فرم طرح درس برای یک جلسٍ آمًزضی درس آمار حیاتی
مطخصات كلی

پیص ویاز ً :ذارد

تعذاد فراگیران:

وام استاد :دوتر حعیي ـیذخبًی

مذت جلسٍ 34 :ظبػت

مکان تطکیل كالس :دانشکده

گريٌ مخاطب :داًؽدَیبى وبرؼٌبظی اتبق

پیراپزشکی

عىًان درس:

آهبر حیبتی

مًضًع درس :آؼٌبیی داًؽدَیبى بب اـَل آهبر ػول
تَـیفی ٍ اظتٌببعی

اَذاف كلی (اَذاف را با تًجٍ بٍ حیطٍ َا يسطًح مختلف بىًیسیذ)

داًؽدَ ببیذ بب بب اـَل آهبر تَـیفی ٍ اظتٌببعی در خْت خوغ آٍری ،تلخیؿ ،تحلیل ٍ تفعیر دادُ ّبی ووی ٍ ویفی ،بِ گًَِ ای وِ تَاًبیی الزم در
خفَؾ اظتٌببط آهبری بِ هٌظَر درن وبهل همبالت پسؼىی ٍ تحمیمبت ظبدُ بْذاؼتی را داؼتِ ببؼٌذ.
*اَذاف رفتاری:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اًَاع هتغیرّبی تفبدفی را ًبم ببرد.
رٍغ ّبی ًوًَِ گیری را ًبم ببرد ٍ بىبر گیرد.
بب هفبّین آهبر اظتٌببعی آؼٌب ؼَد ٍ هفبّین برآٍرد ًمغِ ای ،فبـلِ ای ٍ آزهَى فرق را ًبم ببرد.
برآٍرد فبـلِ ای یه ًوًَِ ای برای هیبًگیي خبهؼِ ٍ ًعبت در خبهؼِ را ًبم ببرد.
برآٍرد فبـلِ ای در ًوًَِ ای زٍج ؼذُ ٍ هعتمل برای همبیعِ هیبًگیي دٍ خبهؼِ را ًبم ببرد.
آزهَى فرضیِ پیراهَى ًعبت ٍ هیبًگیي ّب را ًبم ببرد ٍ بىبر گیرد.
ّوبعتگی ٍ رگرظیَى را بىبر گیرد.

پیص بیىی رفتار يريدی:

زمان 5 :دقیقٍ

ارزضیابی آغازیه  :در ابتذای خلعِ از فراگیراى در هَرد هفبّین اٍلیِ ٍ پبیِ ریبضی ٍ رٍغ تحمیك هَرد ًیبز آهبر حیبتی ظَاالتی پرظیذُ
هی ؼَد ٍ هیساى آگبّی ٍ اًگیسُ داًؽدَیبى در هَرد درض ظٌدیذُ هی ؼَد ٍ بر اظبض ظغح داًػ فراگیراى هغبلب درض آهبر حیبتی
ارائِ خَاّذ گردیذّ .وچٌیي ظؼی هی ؼَد بب ارائِ هثبل ّبی وبربردی تحمیمی خبؾ رؼتِ اتبق ػول در داًؽدَیبى برای درض آهبر ایدبد
اًگیسُ ؼَد
ريش َای تذریس :رٍغ تذریط بِ ـَرت ظخٌراًی -داًؽدَ هحَری ،پرظػ ٍ پبظخ ٍ حل هؽىل هی ببؼذ
يسایل آمًزضی :اظتفبدُ از تختِ ظفیذ(ٍایت برد) ،هبشیهٍ ،یذئَ پرٍشوتَر ،اظالیذ ٍ وبهپیَتر هی ببؼذ.
ارائٍ درس{ كاربرد ريش َا ي يسایل ،با تاكیذ بر تفکیک فعالیتُای استاد ي داوطجً}

زمان06 :

در ابتذای ّر خلعِ هذرض بب رور یه هثبل ػولی  ،رٍغ آهبری خذیذ را هؼرفی وردُ ٍظپط بفَرت ًظری در هَرد آى ـحبت هی وٌذ
پط از آى بب رور یه هثبل هؽببِ از داًؽدَ هی خَاّذ وِ در حل هعبئل ؼروت وٌذ ظپط در تفعیر ًتبیح بب والض ٍارد بحث هی ؼَد.
جمع بىذی يوتیجٍ گیری :هرٍری ولی برهْوتریي هغبلب گفتِ ؼذُ

زمان06:

ارزضیابی تکًیىی تَضیح چىیذُ هغبلب گفتِ ؼذُ تَظظ تؼذادی از داًؽدَیبى بفَرت تفبدفی

زمان06 :

تعییه يتکلیف :ارائِ تىلیف ٍ چٌذ ًوًَِ هعئلِ خْت بررظی ٍ حل تَظظ ولیِ داًؽدَیبى ٍارائِ در خلعِ بؼذی

زمان16:

تحلیل ي تفسیر :خوغ بٌذی ٍ ًتیدِ گیری از هغبلب ارائِ ؼذُ در تحلیل ٍ تفعیر ًتبیح فرهَلْبی اظتفبدُ ؼذُ در تحمیمبت بْذاؼتی

زمان05 :



مىابع:

.1

وبظن هحوذ ،هله افضلی حعیي ًْ ،بپتیبى ٍارتىط .رٍؼْبی آهبری ٍ ؼبخفْبی بْذاؼتی .چبپ چْبردّن ،اًتؽبرات دریچِ ًَ1935. ،

.2

ّبزارد هًَر ببرببرا  .رٍؼْبی آهبری در پصٍّػ هرالبتْبی بْذاؼتی ٍ وبربرد spssدر تحلیل دادُ ّب .ترخوِ وبظن ًصاد اًَؼیرٍاى ،حیذری
هحوذرضبًَ ،رٍززادُ رضب .چبپ اٍل ،اًتؽبرات خبهؼِ ًگر1935. ،

.3

دایي.ٍ.داًیل .اـَل رٍؼْبی آهبرزیعتی .ترخوِ آیت اللْی هحوذتمی .چبپ ًْن ،اًتؽبرات اهیروبیر1387 ،

.4

چْرئی .ػلی ٍ ّوىبراىً .وًَِ گیری ٍ هحبظبِ حدن ًوًَِ در هغبلؼبت ػلَم پسؼىی .چبپ ظَم ،اًتؽبرات پصٍان ػلن آریب1386.،

