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 بهداشت دانشکده

 قالب نگارش طرح درس ترمی

 مارزیستیآارشد دانشجویان کارشناسی  مخاطبان:     2روشهای آمارزیستیعنوان درس :      

 صبح 22-22 دوشنبه ساعت پاسخگویی به سوالات فراگیر:       نظری  3واحد:  تعداد

 الماسیافشین دکتر  مدرس:              8-22 شنبه زمان ارائه درس:   

 2روشهای آمار زیستی درس و پیش نیاز:

 

 هدف کلی درس :

دانش و مهارت در زمینه  هدف از این درس فراهم آوردن فرصت یادگیری به منظور کسـب

 , STATAروشهای مقدماتی آنالیز واریانس و کاربرد آن با استفاده از نرم افزارهای آماری نظیر 

 R,… بط در تحلیل داده های علوم بهداشتی و علوم پزشکی و توانایی تفسیر خروجی های مرت

 .است

 

 اهداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(

 ، مساله داده های گمشده و نحوه برخورد با آنها ای مشاهده و آزمایشی مطالعات مرور .2

 برآورد،   ANOVAجدول  مدل، برازش ، مدل معرفی: شامل عاملی تک مطالعات .2

 ,R هایخروجی در  نرم افزار لیارائه مثال، استخراج و تحل رضیهف آزمون و پارامترها

STATA 
  ،فرونی توکی،شفه،بن چندگانه های مقایسه :شامل عامل سطح های میانگین حلیلت .3

 R, STATA هایخروجی در  نرم افزار لیارائه مثال، استخراج و تحل

 ، برازش مدل، جدولمطالعات دو عاملی با اندازه های نمونه برابر شامل: معرفی مدل  .4

ANOVA ، خروجی در   لیارائه مثال، استخراج و تحلبرآورد پارامترها و آزمون فرضیه

 R, STATA هاینرم افزار

شاخص های تشخیص و علاج در آنالیز واریانس شامل: تحلیل باقیمانده ها، آزمو نهای  .5

 فروضات مدلبودن واریانس خطا، تبدیلات روی متغیر پاسخ، اثرات انحراف از م ثابت

 R, STATA هایخروجی در  نرم افزار لی، ارائه مثال، استخراج و تحل           

،   ANOVA ، جدولمدل برازش ، مدل معرفی : شامل شده تصادفی های بلوك طرح .6

های خروجی در  نرم افزار لیبرآورد پارامترها و آزمون فرضیه ، ارائه مثال، استخراج و تحل
 R, STATA 

جدول  و عاملی با اندازه های نمونه نابرابر شامل: معرفی مدل ، برازش مدل،مطالعات د  .7

ANOVA  خروجی  لی، برآورد پارامترها و آزمون فرضیه ، ارائه مثال، استخراج و تحل

 R, STATA هایدر  نرم افزار
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 ترم میان امتحان .8

 جدول مدل، برازش ، مدل معرفی :شامل برابر نمونه های اندازه با عاملی چند مطالعات .9

ANOVA  خروجی  لی، برآورد پارامترها و آزمون فرضیه ، ارائه مثال، استخراج و تحل

 R, STATA یدر  نرم افزارها

 جدول مدل، برازش ، مدل معرفی :شامل نابرابر نمونه های اندازه با عاملی چند مطالعات  .21

ANOVA  خروجی  لیتحل ، برآورد پارامترها و آزمون فرضیه ، ارائه مثال، استخراج و

  R, STATA یدر  نرم افزارها

 جدول مدل، برازش ، مدل معرفی :شامل :شامل آمیخته و تصادفی اثرات های مدل  .22

ANOVA  خروجی  لی، برآورد پارامترها و آزمون فرضیه ، ارائه مثال، استخراج و تحل

  R, STATA یدر  نرم افزارها

،   ANOVA جدول مدل، برازش ، دلم معرفی :شامل متعادل عاملی دو ای لانه طرح  .22

 یخروجی در  نرم افزارها لیبرآورد پارامترها و آزمون فرضیه ، ارائه مثال، استخراج و تحل
R, STATA  

