
 
 

  
 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه                                                      

 جلسه اول

 بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:          عمومی    بهداشت  گروه آموزشی:         بهداشت اوز    :   دانشکده

 41/44/99  تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 9-41 ساعت:    دوشنبه       روز:   2آمار حياتي  نام درس )واحد(  :  

    دانشجويان  : تعداد واحد عملي 4واحد نظری +  4 نوع واحد:

 مهندس پرويزی مهر  مسئول درس: 2  تعداد واحد:

 دقيقه 91مدت كالس: 
مهر +  مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس پرويزی

 دكتر زارع
 

 2آمار حیاتی عنوان درس : 

  هدف کلی درس : 
 توزيع دو جمله ای پوآسن و توزيع نرمال

 

 اهداف جزئی : 
 پارامترهای توزيع نرمال -4

 ميانگين و واريانس توزيع نرمال -2

 مسايل توزيع نرمال  -3

 مسايل احتمالي توزيع پوآسن  -1

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

 white board+ جزوه+کتاب+نتیپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتيمحمد كاظم و  -4
 دانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستي -2

  دقيقه    41مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه31مدت زمان :   

 دقيقه 41مدت زمان :   

 دقيقه21مدت زمان:      

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  41مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 

 دومجلسه 

 بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:          بهداشت اوز             گروه آموزشی: بهداشت عمومی    :   دانشکده

 41/44/99  ارائه درس :تاريخ  99-99سال تحصيلي  :  

 9-41 ساعت:    دوشنبه       روز:   2آمار حياتي  نام درس )واحد(  :  

    تعداد دانشجويان  : واحد عملي 4واحد نظری +  4 نوع واحد:

 مهندس پرويزی مهر  مسئول درس: 2  تعداد واحد:

 دقيقه 91مدت كالس: 
پرويزی مهر + مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس 

 دكتر زارع
 

 2آمار حیاتی عنوان درس : 

 هدف کلی درس : 

 في ساده و طبقاتي، منظم و خوشه ایمفهوم سرشماری نمونه گيری، تکنيک نمونه گيری تصاد

 

 اهداف جزئی : 
 روش نمونه گيری تصادفي ساده  -4

  طبقاتيروش نمونه گيری تصادفي  -2

  منظم و خوشه ای روش نمونه گيری تصادفي  -3

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

 white board+ جزوه+کتاب+نتیپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 محمد كاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتي -4
 روشهای آمار زيستيدانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و  -2

  دقيقه    41مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه31مدت زمان :   

 دقيقه 41مدت زمان :   

 دقيقه21مدت زمان:      

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  41مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 سومجلسه 

 بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:          بهداشت اوز             گروه آموزشی: بهداشت عمومی    :   دانشکده

 41/44/99  تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 9-41 ساعت:    دوشنبه       روز:   2آمار حياتي  نام درس )واحد(  :  

    تعداد دانشجويان  : واحد عملي 4واحد نظری +  4 نوع واحد:

 مهندس پرويزی مهر  مسئول درس: 2  تعداد واحد:

 دقيقه 91مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس پرويزی مهر + 

 دكتر زارع
 

 2آمار حیاتی عنوان درس : 

  هدف کلی درس : 
 بيان قضيه حد مركزی

 

 اهداف جزئی : 
 قضيه حد مركزی برای برآورد فاصله ای و نقطه ای ميانگين ها در توزيع های مختلف 

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

 white board+ جزوه+کتاب+نتیپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 شاخص های بهداشتيمحمد كاظم و همکاران، روش های آماری و  -4
 دانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستي -2

  دقيقه    41مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه31مدت زمان :   

 دقيقه 41مدت زمان :   

 دقيقه21مدت زمان:      

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  41مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 چهارمجلسه 

 بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:          بهداشت اوز             گروه آموزشی: بهداشت عمومی    :   دانشکده

