
 
 

 

  

 

  (lesson Plan)طرح درس روزانه  

 جلسه اول
 

 تغذیهکارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:           علوم تغذیهگروه آموزشی:            بهداشت:  دانشکده

 21/22/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 آمار زيستينام درس )واحد(  :  
 21-21شنبه  روز: 

 
  نظری 1نوع واحد:

 
  تعداد دانشجويان  :

 دکتر زارع مسئول درس: واحد 1 تعداد واحد:

 دقيقه 91مدت کالس: 
مهندس علي پرويزی  الفبا(:مدرسين) به ترتيب حروف 

 ، دکتر محمد رضا زارعمهر

  2/22/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 علم آمار و آمار حياتي و تعاريف بکار رفته در علم آمارعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 آشنايي با علم آمار و آمار حياتي و تعاريف بکار رفته در علم آمار

 

 

 اهداف جزئی : 

 را شرح دهد ياتيعلم آمار ح يخچهو تار ياتيآمار و آمار حعلم   -2

 را تفکيک نمايد يآمار استنباطو  يفيآمار توص -1

 را تعريف نمايد يرجامعه ، نمونه ،متغ -3

 را توضيح دهد يوستهگسسته و پ يکم ييرهایمتغ -4

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+کتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 

 محمد کاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتي -2

 دانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستي -1
 

  دقيقه   21   :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  31مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه  21مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 21مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 دومجلسه 
 

 تغذیهکارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:           علوم تغذیهگروه آموزشی:            بهداشت:  دانشکده

 21/22/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصيلي  :  

 21-21شنبه روز:   آمار زيستينام درس )واحد(  :  

  نظری 1نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  : 

 دکتر زارعمسئول درس:  واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 91مدت کالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 ، دکتر محمد رضا زارعمهر

  2/22/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 گسسته یدر دادها  یآمار یمحاسبه شاخصهاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 گسسته یدر دادها  یآمار یمحاسبه شاخصهاآشنايي با 

 

 
 اهداف جزئی : 

 آشنايي دانشجو  با نماد سيگما)مجموع( و خواص آن -2

 معرفي شاخصهای مرکزی )ميانگين ،ميانه ،مد)نما((-1

 نحوه محاسبه شاخصهای مرکزی برای دادهای گسسته-3

 ( و کاربرد آنها ي،هارمونيک،هندس ي)وزن يلاز قب های يانگيندانشجو با م ييآشنا-4

 گسسته یدادها یدانشجو  با چندکها)چارک ،دهک ،صدک(و نحوه محاسبه آنها برا ييآشنا-5

 مثال ينبا حل چند یمرکز یها دانشجو با خواص شاخص ييآشنا -6
  

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+کتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 درس  :منبع 
 

 محمد کاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتي -2

 دانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستي -1
 

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  31مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه  21مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 21مدت زمان :     ارزشیابی درس 



 
 

 سوم جلسه
 

 تغذیهکارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:           علوم تغذیهگروه آموزشی:            بهداشت:  دانشکده

 213/22/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصيلي  :  

 21-21شنبه روز:  آمار زيستينام درس )واحد(  :  

  نظری 1نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  : 

 دکتر زارعمسئول درس:  واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 91مدت کالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 محمد رضا زارع، دکتر مهر

  2/22/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 گسسته یدر دادها  یآمار یمحاسبه شاخصهاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 گسسته یدر دادها  یآمار یمحاسبه شاخصهاآشنايي با 

 
 اهداف جزئی : 

)پراش( يانس،وار ي،انحراف چارک يچارک يانم ييرات،دامنه)دامنه تغيپراکندگ یدانشجو  با شاخصها ييآشنا -2

 (ييراتتغ يبو ضر يار،انحراف مع

 گسسته یدر دادها يپراکندگ ینحوه محاسبه شاخصها -1

  مثال ينو حل چند يپراکندگ یدانشجو با خواص شاخصها ييآشنا -3
           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white boardجزوه+کتاب+ +نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 

 محمد کاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتي -2

 دانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستي -1
 

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  31مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه  21مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 21مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 



 
 
 

 چهارمجلسه 
 

 تغذیهکارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:           علوم تغذیهگروه آموزشی:            بهداشت:  دانشکده

 21/22/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصيلي  :  

 21-21شنبه روز:   آمار زيستينام درس )واحد(  :  

  نظری 1نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  : 

 دکتر زارعمسئول درس:  واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 91مدت کالس: 
ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی مدرسين) به 