،   ANOVA جدول مدل، برازش ، مدل معرفی :شامل نامتعادل عاملی دو ای لانه طرح .23

 یخروجی در  نرم افزارها لیبرآورد پارامترها و آزمون فرضیه ، ارائه مثال، استخراج و تحل
R, STATA  

  ANOVA جدول طرح اندازه های مکرر تک عاملی شامل: معرفی مدل ، برازش مدل، .24

خروجی در  نرم  لی، برآورد پارامترها و آزمون فرضیه ، ارائه مثال، استخراج و تحل

  R, STATA یافزارها

،   ANOVA جدول ،مدل برازش ، مدل معرفی :شامل عاملی مکرردو های اندازه طرح .25

 یخروجی در نرم افزارها لیبرآورد پارامترها و آزمون فرضیه ، ارائه مثال، استخراج و تحل
R, STATA  

 اثرات درباره اثرات،عامل،استنباط برآورد ، مدل معرفی شامل عاملی دو فاکتوریل طرح .26

  R, STATA یخروجی در  نرم افزارها لیاستخراج و تحل مثال ارائه عامل،

 اثرات،عامل،استنباط برآورد ، مدل معرفی شامل تکرار بدون عاملی دو فاکتوریل رحط   .27

 ,R یخروجی در نرم افزارها لیارائه مثال، استخراج و تحل عامل، اثرات باره در

STATA  

 

 

 

 هدف کلی جلسه اول:

 گمشده و نحوه برخورد با آنها یمرور مطالعات آزمایشی و مشاهده ای، مساله داده ها

 داف ویژه جلسه اول:اه 

 مرور مطالب مرتبط از مقطع کارشناسی -2
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 آشنایی با رویکردهای مختلف در آنالیز واریانس -2

 آشنایی با انواع گمشدگی در داده ها -3

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 در قالب مثال و بصورت شفاهی و عملی موضوعات مورد بحث را توضیح و تبیین نماید. .2

 

 :دومهدف کلی جلسه 

، برآورد پارامترها و   ANOVAعات تک عاملی شامل :معرفی مدل ، برازش مدل، جدول مطال

   خروجی در  نرم افزار لیآزمون فرضیه ، ارائه مثال، استخراج و تحل

   R, STATA 
 :دوماهداف ویژه جلسه 

 آشنایی عملی با مبانی تئوری مدل  .2

 آشنایی عملی با پیش فرضهای مدل .2

 ده ها در نرم افزارهای آماریآشنایی با نحوه ورود دا .3

 تحلیل یافته هاو  آشنایی با نحوه استخراج خروجی .4

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

در قالب یک مثال به تعریف مفاهیم تدریس شده پرداخته و بطور عملی به تحلیل و  -2

 تفسیر داده ها و اطلاعات مرتبط بپردازد.

 

 :سومهدف کلی جلسه 

امل شامل: مقایسه های چندگانه توکی،شفه،بن فرونی،  ارائه مثال، حلیل میانگین های سطح عت

   R, STATA یخروجی در  نرم افزارها لیاستخراج و تحل

  :سوماهداف ویژه جلسه 

  وضوعآشنایی عملی با مبانی تئوری م .2

 با پیش فرضهای آماری مربوطهآشنایی عملی  .2

 آشنایی با نحوه ورود داده ها در نرم افزارهای آماری .3

 آشنایی با نحوه استخراج خروجی و تحلیل یافته ها .4

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

در قالب یک مثال به تعریف مفاهیم تدریس شده پرداخته و بطور عملی به تحلیل و -2

 تفسیر داده ها و اطلاعات مرتبط بپردازد.

