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 هرف کلی  جلسه
 رفتاری اهداف  

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد
 فعالیت دانشجویان  شیوه تدریس

علم   جلسه اول  با  کلي  آشنایي 
انواع متغیرها و    آمار، 

سنجش مقیاس های 
 متغیر

 علم آمار را در حد معمول تعریف کند. -
پزشكي و بهداشتي تا  با نقش و اهمیت آمار در علوم   -

 حدی اشنا شود.
 با انواع متغیرها آشنا شود. -
 های سنجش متغیر آشنا شود.با مقیاس -
ها آشنا شود و بتواند  های هر یک از مقیاس با ویژگش -

 بیان کند. 

پرسش   سخنراني، 
حل   پاسخ،  و 

 تمرین

مثال انواع   ارائه  از 
مقیاس و  های  متغیرها 

 گیری اندازه

و   جلسه دوم متغیرها  با  آشنایي 
سنجش مقیاس های 

متغیر و جامعه، نمونه 
 و محیط پژوهش 

بتواند چند مورد استفاده از علم آمار علوم پزشكي و  -
بهداشتي را از طریق بررسي کتب درسي و مقاالت بیان  

 کند. 
بتواند نوع مقیاس متغیرهای مطرح شده در مقاالت  -

 پژوهشي را بیان نماید. 
جامعه، - از  توضیح   منظور  را  پژوهش  و محیط  نمونه 

 دهد. 
روش- و  سرشماری  بیان مفهوم  را  گیری  نمونه  های 

 کند. 

پرسش   سخنراني، 
حل   پاسخ،  و 

 تمرین

کمي   متغیر  انتخاب 
به  )وابسته  دلخواه 
مفاهیم رشته مامایي( و  
اطالعات  آوری  جمع 
از  متغیر  آن  به  مربوط 

 طریق نمونه گیری 

روش جلسه سوم  با  های  آشنایي 
 ها صه کردن دادهخال

ها آشنایي مقدماتي  با روش های خالصه کردن داده -
 ها را بیان کند. پیدا نماید و بتواند آن

 با طرح جدول برای متغیرهای کیفي و کمي اشنا شود. 
های جداول آماری از قبیل نحوه ایجاد طبقه،  با ویژگي-

فراواني، فراواني نسبي، فراواني تجمعي و فراواني نسبي  
 آشنا شود. تجمعي

پرسش   سخنراني، 
حل   پاسخ،  و 

 تمرین

فراواني   - جدول  تشكیل 
داده برای  های  مناسب 

در   شده  آوری  جمع 
 هفته قبل

جلسه  
 چهارم

روش با  های  آشنایي 
 ها خالصه کردن داده

با انواع نمودارهای آماری آشنا شود و نمودار مناسب  -
 را بر اساس نوع متغیر انتخاب و رسم نماید. 

پرسش   سخنراني، 
حل   پاسخ،  و 

 تمرین

رسم نمودارهای آماری  -
های  متناسب با نوع داده

در  جمع شده  آوری 
 ابتدای ترم

جلسه  
 پنجم

سازی  خالصه  با 
طریق   از  اطالعات 

مرکزی شاخص های 
مقدماتي   آشنایي 

 پیدا نماید 

 های مرکزی را بیان کند. شاخص-
آن در  های میانگین حسابي را تعریف کند و با ویژگي -

 حد معمول آشنا شود.
بندی شده،  های طبقهها خام و دادهبتواند برای داده-

 میانگین حسابي را محاسبه نماید. 

پرسش   سخنراني، 
حل   پاسخ،  و 

 تمرین

محاسبه مقدار میانگین  -
دقیق و تقریبي بر اساس  

جمعداده آوری های 
 شده در ابتدای ترم 

جلسه  
 ششم

سازی  خالصه  با 
طری از  ق  اطالعات 

مرکزی شاخص های 
مقدماتي   آشنایي 

 پیدا نماید 

های مطرح شده را بیان  میانه را تعریف کند و فرمول-
 نماید. 