 ، دکتر محمد رضا زارعمهر

  2/22/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 دادها  ونمودارها يعتوز یشاخصهايوسته و پ یدر دادها یآمار یمحاسبه شاخصهاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 دادها  ونمودارها يعتوز یشاخصهايوسته و پ یدر دادها یآمار یمحاسبه شاخصهاآشنايي با 

 
 اهداف جزئی : 

 يوستهکردن دادها پ یدانشجو با نحوه  طبقه بند ييآشنا -2

  يوستهپ یدر دادها يو  پراکندگ یمرکز ینحوه محاسبه شاخصها -1

 آشنايي دانشجو با چولگي و کشيدگي در دادهای  آماری --3

  ،شاخه و برگ،چند ضلعي و هيستوگرام)بافت نگار((رسم نمودارها )ستوني ،دايره ای ،جعبه ای،ميله ای  -4
           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+کتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 

 محمد کاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتي -2

 سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستيدانيل و اين و، )ترجمه  -1
 

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  31مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه  21مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 21مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 



 
 
 

 پنجمجلسه 
 

 تغذیهکارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:           علوم تغذیهگروه آموزشی:            بهداشت:  دانشکده

 21/22/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصيلي  :  

 21-21شنبه روز:   آمار زيستينام درس )واحد(  :  

  نظری 1نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  : 

 دکتر زارعمسئول درس:  واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 91مدت کالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 ، دکتر محمد رضا زارعمهر

  2/22/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 قوانين احتمالعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 قوانين احتمالآشنايي با 

 
 اهداف جزئی : 

  فضای نمونه و پيشامد را برای آزمايشهای تصادفي بيان کند -2

 متمم را تعريف و روش محاسبه احتمال انرا بيان کند.د پيشام -1

 راآموزش داده ميشود اجتماع و اشتراک پيشامدها را معرفي و نحوه محاسبه آنها -3

  آشنايي با پيشامدهای مستقل و سازگار و ناسازگار -4
           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+کتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 

 محمد کاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتي -2

 سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستيدانيل و اين و، )ترجمه  -1
 

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  31مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه  21مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 21مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 



 

 ششم جلسه
 

 تغذیهکارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:           علوم تغذیهگروه آموزشی:            بهداشت:  دانشکده

 21/22/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصيلي  :  

 21-21شنبه روز:   آمار زيستينام درس )واحد(  :  

  نظری 1نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  : 

 دکتر زارعمسئول درس:  واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 91مدت کالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 ، دکتر محمد رضا زارعمهر

  2/22/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 مباني احتمالعنوان درس : 

 هدف کلی درس : 

 مباني احتمالآشنايي با 

 
 اهداف جزئی : 

 آشنايي با اصول شمارش )فاکتوريل ،ترکب و ترتيب و .....(-2

  آشنايي با  احتمال شرطي و قضيه بيز در احتماالت-1
           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+کتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 

 محمد کاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتي -2

 دانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستي -1
 

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  31مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه  21مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 21مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 هفتمجلسه 
 

 تغذیهکارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:           علوم تغذیهگروه آموزشی:            بهداشت:  دانشکده

 21/22/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصيلي  :  

 21-21شنبه روز:   آمار زيستينام درس )واحد(  :  

  نظری 1نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  : 

 دکتر زارعمسئول درس:  واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 91مدت کالس: 
علي پرويزی  مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس

 ، دکتر محمد رضا زارعمهر

  2/22/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 متغيرهای تصادفيعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 متغيرهای تصادفيآشنايي با 

 
 اهداف جزئی : 

آشنايي با متغييرهای تصادفي گسسته و پيوسته و نحوه محاسبه اميدرياضي و واريانس در متغييرهای 

  خواص اميدرياضي و واريانس بيان ميشودگسسته و 
           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+کتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 

 محمد کاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتي -2

 تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستيدانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد  -1
 

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  31مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه  21مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 21مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 هشتمجلسه 
 

 تغذیهکارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:           علوم تغذیهگروه آموزشی:            بهداشت:  دانشکده

 21/22/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصيلي  :  

 21-21شنبه روز:   آمار زيستينام درس )واحد(  :  

  نظری 1نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  : 

 دکتر زارعمسئول درس:  واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 91مدت کالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 ، دکتر محمد رضا زارعمهر

  2/22/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 توزيعهای گسستهعنوان درس : 

 هدف کلی درس : 

  توزيعهای گسستهآشنايي با 

 
 اهداف جزئی : 

و پواسن  يعبا توز ييآشنا آشنايي با توزيع برنولي و دوجمله ای و نحوه محاسبه اميدرياضي و واريانس انها،