 

 :چهارمهدف کلی جلسه 
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: معرفی مدل ، برازش مدل، جدول مطالعات دو عاملی با اندازه های نمونه برابر شامل

ANOVAخروجی در  نرم  لیبرآورد پارامترها و آزمون فرضیه ، ارائه مثال، استخراج و تحل

    R, STATA یافزارها

  :چهارماهداف ویژه جلسه 

 موضوع  یتئور یبا مبان یعمل ییآشنا .2

 مربوطه یآمار یفرضها شیبا پ یعمل ییآشنا .2

 یآمار یداده ها در نرم افزارها با نحوه ورود ییآشنا .3

 ها افتهی لیو تحل یبا نحوه استخراج خروج ییآشنا .4

 

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 ریو تفس لیبه تحل یشده پرداخته و بطور عمل سیتدر میمفاه فیمثال به تعر کیدر قالب -2

 داده ها و اطلاعات مرتبط بپردازد.

 

 :پنجمهدف کلی جلسه 

و علاج در آنالیز واریانس شامل: تحلیل باقیمانده ها، آزمو نهای ثابت بودن  شاخص های تشخیص

، ارائه مثال، استخراج و لاسخ، اثرات انحراف از مفروضات مدواریانس خطا، تبدیلات روی متغیر پ

 R, STATA یخروجی در  نرم افزارها لیتحل

  :پنجماهداف ویژه جلسه 

  موضوع یتئور یبا مبان یعمل ییآشنا .2

 مربوطه یآمار یفرضها شیبا پ یعمل ییآشنا .2

 یآمار یبا نحوه ورود داده ها در نرم افزارها ییآشنا .3

 ها افتهی لیو تحل یبا نحوه استخراج خروج ییآشنا .4

 

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 ریو تفس لیبه تحل یشده پرداخته و بطور عمل سیتدر میمفاه فیمثال به تعر کیدر قالب -2

 اده ها و اطلاعات مرتبط بپردازد.د

 :ششمهدف کلی جلسه 

، برآورد   ANOVAرح بلوك های تصادفی شده شامل : معرفی مدل ، برازش مدل، جدول ط

 ,R  یخروجی در  نرم افزارها لیپارامترها و آزمون فرضیه ، ارائه مثال، استخراج و تحل

STATA   
 

  :ششماهداف ویژه جلسه 

 موضوع  یتئور یبانبا م یعمل ییآشنا .2
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 مربوطه یآمار یفرضها شیبا پ یعمل ییآشنا .2

 یآمار یبا نحوه ورود داده ها در نرم افزارها ییآشنا .3

 ها افتهی لیو تحل یبا نحوه استخراج خروج ییآشنا .4

 

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 ریو تفس لیتحل به یشده پرداخته و بطور عمل سیتدر میمفاه فیمثال به تعر کیدر قالب -2

 داده ها و اطلاعات مرتبط بپردازد.

 

 :هفتمهدف کلی جلسه 

مطالعات دو عاملی با اندازه های نمونه نابرابر شامل: معرفی مدل ، برازش مدل، جدول 

ANOVA  خروجی در  نرم  لی، برآورد پارامترها و آزمون فرضیه ، ارائه مثال، استخراج و تحل

  R, STATA یافزارها

 

  :هفتمویژه جلسه  اهداف

 موضوع  یتئور یبا مبان یعمل ییآشنا .2

 مربوطه یآمار یفرضها شیبا پ یعمل ییآشنا .2

 یآمار یبا نحوه ورود داده ها در نرم افزارها ییآشنا .3

 ها افتهی لیو تحل یبا نحوه استخراج خروج ییآشنا .4

 

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 ریو تفس لیبه تحل یشده پرداخته و بطور عمل سیتدر میاهمف فیمثال به تعر کیدر قالب -2

 داده ها و اطلاعات مرتبط بپردازد.

 

 :هشتمهدف کلی جلسه 

  امتحان میان ترم .8

 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 حل سوالات بصورت کتبی -2

  حل سوالات با بکارگیری نرم افزار -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

-یری دانشجویان در حیطه های شناختی، عاطفی و روانیضمن اطلاع مدرس از روند یادگ-

 حرکتی، دانشجویان نیز به خود ارزیابی دست یابند.