 های آن در حد معمول آشنا شود.با ویژگي -
بندی شده،  های طبقهها خام و دادهبتواند برای داده  -

 مقدار میانه را محاسبه نماید. 

پرسش   سخنراني، 
حل   پاسخ،  و 

 تمرین

میانه  - مقدار  محاسبه 
دقیق و تقریبي بر اساس  

جمعداده آوری های 
 شده در ابتدای ترم 

جلسه  
 هفتم

سازی  خالصه  با 
طریق   از  اطالعات 

مرکزی شاخص های 
مقدماتي   آشنایي 

 پیدا نماید 

فرمول- و  تعریف کند  را  بیان  نما  را  مطرح شده  های 
 نماید. 

 های آن در حد معمول آشنا شود.با ویژگي -
بندی شده،  های طبقهها خام و دادهبتواند برای داده  -

 مقدار نما را محاسبه نماید. 
و - تعریف  را  هارمونیک  میانگین  و  هندسي  میانگین 

 فرمول آن را بیان نماید. 
های مطرح شده میانگین هندسي و  بتواند برای داده-

 هارمونیک را محاسبه نماید. 

پرسش   سخنراني، 
حل   پاسخ،  و 

 تمرین

نمای  محاسب- مقدار  ه 
دقیق و تقریبي بر اساس  

جمعداده آوری های 
 شده در ابتدای ترم 

جلسه  
 هشتم

شاخص های  با 
-پراکندگي و ویژگي

های آن آشنا شود و  
آن   محاسبه  به  قادر 

 باشد. 

های پراکندگي را بیان کند و با نقش آن در  شاخص-
 سازی اطالعات آشنایي مقدماتي پیدا نماید. خالصه

ی  امنه تغییرات آشنا شود و قادر به محاسبهبا ویژگي د-
 های مطرح شده باشد. آن بر اساس داده

 ها آشنایي پیدا کند. با مفاهیم چندک -
محاسبه- به  اساس  قادر  بر  و صدک  چارک، دهک  ی 

 بندی شده باشد. ها خام و طبقهداده
 با مفهوم دامنه میان چارکي آشنایي پبدا کند. -

پرسش   سخنراني، 
حل   پاسخ،  و 

 تمرین

و   دامنه  مقدار  محاسبه 
و   انحرافات  میانگین 

چندکمحاسبه ها  ی 
تقریبي  و  دقیق  بصورت 

داده اساس  های  بر 
در  جمع شده  آوری 

 ابتدای ترم



انحرافات آشنا شده و نقاط قوت و  با شاخص میانگین -
 ضعف آن را بیان نماید. 

 
شاخص جلسه نهم های  با 

-پراکندگي و ویژگي
آشنا شود و  های آن  

آن   محاسبه  به  قادر 
 باشد. 

 معیار  را تعریف کند. واریانس و انحراف-
ی واریانس آشنا شود و  های مختلف محاسبهبا فرمول-

 ها استفاده کند. بتواند از آن
های مطرح شده بصورت خام یا طبقه بتواند برای داده-

انحراف و  واریانس  مقدار  شده  محاسبه بندی  را  معیار 
 نماید. 

پرسش  س خنراني، 
حل   پاسخ،  و 

 تمرین

مقدار    - محاسبه 
انحراف و  معیار  واریانس 

دقیق و تقریبي بر اساس  
جمعداده آوری های 

 شده در ابتدای ترم 

شاخص جلسه دهم های  با 
-پراکندگي و ویژگي

های آن آشنا شود و  
آن   محاسبه  به  قادر 

 باشد. 

را ضریب تغییرات را تعریف و فرمول محاسبه- ی آن 
 بیان کند. 

