
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

 کارشناسی ارشد -پرستاری سالمندی گروه فراگير :                                     و روش تحقیق پیشرفته آمار   : عنوان درس 

 دکتر فاطمه محمدزاده نام استاد :                                                                                       اول نيمسال :

 1 تعداد واحد :                                                                        روز برگزاري كالس  :
 

 اهداف  جلسات موضوع نحوه برگزاري كالس * جلسه

 اول  

 آنالين
تبیین  _ارزشیابی آغازین   _معارفه

 انتظارات

 برقراری ارتباط اطمینان از داشتن پیشنیازها 

 تعیین اهداف  _جایابی  

 دوم

 آفالين
 تعریف علم آمار

 آشنایی با انواع متغیر ها و مقیاس ها

 شرح دهدرا  یاتیعلم آمار و آمار ح .1

 ندبدارا  یو آمار استنباط یفیآمار توصتفاوت  .2

 را تعریف نماید ریمتغو انواع  جامعه، نمونه .3

 مقیاس های اندازه گیری را تشخیص دهد. .4

 آمار توصیفی  آفالين سوم

چگونگی دسته بندی مجموعه داده های 

 با حجم باال

 آشنایی با برخی از نمودار ها 

 ) چگونگی ترسیم و کاربرد آنها(

 نحوه دسته بندی داده ها را بداند -1

ی را بشناسد و نحوه ترسیم و نمودارهای آمار -2

 کاربرد آنها را بداند.

 

 آفالين چهارم

 آمار توصیفی 

 

)بررسی و بیان معیار های تمرکز در داده 

های گروه بندی نشده و  گروه بندی 

 شده(

) بررسی و بیان معیار های پراکندگی در 

 داده های گسسته و گروه بندی شده(

 

 

 شاخصهای مرکزی را  بشناسد. -1

گروه حاسبه شاخصهای مرکزی را  براینحوه م -2

 بداند. بندی نشده و  گروه بندی شده

 شاخصهای مرکزی و کاربرد آنها  را بداند. -3

 شاخصهای پراکندگی را  بداند. -4

  نحوه محاسبه پراکندگی را  برای -5

 گروه بندی نشده و  گروه بندی شدههایداده

 بداند.

 شاخصهای پراکندگی و کاربرد آنها  را بداند. -6



 

 آفالين جمپن

 آشنایی با اصول اولیه احتمال

آشنایی با روش های شمارش و آنالیز 

 ترکیبی

 یآزمایشها یرا برا شامدینمونه و پ یفضا -1

 کند انیب یتصادف

متمم را تعریف و روش محاسبه  شامدیپ -2

 کند. انیاحتمال انرا ب

و نحوه  یرا معرف شامدهایاجتماع و اشتراک پ -3

 محاسبه آنها را بداند

مسااتقو و سااازگار و ناسااازگار را  یهاشااامدیپ -4

 تعریف نماید

را  (بیب و ترتیفاکتوریو ،ترک)اصول شمارش  -5

 بداند

ت را االدر احتما  زیا ب هیو قضا  یاحتمال شارط  -6

 نماید ریتفس

 آفالين ششم

 (نرمال) وستهیتوزیع پ

 توزیع نرمال را بشمارد. یپارامترها -1

 کند ریو واریانس توزیع نرمال را تفس نیانگیم -2

را به کمک توزیع نرمال حو  یاحتمال مسایو -3

 کند

 کند انیرا ب یحد مرکز هیقض -4

 آفالين هفتم

( و نوع اول ودوم یخطاها)هیآزمون فرض

 p-valueمفهوم 

 مقابو را تعریف کند. هیصفر و فرض هیفرض -1

را  تااوان آزمااونو  نااوع دوم ،نااوع اول یخطااا -2

 تعریف نماید.

 بداند.را  p-valueمفهوم  -3

خطاهای ناوع اول و دوم   نحوه تعیین و کاهش -4

 را بداند.