 

 :نهمهدف کلی جلسه 



 

6 

 

 جدولمدل،  برازش ، مدل معرفی :شامل برابر نمونه های اندازه با عاملی چند مطالعات

ANOVA   خروجی در  نرم  لیتحل، برآورد پارامترها و آزمون فرضیه ، ارائه مثال، استخراج و

 R, STATA یافزارها

  :نهماهداف ویژه جلسه 

 موضوع  یتئور یبا مبان یعمل ییآشنا

 مربوطه یآمار یفرضها شیبا پ یعمل ییآشنا

 یآمار یبا نحوه ورود داده ها در نرم افزارها ییآشنا

 ها افتهی لیو تحل یبا نحوه استخراج خروج ییآشنا

 

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 ریو تفس لیبه تحل یشده پرداخته و بطور عمل سیتدر میمفاه فیمثال به تعر کیدر قالب -2

 داده ها و اطلاعات مرتبط بپردازد.

 

 :دهمهدف کلی جلسه 

 جدولمدل،  برازش ، مدل معرفی :شامل نابرابر نمونه های اندازه با عاملی چند مطالعات

ANOVA   ، خروجی در  نرم  لیارائه مثال، استخراج و تحل، برآورد پارامترها و آزمون فرضیه

 R, STATA یافزارها

  :دهماهداف ویژه جلسه 

 موضوع  یتئور یبا مبان یعمل ییآشنا .2

 مربوطه یآمار یفرضها شیبا پ یعمل ییآشنا .2

 یآمار یبا نحوه ورود داده ها در نرم افزارها ییآشنا .3

 ها فتهای لیو تحل یبا نحوه استخراج خروج ییآشنا .4

 

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 ریو تفس لیبه تحل یشده پرداخته و بطور عمل سیتدر میمفاه فیمثال به تعر کیدر قالب -2

 داده ها و اطلاعات مرتبط بپردازد.

 

 :یازدهمهدف کلی جلسه 

 ANOVA جدولمدل،  برازش ، مدل معرفی :شامل :شامل آمیخته و تصادفی اثرات های مدل

 ,R یخروجی در  نرم افزارها لی، برآورد پارامترها و آزمون فرضیه ، ارائه مثال، استخراج و تحل 

STATA   
  :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 موضوع  یتئور یبا مبان یعمل ییآشنا .2
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 مربوطه یآمار یفرضها شیبا پ یعمل ییآشنا .2

 یآمار یبا نحوه ورود داده ها در نرم افزارها ییآشنا .3

 ها افتهی لیو تحل یبا نحوه استخراج خروج ییآشنا .4

 

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 ریو تفس لیبه تحل یشده پرداخته و بطور عمل سیتدر میمفاه فیمثال به تعر کیدر قالب -2

 داده ها و اطلاعات مرتبط بپردازد.

 

 :دوازدهمهدف کلی جلسه 

، برآورد   ANOVA، برازش مدل، جدول طرح لانه ای دو عاملی متعادل شامل: معرفی مدل 

  R, STATA یخروجی در  نرم افزارها لیپارامترها و آزمون فرضیه ، ارائه مثال، استخراج و تحل

 

  :دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 موضوع  یتئور یبا مبان یعمل ییآشنا .2

 مربوطه یآمار یفرضها شیبا پ یعمل ییآشنا .2

 یآمار یا در نرم افزارهابا نحوه ورود داده ه ییآشنا .3

 ها افتهی لیو تحل یبا نحوه استخراج خروج ییآشنا .4

 

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 ریو تفس لیبه تحل یشده پرداخته و بطور عمل سیتدر میمفاه فیمثال به تعر کیدر قالب -2

 داده ها و اطلاعات مرتبط بپردازد.

