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  بندرعباس احد اسالمی و آزاددانشگاه 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan)  طرح درس ترمی
 

 1400-401  :سال تحصیلی اول نیمسال                                                                         معرفی درس 

 فرشته مظهری آزادمدرس :                                                                    پرستاری  :گروه 

 پرستاری کارشناسی  سوم ترمرشته و مقطع تحصیلی:                                                        آمار حیاتی  نام درس:

        مجازیمحل برگزاری:                                          12-14 چهارشنبه   روز و ساعت برگزاری:

 -:  دروس پیش نیاز                       عملی( 5/0 -نظری 5/0)واحد1 :تعداد واحد             عملی -نظرینوع واحد : 

                                    فرشته مظهری آزاد   نام مسوول درس:

 تا چهارشنبه مجازی شنبه :حضور روزهای 

 fmazhari@iauba.ac.ir   : و ایمیلآدرس 

 

 آشتایی دانشجو با اصول و روش های آماری: هدف کلی 

 : اهداف اختصاصی درس

 مار و اهمیت آن در علوم پزشکیمفهوم آتعریف 

 طبقه بندی و نمایش داده ها به صورت جدول و نمودار

 مفهوم و محاسبه توزیع تجمعی و کاربرد آن در محاسبه صدک ها و چارک ها

 محاسبه شاخص های مرکزی ) میانگین، میانه و نما(

 محاسبه شاخص های پراکندگی ) دامنه تغییرات، واریانس و انحراف معیار و ضریب تغییرات(

 مفهوم احتمال، توزیع دوجمله ای ، توزیع پوآسون و توزیع نرمال(

 معه و نمونه ، مفهوم و اهمیت نمونه گیری تصادفیجا

 عملی:

 تمرین مباحث آموزش داده شده آماری
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 منابع 

 کاظم محمد، ملک افضلی، روش های اماری و شاخص های بهداشتی
 

 

 تکالیف و وظایف دانشجویان:
  ایانی موثر است.بدیهی است که نتیجه آن در نمرات پ در خصوص محاسبات آماری در هر جلسه تکالیفارائه 

 الزامی است مجازی حضور مستمر دانشجویان در کالس درس.  

 

 

 

 : روش تدریس

 مجازی و به صورت انالین می باشد.

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 بسمه تعالی

  بندرعباس    آزاد اسالمی واحددانشگاه 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan)  طرح درس ترمی

 

 

وسایل کمک  عنوان درس 

 آموزشی

 تعریف مفهوم آمار و اهمیت آن در علوم پزشکی  اول هفته
 

Power point – 
  آنالین 

 – Power point طبقه بندی و نمایش داده ها به صورت جدول و نمودار  هفته دوم
  آنالین 



 مفهوم و محاسبه توزیع تجمعی و کاربرد آن در محاسبه صدک ها و چارک ها  هفته سوم
 

Power point – 
  آنالین 

 – Power point تمرین عملی  هفته چهارم
  آنالین 

 محاسبه شاخص های مرکزی ) میانگین، میانه و نما( هفته پنجم
 

Power point – 
  آنالین 

 – Power point تمرین عملی هفته ششم
  آنالین 

 – Power point انحراف معیار و ضریب تغییرات محاسبه شاخص های پراکندگی ) دامنه تغییرات، واریانس و هفته هفتم
  آنالین 

 – Power point تمرین عملی هفته هشتم
  آنالین 

 
 روش امتیازدهی فعالیتها

 توضیحات درصدکل از امتیاز میزان امتیاز مورد نظردر طول ترمفعالیتهای 

 % نمره نهایی 5حداکثر  %5 1 مجازی بصورت آنالین حضور در کالس

در خصوص محاسبات  تکالیفارائه  
 آماری 

4 20% 

  %75 15 امتحان پایان ترم

  %100 20 جمع
اد اسالمی ، در صورت برگزاری آزمون میان ترم ، و اعالم آیین نامه آموزشی دانشگاه آز 39* براساس تبصره یک ماده 

% امتحان میان 25قبل از آغاز امتحانات پایان ترم دانشگاه ، نمره نهایی درس شامل :  نمرات تا

  % امتحان پایان ترم خواهد بود.60% سایر فعالیت های کالسی و 5ترم، 

 

 

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو 

 

  :تاریخ امتحان پایان ترم 

 

 : بصورت مجازی  وسواالت چهار گزینه ای  روش برگزاری امتحان و فرمت آزمون ها 


