
 

 بسمه تعالی 

 
 دانشکده علىم زپشکی و خدمات بهداشتی ردمانی سیرجان

 رمزک مطالعات و تىسعه آمىزش زپشکی
 واحد ربانهم رزیی ردسی   

 
 طرح ديرٌ دريس وظری ي عملی  
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 :مشخصبت درس   

 20 تؼذاد داًطجَ ثْذاضت ػوَهی  گشٍُ آهَصضی 

 2 تؼذاد ٍاحذ 1آهبس حیبتی  ػٌَاى دسس

 کبسضٌبسی ثْذاضت ػوَهی  تحػیلی ضتِ ٍ سهقغغ
 تبسیخ ضشٍع 

 ٍ پبیبى دٍسُ  
30/11/1400 
09/04/1401 

 10-12سِ ضٌجِ ّب  سٍص ٍ سبػت جلسبت   1400-1401ًیوسبل دٍم ًیوسبل تحػیلی 

 دسٍس پیص ًیبص  دکتش هحوذ هقذسی هذسسیي دسس/هذسس
سیستن ّبی اعالع سسبًی 

 پضضکی
 هسئَل دسس

 (دسٍس اضتشاکی)
 هحل ثشگضاسی 

 داًطکذُ پیشاپضضکی

  ٍاحذ ػولی1 ٍاحذ ًظشی، 1 (ػولی/ًظشی)ًَع ٍاحذ 
سٍش ثشگضاسی 

 (تشکیجی/هجبصی/حضَسی)
 تشکیجی

 

 :شرح کلی درس  

آهبس صیستی یب آهبس حیبتی یکی اص ضبخِ ّبی اغلی ػلن آهبس است کِ دس هسبئل صیست پضضکی ٍ ثْذاضتی ثِ کبس گشفتِ هی ضَد ٍ یکی اص دسٍس پبیِ ثشای سضتِ ّبی 

ثب تَجِ ثِ اّویت ثسیبس صیبد آهبس دس هسألِ پژٍّص، الصم است تب داًطجَیبى سضتِ ّبی هختلف پیص صهیٌِ هٌبسجی اص آهبس . ػلَم پضضکی ٍ ثْذاضتی ثِ حسبة هی آیذ

. داضتِ ثبضٌذ ٍ ثب هفبّین، اغَل ٍ سٍش ّبی هختلف تجضیِ ٍ تحلیل اعالػبت آضٌب ضًَذ

دس ایي دسس قػذ داسین تب ثب ثیبًی سٍاى کبسثشد آهبس دس تحقیقبت پضضکی سا ثب رکش هثبل ّبیی اص سضتِ هشثَعِ ثشای داًطجَیبى تطشیح ًوبیین تب آهبدگی ثیطتشی ثشای 

 .اًجبم غحیح یک پژٍّص داضتِ ثبضٌذ
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 :اَذاف کلی درس/َذف  

: داًطجَ ثبیستی دس پبیبى تشم ثتَاًذ

. اعالػبت ثْذاضتی ٍ پضضکی سا جوغ آٍسی، عجقِ ثٌذی ٍ ثب استفبدُ اص ًوَداسّبی هٌبست ًوبیص دّذ

. ضبخع ّبی هشکض ٍ پشاکٌذگی سا هحبسجِ ًوبیذ

. هفَْم احتوبل ٍ اّویت تَصیغ ًشهبل سا دسک کٌذ

 .ضبخع ّبی هْن ثْذاضتی دسهبًی سا هحبسجِ کٌذ

 

 :ريش تذریس   

 : ... سبیش هَاسد

 

 ■ سٍش تذسیس هجتٌی ثش حل هسئلِ ■ سٍش تذسیس سخٌشاًی
 ☐ سٍش تذسیس ایفبی ًقص ■ سٍش تذسیس ثحث گشٍّی

 ■ سٍش تذسیس هجتٌی ثش کبس تیوی                             ■ سٍش تذسیس پشسص ٍ پبسخ
 ☐ سٍش تذسیس اکتطبفی ☐ سٍش تذسیس ًوبیطی