 های آن در حد معمول اشنا شود.با ویژگي -
 بتواند آن را در موارد مطرح شده محاسبه نماید. -

پرسش   سخنراني، 
حل   پاسخ،  و 

 تمرین

محاسبه مقدار ضریب    -
-تغییرات بر اساس داده

آوری شده در های جمع
 ابتدای ترم

از - مورد  چند  ارائه 
شاخص های  کاربردهای 
شاخص و  های  مرکزی 

و  پر مقاالت  در  اکندگي 
 کتب پژوهشي 

جلسه  
 یازدهم 

روش با  های  آشنایي 
و   متغیر  تبدیل 

ی توانایي در محاسبه
واریانس   و  میانگین 
با   اولیه  متغیر 
اطالعات   از  استفاده 
)تبدیل   ثانویه  متغیر 

 یافته(

 موارد کاربرد روش تبدیل را بشناسد و بیان کند. -
متغیر اشنا شود و بتواند  های تبدیل متعارف  با فرمول-

 ها را بیان کند. آن
فرمول- متغیر با  واریانس  و  میانگین  ارتباط  که  هایي 

کند آشنا شود و بتواند از آن اولیه و ثانویه را بیان مي
 استفاده نماید. 

پرسش   سخنراني، 
حل   پاسخ،  و 

 تمرین

تمرین- ارائه حل  های 
شده در رابطه با موضوع 

 درس کالس

جلسه  
 داوزدهم 

 آزمون میان ترم  آزمون میان ترم  آزمون میان ترم  آزمون میان ترم 

 
جلسه  

 سیزدهم
و   اصول  احتمال،  با 
توزیع  چند  قوانین 
احتمال متداول آشنا  
ربه  قاد  و  شود 

احتمال  محاسبه ی 
 باشد. 

 احتمال را تعریف کند.
 با نقش آن در علوم پزشكي آشنایي مقدماتي یابد. -
 احتمال را بشناسد. اصول و قوانین -
محاسبه  - را  احتمال  شده،  مطرح  مسائل  برای  بتواند 

 کند. 
با مفهوم استقالل و احتمال شرطي در حد مقدماتي  -

 آشنا شود .
بتواند احتمال شرطي را محاسبه و استقالل حوادث را -

 بیان کند. 
 

پرسش   سخنراني، 
حل   پاسخ،  و 

 تمرین

تمرین ارائه حل  های 
ع شده در رابطه با موضو

 درس کالس

جلسه  
 چهاردهم 

و   اصول  احتمال،  با 
توزیع  چند  قوانین 
احتمال متداول آشنا  
ربه  قاد  و  شود 

احتمال  محاسبه ی 
 باشد. 

های غربالگری آشنا  با قاعده بیز و کاربرد آن در آزمون 
 شود. 

کاذب،   منفي  کاذب،  مثبت،  محاسبه  با  آشنایي 
کننده مثبت  بیني های پیشحساسیت، ویژگي و ارزش

 و منفي 

پرسش   سخنراني، 
حل   پاسخ،  و 

 تمرین

تمرین ارائه حل  های 
شده در رابطه با موضوع 

 درس کالس

جلسه  
 پانزدهم 

توزیع  با  آشنایي 
از  برخي  و  نرمال 

 های آنویژگي

با نقش توزیع نرمال در علوم پزشكي آشنایي مقدماتي  -
 پیدا نماید. 

 توزیع نرمال را بیان کند. -
 ع نرمال استاندارد را بنویسد.فرمول توزی-
 با طرز کار جدول توزیع نرمال آشنا شود.  -
های توزیع نرمال در حد معمول آشنا شده و  با ویژگي -

را   پیشامدها  احتمال وقوع  توزیع  این  اساس  بر  بتواند 
 محاسبه نماید. 

پرسش   سخنراني، 
حل   پاسخ،  و 

 تمرین

تمرین ارائه حل  های 
شده در رابطه با موضوع 

 کالس درس

جلسه  
 شانزدهم 

حل  و  اشكال  رفع 
 تمرین

 -------------   های ارائه شده با دانشجو در طي ترمحل تمرین-

 



  
 روش و زمان ارزشیابی

 
 مامایي  رشته با مرتبط های داده و اطالعات اساس بر شده تدریس مباحث با مرتبط تمرینات حل

 ترم پایان امتحان و ترم میان امتحان
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 اللهيی دکتر سیدمحمدتقي آیتهای آمارزیستي   ترجمهاصول و روش

  محمدکاظم  دکتر -بهداشتي شاخصهای و آماری روشهای


