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یک ًزم افزشار  آهبری تَعط  رٍؽْبیبکبرگيزی ٍ هْبرت  پشؽکیدادُ ّبی رٍؽْبی آهبری بِ هٌظَر تجشیِ ٍ تحليل آؽٌبیی داًؾجَ بب  هذف کلی درس:٭

  SPSSآهبری ّوچَى 

 در ایي درط داًؾجَ ببید : اهذاف اختصاصی درس:٭

 ا ٍ رٍضْای جوغ آٍری اطالػات را بذاًذ.اًَاع هتغیزّا را ضٌاسایی ًوَدُ ٍ هقیاسْای اًذاسُ گیزی آًْ   -1

هجوَػهِ ای اس  تَغهی   ْا را بهزای  رٍضه ضاخػْای هْن توایل هزکشی ٍ پزاکٌذگی را یاد گزفتهِ ٍ بتَاًهذ ایهي    رٍضْای تٌظین، تلخیع ٍ ًوایص اطالػات،    -2

 هطاّذات هحاسبِ ًوایذ.

 دادُ ّای پزت را ضٌاسایی ًوایذ. -3

 ذ.قضیِ حذ هزکشی را بذاً تَسیغ ًزهال ٍ اّویت آًزا  بطٌاسذ. -4

 گیزی ٍ تاثیز آى بز بزآٍردّای هیاًگیي ٍ ًسبت را درک ًوایذ.    ٍ هفَْم تغییزات ًوًَِ با رٍضْای ًوًَِ گیزی آضٌا گزدد.  ًذاهفَْم ًوًَِ ٍ جاهؼِ را بذ -5

سطَح اطویٌاى هختل  هحاسبِ کٌذ. بتَاًذ فاغلِ  ای با ای را بذاًذ ٍ بزای هیاًگیي ٍ ًسبت، بزآٍرد ًقطِ ای ٍ فاغلِ ای ٍ فاغلِ هفاّین بزآٍرد، بزآٍرد ًقطِ -6

 اطویٌاى را تفسیز ًوایذ ٍ ػَاهل هَثز بز طَل فاطلِ اطویٌاى را درک ًوایذ. 

ًسهبت در  آسهَى فزؼ آهاری ٍ هفاّین فزضْای غفز ٍ جاًطیي، خطای ًَع اٍل ٍ دٍم، تَاى آسهَى ٍ سطح هؼٌی داری آسههَى را بذاًهذ. آسههَى هیهاًگیي ٍ      -7

فاغهلِ اطویٌهاى بها آسههَى فهزؼ را بذاًهذ ٍ        جاهؼِ را اًجام دّذ. آسهَى تساٍی هیاًگیي دٍ جاهؼِ ، ٍاریاًس دٍ جاهؼِ ٍ ًسبت دٍ جاهؼِ را اًجام دّذ. رابطِ یک

 بتَاًذ بز اساس فاغلِ اطویٌاى، آسهَى آهاری را اًجام دّذ.  

 بزای آسهًَْای ًزهال هحاسبِ ًوایذ.  را بذاًذ ٍ بتَاًذ آًزا  P_valueهفَْم هقذار احتوال   -8

 سٍجی(  را اًجام دّذ. tذ ٍ آسهَى هیاًگیي سٍجی )هطاّذات ٍابستِ ٍ سٍجی را بطٌاس  -9

 آضٌا ضَد. هک ًوارٍ  فیطز ٍیتٌی ، رتبِ ػالهتذار ٍیلکاکسَى،با آسهًَْای ًاپاراهتزی هؼادل ضاهل آسهًَْای ػالهت، هي  -10

 هفَْم ّوبستگی هتغیزّای کوی ٍ کیفی را درک ًوایذ. با تَسیغ هجذٍر کای آضٌا ضَد ٍ آسهَى ّوبستگی دٍ هتغیز  هتغیزکیفی را اًجام دّذ.  -11

 بکبر بگيزد. آسهَى کلوَگزٍف را بزرعی تَسیغ ًزهبلبا رٍضْای تَغیفی ٍ ًوَداری بزای بزرسی ًزهال بَدى تَسیغ دادُ ّا آضٌا گزدد.  -12

آًزا اًجبم دّد. بب هٌطز  هحبعزببتی آسهزَى آًزبليش ٍاریزبًظ، هفْزَم هقبیغزبت        هَارد کبربزد آسهَى آًبليش ٍاریبًظ را بداًد بب فزضيبت آى آؽٌب گزدد ٍ  -13

 خطبی ًَع اٍل آؽٌب گزدد. بب آسهًَْبی تؼقيبی آؽٌب گزدد.  inflationسٍجی ٍ 

 آسهَى اًبليش ٍاریبًظ دٍ ػبهلی را بؾٌبعد ٍ اًزا اًجبم دّد.   -14

 آًبليش ٍاریبًظ هؾبّدات هکزر را اًجبم دّد. -15

هفَْم ّوبغتگی بيي دٍ هتغيز کوی را بداًد. بب ًوَدار پزاکٌؼ جْت بزرعی ّوبغتگی دٍ هتغيز کوی آؽٌب گزدد. بب ؽبخص ضزیب ّوبغتگی ٍ   -16

 ٍیضگی ّبی آى آؽٌب گزدد.  ضزایب ّوبغتگی پيزعي ٍ اعپيزهي را هحبعبِ ًوبید. 