 41/44/99  تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 9-41 ساعت:    دوشنبه       روز:   2آمار حياتي  نام درس )واحد(  :  

    تعداد دانشجويان  : واحد عملي 4واحد نظری +  4 نوع واحد:

 مهندس پرويزی مهر  مسئول درس: 2  تعداد واحد:

 دقيقه 91مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس پرويزی مهر + 

 ر زارعدكت
 

 2آمار حیاتی عنوان درس : 

  هدف کلی درس : 

 مفهوم آزمون فرضيه

 

 اهداف جزئی : 
 فرضيه صفر و فرضيه مقابل  -4

 خطای نوع اول و نوع دوم  -2

 های مالک آزمون  ويژگي -3
       +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده     :   روش آموزش 

 white boardجزوه+کتاب++ نتیپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 محمد كاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتي -4
 دانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستي -2

  دقيقه    41مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه31مدت زمان :   

 دقيقه 41مدت زمان :   

 دقيقه21مدت زمان:      

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  41مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 پنجمجلسه 

 بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:          بهداشت اوز             گروه آموزشی: بهداشت عمومی    :   دانشکده

 41/44/99  تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 9-41 ساعت:    دوشنبه       روز:   2آمار حياتي  نام درس )واحد(  :  

    تعداد دانشجويان  : واحد عملي 4واحد نظری +  4 نوع واحد:

 مهندس پرويزی مهر  مسئول درس: 2  تعداد واحد:

 دقيقه 91مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس پرويزی مهر + 

 دكتر زارع
 

 2آمار حیاتی عنوان درس : 

 هدف کلی درس : 

 آشنايي با  برآورد پارامترها

 

 اهداف جزئی : 

 برای ميانگين جامعه برآورد نقطه ای و فاصله ای   -4

 برای نسبت در جامعه برآورد نقطه ای و فاصله ای   -2
  يانگينبرآورد م یبراحجم نمونه  -3

 برآورد نسبت  یبراحجم نمونه  -1

 جامعه  يانسوار یبرا  یو فاصله ا یبرآورد نقطه ا -5
       +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده     :   روش آموزش 

 white boardجزوه+کتاب++ نتیپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 محمد كاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتي -4
 دانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستي -2

  دقيقه    41مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه31مدت زمان :   

 دقيقه 41مدت زمان :   

 دقيقه21مدت زمان:      

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  41مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ششمجلسه 

 بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:          بهداشت اوز             گروه آموزشی: بهداشت عمومی    :   دانشکده

 41/44/99  تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 9-41 ساعت:    دوشنبه       روز:   2آمار حياتي  نام درس )واحد(  :  

    تعداد دانشجويان  : واحد عملي 4واحد نظری +  4 نوع واحد:

 مهندس پرويزی مهر  مسئول درس: 2  تعداد واحد:

 دقيقه 91مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس پرويزی مهر + 

 دكتر زارع
 

 2آمار حیاتی عنوان درس : 

 هدف کلی درس :

 شنايي با روشها ی آزمونهای  برابری پارامترجامعه با عدد ثابتآ

 

 اهداف جزئی : 
 لت معلوم بودن واريانس در حاثابت ين جامعه با عدد گآزمون برابری ميان-4

 جامعه با عدد ثابت  آزمون برابری نسبت در -2

 ت معلوم نبودن واريانس در حالين جامعه با عدد ثابت گآزمون برابری ميان-3 

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

 white board+ جزوه+کتاب+نتیپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 محمد كاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتي -4
 دانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستي -2

  دقيقه    41مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه31مدت زمان :   

 دقيقه 41مدت زمان :   

 دقيقه21مدت زمان:      

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  41مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 هفتمجلسه 

 بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:          بهداشت اوز             گروه آموزشی: بهداشت عمومی    :   دانشکده

 41/44/99  تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 9-41 ساعت:    دوشنبه       روز:   2آمار حياتي  نام درس )واحد(  :  

