
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

 مهندسی بهداشت محیط گروه فراگير :                                                                   آمارزیستی   : عنوان درس 

 دکتر فاطمه محمدزاده نام استاد :                                                                                       اول نيمسال :

 2 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

 بداندرا  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

ماری را بشناسد و نحوه ترسیم و نمودارهای آ -2

 کاربرد آنها را بداند.

 

 آمار توصیفی  آفالين چهارم

 

)بررسی و بیان معیار های تمرکز در داده 

های گروه بندی نشده و  گروه بندی 

 شده(

 

 شاخصهای مرکزی را  بشناسد. -1

گروه نحوه محاسبه شاخصهای مرکزی را  برای -2

 بداند. بندی نشده و  گروه بندی شده

 شاخصهای مرکزی و کاربرد آنها  را بداند. -3

 آفالين پنجم

 آمار توصیفی 

 

) بررسی و بیان معیار های پراکندگی در 

 داده های گسسته و گروه بندی شده(

 

 شاخصهای پراکندگی را  بداند. -1

  نحوه محاسبه پراکندگی را  برای -2

 گروه بندی نشده و  گروه بندی شدههایداده

 بداند.

 ی و کاربرد آنها  را بداند.شاخصهای پراکندگ -3

 ششم

 آنالين
حل تمرین و رفع اشکال از مباحث گفته 

 شده

به سواالت فراگیر پاسخ داده شود و اشکاالت مربوطهه رفهع   

 شود.



 

 آفالين هفتم

 آشنایی با اصول اولیه احتمال

آشنایی با روش های شمارش و آنالیز 

 ترکیبی

 یآزمایشها یرا برا شامدینمونه و پ یفضا -1

 کند انیب یادفتص

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

مسههتقل و سههازگار و ناسههازگار را  یشههامدهایپ -4

 تعریف نماید

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

 بداند

ت را االحتمه در ا زیه ب هیو قضه  یاحتمال شهرط  -6

 نماید ریتفس

 آفالين هشتم

 

 ی تصادف یرهایمتغ

 

را شرح  وستهیگسسته و پ یتصادف یرهاییمتغ -1

 دهد

و واریانس در  یدریاضیحوه محاسبه امن -2

 گسسته را بداند یرهاییمتغ

 و واریانس را شرح دهد یدریاضیخواص ام -3

 آفالين نهم

 آشنایی با توزیعهای احتمال

 )برای متغیر های گسسته( 

 توزیع دو جمله ای و توزیع پواسون

توزیهع برنهولی و   خواص و کاربرد و پارامترهای  -1

 بشناسدرا  و پواسون دوجمله ای

نهها را  آنحوه محاسهبه امیدریاضهی و واریهانس     -2

  .شرح دهد

بتواند احتمال های مختلف را بهر اسهاس تهابع     -3

توزیع احتمال دوجمله ای و پواسهون محاسهبه   

 کند.

 دهم

 آنالين
ن و رفع اشکال از مباحث گفته حل تمری

 شده

به سواالت فراگیر پاسخ داده شود و اشکاالت مربوطهه رفهع   

 شود.

 آفالين يازدهم

 (نرمال) وستهیتوزیع پ

 توزیع نرمال را بشمارد. یپارامترها -1

 کند ریو واریانس توزیع نرمال را تفس نیانگیم -2

را به کمک توزیع نرمال حل  یمسایل احتمال -3

 کند

 کند انیرا ب یزحد مرک هیقض -4



 

 آفالين دوازدهم

 برآورد پارامترها

بههرآورد نق ههه ای و فاصههله ای بههرای میههانگین  -1

 .جامعه را بدست آورد

برآورد نق هه ای و فاصهله ای بهرای نسهبت در      -2

 .جامعه را بدست آورد

 آفالين سيزدهم

( و نوع اول ودوم یخ اها)هیآزمون فرض

 p-valueمفهوم 

 مقابل را تعریف کند. هیصفر و فرض هیفرض -1

را  تههوان آزمههونو  نههوع دوم ،نههوع اول یخ هها -2

 تعریف نماید.

 بداند.را  p-valueمفهوم  -3

نحوه تعیین و کاهش خ اهای نهوع اول و دوم   -4

 را بداند.

 چهاردهم

 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

 نحوه رسم نمودارهاآشنایی با  -2

 محاسبه شاخصهای توصیفیآشنایی با  -3

 طبقه بندی داده هاآشنایی با  -4

 پانزدهم

 تک نمونه ای tآزمون  آفالين/ آنالين

تک نمونهه ای را   tکاربرد و  نحوه انجام آزمون  -1

 بداند. spssدر 

   آزمون را بداند تفسیر و نتیجه گیری -2

 شانزدهم

 مستقل t آزمون آفالين/ آنالين

را در  مسهتقل  t آزمهون کاربرد و  نحوه انجهام   -1

spss .بداند 

 آزمون را بداند تفسیر و نتیجه گیری -2

 هفدهم

 آفالين/ آنالين
 زوجی  tزمون آ

 

را در  زوجههی tکههاربرد و  نحههوه انجههام آزمههون  -1

spss .بداند 

 آزمون را بداند تفسیر و نتیجه گیری -2

 هجدهم

 آزمون تحلیل واریانس یک رفه آفالين/ آنالين

تحلیهل واریهانس   کاربرد و  نحوه انجام آزمهون   -1

 بداند. spssرا در  یک رفه

 آزمون را بداند تفسیر و نتیجه گیری -2



 

 نوزدهم

 آفالين/ آنالين

بررسی و رفع ابهامات آزمونهای ساده 

آماری و حل مثالهای متعدد جهت 

 درک بهتر آزمونها

 رفع اشکال و حل تمرینهای عملی

 

 آنالين / آفالين / حضوري 



 

 طرح جامع تدريس 

  (Course Plan)  
 

 مهندسی بهداشت محیط گروه فراگير :                                                               آمار زیستی عنوان درس :

 دکتر فاطمه محمدزاده نام استاد :                                                                                 اول   نيمسال :

 ندارد :  پيشنياز                                                                                                             2    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 شامل شاخصهای مهم مرکزی و پراکندگی را بداند. نحوه .1

 احتمال و اهمیت توزیع نرمال را درک کند. مفهوم .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 كالس درس

 كالس مشاركت فعال در

 فیانجام تکال

 یكالس یزهایكوئ

 

  : 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)دكتر آ یستیآمار ز ی: اصول و روش ها - 1

 )دكتر كاظم محمد(یبهداشت یآمار و شاخص ها یروش ها -2

 

 

 توضيحات:

  اهد گردید.كالسی اعالم شده از طرف امور كالس ها و امتحانات برگزار خو برنامه همان روز كالس های آفالین در 

  برگزار خواهد شد. همان روز و همان ساعتكالس های آنالین طبق برنامه كالسی اعالم شده از طرف امور كالس ها و امتحانات در 


