
 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 بهداشت دفتر توسعه آموزش دانشکده
  1 ) درس آمار حیاتیcourse planطرح  دوره (

  
 

 1 آمار حیاتینام درس :  

  8-10، ساعت دوشنبه هاتاریخ برگزاري  1396-97طول دوره :نیمسال اول سال تحصیلی 

 محل برگزاري : دانشکده بهداشت و یک واحد عملی نظري، یک واحدواحد 2: تعداد واحد 

 نداردپیش نیاز :  زهرا مهربخش :مدرس

   1ترم  بهداشت عمومیمقطع تحصیلی فراگیران : کارشناسی رشته و 

  اهداف کلی :
  آشنایی با علم آمار و کاربرد آن در تحقیقات علوم پزشکی   - 1
 ها با استفاده از جدول و نمودارهاي مناسب، طبقه بندي و نمایش آنو بهداشتی آوري اطالعات پزشکیجمع - 2
 هاي مهم مرکزي و پراکندگی براي اطالعات جمع آوري شده پزشکی و بهداشتی آشنایی و محاسبه شاخص - 3
 مفهوم احتمال و اهمیت توزیع نرمال در اطالعات پزشکی -4
  هاهاي مهم بهداشتی و درمانی و درك مفهوم آنمحاسبه شاخص -5

  اهداف اختصاصی : 
  کلی، به اهداف اختصاصی زیر دست یابند :دانشجویان پس از طی دوره باید در راستاي اهداف 

   نظري بخش
  .نماید آمار را در علوم پزشکی و بهداشت بیان علم کاربرد و اهمیت -1
  گیري را بیان نماید.هاي اندازهمقیاسانواع تعریف انوع متغیرها و  -2
 .نماید توصیف مناسب نمودارهاي و گزارشی و فراوانی توزیع جداول طریق از را هاداده -3
 .نماید تفسیر را نمودارها و جداول در مندرج اطالعات -4
 .نماید محاسبه را پراکندگی و مرکزي هايشاخص -5
 .نماید توصیف مناسب پراکندگی و مرکزي هايشاخص طریق از را هاداده -6
 .نماید بیان پزشکی مسائل در را پواسون و ايدوجمله توزیع استفاده موارد و نماید بیان را پزشکی در احتماالت کاربرد -7
  .نماید حل را نرمال توزیع و پواسون توزیع اي، دوجمله توزیع احتماالت، به مربوط مسائل -8
 هاي مهم بهداشتی و درمانی را محاسبه نماید.شاخص -9

  بخش عملی 
 .نماید ذخیره Excel و SPSS فرمت با وارد، SPSS افزار نرم در را ها داده -1
 .نماید فراخوانی SPSS افزار نرم در در را Excel و SPSS فرمت با هاي فایل -2
 ,Cut, Copy, Paste, Value label دستوراتی چون طریق از را ها متغیر مرورگر و ها مرورگرداده در نیاز مورد تغییرات -3

Variable Label, Insert Variable, Insert cases, Select cases نماید اعمال. 
 .بسازد قبلی متغیرهاي اساس بر و جدید متغیر مناسبی دستورات با -4
 .نماید کدبندي جدید بندي دسته در را موجود متفیرهاي مناسبی دستورات با -5
  .نماید توصیف پراکندگی و مرکزي مهم هايشاخص و نمودارها جداول، طریق از را ها داده مناسبی دستورات -6

 

 روش تدریس : سخنرانی، بحث گروهی، نمایش عملی، پرسش و پاسخ 

  قوانین کالس :سیاست ها و 



  . غیبت دانشجو بر اساس مقررات آموزشی دانشکده می باشد.1
  . حضور به موقع دانشجو در کالس و قبل از حضور استاد2
  . خاموش بودن  تلفن همراه دانشجو3

  وظایف و تکالیف دانشجو :
  . رعایت نظم و انضباط در کالس1
  ئواالت. مشارکت فعال در بحث گروهی، حل مسائل، و پاسخ به س2
 .انجام تمرین هاي تعیین شده3

  )20روش ارزشیابی دانشجو : (نمره از 
  آزمون کتبی و عملی میان ترم و پایان ترم - 1
  میزان مشارکت در کالس    - 2
  رعایت نظم و انظباط و اخالق در کالس  - 3
  انجام پروژه پایان ترم -4

