
   

  

 :رشته تحصيلي/ مقطع                                       

  24/06/99 :تاريخ ارائه درس 

  10-12 :ساعت                            

  نفر 28 :تعداد دانشجويان  

  دكتر محمدرضا زارع

  دكتر محمدرضا زارع

  دقيقه 5    :مدت زمان

 دقيقه  30:  مدت زمان 

 دقيقه  5:   مدت زمان 

 دقيقه 30:    مدت زمان

 دقيقه  10:  مدت زمان 

 دقيقه  10:   مدت زمان 

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  واحد برنامه ريزي درسي و آموزشي

 

  

 

  )lesson Plan(طرح درس روزانه 

                                      بهداشت عمومي:   گروه آموزشي                                                 بهداشت

  كارشناسي بهداشت عمومي

تاريخ ارائه درس   99نيمسال اول :  

كاربرد كامپيوتر در تجزيه و تحليل داده هاي )  :  
                            يكشنبه:  روز

  عملي -تئوري
تعداد دانشجويان  

دكتر محمدرضا زارع :مسئول درس

دكتر محمدرضا زارع :مدرس  دقيقه

  16/6/99 :بازنگري

  ثبت اطالعات آماري

 اطالعات تهيه فرم ثبتآشنايي دانشجويان :  هدف كلي جلسه

  : اهداف اختصاصي
 تعريف نوع داده ها و متغير ها

  SPSSورود به نرم افزار 

          مجازي :  

   سامانه نويد، اساليد آموزشي: امكانات آموزشي 

  SPSSآمار و كتب به روز شده 

مدت زمان

   كليات درس

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

مدت زمان 

مدت زمان 

مدت زمان

مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري 

مدت زمان    ارزشيابي درس

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

واحد برنامه ريزي درسي و آموزشي

 

  

  

  

  جلسه اول

  

بهداشت:  دانشكده

كارشناسي بهداشت عمومي

:  سال تحصيلي  

)  :  واحد(نام درس 

  بهداشتي

تئوري :نوع واحد

  

  2 :تعداد واحد

دقيقه 90: مدت كالس

بازنگري/ تدوين  تاريخ

.  

ثبت اطالعات آماري: عنوان درس 

هدف كلي جلسه

  

  

اهداف اختصاصي
تعريف نوع داده ها و متغير ها �

ورود به نرم افزار  �

:  روش آموزش 

امكانات آموزشي 

   :منبع درس  

كتب به روز شده  �

  مقدمه  •

كليات درس •

جمع بندي و نتيجه گيري  •

ارزشيابي درس •



  

  

  

  دومجلسه 
  

 :رشته تحصيلي/ مقطع                                       بهداشت عمومي:   گروه آموزشي                                                 بهداشت:  دانشكده

  كارشناسي بهداشت عمومي

  31/06/99 :تاريخ ارائه درس   99نيمسال اول :  سال تحصيلي  

تجزيه و تحليل داده هاي كاربرد كامپيوتر در )  :  واحد(نام درس 

  بهداشتي
  10-12 :ساعت                            يكشنبه:  روز

  عملي -تئوري :نوع واحد

  
  نفر 28 :تعداد دانشجويان  

  دكتر محمدرضا زارع :مسئول درس  2 :تعداد واحد

  دكتر محمدرضا زارع :مدرس  دقيقه 90: مدت كالس

.  

  كد شيت كردن: عنوان درس 

 شيت بندي داده هابا دستورهاي كاربردي آشنايي دانشجويان :  هدف كلي جلسه

  

  

  : اهداف اختصاصي
 شيت بندي داده ها �

  كد گذاري داده ها �

          مجازي :  روش آموزش 

   سامانه نويد، اساليد آموزشي: امكانات آموزشي 

   :منبع درس  

  SPSSآمار و كتب به روز شده  �

  دقيقه 5:    مدت زمان  مقدمه  •

   كليات درس •

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

 دقيقه  30:  مدت زمان 

 دقيقه  5:   مدت زمان 

 دقيقه 30:    مدت زمان

 دقيقه  10:  مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري  •

 دقيقه  10:   مدت زمان    ارزشيابي درس •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  سومجلسه 
  

