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 توصیفی آمار آشنایی با
 

 دانشجو بتواند:
 الف( حیطه ی شناختی

مفهوم آماره و ، جامعه و نمونه، آمار، متغیر، متغیر تصادفی -
 را تعریف کند. پارامتر

 .تشخیص دهدرا  مقیاس داده ها -
را محاسبه  شاخص های پراکندگی و شاخص های مرکزی -

 .بداند

 حیطه روانی حرکتی:ب(

 ندین متغیر و پارامتر را بنویسدبا استفاده از دانش یادگرفته چ
 شاخص های میانگین و پراکندگی را محاسبه کند.

 ( حیطه ی عاطفیج

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ  -

-شناختی

روانی 

-حرکتی

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

 گروهی بحث

 نرم افزار، کتاب،
 ردوایت ب

 ویدئو پروژکتور
120 

آمادگی برای 
 کوئیز

 آزمون ورودی

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایات آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهتوانند به صورها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 .داشته باشد فعال مباحث مطرح شده مشارکت در -

2  

 
 

آشنایی با کلیات نمودارهاو 
 جداول

 

 دانشجو بتواند:
 الف( حیطه ی شناختی

 را تفسیر کند. نمودارهاو جدول ها  -

 نحوه استفاده از نوع نمودار ها را بداند.

 حیطه روانی حرکتی

مناسب را ترسیم با استفاده از دیتاهای داده شده جدولهای 

 کند

با استفاده از داده های داده شده نمودارهای میله ای، دایره و 

 ...را ترسیم کند

 ب( حیطه ی عاطفی
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ  -

 .داشته باشد فعال مباحث مطرح شده مشارکت در -

روانی 

-حرکتی

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

 گروهی بحث

 افزار،نرم  کتاب،
 وایت برد

 ویدئو پروژکتور
120 

ن های حل تمری
 داده شده

 آزمون تکوینی

3  

آشنایی با نرم افزار اکسل و 

SPSS  جهت رسیم نمودار

و محاسبه شاخص های 

 آماری

 دانشجو بتواند:

 حرکتی -الف( حیطه ی روانی

 ی خام را در نرم افزار وارد کند. داده ها -

تعریف  دهی به متغیرها، ویرایش اولیه داده ها ) نام -

برچسب زدن، انجام محاسبات ریاضی  متغیرهای گمشده،

 را انجام دهد. ...( و برای متغیرها

 ب( حیطه ی عاطفی
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ  -

 .داشته باشد فعال مباحث مطرح شده مشارکت در -

روانی 

-حرکتی

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

 گروهی بحث

 نرم افزار، کتاب،
 وایت برد

 ویدئو پروژکتور

 

 

 

 

120 

ن های حل تمری
 داده شده

 

 

 

 

 

 آزمون تکوینی
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آمار توصیفی با نرم افزار 
SPSS 

 دانشجو بتواند:

 حرکتی -الف( حیطه ی روانی

با استفاده از دیتاهای داده شده شاخص های میانگین و  -

 پراکندگی را محاسبه کند.

انگین، انحراف معیار رابه صورت جداول شاخص های می -

روانی 

-حرکتی

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

 گروهی بحث

 نرم افزار، تاب،ک
 وایت برد

 ویدئو پروژکتور

 

 

 

 

120 

ن های حل تمری
 داده شده

 

 

 

 

 

 آزمون تکوینی
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 گزارش دهد.  

 نمودارهای مناسب را با استفاده از نرم افزار رسم کند.  -

 ب( حیطه ی عاطفی
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ  -

 .داشته باشد فعال مباحث مطرح شده مشارکت در -

5  

آشنایی با آزمونهای مقایسه 

 دو میانگین مستقل و وابسته

 دانشجو بتواند:

  الف( حیطه ی شناختی

با استفاده از نرم افزار آزمون مناسب جهت مقایسه دو  -

 ند.میانگین مستقل را انتخاب ک

با استفاده از نرم افزار، آزمون مناسب جهت دو میانگین  -

 وابسته را انتخاب کند.

