -حضوری 

 عملی

لپ تاپ، 

ویدئوپروژکتور، وایت 

 برد و ماژیک

آزمون پایان 

 ترم

07/08/1401 10-8 

محاسبه شاخص های 

مهم بهداشتی و بیان 

 امید به زندگیمفهوم 

 حامد دالم

 –سخنرانی 

 - حضوری

 عملی

لپ تاپ، 

ویدئوپروژکتور، وایت 

 برد و ماژیک

آزمون پایان 

 ترم

14/08/1401 10-8 
نمونه  یانواع روش ها

 یریگ
 حامد دالم

 –سخنرانی 

 حضوری

لپ تاپ، 

ویدئوپروژکتور، وایت 

 برد و ماژیک

آزمون پایان 

 ترم

 حامد دالم یحد مرکز هیقض 10-8 21/08/1401
 -سخنرانی 

 حضوری

لپ تاپ، 

ویدئوپروژکتور، وایت 

 برد و ماژیک

آزمون پایان 

 ترم

 

 امتحان پایان ترم

 


