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)واحدي2ساعتی براي یک درس 2جلسه ي 17:  براي یک دوره درس کامل، براي مثال(

پزشکی عمومی–بالینی :تحصیلیيرشتهو مقطع پزشکی اجتماعی      :گروه آموزشیپزشکی:دانشکده

أصول اپیدمیولوژي:یش نیازپنظري:دنوع واح1:تعداد واحدآمار پزشکی: نام درس
سالن کالس دانشکده پزشکی: مکان برگزاري:ساعت: روز: زاري کالسزمان برگ

دکتر مرضیه نجومی):به ترتیب حروف الفبا(مدرسین دکتر نجومی:مسئول درس130:تعداد دانشجویان

این درس شامل مباحثی از آمار پزشکی است که در دوره دیگري از طول )لطفا شرح دهید(:شرح دوره
2روز  به مدت دومدت برگزاري درس، هفته اي . ویان پزشکی ارائه نشده استتحصیل دانشج

در برخی .ی و حل مسئله می باشدنحوه ارائه به صورت سخران. باشدساعت به ازاء هر جلسه می
شرکت فعال در .دانشجویان نقش داردنهاییدر ارزشیابیجلسات کوییز برگزار شده و نمرات آن 

.بی دانشجویان نقش داردکالس نیز در ارزشیا

)لطفا شرح دهید(: هدف کلی
آشنایی با مفاهیم آمار پزشکی  -

شناخت نحوه کاربرد روش هاي آماري براي حل مشکالت سالمتی در سطح فرد، گروه و جامعه در قالب پروژه -
هاي تحقیقاتی

)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(:بینابینیاهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر کهاستهدف کلی به اجزاي تخصصیشکستنمنظور(

).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است ویژهتري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیاهداف بینابینی.دهد

و مقدمه اي بر روش تحقیق و شاخص هاي سالمتکتاب از % 100دستیابی به اهداف زیر به اندازه 
:اسالیدهاي ارائه شده در کالس

هاي تحقیقاتی پزشکی، به نحوي که بتوانند براي موارد برآورد آشنا کردن دانشجویان با کاربرد آمار در طرح
ین و انحراف نحوه محاسبه میانگ.ندیک میانگین و یا یک نسبت از جامعه، حجم نمونه کافی را محاسبه کن

براي متغیرهاي طرح ، جداول و نمودارهاي مناسب . معیار را آموخته و مفهوم ضریب تغییرات را فرا گیرند
هاي آماري مناسب با توجه به متغیرها و اهداف طرح را انتخاب کرده و بتوانند نتایج آزمون. انتخاب کنن 

مطالعه آشنا شده ) power(توان و p.valueاول ، دوم و با مفهوم خطاي نوع . بدست آمده از آنها را تفسیر کنند 
و کاربرد آن در تعمیم ) confidence interval(ن مفهوم حدود اطمینا. و کاربرد آنها را در تفسیر نتایج فراگیرند 

موارد کاربرد احتماالت در پزشکی را بیاموزند و . نتایج نمونه به جامعه را فراگرفته و بتوانند آنرا محاسبه کنند
هاي آماري از جمله کاي دو، با برخی آزمون. استفاده توزیع پواسون ودوجمله اي را در مسائل پزشکی بدانند
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لیست عناوین درس .  (آزمون تی و همبستگی آشنا شده و کاربرد آنها را درمورد آنالیز متغیرها  فرا گیرند
) .پیوست میباشد 

:هاي تدریسشیوه
*پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شده*سخنرانی

)TBL(یادگیري مبتنی بر تیم)PBL(یادگیري مبتنی بر حل مسئلهبحث گروهی
----------------- )لطفاً نام ببرید(سایر موارد

)لطفا شرح دهید(:وظایف و تکالیف دانشجو

:  وسایل کمک آموزشی
*پروژکتور اسالیدخته و گچت*وایت برد

---- - ---------)ببریدلطفاً نام(سایر موارد

)از نمره کل(:درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
هنمردرصد90-آزمون پایان ترمنمرهدرصد.........آزمون میان ترم 

نمرهدرصد5شرکت فعال در کالس نمرهدرصد5-انجام تکالیف 
---------- ) ببریدناماً لطف(سایر موارد 

نوع آزمون
غلط-صحیحجور کردنی**ايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

-----------)لطفا نام ببرید(سایر موارد

:)لطفا نام ببرید(: مطالعهمنابع پیشنهادي براي 
:منابع انگلیسی-

چاپی
1.Stephen B. Hulley. Designing Clinical Research. Philadephia. Lippincott. Third edition. 2007.
2.Peteric A. Sabin C. Medical Statistic at a Glance, Marston Book Services Ltd. Third edition. U.S.A, 2013.
3.Introduction to biostatistics and research methods. P.S.S. Sundar Rao, Dr. PH. Fifth edition, 2012.

:منابع فارسی-
 1389.دکتر حسین ملک افضلی–دکتر کاظم محمد –روشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتی
 1385پاییز ،انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد،دکتر کامران غفارزادگان–دکتر علی سرافراز ،بالینی–پایه –آمار پزشکی
1394تهران، . انتشارات فرهنگ فردا. دکتر مرضیه نجومی. مقدمه اي بر آمار حیاتی و روش هاي تحقیق

حضور مرتب در جلسه هاي درس 
ل مسئله هاي طرح شده در کالس درس مشارکت فعال آموزشی براي ح



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

ریزيواحد برنامه درسی و آموزشی
(Course Plan) دوره  حطر

3

ي درسارائهکلیات جدول هفتگی
Introduction to biostatistics andموضوعجلسه

research methods
استاد

شاخصهاي مرکزي و پراکندگی1
احتماالت 2
دکتر نجومیتوزیع دو جمله اي و پواسون3
دکتر نجومیتوزیع نرمال4
دکتر نجومیبرآورد و حجم نمونه5
دکتر نجومیخطاأنواعآزمون فرضیه و 6
دکتر نجومیآزمون هاي تی7
دکتر نجومیو همبستگیآزمون کاي دو8

--- -امتحان