 ب( حیطه ی عاطفی
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ  -

 .داشته باشد فعال مباحث مطرح شده مشارکت در -

روانی 

-حرکتی

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

 گروهی بحث

 نرم افزار، کتاب،
 دوایت بر

 ویدئو پروژکتور

 

 

 

 

120 

ن های حل تمری
 داده شده

 آزمون تکوینی

6  
آزمون و فاصله اطمینان 

 برای میانگین جامعه

 دانشجو بتواند:

 حرکتی-الف( حیطه ی روانی
به دو روش پارامتری و  آزمون میانگین یک جامعه را -

 انجام دهد. ناپارامتری

ده از نتایج نرم با استفا فاصله اطمینان میانگین جامعه را -

 .افزار گزارش کند

 ب( حیطه ی عاطفی
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ  -

 .داشته باشد فعال مباحث مطرح شده مشارکت در -

روانی 

-حرکتی

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

 گروهی بحث

 نرم افزار، کتاب،
 وایت برد

 ویدئو پروژکتور

 

 

 

 

120 

ن های حل تمری
 داده شده

 آزمون تکوینی

7  

آشنایی با آزمونهای مورد 
استفاده برای داده های 

 نرمال و غیر نرمال
 

 دانشجو:

  الف( حیطه ی شناختی
با استفاده از نرم افزار آزمون مناسب جهت چک کردن  -

 .نرمالیتی را انجام دهد

روانی 

-حرکتی

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

 گروهی بحث

 نرم افزار، کتاب،
 وایت برد

 ویدئو پروژکتور

 

 

 

120 

ن های حل تمری
 داده شده

 آزمون تکوینی
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 .نتایج آزمون نرمالیتی را به صورت مناسب گزارش کند -

 ب( حیطه ی عاطفی
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیانگبا   -

 .داشته باشد فعال مباحث مطرح شده مشارکت در -

8  
آشنایی با آزمون های 

 و گروهمقایسه میانگین در د

 دانشجو بتواند:

 حرکتی-الف( حیطه ی روانی
نمونه ای را با استفاده از نرم افزار انجام آزمون نسبت یک  -

 دهد.

 نتایج آزمون را به صورت مرتب شده در برگه ثبت کند. -

 ب( حیطه ی عاطفی
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ  -

 .باشدداشته  فعال مباحث مطرح شده مشارکت در -

روانی 

-حرکتی

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

 گروهی بحث

 نرم افزار، کتاب،
 وایت برد

 ویدئو پروژکتور

 

 

 

 

120 

ن های حل تمری
 داده شده

 آزمون تکوینی

9  

آشنایی با آزمون های 

مقایسه میانگین در چند 

 گروه
 

 دانشجو بتواند:

 حرکتی -الف( حیطه ی روانی

آزمون مناسب برای مقایسه میانگین در با استفاده از نرم افزار 

 چند گروه را انجام دهد.

 نتایج آزمون را به صورت مرتب شده در برگه ثبت کند. -

 ب( حیطه ی عاطفی
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ  -

 .داشته باشد فعال مباحث مطرح شده مشارکت در -

روانی 

-حرکتی

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

 گروهی بحث

 نرم افزار، کتاب،
 وایت برد

 ویدئو پروژکتور

 

 

 

 

120 

ن های حل تمری
 داده شده

 آزمون تکوینی

10  
آشنایی با آزمون های 

 همبستگی

 دانشجو بتواند:

 الف( حیطه ی شناختی 

همبستگی بین متغیرهای وابسته و مستقل را با استفاده از  -

 نرم افزار انجام دهد.

زمون های همبستگی از آزمون با توجه به مفروضات آ -

 همبستگی پیرسون یا اسپیرمن به صورت عملی استفاده کند.

 ب( حیطه ی عاطفی

روانی 

-حرکتی

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

 گروهی بحث

 نرم افزار، کتاب،
 وایت برد

 ویدئو پروژکتور

 

 

 

 

 

120 

ن های حل تمری
 داده شده

 آزمون تکوینی
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 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ  -

 .داشته باشد فعال مباحث مطرح شده مشارکت در -

11  
آشنایی با آنالیز واریانس 

 دوطرفه و مفروضات آن

 دانشجو بتواند:

  حرکتی -الف( حیطه ی روانی

با استفاده از نرم افزار آزمون آنالیز واریانس دوطرفه را برای  -

 دیتاها انجام دهد.

 اده از نتایج آزمون چک کند.مفروضات آزمون را با استف -

 ب( حیطه ی عاطفی
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ  -

 .داشته باشد فعال مباحث مطرح شده مشارکت در -

روانی 

-حرکتی

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

 گروهی بحث

 نرم افزار، کتاب،
 وایت برد

 ویدئو پروژکتور
120 

ن های حل تمری
 داده شده

 نیآزمون تکوی

12  

آشنایی با آزمون رگرسیون 

 خطی ساده

 دانشجو:

  الف( حیطه ی شناختی

با استفاده از نرم افزار شرایط استفاده از رگرسیون را چک  -

 کند.