      ☐ سٍش تذسیس دس گشٍّْبی کَچک                                                                    ☐ سٍش تذسیس آصهبیطگبّی
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 :مًاد ي يسبیل آمًزشی  

    
 : ...    سبیش هَاسد  
 

 ■ جضٍُ ■ پبٍسپَیٌت
 ■ کتبة ☐      فیلن آهَصضی     

 ■        ٍایت ثشد                                      ■         ًشم افضاس   
 ■ تػَیش ☐ هبکت

 ■ چبست    ☐        لَاصم ٍاقؼی 
 ☐ فبیل غَتی ☐ پَستش

 

 :تکبلیف ي مسئًلیتُبی فراگیران   

 حضَس هستوش دس کالس 

 هطبسکت فؼبل دس حل هسبئل ٍ هثبل ّب 

 اًجبم توشیٌبت هحَل ضذُ تَسظ استبد دس صهبى هقشس 
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 : وحًٌ ارزیببی فراگیران

 
 : ...سبیش هَاسد

 

:                 وحًٌ ومرٌ دَی
 

دسغذ/ًوشُ ػٌبٍیي سدیف  
  دسغذ15 توشیي، کَئیض ٍ حضَس فؼبل دس کالس                 1
  دسغذ35 آصهَى هیبى تشم                                                2
   دسغذ50 آصهَى پبیبى تشم 3

 ■ سئَاالت چٌذ گضیٌِ ای ☐ سئَاالت تطشیحی کَتبُ پبسخ
 ☐ غلظ-سئَاالت غحیح ■ سئَاالت تطشیحی ثلٌذ پبسخ

 ☐ کبس ػولی ☐ سئَاالت ضفبّی
 ☐ چک لیست هطبّذُ ػولکشد ☐ سئَاالت جَس کشدًی

   ■ پشسطْبی کالسی
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 : سیبست َب ي قًاویه

 فشاگیش ثبیستی ثِ غَست هستوش دس کالس حضَس داضتِ ثبضذ. 

  جلسِ است3حذاکثش تؼذاد غیجت ّبی هجبص . 

 فشاگیش ثبیستی ٍظبیف ٍ توشیٌبت هحَل ضذُ ثِ اٍ تَسظ استبد سا ثِ غَست کبهل ٍ دس هذت صهبى تؼییي ضذُ تحَیل ًوبیذ. 

 سػبیت ضئًَبت اخالقی دس کالس الضاهی است. 

 آصهَى هیبى تشم ثِ غَست حزفی خَاّذ ثَد ٍ اهکبى اهتحبى هجذد ٍ یب دس ًظش گشفتي سَال اص هجبحث هیبى تشم دس آصهَى پبیبى تشم ٍجَد ًذاسد. 

 دس غَستی کِ اهکبى اهتحبى حضَسی ًجبضذ، ثِ غَست آًالیي ٍ تستی آصهَى . اٍلَیت آصهَى ّبی هیبى تشم ٍ پبیبى تشم ثِ غَست کتجی ٍ تطشیحی هی ثبضذ

 .ثشگضاس خَاّذ ضذ

  هی ثبضذ10حذاقل ًوشُ قجَلی . 
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 :بروبمٍ زمبوبىذی درس

ّذف اص یبدگیشی ایي هغلت آى : ّذف کلی ػٌَاى جلسِ جلسِ

 ...است کِ داًطجَ ثب 

 هذسسیي/ هذسس ...داًطجَ دس پبیبى ثبیذ ثتَاًذ: اّذاف سفتبسی

تعریف ي اَمیت آمار در مسائل زیست  1
 .سضتِ آهبس حیبتی ٍ کبسثشد آى آضٌب ضَد  پسشکی

  (حیغِ ضٌبختی)آهبس سا تؼشیف ًوبیذ .