    تعداد دانشجويان  : واحد عملي 4واحد نظری +  4 نوع واحد:

 مهندس پرويزی مهر  مسئول درس: 2  تعداد واحد:

 دقيقه 91مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس پرويزی مهر + 

 دكتر زارع
 

 2آمار حیاتی عنوان درس : 

 هدف کلی درس :

 شنايي با روشها ی آزمونهای  برابری پارامترهای دو جامعه آ
 

 اهداف جزئی : 
 واريانسها ينها در دو جامعه با معلوم بودن گآزمون برابری ميان-4

 ريانسها در دو جامعه آزمون برابری وا-2

 وم نبودن واريانسها ينها در دو جامعه با معلگآزمون برابری ميان-3

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

 white board+ جزوه+کتاب+نتیپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 محمد كاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتي -4
 دانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستي -2

  دقيقه    41مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه31مدت زمان :   

 دقيقه 41مدت زمان :   

 دقيقه21مدت زمان:      

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  41مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 هشتمجلسه 

 بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:          بهداشت اوز             گروه آموزشی: بهداشت عمومی    :   دانشکده

 41/44/99  تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 9-41 ساعت:    دوشنبه       روز:   2آمار حياتي  نام درس )واحد(  :  

    تعداد دانشجويان  : واحد عملي 4واحد نظری +  4 نوع واحد:

 مهندس پرويزی مهر  مسئول درس: 2  تعداد واحد:

 دقيقه 91مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس پرويزی مهر + 

 دكتر زارع
 

 2آمار حیاتی عنوان درس : 

 هدف کلی درس : 

 آناليز واريانس يک راهه و بررسي روابط متغيرهای كمي و كيفي

 

 اهداف جزئی :

 آزمون مقايسه ميانگين بيش از دو گروه -4

 اسپرمن و رگرسيون خطيآزمون خي دو و ضريب همبستگي پيرسن و -2
       +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده     :   روش آموزش 

 white board+ جزوه+کتاب+نتیپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 محمد كاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتي -4
 اصول و روشهای آمار زيستيدانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(،  -2

  دقيقه    41مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه31مدت زمان :   

 دقيقه 41مدت زمان :   

 دقيقه21مدت زمان:      

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  41مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 عملي- جلسه اول
 

 کارشناسی بهداشت حرفه ایمقطع / رشته تحصیلی:           مهندسی بهداشت حرفه ایگروه آموزشی:            بهداشت:  دانشکده

 41/44/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصيلي  :  

 2آمار حياتي نام درس )واحد(  :  
 9-42ساعت:          دوشنبه روز:  

 
 عملي 4و  نظری 4نوع واحد:

 
 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس علي پرويزی مهر واحد 2تعداد واحد: 

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

 ، دكتر محمد رضا زارعمهر

  4/44/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 2آمار حياتي عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 و نحوه ورود داده ها SPSSآشنايي با نرم افزار 

 
 دانشجو در پایان:اهداف جزئی : 

 SPSSبا نرم افزار آشنايي 

  SPSSدر محيط  تشکيل فايل داده ها 

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

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 

 محمد كاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتي -4

 دانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستي -2
 

  دقيقه   41مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  31مدت زمان :  

 دقيقه  41مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان:    

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 41مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 دومجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت حرفه ایمقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت حرفه ایمهندسی گروه آموزشی:            بهداشت:  دانشکده

 41/44/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصيلي  :  

 2آمار حياتي نام درس )واحد(  :  
 9-42ساعت:          دوشنبه روز:  

 
 عملي 4و  نظری 4نوع واحد:

 
 تعداد دانشجويان  : 

 درس: مهندس علي پرويزی مهر مسئول واحد 2تعداد واحد: 

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

 ، دكتر محمد رضا زارعمهر

  4/44/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 2آمار حياتي عنوان درس : 

 دانشجو در پایان:هدف کلی درس :  

 انجام توصيف داده ها با نرم افزار و رسم نمودار

 
 اهداف جزئی : 