رگرسیون خطی ساده برای متغیرهای داده شده را محاسبه  -

 .کند

 .نتایج را به صورت کامل در متن گزارش کند -

 ب( حیطه ی عاطفی
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ  -

 .داشته باشد فعال مباحث مطرح شده مشارکت در -

روانی 

-حرکتی

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

 گروهی بحث

 نرم افزار، کتاب،
 وایت برد

 ویدئو پروژکتور

 

 

 

120 
ن های حل تمری

 داده شده
 آزمون تکوینی

13  

آشنایی با رگرسیون خطی 

 چندگانه
 

 دانشجو:

 حرکتی -( حیطه ی روانیالف

پیش فرض های استفاده از رگرسیون خطی چندگانه را با  -

 .استفاده از نرم افزار چک کند

با استفاده از نرم افزار رگرسیون خطی چندگانه را محاسبه  -

 .کند

 ب( حیطه ی عاطفی

روانی 

-حرکتی

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

 گروهی بحث

 نرم افزار، کتاب،
 وایت برد

 ویدئو پروژکتور
120 

ن های حل تمری
 داده شده

 آزمون تکوینی
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 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ  -

 .ته باشدداش فعال مباحث مطرح شده مشارکت در -

14  

 رگرسیون خطی چندگانه

و تحلیل رگرسیون  تحلیل

 برای متغیرهای کیفی
 

 دانشجو:
 الف( حیطه ی شناختی

 چندگانه در نرم افزار آشنا شود.با آزمون رگرسیون خطی  -
 با استفاده از اطالعات رگرسیون لجستیک را انجام دهد.

 با مراحل بررسی مناسبت مدل آشنا شود. -
 ضرایب مدل را به درستی تفسیر کند. -

 ب( حیطه ی عاطفی
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ  -

 .داشته باشد فعال مباحث مطرح شده مشارکت در -

روانی 

-حرکتی

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

 گروهی بحث

 نرم افزار، کتاب،
 وایت برد

 ویدئو پروژکتور
120 

ن های حل تمری
 داده شده

 آزمون تکوینی

15  

استفاده از آزمون های 

 ناپارامتری

 :بتوانددانشجو

 حرکتی -الف( حیطه ی روانی

فاده از پیش فرض های استفاده از آزمونهای مختلف را با است -

 .نرم افزار چک کند

با استفاده از نرم افزار آزمون مناسب ناپارامتری را انجام  -

 .دهد

 ب( حیطه ی عاطفی
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ  -

 .داشته باشد فعال مباحث مطرح شده مشارکت در -

روانی 

-حرکتی

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

 گروهی بحث

 ،نرم افزار کتاب،
 وایت برد

 ویدئو پروژکتور
120 

ن های حل تمری
 داده شده

 آزمون تکوینی
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آشنایی با مطالعات 

 پرسشنامه ای

 دانشجو بتواند:

 حرکتی -الف( حیطه ی روانی

با استفاده از نرم افزار بتواند آزمون مناسب جهت ارزیابی  -

 پایایی را انجام دهد.

 فزار محاسبه کند.تعیین حجم نمونه را با استفاده از نرم ا

 با روشهای مختلف تعیین حجم نمونه در نرم افزار کار کند.

 ب( حیطه ی عاطفی

روانی 

-حرکتی

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

 گروهی بحث

 نرم افزار، کتاب،
 وایت برد

 روژکتورویدئو پ

 

 

 

 

 

120 

ن های حل تمری
 داده شده

 آزمون تکوینی
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 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ  -

 .داشته باشد فعال مباحث مطرح شده مشارکت در -

17  
جمع بندی کلی مطالب و 

 امتحان پایان ترم

 دانشجو بتواند
 مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل نماید.-
 هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک کرده باشد.-
 ند.با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت ک-

-شناختی
 عاطفی

 آزمون پایانی کار با نرم افزار دقیقه90 ---- حل مسئله
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 1390گاهی،  روش ها و تحلیل های آماری به روش تحقیق در  علوم زیستی و بهداشتی،  دکتر ابراهیم حاجی زاده،  انتشارات  سازمان انتشارات جهاد دانش
 1392وش های آمار زیستی، ترجمه دکتر سید محمد تقی آیت اللهی، تهران، انتشارات امیرکبیر، اصول و ر 

 

 