 :رشته تحصيلي/ مقطع                                       بهداشت عمومي:   گروه آموزشي                                                 بهداشت:  دانشكده

  كارشناسي بهداشت عمومي

  07/07/99 :تاريخ ارائه درس   99نيمسال اول :  سال تحصيلي  

تجزيه و تحليل داده هاي كاربرد كامپيوتر در )  :  واحد(نام درس 

  بهداشتي
  10-12 :ساعت                            يكشنبه:  روز

  عملي -تئوري :نوع واحد

  
  نفر 28 :تعداد دانشجويان  

  دكتر محمدرضا زارع :مسئول درس  2 :تعداد واحد

  دكتر محمدرضا زارع :مدرس  دقيقه 90: مدت كالس

.  

  اطالعات به كامپيوترطراحي فرم ورود : عنوان درس 

  براي ورود اطالعات SPSSنرم افزار با دستورهاي كاربردي آشنايي دانشجويان :  هدف كلي جلسه

  

  

  : اهداف اختصاصي
  Variableتعريف نمودن متغيير ها در صفحه  �

          مجازي :  روش آموزش 

   سامانه نويد، اساليد آموزشي: امكانات آموزشي 

   :منبع درس  

  كامپيوتركتب به روز شده  �

  دقيقه 5:    مدت زمان  مقدمه  •

   كليات درس •

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

 دقيقه  30:  مدت زمان 

 دقيقه  5:   مدت زمان 

 دقيقه 30:    مدت زمان

 دقيقه  10:  مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري  •

 دقيقه  10:   مدت زمان    ارزشيابي درس •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  چهارمجلسه 
  

 :رشته تحصيلي/ مقطع                                       بهداشت عمومي:   گروه آموزشي                                                 بهداشت:  دانشكده

  كارشناسي بهداشت عمومي

  14/07/99 :تاريخ ارائه درس   99نيمسال اول :  سال تحصيلي  

كاربرد كامپيوتر در تجزيه و تحليل داده هاي )  :  واحد(نام درس 

  بهداشتي
  10-12 :ساعت                            يكشنبه:  روز

  عملي -تئوري :نوع واحد

  
  نفر 28 :تعداد دانشجويان  

  دكتر محمدرضا زارع :مسئول درس  2 :تعداد واحد

  دكتر محمدرضا زارع :مدرس  دقيقه 90: مدت كالس

.  

  انجام آناليز توصيفي: عنوان درس 

  جهت آناليز توصيفي SPSSنرم افزار با دستورهاي كاربردي آشنايي دانشجويان :  هدف كلي جلسه

  

  

  : اهداف اختصاصي
 محاسبه شاخص هاي مركزي �

  محاسبه شاخص هاي پراكندگي �

          مجازي :  روش آموزش 

   سامانه نويد، اساليد آموزشي: امكانات آموزشي 

   :منبع درس  

  SPSSآمار و كتب به روز شده  �

  دقيقه 5:    مدت زمان  مقدمه  •

   كليات درس •

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

 دقيقه  30:  مدت زمان 

 دقيقه  5:   مدت زمان 

 دقيقه 30:    مدت زمان

 دقيقه  10:  مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري  •

 دقيقه  10:   مدت زمان    ارزشيابي درس •

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

  پنجمجلسه 
  

 :رشته تحصيلي/ مقطع                                       بهداشت عمومي:   گروه آموزشي                                                 بهداشت:  دانشكده

  كارشناسي بهداشت عمومي

  21/07/99 :تاريخ ارائه درس   99نيمسال اول :  سال تحصيلي  

كاربرد كامپيوتر در تجزيه و تحليل داده هاي )  :  واحد(نام درس 

  بهداشتي
  10-12 :ساعت                            يكشنبه:  روز

  عملي -تئوري :نوع واحد

  
  نفر 28 :تعداد دانشجويان  

  دكتر محمدرضا زارع :مسئول درس  2 :تعداد واحد

  دكتر محمدرضا زارع :مدرس  دقيقه 90: مدت كالس

.  

