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در اپيدهيَلَصی برزای رزاحری، تحليرل ٍ رٌترزل ه ردٍ       آهبری ًسبتب پيشزفتِ رٍشْبی آشٌبیی داًشجَ بب  هدف کلی درس:٭

 رٌٌدّب بکبر هی رٍد.

 در ایي درس داًشجَ ببید : اهداف اختصاصی درس:٭

  آشٌب گزدد. هٌحٌی ربپالى هبیز را رسن ًوبید.ل بقب تحلي دادُ ّبی بقب، هفبّين بب    -1

 بب رٍشْبی تحليل دادُ ّبی بقب آشٌب گزدد  ٍ هدل رگزسيَى ربرس را بزرٍی یک سزی دادُ بقب پيبدُ ًوبید.    -2

  هتغيزّبی ًشبًگز بداًد.  بب بکبرگيزیرا در هدلْبی رگزسيَى ًحَُ بکبرگيزی هتغيزّبی ريفی    -3

  ٍ ًحَُ بکبرگيزی آى در هدلْبی رگزسيَى رابداًد. دتقببل بيي هتغيزّب را بشٌبساثز ه  -4

 .را بداًد در حذف اثزات ه دٍ  رٌٌدُ آًبليش ٍاریبًس هشبّدات تکزار شدُ  استفبدُ اس   -5

 بب رٍشْبی رگزسيَى چٌدگبًِ بزای حذف اثز هتغيزّبی ه دٍ  رٌٌدُ آشٌب گزدد. -6

 بزاس  آشٌب گزدد ٍ ایي آسهَى را بزای تَسیغ ًزهبل بکبرگيزد.بب آسهَى ًيکَیی  -7

 آهبرُ ًسبت درستٌوبیی را بشٌبسد ٍ بتَاًد اس آى در هقبیسِ هدلْبی آهبری روک بگيزد.  -8

  .زديًوًَِ دادُ بکبرگ کی یپَاسي آشٌب گزدد ٍ آًزا بز رٍ َىيبب رگزس -9

 .آشٌب گزدد یَلَصيدهيت اپٍ رٍ  اًجبم آى در هطبلؼب شيبب هتب آًبل -10

  تبثيز تصبدفی سبسی در رٌتزل هتغيزّبی ه دٍشگز را بداًد. -11

  .آًْب آشٌب گزدد ليٍ ًحَُ تحل یرَل یبب هطبلؼبت ٍ دادُ ّب -12

  .زديًوًَِ دادُ بکبرگ کی یپَاسي آشٌب گزدد ٍ آًزا بز رٍ َىيبب رگزس -13

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 جلسِ سبػت ػٌَاى هطبلب

 1 10-12 ٍ اًَاع آى. تببغ بقب ، تببغ خطز ، هفبّين تحليل بقب، دادُ ّبی بقبٍ ارائِ رزح درس هقدهِ

 2 10-12 هبیز، آسهَى لگ رًک.هٌحٌی بقبی ربپالى 

 3 10-12 ی هدل. تفسيز پبراهتزّب -هدل رگزسيَى ربرس در بقب 

 4 10-12 هدل. چٌدگبًِ، ًحَُ بکبرگيزی هتغيزّبی ريفی درهدل رگزسيَى خطی 

 5 10-12 ، تش يص ٍ رٌتزل ه دٍشگزیه دٍشگزی ٍ اًَاع آى

 6 10-12 .چٌدگبًِ یخط َىيهدل رگزس لِيهداخلِ گز بَس یزّبيرٌتزل هتغ 

 7 10-12  .بًسیرَار شيهدل آًبل لِيهداخلِ گز بَس یزّبي، رٌتزل هتغ بًسیرَار شيآًبل هدل

 شيهدل آًبل لِيهداخلِ گز بَس یزّبيزل هتغهشبّدات تکزار شدُ ، رٌت بًسیٍار شيآًبل هدل

  .هشبّدات تکزار شدُ بًسیٍار

12-10 
8 

 9 10-12 .َىيرگزس یاثز هتقببل در هدلْب زيٍ تفس یزيبکبرگ

 10 10-12 .هدل یپبراهتزّب زيًشبًگز ٍ تفس یزّبيهتغ یزيچٌدگبًِ، ًحَُ بکبرگ کيلَجست َىيرگزس هدل

 ییچٌدگبًِ، آهبرُ ًسبت درستٌوب کيلَجست َىيهدل رگزس لِيهداخلِ گز بَس یزّبيرٌتزل هتغ 

 .هدلْب بز اسبس آى سِیٍ هقب

12-10 
11 

 12 10-12  .هدل یپبراهتزّب زيپَاسي ٍ تفس َىيهدل رگزس یزيبکبرگ ،یخط یػوَه یهدلْب یهؼزف 

 یلرَ یبب هطبلؼبت ٍ دادُ ّب ییه دٍشگز، آشٌب یزّبيٍ ًقش آى در رٌتزل هتغ یسبس یتصبدف

 .یَلَصيدهيدر اپ

12-10 
13 

شيرٍ  اًجبم هتب آًبل ش،يبب هتب اًبل ییآشٌب  12-10 14 

 15 10-12 بزرسی ّوگٌی هطبلؼبت، هدلْبی اثز تصبدفی ٍ اثز ثببت 

 16 10-12 بزآٍرد اًداسُ اثز تجوؼی .ٍ ًسبت ييبًگيه یبزا شيهتب آًبل اًجبم

 17 10-12 ارائِ پزٍصُ ّب ٍ رفغ اشکبل 
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    SPSSآهبری بب  پزٍصُ ّبی  اًجبمامتحان عملی: *                       در طول ترمتاريخ امتحان میان ترم : ٭

 01-8ساعت   42/01/96يکشنبه  تاريخ امتحان پايان ترم: ٭

 ٍ اًجبم بِ هَقغ تکبليف در رالس هَرد حضَر هقزرات آهَسشی در تذرز ّبی هْن بزای داًشجَیبى: رػبیت  ٭

 