 

 :سیزدهمهدف کلی جلسه 

، برآورد   ANOVA جدولمدل،  برازش ، مدل معرفی :شامل نامتعادل یعامل دو ای لانه طرح

 R, STATA یخروجی در  نرم افزارها لیپارامترها و آزمون فرضیه ، ارائه مثال، استخراج و تحل

  

  :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 موضوع  یتئور یبا مبان یعمل ییآشنا

 مربوطه یآمار یفرضها شیبا پ یعمل ییآشنا

 یآمار ینحوه ورود داده ها در نرم افزارها با ییآشنا

 ها افتهی لیو تحل یبا نحوه استخراج خروج ییآشنا

 

 دانشجو قادر باشد: انیپا در



 

8 

 

 ریو تفس لیبه تحل یشده پرداخته و بطور عمل سیتدر میمفاه فیمثال به تعر کیدر قالب -2

 داده ها و اطلاعات مرتبط بپردازد.

 

 :چهاردهمهدف کلی جلسه 

  ANOVAطرح اندازه های مکرر تک عاملی شامل: معرفی مدل ، برازش مدل، جدول  .24

 ,R یخروجی در  نرم افزارها لی، برآورد پارامترها و آزمون فرضیه ، ارائه مثال، استخراج و تحل

STATA. 
  :چهاردهماهداف ویژه جلسه 

 موضوع  یتئور یبا مبان یعمل ییآشنا .2

 مربوطه یآمار یفرضها شیبا پ یعمل ییآشنا .2

 یآمار یبا نحوه ورود داده ها در نرم افزارها ییآشنا .3

 ها افتهی لیو تحل یبا نحوه استخراج خروج ییآشنا .4

 

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 ریو تفس لیبه تحل یشده پرداخته و بطور عمل سیتدر میمفاه فیمثال به تعر کیدر قالب -2

 د.داده ها و اطلاعات مرتبط بپرداز

 

 :پانزدهمهدف کلی جلسه 

،   ANOVAطرح اندازه های مکرردو عاملی شامل: معرفی مدل ، برازش مدل، جدول  .25

 ,R یخروجی در نرم افزارها لیبرآورد پارامترها و آزمون فرضیه ، ارائه مثال، استخراج و تحل

STATA   
  :پانزدهم اهداف ویژه جلسه

 موضوع  یتئور یبا مبان یعمل ییآشنا

 مربوطه یآمار یفرضها شیبا پ یعمل ییشناآ

 یآمار یبا نحوه ورود داده ها در نرم افزارها ییآشنا

 ها افتهی لیو تحل یبا نحوه استخراج خروج ییآشنا

 

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 ریو تفس لیبه تحل یشده پرداخته و بطور عمل سیتدر میمفاه فیمثال به تعر کیدر قالب -2

 اعات مرتبط بپردازد.داده ها و اطل

 

 :شانزدهمهدف کلی جلسه 

طرح فاکتوریل دو عاملی شامل معرفی مدل ، برآورد اثرات،عامل،استنباط درباره اثرات  .26
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   R, STATA یخروجی در  نرم افزارها لیعامل، ارائه مثال استخراج و تحل

  :شانزدهماهداف ویژه جلسه 

 موضوع  یتئور یبا مبان یعمل ییآشنا .2

 مربوطه یآمار یفرضها شیبا پ یعمل ییآشنا .2

 یآمار یبا نحوه ورود داده ها در نرم افزارها ییآشنا .3

 ها افتهی لیو تحل یبا نحوه استخراج خروج ییآشنا .4

 

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 ریو تفس لیبه تحل یشده پرداخته و بطور عمل سیتدر میمفاه فیمثال به تعر کیدر قالب -2

 ها و اطلاعات مرتبط بپردازد. داده

 

 :هفدهمهدف کلی جلسه 

طرح فاکتوریل دو عاملی بدون تکرار شامل معرفی مدل ، برآورد اثرات،عامل،استنباط در باره 

   R, STATA یخروجی در نرم افزارها لیاثرات عامل، ارائه مثال، استخراج و تحل

 

  :هفدهماهداف ویژه جلسه 

 موضوع  یتئور یبا مبان یعمل ییآشنا .2

 مربوطه یآمار یفرضها شیبا پ یعمل ییآشنا .2

 یآمار یبا نحوه ورود داده ها در نرم افزارها ییآشنا .3

 ها افتهی لیو تحل یبا نحوه استخراج خروج ییآشنا .4

 

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 ریو تفس لیبه تحل یشده پرداخته و بطور عمل سیتدر میمفاه فیمثال به تعر کیدر قالب -2

 داده ها و اطلاعات مرتبط بپردازد.

