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 دروس کامل شناسنامه معرفی
های یاددهی یادگیری، نحوه یادگیری )توانمندی های مورد انتظار از فراگیران(، راهبردها و روش کلیشناسنامه کامل درس حاوی اهداف 

 ارائه دهنده درستوسط گروه )های( بایستی  سدرشناسنامه کامل ارزیابی دانشجو، منابع درس، و سایر مقررات مربوط به ارائه درس می باشد. 

از سوی وزارت توانند عالوه بر منابع تعیین شده گروه های مسئول ارائه دروس می . برسددرسی ریزی کمیته برنامه  طراحی شود و به تأیید

 منابع دیگری را نیز برای یادگیری دانشجویان در طول دوره تعیین نمایند.ریزی درسی یید کمیته برنامه تأ ، بابهداشت

 درساطالعات  (1

 171511 شماره درس: آمار حیاتی و کاربرد کامپیوتر در علوم بهداشتی نام درس:

  کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی :رشته و دوره

 □کارورزی       □کارآموزی       ■ ملیع      ■ نظریدرس: ارائه نوع 

 ساعت عملی 16ساعت نظری و  26: مدت زمان ارائه درس واحد عملی 5/0واحد نظری،  5/1تعداد واحد:

 : نداردپیش نیاز 1400 -1401 سال تحصیلی:

 

 درس یتمدیر (2

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی گروه )های( ارائه دهنده:

 علوم و صنایع غذایی رشته تحصیلی:  دکترآمنه نعمت الهیدرس: مسئول

 amene.nematollahi@gmail.com :ایمیل  استادیارمرتبه علمی:

 

 درسیادگیری  کلیهداف ا (3

 (: دانشحیطه ) شناختیتوانمندی های الف( 

 آشنایی دانشجویان با مفاهیم بنیادی آمار زیستی 

 آشنایی دانشجویان با محاسبات مربوط به آمار توصیفی 

 ستنباطی(آشنایی دانشجویان با محاسبات مربوط به آمار تحلیلی )ا 

 : (مهارتحیطه )روان حرکتی توانمندی های ب( 

 .نرم افزار های آماری با استفاده از توانایی انجام کلیه آزمونSPSS 

 های آماریهای آزمونتوانایی در تحلیل خروجی 

 توانایی در ترسیم نمودارهای آماری در اکسل 

 : (نگرشحیطه ) عاطفیتوانمندی های ج( 

  یاتی واقف باشد. آمار حبه اهمیت مبحث 

  توجه کند. مفاهیم آماری برای نوشتن پروپوزال، پایان نامه و مقالهنسبت به کسب دانش و توانمندی مرتبط با 

mailto:amene.nematollahi@gmail.com


 آموزشیمعاونت 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Syllabus) دروس کامل مهشناسنا
 

2 

 

