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 :مقدمه-

 با دانشجويان آشنايي لزوم نيز و بهداشتي هاي ريزي برنامه امر در پژوهش و تحقيق اهميت به توجه با

 . گردند آشنا آماري هاي روش با بايد ارشد كارشناسي دانشجويان كليه ها، داده آماري تحليل فرايند

 تحقيقاتي هاي وطرح مهنا پايان نتايج وتحليل درتجزيه تواند مي زيستي آمار هاي روش از اصولي و صحيح استفاده

 .كاررود به بهداشتي علوم درحوزه

****************************************** 

 : کلی هدف-٣

 )توصيفي آمار ( آماري ي ها داده كردن خالصه و بندي دسته با دانشجويان آشنايي

 پرستاري قيقاتتح در كه فرضيه آزمون و برآورد مانند تحليلي آمار هاي روش با دانشجويان آشنايي

 . رود مي كار به

 ويژه اهداف-۴

 :بايد درس اين گذراندن از پس دانشجو

 مستقل جامعه دو ميانگين مقايسه آزمون 1-

 وابسته جامعه دو ميانگين مقايسه آزمون 2-

 جامعه دو در نسبت مقايسه و ثابت عدد با جامعه يك نسبت مقايسه آزمون 3-

 آن جزئيات و واريانس تحليل 4-

 (تصادفي كامال بلوكهاي) تكرار بدون صفت دو به نسبت بندي گروه 5-



 (فاكتوريل آزمايشات ) تكرار صفت دو به نسبت بندي گروه 6-

 ورگرسيون همبستگي آناليز 7-

 صفت دو بين بستگي مفهوم 8-

 خطي رگرسيون 9-

 دو كاي آزمون 10-

 نظري توزيع با نمونه تطابق آزمون 11-

 توافقي جداول در صفت دو بودن مستقل آزمون 12-

 فيشر دقيق آزمون 13-

 دهد انجام را آنها وكاربرد ناپارامتري آزمونهاي 14-

***************************************** 

 آموزش استراتژی-۵

 مطالب زمينه در خود سواالت دانشجويان درس پايان در و شود مي ارائه عملي- سخنراني صورت به درس اين مطالب

با توجه به نيازدانشجويان به تحليل اوليه داده ها در پايان  شود مي داده پاسخ آنها سواالت به و كنند مي بيان را يدرس

در نظر گرفته شده  است و از دانشجويان خواسته مي شود همزمان بر روي  SPSSنامه آشنايي همزمان با نرم افزار 

 ل بپردازند.اطالعات حاصل از مطالعات گذشته به تجزيه و تحلي

**************************************** 

 :بصری و سمعی وسايل-۶

 برد وايت و ماژيك از استفاده 1-

 اورهد از استفاده 2-

 SPSSاستفاده از نرم افزار  -3
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