
 پیراپزشکی دانشکده

 ترمی طرح درس

 

 دکتری بهداشت محیط اول و سومدانشجویان ترم  مخاطبان:      های بهداشت محیط کاربردی در پژوهشآمار عنوان درس : 

    (گروه بهداشت محیطواحد عملی )مشترک با 1، واحد نظری 1: تعدادواحد

  10-12 ساعت  دوشنبه ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 ندارد درس و پیش نیاز:                     دکتر سوده شهسواری مدرس:

      98-99نیمسال اول تحصیلی       (یک هفته در میان)   8-10 چهارشنبهزمان ارائه درس: 

 

 هدف کلی درس :

 در پژوهش ها درک مفاهیم اساسی آمار زیستی و به کارگیری آن

 

 هداف کلی جلسات : ا

 بت به مفاهیم ذیل است.هدف کلی از ارایه این درس آشنایی و افزایش آگاهی دانشجویان نس

 spssافزار  آشنایی با نرم یه آمار ومفاهیم اول -1

 Rافزار  آشنایی با نرم -2

 میم یافتهتع خطی رگرسیون خطی و -3

 مدل اثرات آمیخته  -4

 های زمانی تحلیل سری -5

 های اصلی تحلیل مولفه -6

 آشنایی با شبکه عصبی مصنوعی -7

 های فازی در بهداشت محیط روش -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 :بتواند رود در هر جلسه از دانشجو انتظار می

 spssافزار  آشنایی با نرم یه آمار ومفاهیم اولهدف کلی جلسه اول:  .1

  اهداف اختصاصی:

 مفهوم آمار و تفاوت آمار توصیفی و آمار استنباطی را بیان کند. -1-1

 مفاهیم جامعه، جمعیت، نمونه را به روشنی بیان کند. -1-2

 ها را مشخص کند. یک مثال کاربردی انواع متغیرها و مقیاس آن در -1-3

 بتواند توصیف و بیان کند.گیری را  خطاهای اندازه  -1-4

 گیری مناسب در یک مطالعه باشد. گیری را توضیح داده و قادر به بکارگیری روش نمونه روشهای نمونه -1-5

 .دیمثال محاسبه نما کی یها را برا و آن  انیرا ب یو پراکندگ یمرکز یها شاخص میمفاه -1-6

 ها باشد. صدک و چارک را بداند و قادر به محاسبه آن فیتعر -1-7

 ها ، ویرایش  و محاسبات مقدماتی روی دادهspssطالعات در  ا نحوه ورودآشنایی با  -1-8

 Rافزار  آشنایی با نرم هدف کلی جلسه دوم: .2

 اصی:اهداف اختص

 R ها در خواندن و نوشتن داده -2-1

 R ها در عبارات شرطی و حلقه -2-2

 R توابع در -2-3

 آشنایی با رسم نمودار و اشکال گرافیکی -2-4

 رگرسیون خطی و خطی تعمیم یافته هدف کلی جلسه سوم: .3

 اهداف اختصاصی:

 آشنایی با مفهوم رگرسیون و هدف از بکارگیری آن-3-1

 ها و ارزیابی اعتبار آن ساختن مدلهای رگرسیون خطی آشنایی با-3-2

 یافته و انواع آن های خطی تعمیم آشنایی با مدل -3-3

 های رگرسیونی برای برازش مدل Rو  spssافرار  کار با نرم -3-4

 مدل  اثرات آمیخته هدف کلی جلسه چهارم: .4

 اهداف اختصاصی:

  آشنایی با مدل اثرات ثابت -4-1

 آشنایی با مدل اثرات تصادفی -4-2

 در سالمتمدل اثرات آمیخته  کاربرد  -4-3

 اثرات آمیختههای  برای برازش مدل Rو  spssافرار  کار با نرم -4-4

 

 تحلیل سری زمانی هدف کلی جلسه پنجم: .5

 اهداف اختصاصی:

 های سالمت ری زمانی در دادهکاربرد س -5-1



 آشنایی با توابع خودهمبستگی، ایستایی، میانگین متحرک و تغییرات فصلی -5-2

  مدلسازی سری زمانی -5-3

 های زمانی در تحلیل سری Rاستفاده از نرم افزار  -5-4

 

 های اصلی تحلیل مولفه هدف کلی جلسه ششم: .6

 اهداف اختصاصی:

  های چندمتغیره آشنایی با روش -6-1

 های کاهش بعد انواع روشآشنایی با  -6-2

 های اصلی درسالمت مولفهکاربرد تحلیل  -6-3

 های اصلی برای تحلیل مولفه Spssو  Rافزار  استفاده از نرم -6-4

 

 آشنایی با شبکه عصبی مصنوعی هدف کلی جلسه هفتم: .7

 اهداف اختصاصی:

 .کاوی را بداند دادهمفهوم  -7-1

 کاوی های داده انواع روشمعرفی  -7-2

 های سالمت آشنایی با شبکه عصبی  مصنوعی و کاربرد آن در داده -7-3

 شبکه عصبی مصنوعیبرای  Spssو  Rافزار  استفاده از نرم  -7-4

 
 

 یطهای فازی در بهداشت مح روش جلسه هشتم: هدف کلی .8

 اهداف اختصاصی:

 مفهوم منطق فازی -8-1

 های فازی و انواع توابع عضویت آشنایی با مجموعه -8-2

 AHPآشنایی با تکنیک فازی  -8-3

 

 منابع:

 یملک افضل نیکاظم محمد، حسنویسنده:  : یبهداشت یو شاخصها یآمار یروشها
 

Statistics for Environmental Engineers 2nd Edition, Linfield C. Brown, Paul Mac Berthouex 

 

The R Book 2nd Edition, by Michael J. Crawley  

 

Mixed Effects Models and Extensions in Ecology with R (Statistics for Biology and Health) Softcover 

reprint of hardcover 1st ed. 2009 Edition, Alain Zuur 

 

An Introduction to Applied Multivariate Analysis with R (Use R!) 2011th Edition, Brian Everitt 

 

 

 روش تدریس:

 سخنرانی، ارایه مثال، بحث و کارگروهی 

 

 وسایل آموزشی :

 تخته و ماژیک، ویدیو پروژکتور و رایانه



 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ سهم از نمره کل روش آزمون

 8-10 بار 2در طی ترم و حداقل  درصد 25 حل تمرین  داخل کالس کوئیز

 درصد 20 امتحان کتبی از مباحث تدریس شده ترمون میان آزم
اولین جلسه با مشارکت 

 گردد. دانشجویان تعیین می
10-8 

 - 98بهمن  درصد 50 امتحان کتبی از کل دوره آزمون پایان ترم

 حضور فعال در کالس
حضور در کالس و شرکت در 

 مباحث گروهی
 - در طی ترم درصد 5

 

 س و انتظارات از دانشجو:مقررات کال

 حضور به موقع در کالس

 قوانین آموزشیرعایت 

 های مناسب در کالس داشتن تمرکز ذهنی و طرح پرسش

 

 نام و امضای مدیر گروه:                                         سوده شهسواری  نام و امضای مدرس:  

 
 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول 

 

 

 

 

 تاریخ ارسال:                                                                              01/07/98ل:       تاریخ تحوی

 

 



       های بهداشت محیط کاربردی در پژوهشآمار  جدول زمانبندی درس

 یک هفته در میان،  8-10ساعت  چهارشنبه روز و ساعت جلسه :                                    

سه
جل

 

 درسم موضوع هر جلسه تاریخ

1 10/07/98 

شامل تعریف آمار، ) spssافزار  آشنایی با نرم یه آمار ومفاهیم اول

، گیری و خطای اندازه گیری های نمونه جامعه، جمعیت، نمونه، روش

ا، ترسیم ه های تمایل مرکزی و پراکندگی، چندک ارائه شاخص

 (نمودار و محاسبه فراوانی و درصد

دکتر سوده 

 شهسواری

2 24/07/98 

 R ها در خواندن و نوشتن داده) Rافزار  آشنایی با نرم

آشنایی با رسم نمودار ،R توابع در، R ها در عبارات شرطی و حلقه

 (و اشکال گرافیکی

دکتر سوده 

 شهسواری

3 08/08/98 

آشنایی با مفهوم ) رگرسیون خطی و خطی تعمیم یافته

ساختن مدلهای  شنایی باآ، رگرسیون و هدف از بکارگیری آن

های  آشنایی با مدل، ها و ارزیابی اعتبار آن رگرسیون خطی

برای  Rو  spssافرار  کار با نرم، یافته و انواع آن خطی تعمیم

 (های رگرسیونی برازش مدل

دکتر سوده 

 شهسواری

4 22/08/98 

آشنایی با مدل ، آشنایی با مدل اثرات ثابت) مدل اثرات آمیخته

کار ، در سالمتمدل اثرات آمیخته  کاربرد ، اثرات تصادفی

 (اثرات آمیختههای  برای برازش مدل Rو  spssافرار  با نرم

دکتر سوده 

 شهسواری

5 06/09/98 

، های سالمت ری زمانی در دادهکاربرد س) تحلیل سری زمانی

آشنایی با توابع خودهمبستگی، ایستایی، میانگین متحرک و تغییرات 

در تحلیل  Rاستفاده از نرم افزار ،  مدلسازی سری زمانی، فصلی

 (های زمانی سری

دکتر سوده 

 ریشهسوا

6 20/09/98 

،  های چندمتغیره آشنایی با روش) های اصلی تحلیل مولفه

های  مولفهکاربرد تحلیل ، های کاهش بعد انواع روشآشنایی با 

برای تحلیل  Spssو  Rافزار  استفاده از نرم، اصلی درسالمت

 (های اصلی مولفه

دکتر سوده 

 شهسواری

7 04/10/98 

، کاوی را بداند دادهمفهوم ) آشنایی با شبکه عصبی مصنوعی

آشنایی با شبکه عصبی  ، کاوی های داده انواع روشمعرفی 

افزار  استفاده از نرم، های سالمت مصنوعی و کاربرد آن در داده

R  وSpss  شبکه عصبی مصنوعیبرای) 

دکتر سوده 

 شهسواری

8 18/10/98 

آشنایی با ، مفهوم منطق فازی) های فازی در بهداشت محیط روش

آشنایی با تکنیک فازی ، های فازی و انواع توابع عضویت مجموعه

AHP) 

دکتر سوده 

 شهسواری

 