 هشتم

 آفالين/ آنالين

  یفیبه دست آوردن آمار توص یچگونگ

) انواع روش ها ، هم  SPSSدر نرم افزار 

داده  یو هم برا یفیک یداده ها یبرا

 (یکم یها

مختلف در  یاز انواع نمودار ها یبرخ رسم

 شیرایو ی، چگونگSPSSنرم افزار 

 نمودار ها

 

 نحوه ورود داده ها به نرم افزار   -1

 آشنایی با نحوه رسم نمودارها -2

 آشنایی با محاسبه شاخصهای توصیفی -3

 آشنایی با طبقه بندی داده ها -4



 

 نهم

 تک نمونه ای tآزمون  آفالين/ آنالين

تک نموناه ای را   tکاربرد و  نحوه انجام آزمون  -1

 بداند. spssدر 

   آزمون را بداند تفسیر و نتیجه گیری -2

 همد

 مستقو t آزمون آفالين/ آنالين

را در  مساتقو  t آزماون کاربرد و  نحوه انجاام   -1

spss .بداند 

 آزمون را بداند تفسیر و نتیجه گیری -2

 يازدهم

 آفالين/ آنالين
 زوجی  tآزمون 

 

را در  زوجاای tکاااربرد و  نحااوه انجااام آزمااون  -1

spss .بداند 

 آزمون را بداند تفسیر و نتیجه گیری -2

 دوازدهم

 ين/ آنالينآفال

بررسی و رفع ابهامات آزمونهای ساده 

آماری و حو مثالهای متعدد جهت 

 درک بهتر آزمونها

 رفع اشکال و حو تمرینهای عملی

 

 آنالين / آفالين / حضوري 



 

 طرح جامع تدريس 

  (Course Plan)  
 

 کارشناسی ارشد -پرستاری سالمندی گروه فراگير :                                                 و روش تحقیق پیشرفتهآمار  عنوان درس :

 دکتر فاطمه محمدزاده نام استاد :                                                                                 اول   نيمسال :

  :  پيشنياز                                                                                                             1    تعداد واحد :

  هدف كلي درس : 

 آشنایی با کاربرد آمار، مفاهیم آماری، آمار توصیفی و استنباطی

 :اهداف ويژه 

 جمع آوری اطالعات، طبقه بندی و ارائه آمار توصیفی شامو شاخصهای مهم مرکزی و پراکندگی را بداند. نحوه .1

 وم احتمال و اهمیت توزیع نرمال را درک کند.مفه .2

 با آزمونهای آماری و کاربرد و نحوه انجام آنها آشنا شود. .3

 : روش تدريس 

 کالس های آنالینگروه  مجازی و بحث و مشارکت گروهی در سخنرانی، تهیه فیلم آموزشی، 

 

 : ف و تکاليف دانشجووظاي

 

   حضور منظم در جلسات کالس درس

 در کالسمشارکت فعال 

 فیانجام تکال

 یکالس یزهایکوئ

 

  : روش ارزشيابي دانشجو

 نمره از بيست فعاليت رديف

 5/2 در سامانه نويد در زمان مقرر و تمرينها انجام تکاليف 1

غيبت بيش از حد =  حضور در كالس هاي مجازي 2

 حذف درس

 5/2 امتحان ميان ترم 3

 15 )تئوري و عملي( امتحان پايان ترم 4

 )تشويقي( 1 كتابخواني و خالصه نويسي 5

 

 منابع مطالعه : 

 (  یاله تی)دکتر آ یستیآمار ز ی: اصول و روش ها - 1

 )دکتر کاظم محمد(یبهداشت یآمار و شاخص ها یروش ها -2

 

 

 توضيحات:

  خواهد گردید.کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتحانات برگزار  برنامه همان روز کالس های آفالین در 

  برگزار خواهد شد. همان روز و همان ساعتکالس های آنالین طبق برنامه کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتحانات در 


