طرح درس

نام درس آهار حیاتی
نیوسال

اول 65-66

تعداد دانطجویاى  36نفر

دانطجویاى کارضناسی هاهایی
تعداد:واحد نظری 1/5

واحد عولی 0/5

واحد کاراهوزی ندارد

ساعات تطكیل کالس  :یكطنبه  0:00-6:30یكطنبه 13:00-14:00
هدرس :

نجیوه ترکص اصفهانی

آدرس الكترونیكی استادn.tarkesh@gmail.com :

----------------------------------------------------------------------------هدف کلی
 )1آضنایی با آهار  ،اهویت و کاربرد آى در تحقیقات علوم پسضكی
 )2توانایی دانطجو در جوع آوری و بیاى آهاری اطالعات
 )3توانایی استفاده از روشهای آهاری در تحلیل داده های پسضكی

جلسه

جلسِ
اٍل

جلسِ
دٍم

جلسِ
سَم

اهداف رفتاری
هرف کلی
در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد
ػلن آهار را در حذ هؼوَل تؼریف کٌذ. تا ًقص ٍ اّویت آهار در ػلَم پسضکی ٍآضٌایی کلی تا
تْذاضتی تا حذی اضٌا ضَد.
ػلن آهار ،اًَاع
تا اًَاع هتغیرّا آضٌا ضَد.هتغیرّا ٍ
 تا هقیاسّای سٌجص هتغیر آضٌا ضَد.هقیاسّای
تا ٍیژگصّای ّر یک از هقیاسّا آضٌا ضَدسٌجص هتغیر
ٍ تتَاًذ تیاى کٌذ.
تتَاًذ چٌذ هَرد استفادُ از ػلن آهار ػلَمپسضکی ٍ تْذاضتی را از طریق تررسی کتة
آضٌایی تا هتغیرّا درسی ٍ هقاالت تیاى کٌذ.
تتَاًذ ًَع هقیاس هتغیرّای هطرح ضذُ درٍ هقیاسّای
سٌجص هتغیر ٍ هقاالت پژٍّطی را تیاى ًوایذ.
هٌظَر از جاهؼًِ ،وًَِ ٍ هحیط پژٍّص راجاهؼًِ ،وًَِ ٍ
تَضیح دّذ.
هحیط پژٍّص
هفَْم سرضواری ٍ رٍشّای ًوًَِ گیری راتیاى کٌذ.
تا رٍش ّای خالصِ کردى دادُّا آضٌاییآضٌایی تا رٍش-
هقذهاتی پیذا ًوایذ ٍ تتَاًذ آىّا را تیاى کٌذ.
ّای خالصِ
تا طرح جذٍل ترای هتغیرّای کیفی ٍ کوی
کردى دادُّا
اضٌا ضَد.

شیوه تدریس

فعالیت
دانشجویان

سخٌراًی،
پرسص ٍ
پاسخ ،حل
توریي

ارائِ هثال از اًَاع
هتغیرّا ٍ هقیاس-
ّای اًذازُگیری

سخٌراًی،
پرسص ٍ
پاسخ ،حل
توریي

اًتخاب هتغیر کوی
دلخَاُ (ٍاتستِ تِ
هفاّین رضتِ
هاهایی) ٍ جوغ
آٍری اطالػات
هرتَط تِ آى هتغیر
از طریق ًوًَِ گیری

سخٌراًی،
پرسص ٍ
پاسخ ،حل
توریي

تطکیل جذٍلفراٍاًی هٌاسة
ترای دادُّای جوغ
آٍری ضذُ در ّفتِ

تا ٍیژگیّای جذاٍل آهاری از قثیل ًحَُایجاد طثقِ ،فراٍاًی ،فراٍاًی ًسثی ،فراٍاًی
تجوؼی ٍ فراٍاًی ًسثی تجوؼی آضٌا ضَد.
جلسِ
چْارم

