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تعداد جلسه 55 :جلسه تئوري8 +جلسه عملي
تعداد دانشجو11 :

هدف کلي  :آشنایي دانشجویان با مفاهیم تحقیق  ،انواع و مراحل مختلف آن – كسب توانایي استنباط آماري به منظور
درك كامل تحقیقي در امور پزشکي و بهداشتي
اهداف میاني :دانشجو در طي اين دوره بايد قادر باشد :
 -1روشهاي متداول تحقیق در علوم پزشکي را توضیح دهد.
 -1اطالعات و داده هاي تحقیقي را جمع آوري و بصورت آماري بیان كند.
 -9استنباط آماري بمنظور درك كامل مقاالت تحقیقي داشته باشد.
 -4تحقیقات پزشکي و بهداشتي را انجام دهد.

روش تدريس :
 سخنراني ،پرسش وپاسخ ،حل مسئله -بحث جامعPlenary session

ارزشیابي :
 ارزشیابي مستمر :پرسیدن سوال در آخر هر جلسه ارزشیابي میان ترم ارزشیابي پایان دوره :فعالیت هاي سركالس ( نمرات گرفته شده در هر جلسه)  +آزمون1

 1نمره
 حضور فعال و مداوم در كالس 15نمره
 امتحان میان ترم 50نمره
 امتحان پایان ترم 9نمره
 انجام تکالیف محوله در هر جلسه -بررسي آماري یک مقاله پزشکي و مامایي انتخاب شده ،نوشتن طرح تحقیقاتي

 10نمره

سواالت امتحاني:
سواالت چند گزینه اي( ،)MCQسواالت كوتاه پاسخ ( ،)SAQسواالت تشریحي( )Essay Questionsو حل مسئله
منابع اصلي درس :
 -5روش هاي آماري و شاخص هاي بهداشتي  ،دكتر كاظم محمد ،آخرین چاپ
 -5روشهاي آماري در علوم تحقیق ،دكتر شریعتمداري محمد تقي  ،آخرین چاپ
 -9تحقیق در سیستم هاي بهداشتي وزارت بهداشت و درمان ،دكتر شریعتمداري محمد تقي  ،آخرین چاپ
 -4درسنامه پزشکي پیشگیري اجتماعي  ،پارك  ،جي .اي(ج )4-5آخرین چاپ .
 -1آمار و شاخص هاي حیاتي  ،دكتر ملک افضلي حسین  ،آخرین چاپ .
 -6آمار حیاتي  ،دكتر آیت اللهي محمد كاظم  ،آخرین چاپ
 -7روش هاي تحقیق و كاربرد آن  ،دكتر صادقي حسن آبادي  ،محمد  ،آخرین چاپ
 -8روش تحقیق در علوم پزشکي  ،دكتر عزیزي فریدون  ،آخرین چاپ
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تقويم درس آمار حیاتي
رديف
1

عنوان

تاريخ

مفهوم تحقیق و انواع آن -مراحل مختلف یک تحقیق ( بیان مسئله  ،هدف نویسي 95/07/06
 ،سئوال و فرضیه پژوهش و )...

2

انواع متغیرها  ،انواع مطالعات اپیدمیولوژیک  ،انواع جمعیت ها  ،انواع نمونه گیري

95/07/13

3

انواع داده ها و روش هاي جمع آوري اطالعات و انواع اعتبار و پایایي

31/17/57

4

طبقه بندي اطالعات و بیان آن بوسیله جداول و نمودار

95/08/04

5

بررسي شاخص هاي مركزي و پراكندگي

95/08/11

6

مفهوم احتمال و بیان قوانین ساده آن

95/08/18

7

توزیع دو جمله اي و كاربرد آن در علوم پزشکي

95/08/25

8

توزیع زمان و پوآسن و كاربرد آن در علوم پزشکي -توزیع احتمال  Xو توزیع

95/09/02

احتمال P
9

امتحان میان ترم

95/09/02

11

قضیه حد مركزي -بر آورد حدود اعتماد و میانگین و نسبت برآورد تعداد نمونه و

95/09/16

اساس آن .
11

مفهوم فرضیه  ،تست آماري  ،اشتباه نوع اول و دوم

95/09/16

12

آزمون اختالف و نسبت از یک عدد ثابت آزمون اختالف در میانگین و دو نسبت

95/09/23

13

مفهوم بستگي بین دو وضعیت و روش بررسي آن در صفحات كمي و كیفي (ضریب
همبستگي آزمون  ،ضریب همبستگي با عدد صفر  ،جداول توافقي )

95/09/23

14

محاسبه ي حجم نمونه براي متغییرهاي كمي و كیفي ،توان آزمون و فاصلهي
اطمینان

95/09/30

15

بررسي آماري چند مقاله پزشکي و مامایي انتخاب شده

95/09/30

9

رديف

عنوان

تاريخ

16

بررسي قسمت هاي مختلف یک طرح تحقیقاتي

95/10/07

17

بررسي آماري چند مقاله پزشکي و مامایي انتخاب شده

95/10/07

18

بررسي قسمت هاي مختلف یک طرح تحقیقاتي

95/10/14

19

بررسي آماري چند مقاله پزشکي و مامایي انتخاب شده

95/10/14

21

بررسي قسمت هاي مختلف یک طرح تحقیقاتي
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