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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 طرح درس ترمی

 

 

 کارشناسی پرستاری تحصیلی: یرشتهو مقطع  پرستاری  گروه آموزشی:         پرستاری الیگودرز دانشکده:

 -  یش نیاز:پ          عملیواحد  5/0 -نظریواحد  1 د:نوع واح     واحد 5/1  تعداد واحد:    آمار حیاتی مقدماتینام درس: 

 سالن کنفرانس ها مکان برگزاری:  10-12 :ساعت        شنبهچهار :زمان برگزاری كالس: روز

 علوم پزشکی لرستان()استادیار دانشگاه دکتر سعید فروغی :مدرس   دکتر سعید فروغی مسئول درس: تعداد دانشجویان:

  شرح دوره:

 

داده هکای  آمار مخصوصا آمار زیستی از دانشجویان خواسته می شود یک  سکریدر این درس با ارائه مطالب علمی در زمینه  -

  شاخص های خام را دسته بندی نموده و به صورت جداول و نمودارهای آماری نمایش دهند و نتایج استخراج شده را با كم

 كندگی بیان نمایند. همچنین با انواع توزیع های آماری و آزمون فرضیه آشنا می شوند.مركزی و پرا

  ******************************************* 

   )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 و بهداشتی پزشکی اصول و مبانی آمار جهت انجام تحقیقات در مسائلآشنایی با  -

*********************************  ********** 

 بینابینی: )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(هداف 
 دهد. اهداف بینابینیتر است و محورهای اصلی برنامه را نشان میتر و شفافنسبت به اهداف كلی، روشن كه است هدف كلی به اجزای تخصصی ، شکستن)منظور

 (.است كه در واقع همان اهداف رفتاری هستند ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی

 در طی طرح درس روزانه بطور مفصل  و در ارائه جدول جلسات تدريس بطور مختصر شرح داده شده اند.

   ******************************************** 

 های تدريس:شیوه

  پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده    سخنرانی

  (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم   (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله بحث گروهی 

 :سایر موارد

*******************  ************************ 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 :یه  دانشجو موظف است -

 ناختییطه شحسطوح باالی  دریافت مطالب درسی ارائه شده)در فضای مجازی یا واقعی( و مرور و یادگیری كامل تا -1

 مذكور موارد اجرای روزآمد فعالیت های یادگیری تکوینی ارائه شده در فضای مجازی یا واقعی و  تحویل روزآمد -2

 گی نمایندههماهن ارائه پسخوراند مناسب از یادگیری و پرسش و رفع اشکال توسط استاد مربوطه)جلسات رفع اشکال با -3

 اقعی تشکیل شده و از قبل اطالع رسانی خواهد شد.دانشجویان در فضای مجازی یا و

  كسب آمادگی قبلی كافی و شركت در كوئیزها و امتحانات در زمان مقرر شده -4

 اجراو ارائه ی فرآیند آموزشی تعیین شده در مهلت مقرر در پایان ترم -5

   *************************************** 

 وسايل کمک آموزشی:  
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 كالس ها در فضای واقعی:در صورت اجرای  

         كامپیوتر               پروژكتور ویدئو   وایت برد

ور ر در حیطکه مزبکو نرم افزارهای روزآمکد مکورد نظک ..( و تبلت، رایانه مانند)در صورت اجرای كالس ها در فضای مجازی سخت افزارها

 ..(  و سامانه نوید، فضای اسکای روم مانند)

*************  ************************* 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد  30  : آزمون پایان ترم   نمره درصد 30  :آزمون میان ترم

 نمره درصد  10 درس:  شركت فعال در كالس    نمره درصد  30 :انجام تکالیف

 

 نمکره و شکد خواهکد بازگردانکده ایشکان به و تصحیح روزآمد صورت به دانشجو توسط شده ارائه یادگیری های فعالیت تمامی -

 .گردید خواهد اعالم( عملی  و نظری واحدهای)تجمیعی صورت به شده لحاظ

  *************************************** 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی          ایچندگزینه       پاسخ كوتاه      تشریحی

***********  ***************************  

 :منابع 
 :منابع انگلیسی

1- .. 

2- -Burns,N. & Grove,S.(2003).Understanding Nursing Research.(3rd         ed).Philadelphia:W.B.Saunders. 

3- Polit,D.  Hungler,B. Beck,C. (2001). Essentials of Nurshng    Research:Methods,Appraisal & 

utilization.Philadelphia:Lippincott. 

4-  

 

 
 

 منابع فارسی:

1- ... 

 شرن: تهران،هفتم چاپ، اول جلد. بهداشتی های شاخص و آماری های روش. وارتکس، نهاپتیان و حسین، افضلی ملک.   محمد،کاظم -2

 .مولفان

 .1373،هانگوا نشر: تهران. جمشیدی انگیز روح و حقانی حمید ترجمه. زيستی آمار اصول.  برنارد، روزنر -3

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 .همچنین منابع اضافی و کمکی مورد استفاده، در هر جلسه بطور جداگانه در فايل ارائه درس هفتگی معرفی خواهد شد 
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 ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی

 استادنام  مبحثعنوان  جلسه

1 
ستی، مار زیی آتعریف و تاریخچه علم آمار، زیرمجموعه های علم آمار، دو شاخه اصل

  جایگاه آمار در پژوهش

2 
ارزش  -متغیر  نواعا -نقش متغیر در پژوهش -  -متغیر  تعریف و مفهوم -متغیر

  فهوم آمار پارامتریک و غیر پارامتریکم -متغیرها در ارتباط با آمار 

3 
سبه محا مفهوم و – طبقه بندی و نمایش انواع اطالعات به صورت جدول ونمودار

 ربرد آن در محاسبه صدک ها و چارک هاتوزیع تجمعی و کا
 

 

4 
  -)میانگین، میانه، نما(  شاخص های گرایش مرکزی

 

5 
ضریب  ) طول دامنه تغییرات، واریانس، انحراف معیار، شاخص های پراکندگی

  تغییرات،(

6 
یع )توزنواع توزیع های پراکندگیا  -، احتمال ضرب و حاصل جمع مفهوم احتمال

   یت پزشکشاهداماهمیت توزیع نرمال در  –ع پوآسون، توزیع نرمال( دوجمله ای، توزی

7 
 مونه گیری  و فرمول های محاسبه حجم نمونهن  -جامعه و نمونه ی پژوهش 

 

8 
ین و وزیع نمونه ای میانگت  -شاخص های مهم بهداشتی و مفهوم امید به زندگی 

  نسبت

....   

 