  SPSSداده ها با توصيف 

  رسم نمودار مناسب داده ها

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

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 

 محمد كاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتي -4

 و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستي دانيل -2
 

  دقيقه   41مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  31مدت زمان :  

 دقيقه  41مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان:    

  دقيقه  41زمان :  مدت  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 41مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 



 
 
 
 
 

 سومجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت حرفه ایمقطع / رشته تحصیلی:           مهندسی بهداشت حرفه ایگروه آموزشی:            بهداشت:  دانشکده

 41/44/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصيلي  :  

 2آمار حياتي نام درس )واحد(  :  
 9-42ساعت:          دوشنبه روز:  

 
 عملي 4و  نظری 4نوع واحد:

 
 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس علي پرويزی مهر واحد 2تعداد واحد: 

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

 ، دكتر محمد رضا زارعمهر

  4/44/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 2آمار حياتي عنوان درس : 

 هدف کلی درس : 
  دو نمونه مستقل و انجام آزمون مقايسه ميانگين  SPSSتوسط نرم افزار  tآشنايي با نحوه انجام آزمون 

 
 اهداف جزئی : 

 مقايسه ميانگين دو نمونه مستقل 

 نتيجه تفسير مستقل و  tآزمون انجام 

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

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 

 محمد كاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتي -4

 دانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستي -2
 

  دقيقه   41مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  31مدت زمان :  

 دقيقه  41مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان:    

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 41مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 چهارمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت حرفه ایمقطع / رشته تحصیلی:           مهندسی بهداشت حرفه ایگروه آموزشی:            بهداشت:  دانشکده

 41/44/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصيلي  :  

 2آمار حياتي نام درس )واحد(  :  
 9-42ساعت:          دوشنبه روز:  

 
 عملي 4و  نظری 4نوع واحد:

 
 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس علي پرويزی مهر واحد 2تعداد واحد: 

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

 ، دكتر محمد رضا زارعمهر

  4/44/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 2آمار حياتي عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 دو نمونه مستقل و وابسته و انجام آزمون مقايسه ميانگين  SPSSتوسط نرم افزار  tآشنايي با نحوه انجام آزمون 

 
 اهداف جزئی : 

 مقايسه ميانگين دو نمونه مستقل 

 آزمون مستقل را انجام داده و نتيجه را تفسير نمايد

  زوجي را انجام داده و نتيجه را تفسير نمايد tآزمون 

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

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 

 محمد كاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتي -4

 دانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستي -2
 

  دقيقه   41مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  31مدت زمان :  

 دقيقه  41مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان:    

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 41مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 



 
 
 
 
 
 

 پنجمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت حرفه ایمقطع / رشته تحصیلی:           مهندسی بهداشت حرفه ایگروه آموزشی:            بهداشت:  دانشکده

 41/44/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصيلي  :  

 2آمار حياتي نام درس )واحد(  :  
 9-42ساعت:          دوشنبه روز:  

 
 عملي 4و  نظری 4نوع واحد:

 
 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس علي پرويزی مهر واحد 2تعداد واحد: 

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

 ، دكتر محمد رضا زارعمهر

  4/44/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 2آمار حياتي عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 SPSSانجام آزمون مقايسه نسبت توسط نرم افزار 

 
 اهداف جزئی :

  آزمون نسبت را انجام داده و نتيجه را تفسير نمايد

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

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 

 همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتيمحمد كاظم و  -4

 دانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستي -2
 

  دقيقه   41مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  31مدت زمان :  

 دقيقه  41مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان:    

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 41مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ششمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت حرفه ایمقطع / رشته تحصیلی:           مهندسی بهداشت حرفه ایگروه آموزشی:            بهداشت:  دانشکده

 41/44/99تاريخ ارائه درس :  99-99 سال تحصيلي  : 

 2آمار حياتي نام درس )واحد(  :  
 9-42ساعت:          دوشنبه روز:  

