
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 عمومیکارشناسی / بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:   بهداشت عمومی:    گروه آموزشی  بهداشت :    هدانشکد

 22/06/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16    10-12ساعت:          دوشنبه روز:             آمارزيستینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان:

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: واحد عملی 1-واحد نظری 1 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 4مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 بیان توزیع نتیجه مشاهداتو  زیستیمفهوم آمار  :  جلسهعنوان 

 و بیان توزيع نتیجه مشاهدات زيستیآشنايی  با مفهوم آمار :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند آمار زیستی را به درستی تعریف نماید 

  .فرق جامعه و نمونه و لزوم استفاده از نمونه را بیان کند 

 بتواند متغیر را تعریف نماید 

 انواع متغیرهای موجود را مقیاس بندی نماید . 

 بتواند اطالعات جمع آوری شده و خام را  طبقه بندی نماید 

  را به شکل جدول فراوانی توصیف نمایدبتواند اطالعات 

 بتواند نمودار مناسب را بر حسب داده های موجود انتخاب  نماید 

 بتواند اطالعات جمع آوری شده را به شکل نمودار توصیف نماید 

 بتواند از اطالعات نمودارهای رسم شده استفاده نماید 

  بتواند با استفاده از نرم افزارSPSS دهد.  اهداف باال را انجام 

 ترکیبی       /          مجازی   حضوری         /    روش آموزش :  

 SPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  منبع درس :

 ، انتشارات سلمانو شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين ملک افضلي روشهاي آماري -1

 نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -2

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتيها و تحليلوشر  -3

 ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغريحاجيابراهيم 

 

 دقیقه      :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 دومجلسه 
 

 عمومیکارشناسی / بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:   بهداشت عمومی:    گروه آموزشی  بهداشت :    هدانشکد

 29/06/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16    10-12ساعت:          دوشنبه روز:             آمارزيستینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان:

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: واحد عملی 1-واحد نظری 1 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 2مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 و بیان توزیع نتیجه مشاهدات زیستیمفهوم آمار ادامه  :  جلسهعنوان 

 قسمت دوم و بیان توزيع نتیجه مشاهدات زيستیآشنايی  با مفهوم آمار :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند آمار زیستی را به درستی تعریف نماید 

  .فرق جامعه و نمونه و لزوم استفاده از نمونه را بیان کند 

 بتواند متغیر را تعریف نماید 

 انواع متغیرهای موجود را مقیاس بندی نماید . 

 بتواند اطالعات جمع آوری شده و خام را  طبقه بندی نماید 

 بتواند اطالعات را به شکل جدول فراوانی توصیف نماید 

 حسب داده های موجود انتخاب  نماید بتواند نمودار مناسب را بر 

 بتواند اطالعات جمع آوری شده را به شکل نمودار توصیف نماید 

 بتواند از اطالعات نمودارهای رسم شده استفاده نماید 

  بتواند با استفاده از نرم افزارSPSS .اهداف باال را انجام دهد 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 SPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 انتشارات سلمان، روشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين ملک افضلي -4

 نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -5

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتيها و تحليلوشر  -6

 ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغريابراهيم حاجي

 

 مدت زمان:      دقیقه قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه



  مدت زمان:      دقیقه بخش دوم درس 

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 سومجلسه 
 

 عمومیکارشناسی / بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:   بهداشت عمومی:    گروه آموزشی  بهداشت :    هدانشکد

 05/07/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16  10-12ساعت:          دوشنبه روز:             آمارزيستینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

  دانشجويان:تعداد 

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: واحد عملی 1-واحد نظری 1 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 2مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 توصیف عددی نتیجه مشاهدات :  جلسهعنوان 

 نتیجه مشاهداتهای مهم جهت توصیف عددی شاخصآشنايی  با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 را توضیح دهدو پراکندگی های مرکزی بتواند کاربرد شاخص 

 داده های خام را محاسبه نمایدو پراکندگی های مرکزی بتواند شاخص 

 داده های طبقه بندی شده را محاسبه نمایدو پراکندگی های مرکزی بتواند شاخص 

  موقعیتهای متفاوت  انتخاب نمایدمناسب را در مرکزی و پراکندگی شاخص 

 را از مطالعات استخراج نمایدو پراکندگی ی مرکزی هاشاخص 

  بتواند با استفاده از نرم افزارSPSS اهداف باال را انجام دهد 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 SPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 ، انتشارات سلمانروشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين ملک افضلي -7

 نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -8

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتيها و تحليلوشر  -9

 ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغريابراهيم حاجي

 

 مدت زمان:      دقیقه تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه



  مدت زمان:      دقیقه بخش دوم درس 

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 چهارمجلسه 
 

 عمومیکارشناسی / بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:   بهداشت عمومی:    گروه آموزشی  بهداشت :    هدانشکد

 12/07/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16    10-12ساعت:          دوشنبه روز:             آمارزيستینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان:

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: واحد عملی 1-واحد نظری 1 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 2مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 

 ادامه  توصیف عددی نتیجه مشاهدات:  جلسهعنوان 

 دومهای مهم جهت توصیف عددی نتیجه مشاهدات قسمت شاخصآشنايی  با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 را توضیح دهدو پراکندگی های مرکزی بتواند کاربرد شاخص 

 داده های خام را محاسبه نمایدو پراکندگی های مرکزی بتواند شاخص 

 داده های طبقه بندی شده را محاسبه نمایدو پراکندگی های مرکزی بتواند شاخص 

  متفاوت  انتخاب نمایدمناسب را در موقعیتهای مرکزی و پراکندگی شاخص 

 را از مطالعات استخراج نمایدو پراکندگی ی مرکزی هاشاخص 

  بتواند با استفاده از نرم افزارSPSS اهداف باال را انجام دهد 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 SPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 ، انتشارات سلمانروشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين ملک افضلي -10

 نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -11

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتيها و تحليلوشر  -12

 ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغريابراهيم حاجي

 

 زمان:      دقیقهمدت  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 

 پنجمجلسه 

 

 عمومیکارشناسی / بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:   بهداشت عمومی:    گروه آموزشی  بهداشت :    هدانشکد

 19/07/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16  10-12ساعت:          دوشنبه روز:             آمارزيستینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان:

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: عملیواحد 1-واحد نظری 1 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 2مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 و تعاریف مقدماتی احتمالمفهوم  :  جلسهعنوان 

 و تعاریف مقدماتي احتمالآشنایي با مفهوم :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
  استقالل، فضای نمونه ای و پیشامد را به درستی تعریف نمایدبتواند احتمال و شرط 

 مفهوم احتمال ، احتمال جمع، احتمال ضرب و احتمال شرطی را توضیح دهد 

 کارگیری احتمال را توضیح دهدهاهمیت و لزوم ب 

 موارد استفاده از احتمال را بیان کند 

 تعیین نماید را بتواند فضای نمونه ای و  پیشامد 

  را محاسبه کند تمال برای پیشامدهای تصادفیاحبتواند 

 را محاسبه کند.  احتمال جمع، ضرب، احتمال شرطی و قاعده بیز بتواند 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 SPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 ، انتشارات سلمانروشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين ملک افضلي -13

 نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -14

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتيتحليلها و وشر -15

 ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغريابراهيم حاجي

 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 

 ششمجلسه 
 

 عمومیکارشناسی / بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:   بهداشت عمومی:    گروه آموزشی  بهداشت :    هدانشکد

 26/07/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16  10-12ساعت:          دوشنبه روز:             آمارزيستینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان:

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: واحد عملی 1-واحد نظری 1 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 2مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 و تعاریف مقدماتی احتمالمفهوم ادامه  :  جلسهعنوان 

 قسمت دوم و تعاریف مقدماتي احتمالآشنایي با مفهوم :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
  پیشامد را به درستی تعریف نمایدبتواند احتمال و شرط استقالل، فضای نمونه ای و 

 مفهوم احتمال ، احتمال جمع، احتمال ضرب و احتمال شرطی را توضیح دهد 

 کارگیری احتمال را توضیح دهدهاهمیت و لزوم ب 

 موارد استفاده از احتمال را بیان کند 

 تعیین نماید را بتواند فضای نمونه ای و  پیشامد 

  را محاسبه کند یاحتمال برای پیشامدهای تصادفبتواند 

 را محاسبه کند.  احتمال جمع، ضرب، احتمال شرطی و قاعده بیز بتواند 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 SPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 ، انتشارات سلمانروشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين ملک افضلي -16

 نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -17

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتيهاي آماري با نگاه به ها و تحليلوشر -18

 ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغريابراهيم حاجي

 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 

 هفتمجلسه 
 

 عمومیکارشناسی / بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:   بهداشت عمومی:    گروه آموزشی  بهداشت :    هدانشکد

 03/08/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16    10-12ساعت:          دوشنبه روز:             آمارزيستینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان:

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: واحد عملی 1-واحد نظری 1 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 2مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 آشنایی با مفاهیم توزیع آماری و انواع آن برای داده های گسسته :  جلسهعنوان 

 آشنایي با مفاهيم توزیع آماري و انواع آن براي داده هاي گسسته:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 توزیع آماری را تعریف نماید 

  توزیع  آماری را درک نمایداهمیت و لزوم 

 توزیعهای پرکاربرد در علوم زیستی را بیان نماید 

 را محاسبه کند تابع احتمال توزیعهای گسسته 

 را داشته باشد کارگیری نتایج بدست آمده از توزیعهای گسستههتوانایی ب 

 را داشته باشد توانایی تشخیص نوع توزیع بر حسب داده های موجود 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 SPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 ، انتشارات سلماندکتر کاظم محمد ،دکتر حسين ملک افضليروشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي،  -19

 نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -20

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتيها و تحليلوشر -21

 انتشارات جهاددانشگاهي، زاده، محمد اصغريابراهيم حاجي

 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  زمان :    دقیقهمدت  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 



 

 مشتهجلسه 

 عمومیکارشناسی / بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:   بهداشت عمومی:    گروه آموزشی  بهداشت :    هدانشکد

 10/08/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16  10-12ساعت:          دوشنبه روز:             آمارزيستینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان:

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: واحد عملی 1-واحد نظری1 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 2مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 آشنایی با مفاهیم توزیع آماری و انواع آن برای داده های گسستهادامه  :  جلسهعنوان 

 قسمت دوم آشنایي با مفاهيم توزیع آماري و انواع آن براي داده هاي گسسته:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 توزیع آماری را تعریف نماید 

 اهمیت و لزوم توزیع  آماری را درک نماید 

  در علوم زیستی را بیان نمایدتوزیعهای پرکاربرد 

 را محاسبه کند تابع احتمال توزیعهای گسسته 

 را داشته باشد کارگیری نتایج بدست آمده از توزیعهای گسستههتوانایی ب 

 را داشته باشد توانایی تشخیص نوع توزیع بر حسب داده های موجود 

 رکیبیت       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 SPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 سلمان، انتشارات روشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين ملک افضلي -22

 نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -23

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتيها و تحليلوشر -24

 ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغريابراهيم حاجي

 

 مدت زمان:      دقیقه جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نهمجلسه 
 

 عمومیکارشناسی / بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:   بهداشت عمومی:    گروه آموزشی  بهداشت :    هدانشکد

 17/08/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16  10-12ساعت:          دوشنبه روز:             آمارزيستینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

  دانشجويان:تعداد 

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: واحد عملی 1-واحد نظری 1 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 2مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 توصیف عددی نتیجه مشاهدات :  جلسهعنوان 

 امتحان میان ترم:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 SPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 ، انتشارات سلمانهاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين ملک افضليروشهاي آماري و شاخص  -25

 نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -26

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتيها و تحليلوشر  -27

 ، انتشارات جهاددانشگاهيمحمد اصغريزاده، ابراهيم حاجي

 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دهمجلسه 

 عمومیکارشناسی / بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:   بهداشت عمومی:    گروه آموزشی  بهداشت :    هدانشکد

 24/08/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16  10-12ساعت:          دوشنبه روز:             آمارزيستینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان:

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: واحد عملی 1-واحد نظری 1 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 2مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 توزیع نرمال و کاربرد آن :  جلسهعنوان 

 آشنایی با مفهوم توزیع نرمال و کاربرد آن:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 د توزیع نرمال در داده های سالمت را توضیح دهداهمیت و کاربر بتواند 

