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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 بهداشت حرفه ای ارشدکارشناسی  حصیلی:ت یرشتهو مقطع  بهداشت حرفه ای گروه آموزشی:بهداشتدانشکده:

 ندارد یش نیاز:پ عملی -تئوری د:نوع واح    2  تعداد واحد: ایرایانه افزارهایحیاتی و استفاده از نرم آمارنام درس: 

 1کالس شماره  مکان برگزاری:   17تا  15 :ساعت  شنبهدو :زمان برگزاری کالس: روز

 حروف الفبا(: مدرسین )به ترتیبدکتر جمیله ابوالقاسمی      مسئول درس:      4 تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

و استفاده از   وتریها با کامپو نحوه ورود داده یاحتمال و آمار مقدمات میمفاهاز و  شناخت الزم   ییآشنا دانشجو در این دوره  

 جهت انجام تجزیه و تحلیل طرح های پژوهشی به خصوص پایان نامه را خواهد داشت. یآمار یافزارهانرم

 

 

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

یان الزامی وتقویت بنیه ریاضی دانشج  با توجه به اینکه دانشجویان در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای تحصیل می کنند،       

 است.

 

 

 

 

 بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(اهداف 

کمک گرفتن از  نیو هم چن یداده ها به صورت تئور لیمورد استفاده در تحل یو روش ها میشناخت مفاه

 ارشد. ینامه کارشناس انیبه خصوص پا یقاتیتحق ی، جهت انجام طرح ها SPSS لیاز قب یاانهیرا یافزارهانرم

 

 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
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 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

داده شده را حل  مسائلدر این دوره الزامی می باشد که دانشجو پس از ارائه درس در هر جلسه توسط استاد، تمرین و 

 ث عنوان شده انجام و تحویل نماید.نموده و به عنوان تکلیف به صورت مجزا هر دانشجو یک مثال مشابه از مبح

 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 --------------ببرید(  سایر موارد  )لطفاً نام

 

 نمره کل()از  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره رصدد 77آزمون پایان ترم    درصد نمره آزمون میان ترم 

 نمره درصد -----شرکت فعال در کالس    نمره  درصد 07انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً سایر موارد )لطف

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی              ایچندگزینه         پاسخ کوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :منابع انگلیسی -

 چاپی : 

 

 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 تالیف دکتر کاظم محمد –روش های آماری و شاخص های بهداشتی  چاپی 

 
 

 به دلخواه دانشجواينترنتی : 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 یفیتوص یهامناسب و شاخص ینمودارها -،یفراوان عیجداول توز 1

 یفیو تفاوت آن با آمار توص یلیآمار تحل یکاربردها

 جمیله ابوالقاسمی

 جمیله ابوالقاسمی شاخص های توصیفی)شاخص های مرکزی و پراکندگی( 2

 جمیله ابوالقاسمی توزیع دو جمله ای -و اصول آن مفهوم احتمال 3

 جمیله ابوالقاسمی توزیع نرمال -توزیع پوآسن 4

 جمیله ابوالقاسمی بررسی نرمال بودن داده ها توسط نمودار و آزمون -محاسبه سطوح زیر منحنی نرمال 5

 جمیله ابوالقاسمی گینای میانبرآورد فاصله  -)میانگین، نسبت و انحراف معیار(تعریف برآورد و انواع آن 6

 جمیله ابوالقاسمی برای برآورد میانگین و نسبت مورد نیاز حجم نمونه -برآورد فاصله ای نسبت 7

 جمیله ابوالقاسمی تعریف فرضیه، خطاهای نوع اول و دوم 8

)برابری یک میانگین با مقدار ثابت، برابری        ها  نیانگی م یبرابر یپارامتر  یآزمون ها  9

 میانگین در دو جامعه مستقل و آزمون برابری واریانس ها(

 جمیله ابوالقاسمی

قل        11 عه غیر مستتتت جام یانگین در دو  های برابری م یانگین در چند    -آزمون  برابری م

 جامعه مستقل

 جمیله ابوالقاسمی

 جمیله ابوالقاسمی ویتنی، ویلکاکسون و کروسکال والیس–آزمون های ناپارامتری من  11

ون های  آزم، همبستگی بین دو متغیر)ضریب همبستگی پیرسن و اسپیرمن، کای دو    12

 و آزمون های ناپارامتری متناظر آنها( و آنالیز واریانس ، تی زوجیتی مستقل

 جمیله ابوالقاسمی

تعاریف متغیر وابسته و مستقل، برآورد ضرایب )رگرسیون خطی تک متغیری 13

 مدل(رگرسیونی، بررسی نیکویی برازش 

 جمیله ابوالقاسمی

 جمیله ابوالقاسمی یریچند متغ یخط ونیرگرس 14

س  15 ست  ونیرگر ستقل    ریمتغ فیتعار)کیلج سته و م ضرا ، واب س  بیبرآورد  و  یونیرگر

 بررسی نیکویی برازش مدل(

 جمیله ابوالقاسمی

 جمیله ابوالقاسمی به صورت پارامتری و ناپارامتری یتکرار یاندازه هاتحلیل  16

 جمیله ابوالقاسمی آزمون پایان ترم 17

 