  تهيه جداول فراواني: عنوان درس 

 با دستورهاي كاربردي تهيه جداول فراوانيآشنايي دانشجويان :  هدف كلي درس

  

  

  : اهداف اختصاصي
  آشنايي با منوهاي نرم افزار جهت تهيه جدول فراواني �

          مجازي :  روش آموزش 

   سامانه نويد، اساليد آموزشي: امكانات آموزشي 

   :منبع درس  

  SPSSآمار و كتب به روز شده  �

  دقيقه 5:    مدت زمان  مقدمه  •

   كليات درس •

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

 دقيقه  30:  مدت زمان 

 دقيقه  5:   مدت زمان 

 دقيقه 30:    مدت زمان

 دقيقه  10:  مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري  •

 دقيقه  10:   مدت زمان    ارزشيابي درس •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ششمجلسه 
  

 :رشته تحصيلي/ مقطع                                       بهداشت عمومي:   گروه آموزشي                                                 بهداشت:  دانشكده

  كارشناسي بهداشت عمومي

  28/07/99 :تاريخ ارائه درس   99نيمسال اول :  سال تحصيلي  

كاربرد كامپيوتر در تجزيه و تحليل داده هاي )  :  واحد(نام درس 

  بهداشتي
  10-12 :ساعت                            يكشنبه:  روز

  عملي -تئوري :نوع واحد

  
  نفر 28 :تعداد دانشجويان  

  دكتر محمدرضا زارع :مسئول درس  2 :تعداد واحد

  دكتر محمدرضا زارع :مدرس  دقيقه 90: مدت كالس

.  

  تهيه نمودارهاي آماري: عنوان درس 

 هاي تهيه نمودار آماريبا نحوه كار با منوي آشنايي دانشجويان :  هدف كلي جلسه

  

  

  : اهداف اختصاصي
 نمودار ميله اي �

 نمودار خطي �

  نمودار دايره اي �

          مجازي :  روش آموزش 

   سامانه نويد، اساليد آموزشي: امكانات آموزشي 

   :منبع درس  

  SPSSآمار و كتب به روز شده  �

  دقيقه 5:    مدت زمان  مقدمه  •

   كليات درس •

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

 دقيقه  30:  مدت زمان 

 دقيقه  5:   مدت زمان 

 دقيقه 30:    مدت زمان

 دقيقه  10:  مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري  •

 دقيقه  10:   مدت زمان    ارزشيابي درس •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  هفتمجلسه 
  

 :رشته تحصيلي/ مقطع                                       بهداشت عمومي:   گروه آموزشي                                                 بهداشت:  دانشكده

  كارشناسي بهداشت عمومي

  05/08/99 :تاريخ ارائه درس   99نيمسال اول :  سال تحصيلي  

كاربرد كامپيوتر در تجزيه و تحليل داده هاي )  :  واحد(نام درس 

  بهداشتي
  10-12 :ساعت                            يكشنبه:  روز

  عملي -تئوري :نوع واحد

  
  نفر 28 :تعداد دانشجويان  

  دكتر محمدرضا زارع :مسئول درس  2 :تعداد واحد

  دكتر محمدرضا زارع :مدرس  دقيقه 90: مدت كالس

.  

  تحليل آماري : عنوان درس 

  جهت تحليل آماري داده ها SPSSدستورهاي كاربردي نرم افزار با آشنايي دانشجويان :  هدف كلي جلسه

  

  

  : اهداف اختصاصي
  تي تستآزمون  �

          مجازي :  روش آموزش 

   سامانه نويد، اساليد آموزشي: امكانات آموزشي 

   :منبع درس  

  SPSSآمار كتب به روز شده  �

  دقيقه 5:    مدت زمان  مقدمه  •

   كليات درس •

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

 دقيقه  30:  مدت زمان 

 دقيقه  5:   مدت زمان 

 دقيقه 30:    مدت زمان

 دقيقه  10:  مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري  •

 دقيقه  10:   مدت زمان    ارزشيابي درس •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  هشتمجلسه 
  

 :رشته تحصيلي/ مقطع                                       بهداشت عمومي:   گروه آموزشي                                                 بهداشت:  دانشكده

  كارشناسي بهداشت عمومي

  12/08/99 :تاريخ ارائه درس   99نيمسال اول :  سال تحصيلي  

كاربرد كامپيوتر در تجزيه و تحليل داده هاي )  :  واحد(نام درس 

  بهداشتي
  10-12 :ساعت                            يكشنبه:  روز

  عملي -تئوري :نوع واحد

  
  نفر 28 :تعداد دانشجويان  

  دكتر محمدرضا زارع :مسئول درس  2 :تعداد واحد

  دكتر محمدرضا زارع :مدرس  دقيقه 90: مدت كالس

.  

