
  1396-97نیسمال دوم سال تحصیلی -درس آمار پزشکی و روش تحقیق برنامه

  )LMSبارگذاري در (زمان   معرفی تکالیف  آموزش/نوع کالس  موضوع درس  
   8-10ساعت ، 16/2/97شنبه یک

  )1(  کالس حضوري
  

ــابی  +ارزشــیابی آغــازین+ همعارفــ ارزی
وضــعیت آگــاهی دانشــجویان، تبیــین 

درس، نحوه ارائـه درس و نـوع    اهداف
 مفهوم ارزشیابی دانشجویان،

  تحقیق و انواع آن

  گروه بندي دانشجویان   پرسش و پاسخ –سخنرانی 
ــیفی   ــق توص ــک تحقی ــه ی ــه  مطالع و ارائ

  برداشت فردي

جمعه  24حداکثر تا ساعت 
21/2/97  

  23/2/97یکشنبه 
Flipped Class )1(  

 Powerpointارائـه  پرسش و پاسـخ،   –سخنرانی   اتواع تحقیق :موضوع فعالیت
  دانشجویان گروه هاي توسط

مطالعه یک مقاله با طراحی مطالعات 
  همگروهی و ارائه برداشت فردي

جمعه  24حداکثر تا ساعت 
28/2/97  

  30/2/97یکشنبه 
Flipped Class )2(  

 Powerpointارائـه  پرسش و پاسـخ،   –سخنرانی   تحقیق انواع: موضوع فعالیت
  دانشجویان گروه هاي توسط

مطالعه یک مقاله با طراحی مطالعات مورد 
  شاهدي و ارائه برداشت فردي

جمعه  24حداکثر تا ساعت 
4/3/97  

  2/3/97چهارشنبه 
  )LMSبارگذاري تکلیف در ( 

پروپوزال  هر دانشجو می بایست پنج عنوان  فیلم هاي آموزشی مرتبط/ اسالید/ بارگذاري متن  انواع تحقیق: موضوع درس
  پیشنهاد بدهد

جمعه  24حداکثر تا ساعت 
2/3/97 

  6/3/97یکشنبه  
Flipped Class )3(  

توصـیف  ( مقدمه آمـار : موضوع فعالیت
عددي اطالعات، شاخصهاي مرکـزي و  

  )پراکندگی

 Powerpointارائـه  پرسش و پاسـخ،   –سخنرانی 
  دانشجویان گروه هاي توسط

صورت حل تمرینات فصل و ارائه شده به 
  گروهی

جمعه  24حداکثر تا ساعت 
11/3/97 

  10-8ساعت  13/3/97یکشنبه 
  )1(کالس مجازي 

  

 Powerpointارائـه  پرسش و پاسـخ،   –سخنرانی   پاالیش داده ها: موضوع درس
  دانشجویان گروه هاي توسط

حل تمرینات فصل و ارائه شده به صورت 
هر دانشجو می بایست بر اساس . گروهی

شده مقدمه و ضرورت انجام عنوان تایید 
  .تحقیق را نوشته و آپلود نماید

جمعه  24حداکثر تا ساعت 
18/3/97 

  8-10ساعت  20/3/97یکشنبه 
Flipped Class )4(  

، قضیه حـد  توزیع نرمال: موضوع درس
  مرکزي

 Powerpointارائه پرسش و پاسخ،  –سخنرانی 
  دانشجویان گروه هاي توسط

شده به صورت حل تمرینات فصل و ارائه 
  گروهی

جمعه  24حداکثر تا ساعت 
25/3/97  



  27/3/97شنبه یک
  )LMSبارگذاري تکلیف در ( 

 Powerpointارائـه  پرسش و پاسـخ،   –سخنرانی   نمونه گیري: موضوع درس
  دانشجویان گروه هاي توسط

یـک مقالـه را   ) 1: هر دانشجو می بایسـت 
. خوانده و روش نمونه گیري آنرا نقد نماید

 قســمت پروپــوزال خــود را تــا قســمت) 2
  اهداف و فرضیات تکمیل نماید 

جمعه  24حداکثر تا ساعت 
1/4/97  

  8-10 ؟؟ساعت 3/4/97یکشنبه 
  

 Powerpointارائه پرسش و پاسخ،  –سخنرانی   احتمال: موضوع درس
  دانشجویان گروه هاي توسط

حل تمرینات فصل و ارائه شده به صورت 
 گروهی

جمعه  24حداکثر تا ساعت 
8/4/97  

  8-10ساعت  10/4/97یکشنبه 
Flipped Class )5(  

 Powerpointارائه پرسش و پاسخ،  –سخنرانی   توزیع کاي اسکوار: موضوع درس
   دانشجویان گروه هاي توسط

حل تمرینات فصل و ارائه شده به صورت 
ارائه پروپوزال کامل. گروهی  

جمعه  24حداکثر تا ساعت 
15/4/97  

  17/4/97شنبه یک
  )2(کالس مجازي 

 Powerpointارائه پرسش و پاسخ،  –سخنرانی   تی تست: موضوع درس
   دانشجویان گروه هاي توسط

حل تمرینات فصل و ارائه شده به صورت 
ارسال پروپوزال به سامانه. گروهی  

جمعه  24حداکثر تا ساعت 
15/4/97  

  8-10ساعت  24/4/97یکشنبه 
Flipped Class )6(  

 Powerpointارائـه  پرسش و پاسـخ،   –سخنرانی   آزمون فرضیه: موضوع درس
  دانشجویان گروه هاي توسط

حل تمرینات فصل و ارائه شده به صورت 
  . گروهی

هماهنگی و گروه بندي 
  کارعملی: دانشجویان

  8-10ساعت  31/4/97یکشنبه 
Flipped Class )7(  

 Powerpointارائـه  پرسش و پاسـخ،   –سخنرانی   همبستگی: موضوع درس
  دانشجویان گروه هاي توسط

حل تمرینات فصل و ارائه شده به صورت 
  . گروهی

  آزمون فرضیه: موضوع درس

  8-10ساعت  7/5/97یکشنبه 
Flipped Class )8(  

  ارائه توسط گروه هاي دانشجویان  نقد متد و آمار مقاالت منتخب
  

    

  8-10ساعت  14/5/97یکشنبه 
  )2( حضوريغیر کالس 

    تحویل پروژه کار عملی به استاد  دفاع از پروپوزالها  پروپوزالها رفع اشکال: موضوع درس

  8-10ساعت  21/5/97یکشنبه 
  )3( حضوريغیر کالس 

    تحویل پروژه کار عملی به استاد  انعقاد قرارداد پژوهشی  پروپوزالها رفع اشکال: موضوع درس

  صبح 10ساعت ) حضوري(آزمون پایانی جلسه   6/6/97سه شنبه 
  326کالس  دانشکده پزشکی ، Flipped Classمحل تشکیل کالس هاي حضوري و *