  انها يانسو وار يدرياضيو نحوه محاسبه ام هندسي 
           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+کتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 

 محمد کاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتي -2

 دانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستي -1
 

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  31مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه  21مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 21مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 نهمجلسه 
 

 تغذیهکارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:           علوم تغذیهگروه آموزشی:            بهداشت:  دانشکده

 21/22/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصيلي  :  

 21-21شنبه روز:   آمار زيستينام درس )واحد(  :  

  نظری 1نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  : 

 دکتر زارعمسئول درس:  واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 91مدت کالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 ، دکتر محمد رضا زارعمهر

  2/22/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 توزيع پيوسته)نرمال(عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 توزيع پيوسته)نرمال(آشنايي با 

 
 اهداف جزئی : 

 توزيع نرمال را بشمارد.پارامترهای -2

 ميانگين و واريانس توزيع نرمال را تفسير کند-1

  کمک توزيع نرمال حل کنده مسايل احتمالي را ب -3

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+کتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 

 همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتيمحمد کاظم و  -2

 دانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستي -1
 

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  31مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه  21مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 21مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 



 

 دهم جلسه
 

 تغذیهکارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:           علوم تغذیهگروه آموزشی:            بهداشت:  دانشکده

 21/22/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصيلي  :  

 21-21شنبه روز:   آمار زيستينام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  :   نظری 1نوع واحد:

 دکتر زارعمسئول درس:  واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 91مدت کالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 ، دکتر محمد رضا زارعمهر

  2/22/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 روشها و توزيهای نمونه گيریعنوان درس : 

 هدف کلی درس : 

 نايي با روشها و توزيهای نمونه گيریشآ

 
 اهداف جزئی : 

 قضيه حد مرکزی را بيان کند -2

 روش نمونه گيری تصادفي ساده رابيان کند -1

  های نمونه ای را بيان کند. وزيعت-3

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+کتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 

 محمد کاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتي -2

 دانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستي -1
 

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  31مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه  21مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 21مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 يازدهمجلسه 
 

 تغذیهکارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:           علوم تغذیهگروه آموزشی:            بهداشت:  دانشکده

 21/22/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصيلي  :  

 21-21شنبه روز:   آمار زيستينام درس )واحد(  :  

  نظری 1نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  : 

 دکتر زارعمسئول درس:  واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 91مدت کالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 ، دکتر محمد رضا زارعمهر

  2/22/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 برآورد پارامترهاعنوان درس : 

 هدف کلی درس : 

 پارامترهاآشنايي با  برآورد 

 
 اهداف جزئی : 

 برآورد نقطه ای و فاصله ای  برای ميانگين جامعه را بدست آورد. -2

  برآورد نقطه ای و فاصله ای  برای نسبت در جامعه را بدست آورد. -1
           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+کتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 

 محمد کاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتي -2

 دانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستي -1
 

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  31زمان :  مدت 

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه  21مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 21مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 دوازدهمجلسه 
 

 تغذیهکارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:           علوم تغذیهگروه آموزشی:            بهداشت:  دانشکده

 21/22/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصيلي  :  

 21-21شنبه روز:   آمار زيستينام درس )واحد(  :  

  نظری 1نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  : 

 دکتر زارعمسئول درس:  واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 91مدت کالس: 
ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی مدرسين) به 

 ، دکتر محمد رضا زارعمهر

  2/22/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 برآورد پارامترهاعنوان درس : 

 هدف کلی درس : 

 آشنايي با  برآورد پارامترها

 
 اهداف جزئی : 

 حساب کند يانگينبرآورد م یحجم نمونه را برا -2

 برآورد نسبت حساب کند  یحجم نمونه را برا -1

 جامعه را بدست آورد. يانسوار یبرا  یو فاصله ا یبرآورد نقطه ا -3
           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+کتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 

 های بهداشتي محمد کاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص -2

 دانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستي -1
 

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  31مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه  21مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 21مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 



 

 سيزدهمجلسه 
 

 تغذیهکارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:           علوم تغذیهگروه آموزشی:            بهداشت:  دانشکده

 21/22/99:  تاريخ ارائه درس 99-99سال تحصيلي  :  

 21-21شنبه روز:   آمار زيستينام درس )واحد(  :  

  نظری 1نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  : 

 دکتر زارعمسئول درس:  واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 91مدت کالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 ، دکتر محمد رضا زارعمهر

  2/22/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 آزمون فرضيه)خطاهای نوع اول ودوم(عنوان درس : 

 هدف کلی درس :

 مون فرضيه)خطاهای نوع اول ودوم( آزآشنايي با 

 
 اهداف جزئی :