  تحليل آماري : عنوان درس 

  جهت تحليل آماري داده ها SPSSبا دستورهاي كاربردي نرم افزار آشنايي دانشجويان :  هدف كلي جلسه

  

  

  : اهداف اختصاصي
  آزمون كاي اسكوئر �

          مجازي :  روش آموزش 

   نه نويد، اساليد آموزشيساما: امكانات آموزشي 

   :منبع درس  

  SPSSآمار كتب به روز شده  �

  مقدمه  •  مقدمه  •

   كليات درس •

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

 دقيقه  10:  مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري  •

 دقيقه  10:   مدت زمان    ارزشيابي درس •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  نهمجلسه 
  

 :رشته تحصيلي/ مقطع                                       بهداشت عمومي:   گروه آموزشي                                                 بهداشت:  دانشكده

  كارشناسي بهداشت عمومي

  19/08/99 :تاريخ ارائه درس   99نيمسال اول :  سال تحصيلي  

تجزيه و تحليل داده هاي كاربرد كامپيوتر در )  :  واحد(نام درس 

  بهداشتي
  10-12 :ساعت                            يكشنبه:  روز

  عملي -تئوري :نوع واحد

  
  نفر 28 :تعداد دانشجويان  

  دكتر محمدرضا زارع :مسئول درس  2 :تعداد واحد

  دكتر محمدرضا زارع :مدرس  دقيقه 90: مدت كالس

.  

  تحليل آماري : عنوان درس 

  جهت تحليل آماري داده ها SPSSبا دستورهاي كاربردي نرم افزار آشنايي دانشجويان :  هدف كلي جلسه

  

  

  : اهداف اختصاصي
  آزمون كروسكال وليس �

          مجازي :  روش آموزش 

   سامانه نويد، اساليد آموزشي: امكانات آموزشي 

   :منبع درس  

  SPSSآمار كتب به روز شده  �

  مقدمه  •  مقدمه  •

   كليات درس •

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

 دقيقه  10:  مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري  •

 دقيقه  10:   مدت زمان    ارزشيابي درس •

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  دهمجلسه 
  

 :رشته تحصيلي/ مقطع                                       بهداشت عمومي:   گروه آموزشي                                                 بهداشت:  دانشكده

  كارشناسي بهداشت عمومي

  26/08/99 :تاريخ ارائه درس   99نيمسال اول :  سال تحصيلي  

تجزيه و تحليل داده هاي كاربرد كامپيوتر در )  :  واحد(نام درس 

  بهداشتي
  10-12 :ساعت                            يكشنبه:  روز

  عملي -تئوري :نوع واحد

  
  نفر 28 :تعداد دانشجويان  

  دكتر محمدرضا زارع :مسئول درس  2 :تعداد واحد

  دكتر محمدرضا زارع :مدرس  دقيقه 90: مدت كالس

.  

  تحليل آماري : عنوان درس 

  جهت تحليل آماري داده ها SPSSبا دستورهاي كاربردي نرم افزار آشنايي دانشجويان :  هدف كلي جلسه

  

  

  : اهداف اختصاصي
  آزمون ويلكوكسون �

          مجازي :  روش آموزش 

   سامانه نويد، اساليد آموزشي: امكانات آموزشي 

   :منبع درس  

  SPSSآمار كتب به روز شده  �

  مقدمه  •  مقدمه  •

   كليات درس •

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

 دقيقه  10:  مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري  •

 دقيقه  10:   مدت زمان    ارزشيابي درس •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  يازدهمجلسه 

  

 :رشته تحصيلي/ مقطع                                       بهداشت عمومي:   گروه آموزشي                                                 بهداشت:  دانشكده

  كارشناسي بهداشت عمومي

  03/09/99 :تاريخ ارائه درس   99نيمسال اول :  سال تحصيلي  

تجزيه و تحليل داده هاي كاربرد كامپيوتر در )  :  واحد(نام درس 

  بهداشتي
  10-12 :ساعت                            يكشنبه:  روز

  عملي -تئوري :نوع واحد

  
  نفر 28 :تعداد دانشجويان  

  دكتر محمدرضا زارع :مسئول درس  2 :تعداد واحد

  دكتر محمدرضا زارع :مدرس  دقيقه 90: مدت كالس

.  

