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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آموزشی  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی

 دکتر آسیه عشوری مدرس: حیاتیآمار : درسعنوان 

 واحد عملی( 1 -واحد نظری 1) واحد 2: درس  تعداد واحد
دکترای  -استادیار رشته تحصیلی:و  مرتبه علمی

 تخصصی آمار زیستی

پیوسته رشته بهداشت نادانشجویان کارشناسی گروه هدف : 

 عمومی

 :مدرس مسئول آدرس ایمیل
a.ashouri@gmail.com 

 عمومیبهداشت  گروه آموزشی:

 بهداشت دانشکده
 11/11/99زمان شروع:

 

 :درساهداف کلی 
 یاستنباطآمار  یروشهااحتمال و با  یاندانشجو ییآشنا

 :اهداف اختصاصی درس
 نهاآ وصیفو ت انواع داده ها ،یآمار یجامعه و نمونه مقدماتی:  یممفاه یبرخو  با علم آمار ییآشنا

 پواسناحتمال  یعتوزو  یدو جمله ا احتمال یعتوز ،مفهوم احتمالبا  ییآشنا

 ، اهمیت و کاربرد آننرمال احتمال یعبا توز ییآشنا

 (یمارآ یه یآزمون فرضمفهوم ) آمار استنباطیروش های  باآشنایی 

 با یک عدد ثابت یا نسبت یک جامعه یانگینمتساوی  ییه براآزمون فرضانجام 

 یا نسبت های دو جامعه ی مستقل یانگینم مقایسه ی ییه براآزمون فرضانجام 

 (های آماریرآوردبمفهوم روش های آمار استنباطی ) باآشنایی 

 یک جامعهنسبت یا  یانگینم یبرا یو فاصله ا یبرآورد نقطه ا ی محاسبه

 جامعههای دو نسبت  یا یانگینماختالف  یبرا یو فاصله ا یبرآورد نقطه ا ی محاسبه

 

 ارایه شده است. ،جزییات اهداف رفتاری و انتظارات از فراگیر، در ابتدای هر محتوای درسی 

  یالکترونیک  طرح ردس
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 1399-1400 دومنیمسال  -تقویم درسی الکترونیکی

 عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

د ) صوتی/ چن

 ای(رسانه

 تاریخ شروع

 مطالعه

 تاریخ پایان

 مطالعه

 ترم 1 زیستیآمار  رسد معرفی 0
بهمن 18 ---  خرداد 30 

1 

مقدماتی  یممفاهمروری بر  ،با علم آمار ییآشنا

صیف و تو انواع داده ها ،یآمار یجامعه و نمونه 

ف آنها )فراوانی، فراوانی نسبی، میانگین و انحرا

 معیار(

 روز 7
بهمن 18 آنالینکالس  بهمن 24   

بهمن pdf 18فایل  روز 7 تکلیف مبحث آمار توصیفی بهمن 24   

2 

احتمال دو  یعتوز مفهوم احتمال، با ییآشنا

 احتمال پواسن یعو توز یجمله ا
 روز 7

بهمن 25 چند رسانه ای بهمن 30   

خودآزمایی مبحث توزیع احتمال های دو جمله 

 ای و پواسن 
 روز 7

بهمن 25 ایچند رسانه  بهمن 30   

 4و  3

و کاربرد  یتاحتمال نرمال، اهم یعبا توز ییآشنا

 آن
 روز 7

اسفند 2 چند رسانه ای اسفند 8   

 روز 7 خودآزمایی مبحث توزیع احتمال نرمال
اسفند 2 چند رسانه ای اسفند 8   

 روز 1 وبینار رفع اشکال* 5
اسفند 19 وبینار اسفند 19   

 7و  6

سرشماری، ی، مفاهیم تنباطبا آمار اس ییآشنا

یه و انجام آزمون آزمون فرض نمونه گیری و

 فرضیه برای میانگین یا نسبت یک جامعه

 روز 7
اسفند 23 چند رسانه ای اسفند 29   

آزمون فرضیه برای میانگین یا تکلیف انجام 

 نسبت یک جامعه
اسفند pdf 23فایل  روز 7 اسفند 29   

 9و  8

 10و 

ی میانگین یک جامعه با راب یهانجام آزمون فرض

ی برا یهانجام آزمون فرض انحراف معیار نامعلوم،

 یدو جامعه  ینسبت ها یا یانگیناختالف م

 مستقل

 روز 14
فروردین 14 چند رسانه ای فروردین 27   
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 عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

د ) صوتی/ چن

 ای(رسانه

 تاریخ شروع

 مطالعه

 تاریخ پایان

 مطالعه

 روز 14 خودآزمایی مبحث آزمون فرضیه
فروردین 14 چند رسانه ای فروردین 27   

 روز 1 وبینار رفع اشکال* 11
 فروردین 31 فروردین 31 یناروب

و  12

13 

ه و برآورد فاصل یبا مفهوم برآورد نقطه ا ییآشنا

یانگین یا نسبت یک م یبرا انها ی محاسبهو  یا

و  یبرآورد نقطه اجامعه و نیز محاسبه ی 

یانگین یا نسبت ماختالف  یبرا یبرآورد فاصله ا

 های دو جامعه

 روز 14
 دیبهشتار 17 اردیبهشت 4 چند رسانه ای

 روز 14 خودآزمایی مبحث برآوردهای آماری
 اردیبهشت 17 اردیبهشت 4 چند رسانه ای

14 
 روز 1 وبینار رفع اشکال*

 اردیبهشت 21 اردیبهشت 21 وبینار

 حداقل دو جلسه ی آنالین )وبینار( در طول ترم، برگزار خواهد شد.

