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 کاربردکامپیوتردرتجزیه وتحلیل داده ھای بھداشتی  

  
   ارشد کارشناسی تحصیلی: يو رشته مقطع  بهداشت آموزش گروه آموزشی: بهداشت دانشکده:
  عملینوع واحد:     2 تعداد واحد: یبھداشت یداده ھا لیوتحل هیوتردرتجزیکاربردکامپ نام درس:
  یش نیاز: پ  

  بهداشت دانشکدهمکان برگزاري:   - -:ساعت      - چهارشنبه-:زمان برگزاري کالس: روز
  آزادي دکتر مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):  نفر 2 تعداد دانشجویان:

  (لطفاً شرح دهید) :رسشرح د
 

 SPSS آماري افزار نرم از استفاده با تحلیلی و توصیفی آمار انجام با دانشجویان نمودن آشنامنظور  بهاین دوره 
   شده است. طراحی

     
 
 

  بینابینی طرح دوره است )(همان هدف  هدف کلی:
  

 از برخی انجام توانایی SPSS افزار نرم در اطالعات ورود نحوه بر عالوه دوره پایان در دانشجویان که میرود انتظار
 .باشند داشته را آماري پایه هاي آزمون

  
  بینابینی:(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)اهداف 
نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و محورهاي اصلی برنامه را نشان می  که است هدف کلی به اجزاي تخصصی شکستن(منظور

  ).است که در واقع همان اهداف رفتاري اند ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی دهد. اهداف بینابینی
  

   ها آزمون سایر و توصیفی آمار انجام در افزار نرم خروجی تحلیل -
  

 
  هاي تدریس:شیوه

   ¢ پرسش و پاسخ    ¢سخنرانی برنامه ریزي شده      سخنرانی
 TBL(یادگیري مبتنی بر تیمPBL(  )یادگیري مبتنی بر حل مسئله(    بحث گروهی

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

  
 

  (لطفا شرح دهید) وظایف و تکالیف دانشجو:
   جواب دهند. راهر فصل  تمرینات مطرح شده در کالس، مباحثضمن شرك فعاالنه در  میرود که دانشجویان انتظار

  
  وسایل کمک آموزشی:  
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      ¢ پروژکتور اسالید    تخته و گچ    ¢ وایت برد
  --------------سایر موارد  (لطفاً نام ببرید) 

  
  (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 درصد نمره  ١۵آزمون میان ترم      درصد نمره  ٧٠ آزمون پایان ترم      
 درصد نمره  ١٠انجام تکالیف       درصد نمره  ۵شرکت فعال در کالس  

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

  نوع آزمون
    غلط -صحیح  جور کردنی         ايچندگزینه        پاسخ کوتاه  ¢تشریحی

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

  :(لطفا نام ببرید)منابع پیشنهادي براي مطالعه: 
    :منابع انگلیسی -

Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. sage. 
  
  
  
  

ی درسجدول هفتگی کليات  ارائه  
  استاد مربوط  عنوان مطالب  جلسه
 SPSS محيط باآشنايي  -ارايه سرفصل هاي درس   ۱

  
  دکتر آزادی

  کتر آزادید   مختلف های نمودار رسم از استفاده با ها داده تحليل   ۲

  کتر آزادید   ...) ،پراکندگی ،مرکزی های شاخص( SPSS با توصيفی آمار    ۳

۴    Recode دکتر آزادی   )متغيرها کردن بندی گرو( جديد متغير يک ساختن و دهی وزن ،کردن  

    مختلف های آزمون از استفاده با ها داده توزيع کردن چک  ۵
  

  دکتر آزادی

  کتر آزادید  ای نمونه دو و يک  )t-test( تی آزمون انجام   ۶

  کتر آزادید    آنها کاربرد و Binomial test همچنين و کای آزمون انجام    ۷
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  کتر آزادید   آنها کاربرد و ويلکاکسون و ويتنی-من مانند ناپارامتری های آزمون از برخی انجام   ۸

    ميان ترم امتحان   ۹

   همبستگی ضريب داری معنی مختلف های آزمون انجام و همبستگی    ۱۰
  

  دکتر آزادی

  کتر آزادید SPSSبا گانه چند و ساده نورگرسي انجام   ۱۱

  کتر آزادید SPSS با واريانس آناليز انجام    ۱۲

  آزادیدکتر  post-hoc های آزمون کاربرد و انجام   ۱۳

۱۴   Repeated measurements ANOVA  دکتر آزادی  

  دکتر آزادی   فريدمن و واليس کروسکال ناپارامتری آزمونهای انجام   ۱۵

  دکتر آزادی  پروژه   ۱۶

 
 