جلسِ
پٌجن

جلسِ
ضطن

آضٌایی تا رٍش-
ّای خالصِ
کردى دادُّا
تا خالصِ سازی
اطالػات از طریق
ضاخصّای
هرکسی آضٌایی
هقذهاتی پیذا
ًوایذ
تا خالصِ سازی
اطالػات از طریق
ضاخصّای
هرکسی آضٌایی
هقذهاتی پیذا
ًوایذ

جلسِ
ّفتن

تا خالصِ سازی
اطالػات از طریق
ضاخصّای
هرکسی آضٌایی
هقذهاتی پیذا
ًوایذ

جلسِ
ّطتن

تا ضاخصّای
پراکٌذگی ٍ
ٍیژگیّای آى
آضٌا ضَد ٍ قادر
تِ هحاسثِ آى
تاضذ.

جلسِ
ًْن
جلسِ
دّن

تا ضاخصّای
پراکٌذگی ٍ
ٍیژگیّای آى
آضٌا ضَد ٍ قادر
تِ هحاسثِ آى
تاضذ.
تا ضاخصّای
پراکٌذگی ٍ

تا اًَاع ًوَدارّای آهاری آضٌا ضَد ٍ ًوَدارهٌاسة را تر اساس ًَع هتغیر اًتخاب ٍ رسن
ًوایذ.

قثل

سخٌراًی،
پرسص ٍ
پاسخ ،حل
توریي

رسن ًوَدارّایآهاری هتٌاسة تا
ًَع دادُّای جوغ-
آٍری ضذُ در اتتذای
ترم

ضاخصّای هرکسی را تیاى کٌذ.سخٌراًی،
هیاًگیي حساتی را تؼریف کٌذ ٍ تا ٍیژگیّایپرسص ٍ
آى در حذ هؼوَل آضٌا ضَد.
پاسخ ،حل
تتَاًذ ترای دادُّا خام ٍ دادُّای طثقِتٌذیتوریي
ضذُ ،هیاًگیي حساتی را هحاسثِ ًوایذ.

هحاسثِ هقذارهیاًگیي دقیق ٍ
تقریثی تر اساس
دادُّای جوغآٍری
ضذُ در اتتذای ترم

هیاًِ را تؼریف کٌذ ٍ فرهَلّای هطرح ضذُسخٌراًی،
را تیاى ًوایذ.
پرسص ٍ
تا ٍیژگیّای آى در حذ هؼوَل آضٌا ضَد.پاسخ ،حل
 تتَاًذ ترای دادُّا خام ٍ دادُّای طثقِتٌذیتوریي
ضذُ ،هقذار هیاًِ را هحاسثِ ًوایذ.

هحاسثِ هقذارهیاًِ دقیق ٍ تقریثی
تر اساس دادُّای
جوغآٍری ضذُ در
اتتذای ترم

ًوا را تؼریف کٌذ ٍ فرهَلّای هطرح ضذُ راتیاى ًوایذ.
تا ٍیژگیّای آى در حذ هؼوَل آضٌا ضَد. تتَاًذ ترای دادُّا خام ٍ دادُّای طثقِتٌذیضذُ ،هقذار ًوا را هحاسثِ ًوایذ.
هیاًگیي ٌّذسی ٍ هیاًگیي ّارهًَیک راتؼریف ٍ فرهَل آى را تیاى ًوایذ.
تتَاًذ ترای دادُّای هطرح ضذُ هیاًگیيٌّذسی ٍ ّارهًَیک را هحاسثِ ًوایذ.
ضاخصّای پراکٌذگی را تیاى کٌذ ٍ تا ًقصآى در خالصِسازی اطالػات آضٌایی هقذهاتی
پیذا ًوایذ.
تا ٍیژگی داهٌِ تغییرات آضٌا ضَد ٍ قادر تِهحاسثِی آى تر اساس دادُّای هطرح ضذُ
تاضذ.
تا هفاّین چٌذکّا آضٌایی پیذا کٌذ.قادر تِ هحاسثِی چارک ،دّک ٍ صذک تراساس دادُّا خام ٍ طثقِتٌذی ضذُ تاضذ.
تا هفَْم داهٌِ هیاى چارکی آضٌایی پثذا کٌذ.تا ضاخص هیاًگیي اًحرافات آضٌا ضذُ ٍ ًقاطقَت ٍ ضؼف آى را تیاى ًوایذ.
ٍاریاًس ٍ اًحرافهؼیار را تؼریف کٌذ.تا فرهَلّای هختلف هحاسثِی ٍاریاًس آضٌاضَد ٍ تتَاًذ از آىّا استفادُ کٌذ.
تتَاًذ ترای دادُّای هطرح ضذُ تصَرت خامیا طثقِ تٌذی ضذُ هقذار ٍاریاًس ٍ اًحراف-
هؼیار را هحاسثِ ًوایذ.
ضریة تغییرات را تؼریف ٍ فرهَل هحاسثِیآى را تیاى کٌذ.