 محتوای آموزشی (4

 مباحث نظریالف( 

زمان الزم  عنوان مبحث درسی تاریخ ارائه ردیف

جهت 

 تدریس

 ارائه دهنده

دکتر آمنه نعمت  ت ساع 2 آمار، تعاریف و انواع آن 16/12/1400 1

 الهی

انواع متغیرها و انواع تحقیقات در علوم  23/12/1400 2

 بهداشتی

ساعت  2  دکتر آمنه نعمت 

 الهی

ارائه دانشجویان در مورد یکی از انواع  15/01/1401 3

 مطالعات در حیطه علوم پزشکی

ساعت  2  دکتر آمنه نعمت 

 الهی

ها( و )دادهروش های جمع آوری اطالعات  22/01/1401 4

 نمایش آن ها )جداول و نمودارهای آماری(

ساعت  2  دکتر آمنه نعمت 

 الهی

ساعت  2 هاانواع شاخص های مرکزی و محاسبه آن 29/01/1401 5  دکتر آمنه نعمت 

 الهی

ساعت  2 هاانواع شاخص های پراکندگی و محاسبه آن 05/02/1401 6  دکتر آمنه نعمت 

 الهی

ساعت  2 کاربرد احتمال در آمار 12/02/1401 7  دکتر آمنه نعمت 

 الهی

ساعت  2 های آماری )توابع احتمال(انواع توزیع 19/02/1401 8  دکتر آمنه نعمت 

 الهی

ساعت  2 های برآورد آماریروش 26/02/1401 9  دکتر آمنه نعمت 

 الهی

ساعت  2 های نمونه گیریانواع روش 02/03/1401 10  دکتر آمنه نعمت 

لهیا  

 دکتر آمنه نعمت ساعت 2 های فرضانواع آزمون 09/03/1401 11

 الهی

ساعت  2 کاربرد آزمون کای دو 16/03/1401 12  دکتر آمنه نعمت 
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 الهی

ساعت  2 رگرسیون و همبستگی 23/03/1401 13  دکتر آمنه نعمت 

 الهی

 عملی ب( مباحث

زمان الزم  عنوان مبحث درسی تاریخ ارائه ردیف

جهت 

 ستدری

 ارائه دهنده

ها )تشکیل بانک نحوه وارد کردن داده 30/03/1401 1

 SPSSاطالعات( در نرم افزار 

 دکتر آمنه نعمت ساعت 4

 الهی

 دکتر آمنه نعمت ساعت SPSS 4انجام آمار توصیفی در نرم افزار  06/04/1401 2

 الهی

های ساده پارامتری در نرم افزار انجام آزمون 13/04/1401 3
SPSS 

 دکتر آمنه نعمت ساعت 4

 الهی

های ساده ناپارامتری در نرم افزار آزمونانجام  27/04/1401 4
SPSS 

دکتر آمنه نعمت  ساعت 4

 الهی

 

 راهبردهای آموزشی (5

 استاد محوری 

 فراگیر محوری 

 جمع آوری اطالعات 

 یاددهی های روش (6

 سخنرانی فعال 

 طراحی پرسش و پاسخ 

 بارش افکار 

 ژورنال کالب 

 کیبیآموزش تر 

 )یادگیری( مسئولیت های دانشجو (7
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 مطالعه متون 

 یادگیری شفاهی و انتقال اطالعات از طریق شنیدن 

 نکته برداری 

 انجام پروژه 

 ارائه سمینار 

 انجام تکالیف 

 رسانه ها و وسائل آموزشی مورد نیاز (8

 کامپیوتر 

 ویدیوپروژکتور 

 نرم افزار آماری 

 میزان مشارکت مدرسان )%( (9

 (%100ی )دکتر آمنه نعمت اله 

 منابع اصلی درس (10

 های بهداشتی )کاظم محمد(. روش های آماری و شاخص1

 . آمار حیاتی )یاسر تبرائی و فیروز امانی(2

 دکتر علی چهرئی و دکتر علی اکبر حق دوست  SPSSهای علوم پزشکی با استفاده از نرم افزار . آنالیز آماری در پژوهش3

 روش های ارزیابی  (11

 های کتبیآزمون 

 های شفاهیزمونآ 

 ارائه تکالیف به صورت گزارش کتبی 

 کالسی سمینار ارائه 

 نحوه محاسبه نمره کل  (12

  نمره 4انجام تکالیف 

  نمره 2ارائه کالسی 

  نمره 14امتحان پایان ترم 

 درس مقررات  (13
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  26/3 :در جلسات نظری دفعات مجاز غیبت موجه تعداد 

 16/2دفعات مجاز غیبت موجه در جلسات عملی: تعداد 

  :12حداقل نمره قبولی 

 توضیحات ضروری (14

 .تکالیف ارائه شده بعد از هر جلسه در سامانه نوید بارگزاری می شود و تا هفته بعد فرصت تحویل آن وجود دارد 

  .آموزش به صورت ترکیبی )حضوری/مجازی( خواهد بود 


