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  پروردگار جان و خرد نام ه ب
  خود شناسی باالترین مرحله ازتفکر است

  »ع«امام رضا  
  »طرح درس دوره « 

 
  دوم پرستاري دانشجویان ترم  :گروه فراگیر                                        مقدماتی و روش تحقیق در پرستاري آمار حیاتی  :عنوان درس 

 سید بهنام مظلوم شهري  :نام استاد                                   90 -91 اول :نیمسال 

 عملی   – واحد نظري 2 :نوع واحد و  تعداد                           ١٨ -٢٠ :ساعت کالس                 شنبه  :روز برگزاري کالس  

 شاخص هاي مهم تمایل مرکزي و پراکندگی ، آشنایی با  آوري اطالعات پزشکی و بهداشتی ، محاسبه با جمع آشنایی :هدف کلی درس  
  مفهوم احتمال و توزیع هاي مهم احتمالی 

  
  

                     

  :انتظار می رود در پایان دوره دانشجو بتواند 
  . تعریف آمار و اهمیت آن در علوم پزشکی و بهداشت را ارائه نماید   -1
  . گیري را بیان نماید انواع مشاهدات ومقیاسهاي اندازه  -2
  . شامل میانگین ، میانه  ، نما و چندك ها را به خوبی انجام دهدمحاسبه شاخص هاي تمایل مرکزي   -3
محاسبه شاخص هاي پراکندگی شامل دامنه تغییرات ، واریانس ، انحراف معیار و ضریب تغییرات را به خوبی انجام   -4

  . دهد
  . ع هاي مهم احتمالی مانند دوجمله اي ، پواسن و نرمال آشنا شودبا تابع هاي احتمالی و توزی  -5
  

  ))رشته پرستاري طراحی پیشگام تدریس ((  
  اهداف کلی جلسات  جلسه

    مفاهیم و تعاریف اولیه آشنایی با –آشنایی با علم آمار و اهمیت آن در علوم پزشکی و بهداشت   اول

آشنایی باروشهاي آمار توصیفی و شاخص هاي تمایل مرکزي شامل میانگین ، میانه ، نما و چنـدك    و سوم  دوم
  ها و نحوه محاسبه آنها  

   با شاخص هاي پراکندگی و نحوه محاسبه آنها  آشنایی  چهارم و پنجم 
  آشنایی با توزیع دو جمله اي و نحوه محاسبه احتمال در این توزیع    ششم
  توزیع پواسن و نحوه محاسبه احتمال در این توزیع  آشنایی با  هفتم
  اهمیت آن در علوم پزشکی و نحوه محاسبه احتمال در این توزیع  آشنایی با توزیع نرمال،  هشتم
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  :شیوه ارزشیابی دانشجویان 

  نمره نهایی% 5   :حضور منظم در کالس درسشرکت فعال در مباحث و  -1
    نمره نهایی  %95   :)تراکمی (ترم  آزمون پایان  -2       

  
  :وظایف و تکالیف دانشجویان 

است ضمن حضور به موقع در جلسات درس ، در کالس حضور فعال داشته باشد همچنین تمرینات و مساله دانشجو موظف 
  .  که به دانشجو واگذار می گردد را حل نموده و در صورت نیاز رفع اشکال نمایدو تقویتی  هاي کمکی
  :روش تدریس 

روش تدریس به صورت سخنرانی و ارائه مطالب به صورت مکتوب و تبادل نظر و رفع اشکال در جلسات کالسـی خواهـد   
  . بود 

  
  

  
  منابع 

  دکتر کاظم محمد و دکتر حسین ملک افضلی روشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتی تألیف  -1
  .مبانی و روشهاي آمار زیستی تألیف دکتر حسین فالح زاده  -2
  . تألیف دکتر وانگ ، دنیل  ترجمه دکتر سید محمد تقی آیت اللهی اصول و روشهاي آمار زیستی  -3
 تألیف دکتر سید حسن صانعیآمار حیاتی کاربردي  -4
   آمار زیستی  تألیف دکتر محمد فشارکی و دکتر احمد عامري  -5