  حیغِ )هسبئل آهبس صیستی سا تطخیع دّذ

 (ضٌبختی

 دکتش هحوذ هقذسی

  اوًاع متغیرَا ي مقیاس َای اودازٌ گیری 2

 .اوًاع متغیرَا ي مقیاس اوذازٌ گیری متغیرَا آشىا شًد

  هتغیشّبی هختلف سا دس پژٍّص اص ّن تفکیک

. (حیغِ ضٌبختی)ًوبیذ 

  اًَاع هقیبس اًذاصُ گیشی هتغیشّب سا تطخیع دّذ

 .(حیغِ ضٌبختی)

 دکتش هحوذ هقذسی

3 

 .ريش َای گردآيری اطالعات آشىا شًدريشُای جمعآيری اطالعات 

  اًَاع سٍش ّبی گشدآٍسی اعالػبت سا ًبم ثجشد

 (حیغِ ضٌبختی)

 دکتش هحوذ هقذسی

4 

طبقُبىدی ي ومایش اطالعات بصًرت 
جدايل ي ومًدار 

سسن ٍ تفسیش جذاٍل ٍ ًوَداسّبی آهبسی آضٌب 

 .ضَد

  جذٍل فشاٍاًی آهبسی ثشای دادُ ّب سسن ًوبیذ

. (حیغِ ضٌبختی)

  حیغِ )اًَاع فشاٍاًی ٍ هفبّین آًْب سا ضشح دّذ

. (ضٌبختی

  (حیغِ ضٌبختی)اًَاع ًوَداس آهبسی سا ثطٌبسذ. 

 دکتش هحوذ هقذسی
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5 

حل تمریه 
مسائل ي تمریه َای مختلف مباحث جلسات قبل آشىا 

 .شًد

  هسبئل هشثَط ثِ هجحث آهبس تَغیفی سا حل کٌذ
 (حیغِ ضٌبختی)

 دکتش هحوذ هقذسی

6 

. هفَْم ٍ هحبسجِ تَصیغ تجوؼی آضٌب ضَدمفًُم ي محاسبٍ تًزیع تجمعی 

  (حیغِ ضٌبختی)تَصیغ ًجوؼی سا هحبسجِ ًوبیذ. 

  ٍ کبسثشد تَصیغ تجوؼی دس هحبسجِ غذک ّب

 .(حیغِ ضٌبختی)چٌذک ّب سا ضشح دّذ 

 دکتش هحوذ هقذسی

شاخصُای مرکسی  7

 .شاخص َای مرکسی آشىا شًد

  ضبخع ّبی هشکضی سا ثطٌبسٌذ ٍ هحبسجِ کٌذ

 .(حیغِ ضٌبختی)

  حیغِ )ضبخع ّبی هشکضی سا تفسیش ًوبیذ

 .(ضٌبختی

 دکتش هحوذ هقذسی

8 

 .شاخص َای پراکىذگی آشىا شًدشاخص َای پراکىدگی 

  ضبخع ّبی پشاکٌذگی سا ثطٌبسٌذ ٍ هحبسجِ کٌذ
 .(حیغِ ضٌبختی)

  حیغِ )ضبخع ّبی پشاکٌذگی سا تفسیش ًوبیذ

 .(ضٌبختی

 دکتش هحوذ هقذسی

9 

شاخصُای مرکسی ي پراکىدگی در جدايل 
فراياوی 

وحًٌ محاسبٍ شاخص َای تًصیفی از ريی جذايل 
 .فراياوی آشىا شًد

  ضبخع ّبی هشکضی سا  اص سٍی جذٍل فشاٍاًی

. (حیغِ ضٌبختی)هحبسجِ کٌذ 

  ضبخع ّبی پشاکٌذگی سا  اص سٍی جذٍل فشاٍاًی

 .(حیغِ ضٌبختی)هحبسجِ کٌذ 

 دکتش هحوذ هقذسی
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 .کلیات احتمال ي قًاویه آن آشىا شًدتعاریف ي کلیات احتمال  

  (حیغِ ضٌبختی)احتوبل سا تؼشیف ًوبیذ .

