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

 

 مهندسی بهداشت محيط گروه آموزشی:                                                     بهداشت دانشکده:

 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محيط تحصيلی: یرشتهو مقطع 

 ندارد يش نياز:پ   نظری د:نوع واح          2 تعداد واحد:     يطدر بهداشت مح کاربردآمارنام درس: 

 دانشکده بهداشتمکان برگزاری:   7 -3 :ساعت شنبه               سه   :زمان برگزاری کالس: روز

 علی اسرافيلی دیزجیدکتر  مسئول درس:نفر            70 تعداد دانشجویان:

 علی اسرافيلی دیزجی دکتر مدرسين )به ترتيب حروف الفبا(: 

 شرح دوره:

 ومدیریت يریگ درتصميم عملکرد گذشته وعامل اصلی امروزه آماربه عنوان مهمترین ابزار برنامه ریزی برای آینده و ارزیابی

 . واز اهميت ویژه ای برخوردار است بوده 

 ریزی، برنامه محيطی، بهداشت مشکالت تعيين جهت بررسی مورد های نمونه از اطالعات آوری جمع محيط، بهداشت در

 نتایج به یابی دست جهت احتماالت و آمار علم مذکور عمليات تمام در .است برخوردار خاصی اهميت از پایش اجرا و

 و آمار قوانين بکارگيری نحوه و احتماالت و آمار اصول با دانشجویان درس این در .باشد اهميت می دارای مطلوب

 .شوند می آشنا مذکور های زمينه در ها آن و بکارگيری مهام ایها شاخص تعيين و احتماالت

 

 هدف کلی:

 گيری، نمونه ل،احتما هيممفا زمينه در مهارت و دانش کسب ورمنظ به دگيرییا فرصت آوردن فراهم درس این از هدف

 .باشد میو همچنين کار با نرم افزار آماری های آزمون و جامعه در نسبت و ميانگين برآورد

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بينابينی:داف اه

 انتظار می رود در پایان دوره فراگيران قادر باشند:

 تقسيم بندی آن را بداند. و کرده تعریف را آمار(7

 .دهند توضيح را گيری اندازه های مقياس و داده تشخيص را متغيرها (انواع2

 .نمایند طراحیب نمونه برداری مناس هایی روشانواع (3

 قادر به محاسبه تمام پارامترهای مرکزی و پراکندگی باشد.(4

 .و ... و همچنين پيوسته آشناباشد پواسن و ای دوجمله گسسته احتماالت های توزیع و احتمال( با توابع 5

 .دهند انجام را آن به مربوط محاسبات و کرده بيان را آن کاربردهای نموده، تعریف را نرمال توزیع(6

 .دهند شرح را فرضيه آزمون مفهوم(1
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 .دهند انجام را ثابت مقدار یک با جامعه یک در نسبت و ميانگين تساوی های آزمون(8

 را یاد گرفته باشد. همبستگی، رگراسيونتوابع احتمال توام ، کوواریانس ،(9

 ( آشنایی با توابع تی استيودنت و فيشر و کای دو داشته باشد.70

 ار با نرم افزار را یاد گرفته باشد.(در کليه موارد ک77

  

 های تدریس:شيوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگيری مبتنی بر تيم)    (PBLیادگيری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

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

 )لطفا شرح دهيد( وظایف و تکاليف دانشجو:

در پایان هر مبحث، مسائلی در اختيار دانشجویان قرار می گيرد که بایستی حل شده و در جلسه بعدی  حل مسائل موظفی: -7

 تحویل داده شود.

  پروژه: -2

 

 وسایل کمک آموزشی:  

  پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

  :لطفاً نام ببرید()  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمره نحوه ارزشيابی و

  نمره( 76) نمره درصد 80 م:آزمون پایان تر انجام پروژه:

 نمره( 4) نمره درصد 20 موظفی و کوئيز: انجام تکاليف

 فعال در جلسات درسی داشته باشند.منظم و  دانشجویان باید حضور

 

 نوع آزمون

  غلط -صحيح کردنی جور         ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     یتشریح

 حل مسئله : )لطفا نام ببرید( سایر موارد

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پيشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگليسی -
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 ی درسارائه کليات  جدول هفتگی

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

7 
 انواع.پزشکی علوم در آن اهميت و نمونه جامعه، آمار، با دانشجو آشنایی

 .گيری اندازه مقياسهای و )متغيرها(هداتمشا
 دکتر علی اسرافيلی دیزجی

2 
 و گسسته متغيرهای فراوانی توزیع جداول تشکيل نحوه با دانشجو آشنایی

 .نمودارها انواع و پيوسته
 دکتر علی اسرافيلی دیزجی

3 

 و )مد و ميانه ميانگين،(مرکزی های شاخص محاسبه با دانشجو آشنایی

 و واریانس انحراف، مطلق قدر ميانگين دامنه،( کندگیپرا های شاخص

 .)معيار انحراف

 دکتر علی اسرافيلی دیزجی

 دکتر علی اسرافيلی دیزجی گسسته و پيوسته توزیع باتوابع دانشجو آشنایی 4

5 
 مشاهدات در آن کاربرد و اهميت نرمال، توزیع با دانشجو آشنایی

 .پزشکی
 دکتر علی اسرافيلی دیزجی

 دکتر علی اسرافيلی دیزجی کای دو، توزیع تی استودنت و فيشر توزیع با دانشجو ناییآش 6

 دکتر علی اسرافيلی دیزجی .نسبت و ميانگين ای نمونه توزیع با دانشجو آشنایی 1

8 
 با ميانگين تساوی آزمون و فرضيه آزمون با دانشجو آشنایی

 .ثابت عدد یک
 دکتر علی اسرافيلی دیزجی

 دکتر علی اسرافيلی دیزجی .مستقل جامعه دو در ميانگين آزمون با دانشجو آشنایی 9

70 
 آزمون و مستقل جامعه دو در نسبت آزمون با دانشجو آشنایی

 .وابسته جامعه دو در ميانگين اختالف
 دکتر علی اسرافيلی دیزجی

 دکتر علی اسرافيلی دیزجی باآناليز واریانس دانشجو آشنایی 77

 دکتر علی اسرافيلی دیزجی نشجو با نرم افزار مينی تبآشنایی دا 72

 دکتر علی اسرافيلی دیزجی کار با نرم افزار 73

 دکتر علی اسرافيلی دیزجی کار با نرم افزار 74

 دکتر علی اسرافيلی دیزجی کار با نرم افزار 75

 دکتر علی اسرافيلی دیزجی کار با نرم افزار 76

 کتر علی اسرافيلی دیزجید تمرین حل و اشکال رفع 71

 