  تحليل آماري : عنوان درس 

  جهت تحليل آماري داده ها SPSSبا دستورهاي كاربردي نرم افزار آشنايي دانشجويان :  هدف كلي جلسه

  

  

  : اهداف اختصاصي
  )ANOVA(آزمون تحليل واريانس  �

          مجازي :  روش آموزش 

   سامانه نويد، اساليد آموزشي: امكانات آموزشي 

   :منبع درس  

  SPSSآمار كتب به روز شده  �

  مقدمه  •  مقدمه  •

   كليات درس •

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

 دقيقه  10:  مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري  •

 دقيقه  10:   مدت زمان    ارزشيابي درس •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  دوازدهمجلسه 

  

 :رشته تحصيلي/ مقطع                                       بهداشت عمومي:   گروه آموزشي                                                 بهداشت:  دانشكده

  كارشناسي بهداشت عمومي

  10/09/99 :تاريخ ارائه درس   99نيمسال اول :  سال تحصيلي  

تجزيه و تحليل داده هاي كاربرد كامپيوتر در )  :  واحد(نام درس 

  بهداشتي
  10-12 :ساعت                            يكشنبه:  روز

  عملي -تئوري :نوع واحد

  
  نفر 28 :تعداد دانشجويان  

  دكتر محمدرضا زارع :مسئول درس  2 :تعداد واحد

  دكتر محمدرضا زارع :مدرس  دقيقه 90: مدت كالس

.  

  تحليل آماري : عنوان درس 

  جهت تحليل آماري داده ها SPSSبا دستورهاي كاربردي نرم افزار آشنايي دانشجويان :  هدف كلي جلسه

  

  

  : اهداف اختصاصي

  ن ويتنيآزمون م �

          مجازي :  روش آموزش 

   سامانه نويد، اساليد آموزشي: امكانات آموزشي 

   :منبع درس  

  SPSSآمار كتب به روز شده  �

  مقدمه  •  مقدمه  •

   كليات درس •

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

 دقيقه  10:  مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري  •

 دقيقه  10:   مدت زمان    ارزشيابي درس •

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  سيزدهمجلسه 
  

 :رشته تحصيلي/ مقطع                                       بهداشت عمومي:   گروه آموزشي                                                 بهداشت:  دانشكده

  كارشناسي بهداشت عمومي

  17/09/99 :تاريخ ارائه درس   99نيمسال اول :  سال تحصيلي  

تجزيه و تحليل داده هاي كاربرد كامپيوتر در )  :  واحد(نام درس 

  بهداشتي
  10-12 :ساعت                            يكشنبه:  روز

  عملي -تئوري :نوع واحد

  
  نفر 28 :تعداد دانشجويان  

  دكتر محمدرضا زارع :مسئول درس  2 :تعداد واحد

  دكتر محمدرضا زارع :مدرس  دقيقه 90: مدت كالس

.  

  تحليل آماري : عنوان درس 

  جهت تحليل آماري داده ها SPSSبا دستورهاي كاربردي نرم افزار آشنايي دانشجويان :  هدف كلي جلسه

  

  

  : اهداف اختصاصي
  آزمون من ويتني �

          مجازي :  روش آموزش 

   سامانه نويد، اساليد آموزشي: امكانات آموزشي 

   :منبع درس  

  SPSSآمار كتب به روز شده  �

  مقدمه  •  مقدمه  •

   كليات درس •

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

 دقيقه  10:  مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري  •

 دقيقه  10:   مدت زمان    ارزشيابي درس •

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  چهاردهمجلسه 

  

 :رشته تحصيلي/ مقطع                                       بهداشت عمومي:   گروه آموزشي                                                 بهداشت:  دانشكده

  كارشناسي بهداشت عمومي

  24/09/99تاريخ ارائه درس   99نيمسال اول :  سال تحصيلي  

و تحليل داده هاي كاربرد كامپيوتر در تجزيه )  :  واحد(نام درس 

  بهداشتي
  10-12 :ساعت                            يكشنبه:  روز

  عملي -تئوري :نوع واحد

  
  نفر 28 :تعداد دانشجويان  

  دكتر محمدرضا زارع :مسئول درس  2 :تعداد واحد

  دكتر محمدرضا زارع :مدرس  دقيقه 90: مدت كالس

.  