سخٌراًی،
پرسص ٍ
پاسخ ،حل
توریي

سخٌراًی،
پرسص ٍ
پاسخ ،حل
توریي

سخٌراًی،
پرسص ٍ
پاسخ ،حل
توریي
سخٌراًی،
پرسص ٍ

هحاسثِ هقذارًوای دقیق ٍ تقریثی
تر اساس دادُّای
جوغآٍری ضذُ در
اتتذای ترم

هحاسثِ هقذار داهٌِ
ٍ هیاًگیي اًحرافات
ٍ هحاسثِی
چٌذکّا تصَرت
دقیق ٍ تقریثی تر
اساس دادُّای
جوغآٍری ضذُ در
اتتذای ترم

 هحاسثِ هقذارٍاریاًس ٍ اًحراف-
هؼیار دقیق ٍ
تقریثی تر اساس
دادُّای جوغآٍری
ضذُ در اتتذای ترم
 هحاسثِ هقذارضریة تغییرات تر

ٍیژگیّای آى
آضٌا ضَد ٍ قادر
تِ هحاسثِ آى
تاضذ.

جلسِ
یازدّن

آضٌایی تا رٍش-
ّای تثذیل هتغیر
ٍ تَاًایی در
هحاسثِی
هیاًگیي ٍ
ٍاریاًس هتغیر
اٍلیِ تا استفادُ از
اطالػات هتغیر
ثاًَیِ (تثذیل
یافتِ)

جلسِ
داٍزدّن

تا احتوال ،اصَل
ٍ قَاًیي آى ٍ
چٌذ تَزیغ
احتوال هتذاٍل
آضٌا ضَد ٍ قادر
تِ هحاسثِی
احتوال تاضذ.

جلسِ
سیسدّن

جلسِ
چْاردّن

جلسِ
پاًسدّن

تا احتوال ،اصَل
ٍ قَاًیي چٌذ
تَزیغ احتوال
هتذاٍل آضٌا ضَد
ٍ قاد رتِ
هحاسثِی
احتوال تاضذ.
تا احتوال ،اصَل
ٍ قَاًیي چٌذ
تَزیغ احتوال
هتذاٍل آضٌا ضَد
ٍ قاد رتِ
هحاسثِی
احتوال تاضذ.
آضٌایی تا تَزیغ
ًرهال ٍ ترخی از
ٍیژگیّای آى

 تا ٍیژگیّای آى در حذ هؼوَل اضٌا ضَد.تتَاًذ آى را در هَارد هطرح ضذُ هحاسثًِوایذ.