 فرضيه صفر و فرضيه مقابل را تعريف کند. -2

 خطای نوع اول و نوع دوم را تعريف کند. -1

  ويژگيهای مالک آزمون را بشمارد. -3
           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+کتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 

 محمد کاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتي -2

 دانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستي -1
 

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  31مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه  21مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 21مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 



 
 

 چهاردهمجلسه 
 

 تغذیهکارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:           علوم تغذیهگروه آموزشی:            بهداشت:  دانشکده

 21/22/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصيلي  :  

 21-21شنبه روز:   آمار زيستينام درس )واحد(  :  

 نظری 1نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  : 

 دکتر زارعمسئول درس:  واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 91مدت کالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 ، دکتر محمد رضا زارعمهر

  2/22/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 تروشها ی آزمونهای  برابری پارامترجامعه با عدد ثابعنوان درس : 

 هدف کلی درس : 

 تبرابری پارامترجامعه با عدد ثاب شنايي با روشها ی آزمونهای آ

 
 اهداف جزئی : 

 ين جامعه با عدد ثابت رادر حالت معلوم بودن واريانس انجام دهد.گآزمون برابری ميان-2

 آزمون برابری نسبت در جامعه با عدد ثابت را انجام دهد. -1

  جامعه با عدد ثابت رادر حالت معلوم نبودن واريانس انجام دهد.ين گآزمون برابری ميان-3 

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+کتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 

 محمد کاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتي -2

 اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستيدانيل و  -1
 

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  31مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه  21زمان :  مدت  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 21مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 

 



 

 پانزدهمجلسه 
 

 تغذیهکارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:           علوم تغذیهگروه آموزشی:            بهداشت:  دانشکده

 21/22/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصيلي  :  

 21-21شنبه روز:   آمار زيستينام درس )واحد(  :  

  نظری 1نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  : 

 دکتر زارعمسئول درس:  واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 91مدت کالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 ، دکتر محمد رضا زارعمهر

  2/22/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 روشها ی آزمونهای  برابری پارامترهای دو جامعهعنوان درس : 

 هدف کلی درس : 

 شنايي با روشها ی آزمونهای  برابری پارامترهای دو جامعه آ

 
 اهداف جزئی : 

 ينها در دو جامعه با معلوم بودن واريانسها را انجام دهد.گآزمون برابری ميان-2

 را انجام دهد آزمون برابری واريانسها در دو جامعه-1

 ها در دو جامعه با معلوم نبودن واريانسها را انجام دهد. ينگآزمون برابری ميان-3

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+کتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 

 شاخص های بهداشتي محمد کاظم و همکاران، روش های آماری و -2

 دانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستي -1
 

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  31مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه  21مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 21مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 شانزدهمجلسه 
 

 تغذیهکارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:           علوم تغذیهگروه آموزشی:            بهداشت:  دانشکده

 21/22/99درس : تاريخ ارائه  99-99سال تحصيلي  :  

 21-21شنبه روز:   آمار زيستينام درس )واحد(  :  

  نظری 1نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  : 

 دکتر زارعمسئول درس:  واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 91مدت کالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 ، دکتر محمد رضا زارعمهر

  2/22/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 آناليز واريانس يک راهه و بررسي روابط متغيرهای کمي و کيفيعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 آناليز واريانس يک راهه و بررسي روابط متغيرهای کمي و کيفيآشنايي با 

 
 اهداف جزئی : 

 آزمون مقايسه ميانگين بيش از دو گروه -2

  و اسپرمن و رگرسيون خطيآزمون خي دو و ضريب همبستگي پيرسن -1
           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+کتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 

 محمد کاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتي -2

 اصول و روشهای آمار زيستي دانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، -1
 

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  31مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه  21مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 21:    مدت زمان  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 هفدهمجلسه 
 

 تغذیهکارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:           علوم تغذیهگروه آموزشی:            بهداشت:  دانشکده

 21/22/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصيلي  :  

 21-21شنبه روز:   آمار زيستينام درس )واحد(  :  

  نظری 1واحد:نوع 
 

 تعداد دانشجويان  : 

 دکتر زارعمسئول درس:  واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 91مدت کالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 ، دکتر محمد رضا زارعمهر

  2/22/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 رفع اشکالعنوان درس : 

 هدف کلی درس :

 رفع اشکال

 
 اهداف جزئی : 

  رفع اشکال
           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+کتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 

 محمد کاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتي -2

 اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستيدانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت  -1
 

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  31مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه  21مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 21مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