  تحليل آماري : عنوان درس 

  جهت تحليل آماري داده ها SPSSبا دستورهاي كاربردي نرم افزار آشنايي دانشجويان :  هدف كلي جلسه

  

  

  : اهداف اختصاصي

  آزمون مك نمار �

          مجازي :  روش آموزش 

   سامانه نويد، اساليد آموزشي: امكانات آموزشي 

   :منبع درس  

  SPSSآمار كتب به روز شده  �

  مقدمه  •  مقدمه  •

   كليات درس •

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

 دقيقه  10:  مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري  •

 دقيقه  10:   مدت زمان    ارزشيابي درس •

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  پانزدهمجلسه 
  

 :رشته تحصيلي/ مقطع                                       بهداشت عمومي:   گروه آموزشي                                                 بهداشت:  دانشكده

  كارشناسي بهداشت عمومي

  01/10/99تاريخ ارائه درس   99نيمسال اول :  سال تحصيلي  

و تحليل داده هاي كاربرد كامپيوتر در تجزيه )  :  واحد(نام درس 

  بهداشتي
  10-12 :ساعت                            يكشنبه:  روز

  عملي -تئوري :نوع واحد

  
  نفر 28 :تعداد دانشجويان  

  دكتر محمدرضا زارع :مسئول درس  2 :تعداد واحد

  دكتر محمدرضا زارع :مدرس  دقيقه 90: مدت كالس

.  

  تحليل آماري : عنوان درس 

  جهت تحليل آماري داده ها SPSSبا دستورهاي كاربردي نرم افزار آشنايي دانشجويان :  هدف كلي جلسه

  

  

  : اهداف اختصاصي
  و اسپيرمن تعيين ضريب همبستگي پيرسون �

          مجازي :  روش آموزش 

   سامانه نويد، اساليد آموزشي: امكانات آموزشي 

   :منبع درس  

  SPSSآمار كتب به روز شده  �

  مقدمه  •  مقدمه  •

   كليات درس •

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

 دقيقه  10:  مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري  •

 دقيقه  10:   مدت زمان    ارزشيابي درس •

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  شانزدهمجلسه 

  

 :رشته تحصيلي/ مقطع                                       بهداشت عمومي:   گروه آموزشي                                                 بهداشت:  دانشكده

  كارشناسي بهداشت عمومي

  15/10/99 :تاريخ ارائه درس   99نيمسال اول :  سال تحصيلي  

تجزيه و تحليل داده هاي كاربرد كامپيوتر در )  :  واحد(نام درس 

  بهداشتي
  10-12 :ساعت                            يكشنبه:  روز

  عملي -تئوري :نوع واحد

  
  نفر 28 :تعداد دانشجويان  

  دكتر محمدرضا زارع :مسئول درس  2 :تعداد واحد

  دكتر محمدرضا زارع :مدرس  دقيقه 90: مدت كالس

.  

  آزمون پايان ترم: عنوان درس 

 ارزيابي دانشجويان از دروس فراگرفته شده:  هدف كلي جلسه

  

  

  : اهداف اختصاصي
 ارزشيابي اصول تئوري فرا گرفته شده �

  SPSSارزشيابي اصول عملي فرا گرفته شده جهت كار با نرم افزار  �

  - :  روش آموزش 

   -: امكانات آموزشي 

   :منبع درس  

  SPSSآمار كتب به روز شده  �

  دقيقه صفر:    مدت زمان  مقدمه  •

   كليات درس •

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

 دقيقه  صفر:  مدت زمان 

 دقيقه  صفر:   مدت زمان 

 دقيقه صفر:    مدت زمان

 دقيقه صفر:  مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري  •

 دقيقه  90:   مدت زمان    ارزشيابي درس •

  

  

 

  

  