 . را خواهد شد* وبینارها با هماهنگی و درخواست دانشجویان و نیز امکانات دانشگاه در رابطه با برگزاری کالس های آنالین، اج
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 تدریس: روش

 انتخاب

 

 ماژول ها

 استاد وظایف دانشجو/شرکت کنندگان وظایف توضیح خیر بلی

 پیگیری درسی و منابع یو معرف یهته ها آموزشی و تمرین محتوایمشاهده   مطالب درسی فایل های چند رسانه ای  * محتوای و منابع اصلی

تعامل با شرکت کنندگان از طریق  و

 ارسال پیام

  * بیشتر مطالعه منابع
 منابع یو معرف یهته مرور محتوای آموزشی  pdfفایل های متنی 

روح تمرین ها و سواالت خودآزمایی و ارسال تصویر حل مش تمرین های هفتگی موجود در محتوای درس و خودآزمایی ها  * تکالیف

 به صورت انفرادی مربوطه در سامانه

 از طریقبازخورد و ارایه ی  پیگیری

، به اشتراک گذاری پاسخ ارسال پیام

 سواالت در تاالر گفتگوی مربوطه

سواالت خودآزمایی و ارسال تصویر مربوطه در  حل مشروح عبا ارائه ی بازخورد سری خودآزمایی هافایل های چند رسانه ای   * خود آزمون

 به صورت انفرادی سامانه

 از طریقبازخورد و ارایه ی  پیگیری

، به اشتراک گذاری پاسخ ارسال پیام

 سواالت در تاالر گفتگوی مربوطه

و  سواالت مطرح شده در مباحث درسیپاسخ به اشتراک گذاری   * تاالر گفتگو

 ران در پاسخگوییپرسش و پاسخ و مشارکت فراگی

 

فراگیر در پاسخ  مشارکتمطرح کردن سواالت و ابهامات و 

نقد پاسخ سایر در صورت نیاز گویی به سواالت مطرح شده و 

 دانشجویان

 واالت مطرح شدهپاسخ به س

شده از مطرح فراگیران، پاسخ به سواالت مرور مباحث حضور  رفع اشکالجهت  ،هماهنگی با دانشگاه پس از   کالس آنالین

 از سوی فراگیر و مطرح کردن سواالت و ابهاماتسوی استاد 

پاسخ به سواالت مرور کلی مباحث و 

 مطرح شدهو ابهامات 

طراحی سواالت، ارزیابی فعالیت ها و  شرکت در آزمون و پاسخگویی به سواالت آزمون پایان ترم  * آزمون

 ارائه ی نمرات به آموزش دانشکده 

 --- --- --- *  طرح سوال

 --- --- --- *  سواالت متداول

 --- --- --- *  اخبار

 --- --- --- *  نظرسنجی
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 منابع اصلی درس

، یملک افضل ین(، دکتر کاظم محمد و دکتر حسیدجد یرایش)و یبهداشت یو شاخص ها یآمار یروش ها-1

 ، دریچه نو1392

نتشارات ، ا1393کتر سید محمد تقی آیت اللهی، زیستی، دکتر واین و دانیل ترجمه د اصول و روشهای آمار-2

 امیرکبیر

 ، انتشارات پیام نور1392آمار زیستی، بهرام طارمی و و بهرام ضیغمی،  -3

 

 نوع محتوا
   سایر موارد  صوتی  فیلم اتوران اسکورم انیمیشن پاورپوینت تصویر متن

 غیر قابل دانلود قابل دانلود
 

قابل  ،ترسکتاب های در دسبخش هایی از از  Pdfتواها به همراه فایل چندرسانه ای، فایل )توضیح: در برخی مح

 نیز ارائه شده است( ،دانلود

 

 و نمره مربوط به هر ارزشیابی: شرکت کننده /نحوه ارزشیابی دانشجو
 ب(  پایان دوره                   الف(  در طول ترم

 ارزشیابیروش 
 /نمره

 درصد
 تاریخ

 خودآزمایی ها و تمرین های موجود در متن دروس و حل

 طول ترم 4  بخش تکالیفحل تمرین ها به صورت تشریحی در ارسال 

 در تاریخ های مشخص شده 1 حضور و فعالیت در کالس های آنالین )وبینار(

 پایان ترم 15 مجازی -امتحان کتبی

 

 : یان/شرکت کنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو
 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی به شرح  زیر است: شرکت کننده /انشجوهر د

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 سامانه  کالس درس در  بهدر هفته  مرتبه  2حداقل   مراجعهhttp://gumsnavid.vums.ac.ir 
 درس  محتوای  و  درسی موضوعات  اخذ  
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 آموزشی  محتوای  مطالعه 
 شده   محول  تکالیف  قعمو  به  رائها 

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو و فضاهای مشارکتی 

 شرکت در آزمون آنالین و یا حضوری پایان ترم 
  وبینار( در صورت ارائه آنالینشرکت در کالسهای( 