 

 منابع:

1‐ Mickey,R.M., Dunn,O.J and Clark. Applied statistcs … Theird 

Ed. 4002 

4‐ Kutner, M.H and Neter . Applied Linear statistical Models fifth 

Ed.4002 

3‐ Armitage,P and Berry, G, et al. Statistical Methods in Medical 

Research; Fourth Ed. 4001. 
 .آخرین چاپ .محمد ك، ملک افضلی ح، روشهای آماری و شاخص هـای بهداشـتی -4
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 2368.انتشارات امیرکبیر  .دانیل وو. اصول و روشهای آمار زیستی. ترجمه دکتر سید محمدتقی آیت الهی  -5

 .آخرین چاپ
 

 روش تدریس:
 ، پرسش و پاسخسخنرانی، نمایش اسلاید، حل تمرین

 وسایل آموزشی :
 کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت بورد و ماژیک

 

 سنجش و ارزشیابی

سهم از نمره کل)بر  روش آزمون

 حسب درصد(

 ساعت تاریخ

آزمون میان 

 ترم

-تشریحی

 عملی

 - م درسهشتجلسه  25

حل تمرینات 

و تکالیف 

و ارائه  کلاسی

 کلاسی

ارزیابی مستمر در  21 تشریحی

ارائه  –دوره  طی

 کلاسی

- 

آزمون پایان 

 ترم

 - - 55 تشریحی

حضور فعال 

 در کلاس

- 21 - - 

 

 مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو:
 موقع سر کلاسحضور مرتب و به  -2

 عدم استفاده از موبایل در کلاس)خاموش نمودن آن( -2

 مشارکت فعال در مباحث درسی -3

 تهیه و ارائه پروژه -4

 
 دانشکده: EDOنام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول         نام و امضای مدرس:

 دکتر هیوا حسینی                                           دکتر افشین الماسیدکتر افشین الماسی           

 

 تاریخ ارسال :           تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                        
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 (4) زیستیآمار  : روشهایجدول زمانبندی درس

 8-22شنبه  روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

2 
24/6/97 

 

گمشده  یمرور مطالعات آزمایشی و مشاهده ای، مساله داده ها

 و نحوه برخورد با آنها 
 

 دکتر الماسی

2 
32/6/97 

 

لی شامل :معرفی مدل ، برازش مدل، جدول مطالعات تک عام

ANOVA   ،برآورد پارامترها و آزمون فرضیه ارائه مثال ،

 R, STATA یخروجی در  نرم افزارها لیاستخراج و تحل

 دکتر الماسی

3 
7/7/97 

 

تحلیل میانگین های سطح عامل شامل: مقایسه های چندگانه 

خروجی در   لیلتوکی،شفه،بن فرونی،  ارائه مثال، استخراج و تح

 R, STATA ینرم افزارها

 دکتر الماسی

4 
24/7/97 

 

مطالعات دو عاملی با اندازه های نمونه برابر شامل: معرفی مدل 

برآورد پارامترها و آزمون ANOVA، برازش مدل، جدول 

 یخروجی در  نرم افزارها لیفرضیه ، ارائه مثال، استخراج و تحل
R, STATA 

 دکتر الماسی

5 
22/7/97 

 

شاخص های تشخیص و علاج در آنالیز واریانس شامل: تحلیل 

باقیمانده ها، آزمو نهای ثابت بودن واریانس خطا، تبدیلات روی 

 متغیر پاسخ، اثرات انحراف از مفروضات مدل

خروجی در  نرم  لی، ارائه مثال، استخراج و تحل           

 R, STATA یافزارها
 

 دکتر الماسی

6 
28/7/97 

 

