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

پیص ویاز  :ظیعتنّبی اعالع رظبًی پسؼکی

تعذاد فراگیران:

وام استاد :دکتر حعیي صیذخبًی

مذت جلسٍ 77 :ظبػت

مکان تطکیل كالس :دانشکده

گريٌ مخاطب :داًؽدَیبى کبرؼٌبظی

پیراپزشکی

عىًان درس:

آهبر زیعتی

مًضًع درس :آؼٌبیی بب رٍؼْبی خوغ آٍری
دادُ ّب ،عبقِ بٌذی ٍ اظتٌببط آهبری از دادُ ّب

َّؼبری

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

داًؽدَ ببیذ بتَاًذ رٍؼْبی تحلیل آهبر اظتٌببعی را ؼرح دّذ ٍ از آًْب در حل هعبئل تحقیقبتی بْذاؼتی اظتفبدُ کٌذ.
*اَذاف رفتاری:
.7
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اًَاع هتغیرّبی تصبدفی را ًبم ببرد.
رٍغ ّبی ًوًَِ گیری را ًبم ببرد ٍ بکبر گیرد.
بب هفبّین آهبر اظتٌببعی آؼٌب ؼَد ٍ هفبّین برآٍرد ًقغِ ای ،فبصلِ ای ٍ آزهَى فرض را ًبم ببرد.
برآٍرد فبصلِ ای یک ًوًَِ ای برای هیبًگیي خبهؼِ ٍ ًعبت در خبهؼِ را ًبم ببرد.
برآٍرد فبصلِ ای در ًوًَِ ای زٍج ؼذُ ٍ هعتقل برای هقبیعِ هیبًگیي دٍ خبهؼِ را ًبم ببرد.
آزهَى فرضیِ پیراهَى ًعبت ٍ هیبًگیي ّب را ًبم ببرد ٍ بکبر گیرد.
ّوبعتگی ٍ رگرظیَى را بکبر گیرد.
ًرم افسار  spssبرای آهبر تَصیفی ٍ آهبر اظتٌببعی را بکبر گیرد.

پیص بیىی رفتار يريدی:

زمان 5 :دقیقٍ

ارزضیابی آغازیه  :در ابتذای خلعِ از فراگیراى در هَرد هفبّین هْن ٍکلی آهبر ظَاالتی پرظیذُ هی ؼَد ٍ هیساى آگبّی ٍ اًگیسُ
داًؽدَیبى در هَرد درض ظٌدیذُ هی ؼَد ٍ بر اظبض ظغح داًػ فراگیراى هغبلب درض آهبر زیعتی ارائِ خَاّذ گردیذّ .وچٌیي ظؼی
هی ؼَد بب ارائِ هثبل ّبی کبربردی تحقیقی خبؾ رؼتِ َّؼبری در داًؽدَیبى برای درض آهبر زیعتی ایدبد اًگیسُ ؼَد
ريش َای تذریس :رٍغ تذریط بِ صَرت ظخٌراًی -داًؽدَ هحَری ،پرظػ ٍ پبظخ ٍ حل هؽکل هی ببؼذ
يسایل آمًزضی :اظتفبدُ از تختِ ظفیذ(ٍایت برد) ،هبشیکٍ ،یذئَ پرٍشکتَر ،اظالیذ ٍ کبهپیَتر هی ببؼذ.
ارائٍ درس{ كاربرد ريش َا ي يسایل ،با تاكیذ بر تفکیک فعالیتُای استاد ي داوطجً}

زمان06 :

در ابتذای ّر خلعِ هذرض بب رکر یک هثبل ػولی  ،رٍغ آهبری خذیذ را هؼرفی کردُ ٍظپط بصَرت ًظری در هَرد آى صحبت هی کٌذ
پط از آى بب رکر یک هثبل هؽببِ از داًؽدَ هی خَاّذ کِ در حل هعبئل ؼرکت کٌذ ظپط در تفعیر ًتبیح بب کالض ٍارد بحث هی ؼَد.
جمع بىذی يوتیجٍ گیری :هرٍری کلی برهْوتریي هغبلب گفتِ ؼذُ

زمان06:

ارزضیابی تکًیىی تَضیح چکیذُ هغبلب گفتِ ؼذُ تَظظ تؼذادی از داًؽدَیبى بصَرت تصبدفی

زمان06 :

تعییه يتکلیف :ارائِ تکلیف ٍ چٌذ ًوًَِ هعئلِ خْت بررظی ٍ حل تَظظ کلیِ 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 تحقیقبت بْذاؼتی

زمان05 :



مىابع:

.7

کبظن هحوذ ،هلک افضلی حعیي ًْ ،بپتیبى ٍارتکط .رٍؼْبی آهبری ٍ ؼبخصْبی بْذاؼتی .چبپ چْبردّن ،اًتؽبرات دریچِ ًَ7935. ،

.2

ّبزارد هًَر ببرببرا  .رٍؼْبی آهبری در پصٍّػ هراقبتْبی بْذاؼتی ٍ کبربرد spssدر تحلیل دادُ ّب .ترخوِ کبظن ًصاد اًَؼیرٍاى ،حیذری
هحوذرضبًَ ،رٍززادُ رضب .چبپ اٍل ،اًتؽبرات خبهؼِ ًگر7935. ،

.3

دایي.ٍ.داًیل .اصَل رٍؼْبی آهبرزیعتی .ترخوِ آیت اللْی هحوذتقی .چبپ ًْن ،اًتؽبرات اهیرکبیر7387 ،