 رگزعيَى را بداًد ٍ بتَاًد رگزعيَى خطی عبدُ را بز دادُ ّب بزاسػ دادُ ٍ پبراهتزّبی هدل را بزآٍرد ًوبید. هفَْم هدل  -17

 رگزعيَى خطی چٌدگبًِ بؾٌبعد ٍاًزا اًجبم دّد. تفغيز بزآٍرد ّبی رگزعيَى را بداًد. -18

 ٍ بتَاًذ اس آى بزای تحلیل دادُ ّا استفادُ ًوایذ. با آًالیش کَاریاًس آضٌا گزدد -19

 

 

 

 

 



 

 جذول زهاى بنذی ارائه برناهه بخص نظری درس هفاهین و روضهای آهار زیستی ارضذ اپیذهیولوژی

 عبػت ػٌَاى هطبلب
 ؽوبرُ

 جلغِ

 ضاخػْای هزکشی ٍ پزاکٌذگی، ، هقذهِ ٍ ارائِ طزح درس،هقیاسْای اًذاسُ گیزی، اًَاع هتغیز

 ّای پزت ، ًوَارّای فزاٍاًی. دادُ ّای پزت، رٍش تطخیع دادُچٌذکْای فزاٍاًی، 
 1 

 2  استَدًت.  tتَسیغ  . قضیِ حذ هزکشی ٍ کاربزد آى.تَسیغ ًزهال ٍ خَاظ آى، تَسیغ ًزهال استاًذارد

تاثیز گیزی ٍ  تغییزات ًوًَِ تػادفی ٍ غیز تػادفی. هفَْم سزضواری، ًوًَِ گیزی ٍ هؼزفی رٍضْای هختل  ًوًَِ گیزی

 آى بز بزآٍردّای هیاًگیي.
 3 

 4  ای، فاغلِ اطویٌاى هیاًگیي ٍ ًسبت. ػَاهل هَثز بز طَل فاغلِ.  ای ٍ فاغلِ بزآٍرد ًقطِ

. رابطِ فاغلِ اطویٌاى با آسهَى  با ػذد ثابت ًسبت بزابزیآسهَى  .هیاًگیي با ػذد ثابت  بزابزیآسهَى هفاّین آسهَى فزؼ، 

 .P-valueفزؼ. هحاسبِ 
 5 

 6  . هحاسبِ هقذار احتوال آسهَى.ٍ دٍ ًوًَِ ٍابستِهزبَط بِ دٍ ًوًَِ هستقل هیاًگیي  آسهًَْای 

ق فیطز. آسهَى هجذٍر آسهَى دقیتَسیغ کای اسکَر، آسهَى ارتباط دٍ هتغیز کیفی.  . آسهَى ًسبت در دٍ جاهؼِ هستقل

 کای بزای هقایسِ ًسبتْا.
 7 

، آسهَى بزابزی ٍاریبًظ دٍ گزٍُ. آسهَى کلوَگزٍف بزای بزرعی تَسیغ دادُ  Fهؼزفی تَسیغ هجذٍر کبی ٍ تَسیغ 

 .ّب، بزرعی ًزهبل بَدى تَسیغ هؾبّدات، )آسهَى ليلی فَرط(
 8 

ٍیتٌی، رتبِ ػالهتذار ٍیلکاکسَى.  ًْای ًاپاراهتزی، آسهَى ػالهت، هيآسهَاًَاع آسهًَْبی پبراهتزی ٍ ًبپبراهتزی، ٍت بتف

 . آسهَى ًسبت ّای ٍابستِ ) آسهَى هک ًوار(
 9 

 10  آى. آسهًَْبی تؼقيبی ) هقبیغبت سٍجی(ٍ کبربزد  هدل آًبليش ٍاریبًظ یک ػبهلی پبراهتزی ٍ فزضيبت

 11   اهتزی(رپبراهتزی ٍ ًبپبریبًظ هؾبّدات هکزر، )اليش ٍآًب

 12  ّوبغتگی بيي دٍ هتغيز کوی، ًوَدار پزاکٌؼ، ضزایب ّوبغتگی پيزعي ٍ اعپيزهي، آسهَى ضزیب ّوبغتگی.

بت، تفغيز ضزایب ؽيب خزط ٍ  هدل رگزعيَى خطی عبدُ، بزرعی فزضيبت هدل، بزآٍرد ضزایب بِ رٍػ حداقل هزبؼ

 ػزض اس هبدا.
 13 

 14  هدل رگزعيَى خطی چٌدگبًِ ، تفغيز ضزایب رگزعيَى.  

 15  آًبليش کَاریبًظهدل ػوَهی خطی، 

   آؽٌبیی بب عزیْبی سهبًی، تحليل بقب ٍ کٌتزل کيفيت آهبری

 17  ارائِ پزٍصُ ّب  بحث ٍ بزرعی،  رفغ اؽکبل.
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