 
 عملي 4و  نظری 4نوع واحد:

 
 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس علي پرويزی مهر واحد 2تعداد واحد: 

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

 ، دكتر محمد رضا زارعمهر

  4/44/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 2آمار حياتي عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 spssآشنايي با نحوه محاسبه هم بستگي بين دو متغير توسط نرم افزار 
 

 اهداف جزئی : 

  همبستگي بين دو متغير را محاسبه نموده و نتيجه را تفسير نمايد

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

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 

 محمد كاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتي -4

 دانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستي -2
 

  دقيقه   41مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  31مدت زمان :  

 دقيقه  41مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان:    

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 41مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 هفتمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت حرفه ایمقطع / رشته تحصیلی:           مهندسی بهداشت حرفه ایگروه آموزشی:            بهداشت:  دانشکده

 41/44/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصيلي  :  

 2آمار حياتي نام درس )واحد(  :  
 9-42ساعت:          دوشنبه روز:  

 
 عملي 4و  نظری 4نوع واحد:

 
 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس علي پرويزی مهر واحد 2تعداد واحد: 

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

 ، دكتر محمد رضا زارعمهر

  4/44/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 2آمار حياتي عنوان درس : 

 هدف کلی درس : 

 spssبه دست آوردن معادله خط رگرسيون توسط نرم افزار 

 
 اهداف جزئی : 

 نمودار پراكنش دو متغير كمي را رسم نمايد

 ضريب همبستگي پيرسن و اسپيرمن را به دست آورده و آن را تفسير نمايد

  معادله خط رگرسيون بين متغير های مستقل  و وابسته را به دست آورند

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

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 

 محمد كاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتي -4

 دانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستي -2
 

  دقيقه   41زمان:   مدت  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  31مدت زمان :  

 دقيقه  41مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان:    

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 41مدت زمان :     ارزشیابی درس 



 
 
 
 
 

 هشتمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت حرفه ایمقطع / رشته تحصیلی:           مهندسی بهداشت حرفه ایگروه آموزشی:            بهداشت:  دانشکده

 41/44/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصيلي  :  

 2آمار حياتي نام درس )واحد(  :  
 9-42ساعت:          دوشنبه روز:  

 
 عملي 4و  نظری 4نوع واحد:

 
 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس علي پرويزی مهر واحد 2تعداد واحد: 

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

 ، دكتر محمد رضا زارعمهر

  4/44/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 2آمار حياتي عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 SPSSانجام آزمون فرضيه ضرايب رگرسيوني توسط نرم افزار 

 
 اهداف جزئی : 

  معادله خط رگرسيوني را تعيين و ضريب خط را مشخص نمايد

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

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 

 كاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتيمحمد  -4

 دانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستي -2
 

  دقيقه   41مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  31مدت زمان :  

 دقيقه  41مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان:    

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 41مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 نهم جلسه
 

 کارشناسی بهداشت حرفه ایمقطع / رشته تحصیلی:           مهندسی بهداشت حرفه ایگروه آموزشی:            بهداشت:  دانشکده

 41/44/99تاريخ ارائه درس :  99-99تحصيلي  :  سال 

 2آمار حياتي نام درس )واحد(  :  
 9-41ساعت:          دوشنبه روز:  
         

 عملي 4و  نظری 4نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس علي پرويزی مهر واحد 2تعداد واحد: 

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

 ، دكتر محمد رضا زارعمهر

  4/44/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 2آمار حياتي عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 جمع بندی

 
 اهداف جزئی : 

 جمع بندی درس 

  رفع اشکال دانشجويان

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

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 

 محمد كاظم و همکاران، روش های آماری و شاخص های بهداشتي -4

 دانيل و اين و، )ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي(، اصول و روشهای آمار زيستي -2
 

  دقيقه   41مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  31مدت زمان :  

 دقيقه  41مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان:    

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 41مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 



 
 


