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واحدی( 3ساعتی برای یک درس  3جلسه ی  14)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:      
 

 اعضای مصنوعی -دکتراتحصیلی: یرشتهمقطع و ، علوم پایه توان بخشیگروه آموزشی: ،علوم توان بخشیدانشکده:

 ندارد یش نیاز:پ 5/0+5/2 نظری واحد:نوع     3تعداد واحد: روش تحقیق و آمار پیشرفتهنام درس: 
 اصلیمکان برگزاری:   ساعت:   زمان برگزاری كالس: روز: 

 صانعیدكتر  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  صانعیدكتر   مسئول درس: تعداد دانشجویان:

 شرح دوره: )لطفا شرح دهید(

شجججو باید با روش یای تحقیق و  سججتجودر این درس دان شججکییای آماری و كاربرد آن در با روشج شججتی و پز شججنا  تحقیقات بهدا آ

  خوایند شد.

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

شجد كه داده یای پهویشجی میدانی را با روش شججویان اادر خوایند  سجب آماری تجزیه و تحلی  ناایند با تعای  منققی و دان یای منا

 بکار بندند. تحقیقاتعلای نتایج آن را 
 

 اهداف بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(

 مفایی  اولیه مانند متغیر، شاخص یای پراكندگی و مركزی، توزیع یای آماری انواع خقا  آشنایی با  •

 چگونگی ترسی  انواع ناوداریا از ابی  ییستوگرام، خقی، پراكنش و شاخه و برگی و جعبه و خقی •

 داده یای دورافتاده و چگونگی سرو كار با آنها مروری بر •

 احتااالت و اوانین آن مروری بر •

 روش یای ناونه گیری  و حج  ناونه رمروری ب •

 آزمون یای فرضیه روش یای برآورد و  مروری بر •

 آشنایی با كاربرد آزمون یای آماری •

 با یابستگی و رگرسیون آشنایی •

 آنالیز واریانس یک طرفه و دو طرفهیی با آشنا •

 آنالیز كوواریانسآشنایی با  •

 آزمون یای غیرپارامتریآشنایی با  •

 بقاتابع ی با آشنای •

 های تدريس:شیوه

 ■پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   ■سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تی )  (PBLیادگیری مبتنی بر ح  مسئله)  ■بحث گرویی

 -----------------سایر موارد )لقفاً نام ببرید( 

 وظايف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(

آماری را درک كرده و زروش یای مناسب تجزیه و تحلی  را برای تجزیه و پهویشی و مفایی  ره دانشجو باید بتواند در پایان این دو

 تحلی  داده یا انتخاب كند. با شیوه یای ارائه نتایج یک تحقیق آشنا شود  و درباره چگونگی تعای  نتایج  اظهار نظر نااید.

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   ■پروژكتور اسالید  تخته و گچ  ■وایت برد
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 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل(

   درصد ناره --10--آزمون پایان ترم■   درصد ناره --7--آزمون میان ترم■

 درصد ناره ---3--شركت فعال در كالس و  انجام تکالیف■

 

 نوع آزمون

 ارائه مقالهسایر موارد )لقفا نام ببرید(  غلط -صحیح ای         جور كردنیچندگزینه پاسخ كوتاه■تشریحی

  

 برای مطالعه: )لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی

 :منابع انگلیسی-

 چاپی ✓

 اينترنتی ✓

 مقاالت مربوطه ✓

 منابع فارسی:

 :چاپی ✓

 آمارحیاتی کاربردی ✓

 روشهای آماری و شاخص های بهداشتی ✓

 تحقیق: نمونه گیری و حجم نمونهفنون  ✓

 فنون تحقیق: روش های تجزيه و تحلیل ✓
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 آشنایی با مفایی  اولیه مانند متغیر، شاخص یای پراكندگی و مركزی،   .1

  توزیع یای آماری انواع خقاآشنایی با   .2

  ییستوگرام، خقی، پراكنش و شاخه و برگی و جعبه و خقیچگونگی ترسی  انواع ناوداریا از ابی     .3

  مروری بر داده یای دورافتاده و چگونگی سرو كار با آنها  .4

  مروری بر احتااالت و اوانین آن  .5

  مروری بر روش یای ناونه گیری  و حج  ناونه  .6

   یامروری بر روش یای برآورد  .7

  آزمون یای فرضیه  مروری بر   .8

  و مفهوم معنی داری آشنایی با كاربرد آزمون یای آماری  .9

  آشنایی با یابستگی و رگرسیون  .10

  آشنایی با آنالیز واریانس یک طرفه و دو طرفه  .11

  آشنایی با آنالیز كوواریانس  .12

  آشنایی با آزمون یای غیرپارامتری  .13

  داده یای تکراریآشنایی با   .14

   