  قَاًیي ججش احتوبل ٍ پیطبهذّبی ًبسبصگبس سا
تؼشیف کٌذ ٍ اص آًْب دس هحبسجِ احتوبل استفبدُ 

 .(حیغِ ضٌبختی)ًوبیذ 

  قَاًیي ضشة احتوبل ٍ هفَْم استقالل سا تطشیح
 .(حیغِ ضٌبختی)ًوبیذ 

  (حیغِ ضٌبختی)احتوبل ضشعی سا هحبسجِ ًوبیذ. 

 دکتش هحوذ هقذسی

11 
 

متغیر تصادفی گسستٍ ي پیًستٍ 
 .اوًاع تًزیع احتمال ي مًارد استفادٌ آوُا آشىا شًد

  (حیغِ ضٌبختی)تَصیغ احتوبل تؼشیف ًوبیذ. 

  ِاهیذسیبضی ٍ ٍاسیبًس تَصیغ تػبدفی سا هحبسج
 .(حیغِ ضٌبختی)ًوبیذ 

 دکتش هحوذ هقذسی

12 

 .تَصیغ ّبی خبظ گسستِ آضٌب ضَدتًزیع ديجملٍ ای ي پًاسًن 

  اًَاع تَصیغ احتوبل گسستِ ٍ خػَغیبت آًْب سا
 .(حیغِ ضٌبختی)تطشیح ًوبیذ 

  اص تَصیغ ّبی دٍ جولِ ای ٍ پَاسَى دس حل

 .(حیغِ ضٌبختی)هسبئل استفبدُ کٌذ 

 دکتش هحوذ هقذسی

تًزیع ورمال ي کاربرد آن در مسائل زیست  13
( 1)پسشکی 

 .تَصیغ ًشهبل ٍ خَاظ تَصیغ ًشهبل آضٌب ضَد
  تَصیغ ًشهبل سا ثطٌبسذ ٍ خَاظ آى سا ثیبى ًوبیذ

 .(حیغِ ضٌبختی)

 دکتش هحوذ هقذسی
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تًزیع ورمال ي کاربرد آن در مسائل زیست 
( 2)پسشکی 

 .تًزیع ورمال استاوذارد ي جذيل مربًط بٍ آن آشىا شًد

  حیغِ )تَصیغ ًشهبل استبًذاسد سا تؼشیف ًوبیذ

 .(ضٌبختی

  اص جذٍل تَصیغ ًشهبل استبًذاسد دس حل هسبئل

 .(حیغِ ضٌبختی)استفبدُ ًوبیذ 

 دکتش هحوذ هقذسی

15 

 .اوًاع شاخص َای مُم بُذاشتی آشىا شًدمحاسبٍ شاخص َای بُداشتی 

  حیغِ )ضبخع ّبی هْن ثْذاضتی سا ًبم ثجشًذ

 (ضٌبختی

  حیغِ )ضبخع ّبی ثْذاضتی سا هحبسجِ کٌٌذ

 .(ضٌبختی

 دکتش هحوذ هقذسی
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16 

حل تمریه 
مسائل ي تمریه َای مختلف مباحث جلسات قبل آشىا 

 .شًد

  ِهسبئل هشثَط ثِ هجحث ثشآٍسد آهبسی ٍ فبغل
. (حیغِ ضٌبختی)اعویٌبى سا حل کٌذ 

  هسبئل هشثَط ثِ هجحث آصهَى فشؼ هیبًگیي سا
. (حیغِ ضٌبختی)حل کٌذ 

  هسبئل هشثَط ثِ آصهَى فشؼ ًسجت سا حل کٌذ
. (حیغِ ضٌبختی)

  هسبئل هشثَط ثِ هجحث ّوجستگی سا حل کٌذ
 .(حیغِ ضٌبختی)

 دکتش هحوذ هقذسی

 

 :مىببع درس
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