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میناسی ارشد ارگونورشکا حصیلی:ت یرشتهو مقطع      یارگونوم گروه آموزشی:  بهداشت دانشکده:  

 -نیاز: پیش   نظری  د:واح نوع است( هفته ای تعریف شده 8درس بصورت )1   تعداد واحد:    رتحلیلیآما نام درس:

 8کالس  مکان برگزاری:   10-8 :ساعت شنبه   یک :زمان برگزاری کالس: روز

 دکتر فاطمه سادات حسینی بهارانچی  مسئول درس:  6 داد دانشجویان:تع

 دکتر فاطمه سادات حسینی بهارانچی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

یا  داده روش هاای آمااری در تحلاناواع ی باا ارگونوماسی ارشد که دانشجویان کارشناست  آن هدفدوره حاضر در 

خیص روش تشدر عم  این درس به منظور افزایش توانایی دانشجویان درمطالعات پزشکی آشنا شوند. حاص  از  های

رهاا و اناواع متیی. طراحی شده است آن و نیز نحوه انجام آن با استفاده از نرم افزارهای آماریکاربرد درست تحلی  و 

دای دوره در ابتا تسات هاای برباال ری و ساایر حاوزه هاااحتمال و کااربرد آن در  مفاهیمو در ادامه آمار توصیفی 

از آن  پا گسسته و پیوساته انجاام مای گیارد. و پرکاربرد وری توزیع های مهم آیاد. همچنین خواهد شدیادآوری 

ماوزش داده آکیفای  و نیاز داده هاای با داده های کمی دو یا چند گروهمیان ین و نسبیت در یک، مقایسه بررسی و 

  .خواهد شدفی معرخطی رگرسیونی  رامتری، مفهوم همبست ی و نیز مدلهای ناپا ه روش. به عالوخواهد شد

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

ص دهاد و تشاخیبه درساتی را در دست ی داده ها تحلی برای  ناسبمهای روش  بتواندباید دانشجو دوره در پایان 

ی های باه دسات روجخد تواناید ببهمچنین انجام دهد.  SPSS   را با استفاده از نرم افزارهاروش معین شده بتواند 

  .نمایدو تفسیر تحلی   به درستی راآمده 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
ن می مه را نشارناو محورهای اصلی باست نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.انداقع همان اهداف رفتاری که در واست  ویژه تری به نام اهدافقاب  تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 

 ار می رود دانشجو در انتهای دوره:انتظ

نی، داول فراواجک توصیف مناسبی از داده ها به کم و را به درستی تشخیص دهدها متییرانواع بتواند  -1

 .دکن رائهامتناسب با داده ها شاخص های عددی نمودار و 

تست  با بطمفاهیم مرترا بداند و بتواند حساسیت و ویژگی و سایر  و احتمال شرطی مفهوم احتمال -2

 را محاسبه و تفسیر کند. های بربال ری

 به ووجود را محاسمداده های  ناسب بام فاصله اطمینانبتواند را بشناسد و ای فاصله  هایبرآورد نواعا -3

  .تفسیر  کند

   ازپ وکرده ب انتخا راآزمون مناسب خطا آشنا باشد و بتواند احتمال با مفهوم آزمون فرض و انواع  -4

 به درستی تفسیر کند. دهدانجام 

 د.فاده کناز آنها استبه درستی تحلی  داده های پزشکی  و  در داندبری آزمون های ناپارامت با -5

 .را انجام داده و نتایج را تفسیر کندرگرسیون خطی ساده ضریب همبست ی و بتواند  -6
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 های تدريس:شیوه

 * پرسش و پاسخ  *سخنرانی برنامه ریزی شده  * سخنرانی

       *  (PBLیادگیری مبتنی بر ح  مسئله)  * بحث گروهی

 

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 در مباحث کالسی حضور فعال داشته باشد -1

 تعیین شده را در کالس ارایه دهدکالسی  ح  تمرینات -2

 ح  تمرینات معین شده را ارایه کند -3

 در آزمون میان ترم شرکت کند -4

 در آزمون پایان ترم شرکت کند -5

 بیش از حد مجاز بیبت نداشته باشدنظم کالسی را رعایت کرده و  -6

 

 وسايل کمک آموزشی:  

  *سیستم آموزش مجازی دانش اه  *پروژکتور اسالید *وایت برد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره 12آزمون پایان ترم   نمره 4آزمون میان ترم 

 نمره 2شرکت فعال در کالس     نمره 2انجام تکالیف 

 

 نوع آزمون

 تشریحی

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

دکتر کاظم محمد، دکتر حسین ملک افضلی -روش های آماری و شاخص های بهداشتی -1  
2- Rosner B. Fundamentals of biostatistics. Nelson Education; 2015 Jul 29. 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

آمار ، انواع متییرها بر یوررم-روش ارزشیابیاهداف و منابع،  تبیین 1

 ها شاخصمحاسبه ل فراوانی، رسم نمودار و جدوتوصیفی شام  

کتر فاطمه سادات د

 حسینی بهارانچی 

 ، احتمال شرطی،مفهوم احتمال وری بررم -مروری بر درس گذشته 2

 ، ارزش اخباری مثبت و منفیحساسیت و ویژگیفرمول بیز، 

کتر فاطمه سادات د

 حسینی بهارانچی 

کتر فاطمه سادات د، دوجمله ای :احتمال گسستهمعرفی توزیع های  -مروری بر درس گذشته 3
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 حسینی بهارانچی  فوق هندسی پواسن،

احتمال پیوسته، توزیع نرمال و  معرفی توزیع -مروری بر درس گذشته 4

 نرمال استاندارد

کتر فاطمه سادات د

 حسینی بهارانچی 

ی برا فاصله این ین، براورد وزیع نمونه ای میات -مروری بر درس گذشته 5

 دو جامعهجامعه و تفاض  میان ین میان ین یک 

کتر فاطمه سادات د

 حسینی بهارانچی 

و یکطرفه واع آن )فرض و ان معرفی آزمون -مروری بر درس گذشته 6

 جامعهو دو یک  برای میان ینآزمون فرض انواع خطاها،  ،(دوطرفه

کتر فاطمه سادات د

 حسینی بهارانچی 

رگرسیون خطی ساده ضریب همبست ی، عرفی م -مروری بر درس گذشته 7

 و چندگانه

کتر فاطمه سادات د

 حسینی بهارانچی 

آزمون عالمت، آزمون ) های ناپارامتری زمونآ -مروری بر درس گذشته 8

  ی (کروسکال وال کاکسون،لعالمت وی-رتبه

کتر فاطمه سادات د

 حسینی بهارانچی 

  - ان ترمپایآزمون  

 