 را بتواند بیان کند توزیع نرمال استاندارد و کاربرد آن 

 را توضیح دهد استاندارد توزیع نرمال و ارتباط آن با توزیع نرمال 

  را در ارتباط با داده سالمت بتواند به کار بگیرد جدول توزیع نرمال استاندارد و  منحنی توزیع نرمال 

  را محاسبه کنداحتمال برای توزیعهای نرمال 

 را بتواند بررسی کند روشهای نرمال بودن توزیع متغیر 

  را بررسی کند از آن برای محاسبه تابع احتمال توزیعهای گسستهارتباط بین توزیعهای پیوسته و  استفاده بتواند 

  را محاسبه کند تیاحتمال برای توزیعهای با توزیع تی به عنوان یک توزیع پیوسته آشنا شود و بتواند 

  بتواند با استفاده از نرم افزارSPSS اهداف باال را انجام دهد 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 SPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 ، انتشارات سلمانملک افضليروشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين  -28

 نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -29

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتيها و تحليلوشر -30

 ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغريابراهيم حاجي

 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

 



 

 يازدهمجلسه 

 عمومیکارشناسی / بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:   بهداشت عمومی:    گروه آموزشی  بهداشت :    هدانشکد

 01/09/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16  10-12ساعت:          دوشنبه روز:             آمارزيستینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان:

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: واحد عملی 1-واحد نظری 1 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 2مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 توزیع نرمال و کاربرد آنادامه  :  جلسهعنوان 

 نرمال و کاربرد آن قسمت دوم آشنایی با مفهوم توزیع:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 د توزیع نرمال در داده های سالمت را توضیح دهداهمیت و کاربر بتواند 

 را بتواند بیان کند توزیع نرمال استاندارد و کاربرد آن 

 را توضیح دهد توزیع نرمال و ارتباط آن با توزیع نرمال استاندارد 

  را در ارتباط با داده سالمت بتواند به کار بگیرد جدول توزیع نرمال استاندارد و  منحنی توزیع نرمال 

  را محاسبه کنداحتمال برای توزیعهای نرمال 

 را بتواند بررسی کند روشهای نرمال بودن توزیع متغیر 

  را بررسی کند حتمال توزیعهای گسستهارتباط بین توزیعهای پیوسته و  استفاده از آن برای محاسبه تابع ابتواند 

  را محاسبه کند تیاحتمال برای توزیعهای با توزیع تی به عنوان یک توزیع پیوسته آشنا شود و بتواند 

  بتواند با استفاده از نرم افزارSPSS اهداف باال را انجام دهد 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 SPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 ، انتشارات سلمانروشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين ملک افضلي -31

 نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -32

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتيها و تحليلوشر -33

 ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغريابراهيم حاجي

 

 مدت زمان:      دقیقه کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

 

 



 

 

 

 دوازدهملسه ج

 عمومیکارشناسی / بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:   بهداشت عمومی:    گروه آموزشی  بهداشت :    هدانشکد

 08/09/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16   10-12ساعت:          دوشنبه روز:             آمارزيستینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان:

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: واحد عملی 1-واحد نظری 1 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 2مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

  گیریهای نمونهنمونه گیری و کاربرد آن و روش :  جلسهعنوان 

 گیرینمونههای آشنایی با مفهوم نمونه گیری و کاربرد آن و روش:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
  بتواند جامعه،نمونه، نمونه گیری و مفاهیم پایه را توضیح دهد 

 انواع روشهای نمونه گیری را نام ببرد 

 مزایا و اهمیت و لزوم نمونه گیری را بیان نماید 

 انواع خطاها و روش مقابله با آنها را توضیح دهد 

 بیان کند. راروشهای نمونه گیری و تفاوت آنها  بتواند 

 را طراحی کند یک روش نمونه گیری مناسب برای مطالعه تعیین شده بتواند 

  استفاده کند.از اطالعات موجود برای محاسبه حجم نمونه بتواند 

  بتواند با استفاده از نرم افزارSPSS اهداف باال را انجام دهد 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 SPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 انتشارات سلمان، روشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين ملک افضلي -34

 نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -35

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتيها و تحليلوشر -36

 ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغريابراهيم حاجي

 

 مدت زمان:      دقیقه قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

 



 

 

 

 

 سیزدهمجلسه 

 عمومیکارشناسی / بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:   بهداشت عمومی:    گروه آموزشی  بهداشت :    هدانشکد

 15/09/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16  10-12ساعت:          دوشنبه روز:             آمارزيستینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان:

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: واحد عملی 1-واحد نظری 1 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 2مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

  گیریهای نمونهنمونه گیری و کاربرد آن و روشادامه  :  جلسهعنوان 

 گیری قسمت دومنمونههای آشنایی با مفهوم نمونه گیری و کاربرد آن و روش:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
  بتواند جامعه،نمونه، نمونه گیری و مفاهیم پایه را توضیح دهد 

 انواع روشهای نمونه گیری را نام ببرد 

 مزایا و اهمیت و لزوم نمونه گیری را بیان نماید 

 انواع خطاها و روش مقابله با آنها را توضیح دهد 

 را بیان کند.روشهای نمونه گیری و تفاوت آنها  بتواند 

 را طراحی کند یک روش نمونه گیری مناسب برای مطالعه تعیین شده بتواند 

  استفاده کند.از اطالعات موجود برای محاسبه حجم نمونه بتواند 

  بتواند با استفاده از نرم افزارSPSS اهداف باال را انجام دهد 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 SPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 ، انتشارات سلماندکتر کاظم محمد ،دکتر حسين ملک افضليروشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي،  -37

 نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -38

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتيها و تحليلوشر -39

 انتشارات جهاددانشگاهي، زاده، محمد اصغريابراهيم حاجي

 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه



 

 

 چهاردهمجلسه 

 عمومیکارشناسی / بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:   بهداشت عمومی:    گروه آموزشی  بهداشت :    هدانشکد

 22/09/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16  10-12ساعت:          دوشنبه روز:             آمارزيستینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

  دانشجويان:تعداد 

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: واحد عملی 1 -واحد نظری 1 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 2مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:

 

  سوال و جواب و رفع اشکال کالس نظری :  جلسهعنوان 

 رفع اشکال دانشجویان:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 SPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 ، انتشارات سلمانآماري و شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين ملک افضليروشهاي  -40

 نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -41

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتيها و تحليلوشر -42

 ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغريحاجيابراهيم 

 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پانزدهمجلسه 
 

 عمومیکارشناسی / بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:   بهداشت عمومی:    گروه آموزشی  بهداشت :    هدانشکد

 29/09/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16   10-12ساعت:          دوشنبه روز:             آمارزيستینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری واحد:نوع 
 

  تعداد دانشجويان:

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: واحد عملی  1-واحد نظری 1 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 2مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

  سوال و جواب و رفع اشکال کالس نظری :  جلسهعنوان 

 اشکال دانشجویانرفع :   جلسههدف کلی 

  سوال و جواب و رفع اشکال کالس نظری :  جلسهعنوان 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 SPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 ، انتشارات سلمانروشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين ملک افضلي -43

 نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -44

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتيهاي آماري با نگاه به ها و تحليلوشر -45

 ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغريابراهيم حاجي

 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شانزدهمجلسه 
 

 عمومیکارشناسی / بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:   بهداشت عمومی:    گروه آموزشی  بهداشت :    هدانشکد

 06/10/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16  10-12ساعت:          دوشنبه روز:             آمارزيستینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان:

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: واحد عملی 1-واحد نظری 1 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 2مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 رفع اشکال کالس عملی :  جلسهعنوان 

 رفع اشکال واحد عملی دانشجویان:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

  

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 SPSSکامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 ، انتشارات سلمانروشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دکتر کاظم محمد ،دکتر حسين ملک افضلي -46

 نشر اميرکبيردکتر محمد تقي آیت الهي، ترجمه زیستي، آمار اصول و روشهاي  -47

، دکتر SPSS) به همراه راهنماي (هاي آماري با نگاه به روش تحقيق در علوم زیستي و بهداشتيها و تحليلوشر -48

 ، انتشارات جهاددانشگاهيزاده، محمد اصغريابراهيم حاجي

 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

 


