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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan) فرم طرح دوره                      

                                                                                                                                                                                                       

 

 

آمار حیاتی نام  درس: 

 استنباطی

 2تعداد واحد: 

واحد  5/0واحد نظری،  5/1

 عملی

 تحصیلی:رشته 
 فناوری اطالعات سالمت

 

 مقطع تحصیلی دانشجویان:
 لیسانس

 محل برگزاری:
 ساختمان کالس ها

 مدرس:
 دکتر محبوبه عبدالهی

 نیمسال تحصیلی:
14002 

 بهداشتدانشکده: 

 

 گروه آموزشی:
 آمار زیستی و اپیدمیولوژی

 روز و ساعت برگزاری کالس:
 10-12یکشنبه، 

تلفن و روزهای 
 تماس:

 داخلی 05152226013

169 

 آدرس دفتر:
 دانشکده بهداشت

 

 آدرس ایمیل:
mbaabdollahi@gmail.com 

 

 

 آشنایی با آزمون های فرضیه آماری و کاربرد آن در تحقیقات علوم پزشکی هدف کلی درس:

 

  

mailto:mbaabdollahi@gmail.com
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 اهداف اختصاصی درس: 

   آشنایی با مفاهیم آزمون فرضیه 

 آشنایی با توزیع نرمال 

 آشنایی با آزمون های آماری 

  آشنایی با موارد کاربرد آزمون های آماری 

  آشنایی با آزمون فرضیه تی یک نمونه ای 

 فرضیه تی دو نمونه ای آشنایی با آزمون 

  آزمون فرضیه تی زوجیآشنایی با  

 سون آشنایی با آزمون ضریب همبستگی پیر 

  آشنایی با جداول توافقی 

  آشنایی با آزمون های فرضیه فوق در نرم افزارSPSS  

 

  :منابع اصلی درس ٭    

 کاظم محمد ی و شاخص های بهداشتی تالیف دکترآمارروش های  -1       

 اللهی آیت دکتر تالیف زیستی آمار های روش و اصول -2       

 

 تحلیل های آماری با نگاه به روش تحقیق تالیف دکتر حاجی زادهروش ها و  :درس یفرع منابع 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 : سیتدر روش

  سخنرانی 

 مباحثه ای در قالب گروه های کوچک 

 حل مسئله 

 پرسش و پاسخ 

 

 

 مسوولیت های فراگیران:

 قبل از شروع هر جلسه دینوسامانه در  یمشاهده و مطالعه محتوا و منابع آموزش 

 حضور در کالس های حضوری 

 حضور در کالس های آنالین 

 تکوینی یشرکت در آزمون ها 

 شرکت در آزمون عملی 

 انجام تمرین های محوله در طول ترم 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی: ٭

 8 بارم:                     تمرین های جزوه، آزمون های تکوینی، تمرین های عملی با نرم افزارالف( در طول دوره: 

 12 بارم:                                                                                                          آزمون تراکمیب( پایان دوره: 

 

  سیاست مسوول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس: ٭

 صمیم گیری می شود.ت ،دانشگاه ت بیش از حد مجاز، طبق مقررات آموزشیدر صورت غیب
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 14002نیمسال:  ،آمار استنباطی: جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

آمادگی الزم دانشجویان قبل از 

 شروع کالس
 ردیف تاریخ ساعت عنوان مدرس

- 
دکتر خانم 

 عبدالهی
 1 1/12/1400 12-10 معارفه، بررسی طرح دوره، مفاهیم آزمون فرضیه 

 مطالعه مطلب در سامانه نوید
خانم دکتر 

 عبدالهی

 آزمون تی یک نمونه ای
10-12 8/12/1400 2 

 انجام تمرین های تی یک نمونه ای

 مطالعه مطلب در سامانه نوید

خانم دکتر 

 عبدالهی

برابری آزمون تی دو نمونه ای در حالت 

 واریانس ها
10-12 15/12/1400 3 

 انجام تمرین های تی دو نمونه ای

 مطالعه مطلب در سامانه نوید

خانم دکتر 

 عبدالهی

آزمون تی دو نمونه ای در حالت عدم برابری 

 واریانس ها
10-12 22/12/1400 4 

 انجام تمرین های تی دو نمونه ای

 مطالعه مطلب در سامانه نوید

خانم دکتر 

 عبدالهی

 آزمون تی زوجی

10-12 14/1/1401 5 

 انجام تمرین های تی زوجی

 مطالعه مطلب در سامانه نوید

خانم دکتر 

 عبدالهی

 آنالیز واریانس یک طرفه

10-12 21/1/1401 6 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 انجام تمرین های آنوا

 مطالعه مطلب نرم افزار در سامانه نوید

خانم دکتر 

 عبدالهی

 آزمون تکوینی در ابتدای جلسه

 SPSSانجام آزمون های تی و آنوا با 

10-12 28/1/1401 7 

 مطالعه مطلب نرم افزار در سامانه نوید
خانم دکتر 

 عبدالهی

تشخیص نرمال بودن یک توزیع به صورت 

 SPSSتئوری و عملی با 
10-12 11/2/1401 8 

 مطالعه مطلب در سامانه نوید
خانم دکتر 

 عبدالهی

 ضریب همبستگی پیرسون
10-12 18/2/1401 9 

 انجام تمرین های پیرسون

 مطالعه مطلب در سامانه نوید

خانم دکتر 

 عبدالهی

 آزمون کای دو

10-12 25/2/1401 10 

 انجام تمرین های کای دو

 مطالعه مطلب عملی در سامانه نوید

خانم دکتر 

 عبدالهی

 آزمون تکوینی 

انجام ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کای 

 SPSSدو با استفاده از 

10-12 1/3/1401 11 

 مرور مطالب تئوری و عملی جلسات قبل
خانم دکتر 

 عبدالهی

 SPSSبا  جدیدداده مجموعه تحلیل 
10-12 8/3/1401 12 

 آمادگی برای امتحان عملی
خانم دکتر 

 عبدالهی

 امتحان عملی
10-12 22/3/1401 13 

 مرور مطالب تئوری و عملی جلسات قبل
خانم دکتر 

 عبدالهی

 SPSSتکمیل و تحلیل یک پرسشنامه با 
 15و14 29/3/1401 10-12
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 مرور مطالب تئوری جلسات قبل
خانم دکتر 

 عبدالهی

 جمع بندی و رفع اشکال
10-12 5/4/1401 16 

 17 25/04/1401 12 امتحان پایان ترم - -

 

 

 

 25/04/1401 تاریخ امتحان پایان ترم: ٭                                                                         -تاریخ امتحان میان ترم:  ٭

 

 سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان: ٭

 خود را در میان بگذارند. دانشجویان گرامی می توانند از طریق مراجعه حضوری، ارسال پیام در تاالر گفتگوی سامانه نوید و قسمت پیام ها، سواالت

 

 

 


