
 

 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 2ترم -ارشد آمارزیستیدانشجویان  مخاطبان:                                     چندمتغیره کاربردیتحلیل عنوان درس :       

دانشکده  8تا  10ساعت  هاشنبه ر:ساعت پاسخگویی به سواالت فراگی                       نظری واحد 3تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(         

 بهداشت

 دکتر شایان مصطفایی مدرس:          11-11ها ساعت شنبهیکزمان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(   

 درس و پیش نیاز:

 

 هدف کلی درس :

 و زیستیو کاربرد آن در تحقیقات بهداشتی  عاملی و غیره بندی و تحلیل، خوشهبندیو کالس های تحلیل ممیزیروشآشنایی و تسلط دانشجویان بر انواع 

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 ها در تحلیل چندمتغیرهکاربرد جبر ماتریس -1

 بندیانواع اندازه فاصله و کاربرد هر یک از آنها در تحلیل خوشه -2

 افزار  های آماری مورد نیاز در نرمو بسته Rمقدمات نرم افزار   -3

  بندی و انواع آنخوشه -1

 بندی و انواع آن خوشهاجرای  -5

 های بهینهبندی و شناسایی تعداد خوشهاعتبارسنجی در خوشه  -1

 Rبندی و اجرا در نرم افزار تحلیل کالس -7

 تحلیل همبستگی کانونی -8

 در نرم افزار تحلیل همبستگی کانونیاجرای  -9

 های اصلیتحلیل مولفه -10

 در نرم افزار  های اصلیتحلیل مولفهاجرای  -11

 در نرم افزار تحلیل عاملیآشنایی و اجرای  -12

 در نرم افزار تحلیل مسیرآشنایی و اجرای  -13

 در نرم افزار معادالت ساختاریآشنایی و اجرای  -11

 ی کاربردیاجرای پروژه -15

 ی کاربردیاجرای پروژه -11

 

 منابع:

1. ALVIN C. RENCHER. Multivariate statistical methods.Wiley 2ed. 

2. Kassambara A. Practical guide to cluster analysis in R: Unsupervised machine learning. STHDA; 2017 

Aug 23. 

3. Kassambara A. Practical guide to principal component methods in R: PCA, M (CA), FAMD, MFA, 

HCPC, factoextra. STHDA; 2017 Aug 23. 
 

 روش تدریس:

 شودانجام می R با نرم افزار اکثر جلسات بصورت سخنرانی، پرسش و پاسخ و کار

 وسایل آموزشی :

 پاورپوینت-کامپیوتر -وایت برد

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

 //////////////////////// /////////////////////////// درصد( 01)  2 شفاهی کوئیز

   درصد( 01)  6 کتبی ترم آزمون میان 

   درصد( 01)  01 کتبی آزمون پایان ترم

   درصد( 01)  2  حضور فعال در کالس

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 

 حضور مرتب و  به موقع

 رعایت نظم فردی و گروهی

 مشارکت فعال در مباحث درسی



                                                                              دکتر افشین الماسینام و امضای مدیر گروه:                           دکتر شایان مصطفاییرس:     نام و امضای مد

 دکتر رویا صفری دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

                                99       بهمن ماه 18 تاریخ ارسال:                                        99       بهمن ماه 18تاریخ تحویل:      

 تاریخ ارسال :

 

 های طولی: تحلیل دادهجدول زمانبندی درس

 11-11ها ساعت شنبهیک روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

0  
 

 دکتر مصطفایی ها در تحلیل چندمتغیرهماتریسکاربرد جبر 

2  
 

 دکتر مصطفایی بندیانواع اندازه فاصله و کاربرد هر یک از آنها در تحلیل خوشه

 دکتر مصطفایی های آماری مورد نیاز در نرم افزارو بسته Rمقدمات نرم افزار    0

 دکتر مصطفایی بندی و انواع آنخوشه  4



 دکتر مصطفایی در نرم افزار و انواع آنبندی خوشهاجرای   0

 دکتر مصطفایی های بهینهبندی و شناسایی تعداد خوشهاعتبارسنجی در خوشه  6

 دکتر مصطفایی بندی در نرم افزار تحلیل کالس  7

 دکتر مصطفایی تحلیل همبستگی کانونی  8

 دکتر مصطفایی اجرای تحلیل همبستگی کانونی در نرم افزار  9

 دکتر مصطفایی های اصلیتحلیل مولفه  01

 دکتر مصطفایی های اصلی در نرم افزاراجرای تحلیل مولفه  00

 دکتر مصطفایی در نرم افزار تحلیل عاملیآشنایی و اجرای   02

 دکتر مصطفایی در نرم افزار تحلیل مسیرآشنایی و اجرای   00

 دکتر مصطفایی در نرم افزار معادالت ساختاریآشنایی و اجرای   04

 دکتر مصطفایی ی کاربردیاجرای پروژه  00

 دکتر مصطفایی ی کاربردیاجرای پروژه  06

 