هَارد کارترد رٍش تثذیل را تطٌاسذ ٍ تیاىکٌذ.
تا فرهَلّای تثذیل هتؼارف هتغیر اضٌا ضَدٍ تتَاًذ آىّا را تیاى کٌذ.
تا فرهَلّایی کِ ارتثاط هیاًگیي ٍ ٍاریاًسهتغیر اٍلیِ ٍ ثاًَیِ را تیاى هیکٌذ آضٌا ضَد ٍ
تتَاًذ از آى استفادُ ًوایذ.
احتوال را تؼریف کٌذ.تا ًقص آى در ػلَم پسضکی آضٌایی هقذهاتییاتذ.
اصَل ٍ قَاًیي احتوال را تطٌاسذ.تتَاًذ ترای هسائل هطرح ضذُ ،احتوال راهحاسثِ کٌذ.
تا هفَْم استقالل ٍ احتوال ضرطی در حذهقذهاتی آضٌا ضَد .
تتَاًذ احتوال ضرطی را هحاسثِ ٍ استقاللحَادث را تیاى کٌذ.

پاسخ ،حل
توریي

سخٌراًی،
پرسص ٍ
پاسخ ،حل
توریي

سخٌراًی،
پرسص ٍ
پاسخ ،حل
توریي

اساس دادُّای
جوغآٍری ضذُ در
اتتذای ترم
ارائِ چٌذ هَرد ازکارتردّای ضاخص-
ّای هرکسی ٍ
ضاخصّای
پراکٌذگی در هقاالت
ٍ کتة پژٍّطی

حل توریيّایارائِ ضذُ در راتطِ
تا هَضَع درس
کالس

حل توریيّایارائِ ضذُ در راتطِ
تا هَضَع درس
کالس

تَزیغ دٍجولِایی را تیاى کٌذ.تا ٍیژگیّای تَزیغ دٍجولِ ایی در حذهؼوَل آضٌا ضذُ ٍ تتَاًذ تر اساس ایي تَزیغ
احتوال ٍقَع پیطاهذّا را هحاسثِ ًوایذ.

سخٌراًی،
پرسص ٍ
پاسخ ،حل
توریي

حل توریيّای ارائِ
ضذُ در راتطِ تا
هَضَع درس کالس

تَزیغ پَاسَى را تیاى کٌذ.
تا ٍیژگیّای تَزیغ پَاسَى در حذ هؼوَلآضٌا ضذُ ٍ تتَاًذ تر اساس ایي تَزیغ احتوال
ٍقَع پیطاهذّا را هحاسثِ ًوایذ.

سخٌراًی،
پرسص ٍ
پاسخ ،حل
توریي

حل توریيّای ارائِ
ضذُ در راتطِ تا
هَضَع درس کالس

تا ًقص تَزیغ ًرهال در ػلَم پسضکی آضٌاییهقذهاتی پیذا ًوایذ.
تَزیغ ًرهال را تیاى کٌذ.فرهَل تَزیغ ًرهال استاًذارد را تٌَیسذ.تا طرز کار جذٍل تَزیغ ًرهال آضٌا ضَد.-تا ٍیژگیّای تَزیغ ًرهال در حذ هؼوَل آضٌا

سخٌراًی،
پرسص ٍ
پاسخ ،حل
توریي

حل توریيّای ارائِ
ضذُ در راتطِ تا
هَضَع درس کالس

جلسِ
ضاًسدّن

رفغ اضکال ٍ حل
توریي

ضذُ ٍ تتَاًذ تر اساس ایي تَزیغ احتوال ٍقَع
پیطاهذّا را هحاسثِ ًوایذ.
حل توریيّای ارائِ ضذُ تا داًطجَ در طیترم

روش و زمان ارزشيابی
حل تورینات هرتبط با هباحث تدریس ضده بر اساس اطالعات و داده های هرتبط با رضته هاهایی
اهتحاى هیاى ترم و اهتحاى پایاى ترم
زهاى1365/10/20 :

منابع
اصول و روشهای آهارزیستی ترجوهی دکتر سیدهحودتقی آیتاللهی
روضهای آهاری و ضاخصهای بهداضتی -دکتر کاظن هحود

-------------