 : بر اساس تقویم آموزشی دانشگاهامتحان پایان ترمتاریخ 

  منابع مطالعه 
  آخوندزاده، دکتر دلیري همپا، روش تحقیق و نگارش مقاالت علمی،آخرین انتشار دکتر شاهین - 1
  درسنامه طب پیشگیري و پزشکی اجتماعی پارك، جلد اول، اخرین انتشار - 2
  هاي بهداشتیآماري و شاخصهايدکتر کاظم محمد، دکتر حسین ملک افضلی، روش - - 3
، انتشارات پژواك علم spssهاي علوم پزشکی با استفاده از نرم افزار چهرئی و همکاران،آنالیز آماري در پژوهشدکترعلی  -4

  1390آریا،چاپ دوم
 

  

  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
 

 مدرس عناوین ساعت تاریخ ردیف

تعریف علم آمار، اهمیت و کاربردآن در علوم  -1 8-10 جلسه اول 1
و انوع متغیرها  بهداشت،تعریفپزشکی و 
 هاي اندازه گیريمقیاس

گیري، ضرورت انجام آن به اصول اولیه نمونه -2
جاي سرشماري و تکنیک هاي ساده آن، 

گیري تصادفی و غیر تصادفی، تعریف نمونه
گیري تصادفی و غیر تصادفی با انواع نمونه
 ذکر مثال

 

 زهرا مهربخش

بنـدي و نمـایش   آوري اطالعـات، طبقـه  هاي جمعروش 8-10 جلسه دوم 2
، مفهـوم و محاسـبه   اطالعات به صورت جـداول و نمـودار  

 هاتوزیع تجمعی و کاربرد آن در محاسبه چارکها و صدك

 زهرا مهربخش

هاي مرکزي شامل میانگین(حسابی، شاخص محاسبه 8-10 جلسه سوم 3
  هندسی،هارمونیک)، میانه و نما  

 زهرا مهربخش

هاي پراکندگی شامل دامنه تغییرات، محاسبه شاخص  8-10 جلسه چهارم 4
  واریانس و انحراف معیار و ضریب تغییرات

 زهرا مهربخش



 زهرا مهربخش  محاسبه چندك ها در داده هاي گسسته  8-10 جلسه پنجم 5

 زهرا مهربخش محاسبه چندك ها در داده هاي پیوسته 8-10 جلسه ششم 6

اي و جملهاحتمال، توزیع برنولی، توزیع دو هايتوزیع 8-10 جلسه هفتم 7
 پواسن.

 زهرا مهربخش

معرفی توزیع نرمال و اهمیت آن در بیان مشاهدات  8-10 جلسه هشتم 8
ها و نحوه استفاده از پزشکی، استاندارد کردن داده

 جدول نرمال استاندارد.

 زهرا مهربخش

مفهوم امید به  هاي مهم بهداشتی و بیانمعرفی شاخص 8-10 جلسه نهم 9
 زندگی

 زهرا مهربخش

 زهرا مهربخش آزمون میان ترم   8-10 جلسه دهم 10

شهاي آماري و انوع متغیرها ، معرفی مرور کلی انواع  رو 8-10 جلسه یازدهم 11
و کاربرد آن، توضیح کامل دو    spssکلی نرم افزار 

 data view , variable viewشیت 

 زهرا مهربخش

و به همراه یک مثال ها به نرم افزار ورود دادهنحوه  8-10 دوازدهمجلسه  12
 هاي مرکزي و پراکندگیمحاسبه شاخص

 زهرا مهربخش

به تفکیک چند زیر  آماريهاي محاسبه شاخص 8-10 جلسه سیزدهم 13
  گروه(جداسازي و مقایسه میانگین )

 Select cases, Split fileدستورهاي 

 زهرا مهربخش

محاسبه ،  (کدبندي کردن)گروه بندي کردن مشاهدات 8-10 چهاردهمجلسه  14
جدول توزیع فراوانی وانجام  عملیات ریاضی بر روي تک 

  ) compute(دستور  تک مشاهدات

 زهرا مهربخش

 زهرا مهربخش  رسم انواع نمودار  8-10 جلسه پانزدهم 15

  مهربخشزهرا   حل نمونه سوال و رفع اشکال   8-10 جلسه  شانزدهم  16
  

   

  

 

 