بلوك های تصادفی شده شامل : معرفی مدل ، برازش طرح 

، برآورد پارامترها و آزمون فرضیه ،   ANOVAمدل، جدول 

 ,R  یخروجی در  نرم افزارها لیارائه مثال، استخراج و تحل

STATA 

 دکتر الماسی

7 
58/97 

 

مطالعات دو عاملی با اندازه های نمونه نابرابر شامل: معرفی مدل 

، برآورد پارامترها و آزمون   ANOVAول ، برازش مدل، جد

 یخروجی در  نرم افزارها لیفرضیه ، ارائه مثال، استخراج و تحل
R, STATA 

 دکتر الماسی

8 
22/8/97 

 
 دکتر الماسی امتحان میان ترم

9 
29/8/97 

 

مطالعات چند عاملی با اندازه های نمونه برابر شامل: معرفی 

برآورد پارامترها و ،   ANOVAمدل ، برازش مدل، جدول 

خروجی در  نرم  لیآزمون فرضیه ، ارائه مثال، استخراج و تحل

 R, STATA یافزارها

 دکتر الماسی

21 
26/8/97 

 

مطالعات چند عاملی با اندازه های نمونه نابرابر شامل: معرفی 

، برآورد پارامترها و   ANOVAمدل ، برازش مدل، جدول 
 دکتر الماسی
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خروجی در  نرم  لیراج و تحلآزمون فرضیه ، ارائه مثال، استخ

 R, STATA یافزارها

22 
3/9/97 

 

مدل های اثرات تصادفی و آمیخته شامل: شامل: معرفی مدل ، 

، برآورد پارامترها و آزمون   ANOVAبرازش مدل، جدول 

 یخروجی در  نرم افزارها لیفرضیه ، ارائه مثال، استخراج و تحل
R, STATA 

 دکتر الماسی

22 
21/9/97 

 

طرح لانه ای دو عاملی متعادل شامل: معرفی مدل ، برازش 

، برآورد پارامترها و آزمون فرضیه ،   ANOVAمدل، جدول 

 ,R یخروجی در  نرم افزارها لیارائه مثال، استخراج و تحل

STATA 

 دکتر الماسی

23 
27/9/76 

 

طرح لانه ای دو عاملی نامتعادل شامل: معرفی مدل ، برازش 

، برآورد پارامترها و آزمون فرضیه ،   ANOVAجدول  مدل،

 ,R یخروجی در  نرم افزارها لیارائه مثال، استخراج و تحل

STATA 

 دکتر الماسی

24 
24/9/97 

 

طرح اندازه های مکرر تک عاملی شامل: معرفی مدل ، برازش 

، برآورد پارامترها و آزمون فرضیه ،   ANOVAمدل، جدول 

 ,R یخروجی در  نرم افزارها لیج و تحلارائه مثال، استخرا

STATA 

 دکتر الماسی

25 
 

2/21/97 

طرح اندازه های مکرردو عاملی شامل: معرفی مدل ، برازش 

، برآورد پارامترها و آزمون فرضیه ،   ANOVAمدل، جدول 

 ,R یخروجی در نرم افزارها لیارائه مثال، استخراج و تحل

STATA 

 دکتر الماسی

26 
8/21/97 

 

رح فاکتوریل دو عاملی شامل معرفی مدل ، برآورد ط

اثرات،عامل،استنباط درباره اثرات عامل، ارائه مثال استخراج و 

 R, STATA یخروجی در  نرم افزارها لیتحل

 دکتر الماسی

27 
25/21/97 

 

طرح فاکتوریل دو عاملی بدون تکرار شامل معرفی مدل ، برآورد 

ت عامل، ارائه مثال، استخراج و اثرات،عامل،استنباط در باره اثرا

 R, STATA یخروجی در نرم افزارها لیتحل

 دکتر الماسی

 

 
  


