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2 

 

 :مشخصبت درس   

 20 تؼذاد داًـجَ ثْذاؿت ػوَهی  گشٍُ آهَصؿی 

 ػٌَاى دسع
کبسثشد کبهپیَتش دس تجضیِ ٍ تحلیل 

ّبی دادُ ّبی ثْذاؿتی 
 تؼذاد ٍاحذ

2 

 کبسؿٌبػی ثْذاؿت ػوَهی  تحصیلی ؿتِ ٍ سهقغغ
 تبسیخ ؿشٍع 

 ٍ پبیبى دٍسُ  
30/11/1400 
09/04/1401 

 10-12یکـٌجِ ّب  سٍص ٍ ػبػت جلؼبت   1400-1401ًیوؼبل دٍم ًیوؼبل تحصیلی 

 ًذاسد دسٍع پیؾ ًیبص  دکتش هحوذ هقذػی هذسػیي دسع/هذسع

 هؼئَل دسع
 (دسٍع اؿتشاکی)

 هحل ثشگضاسی 
 داًـکذُ پیشاپضؿکی

  ٍاحذ ًظشی2 (ػولی/ًظشی)ًَع ٍاحذ 
سٍؽ ثشگضاسی 

 (تشکیجی/هجبصی/حضَسی)
 تشکیجی

 

 :شرح کلی درس  

ثؼیبسی اص اهَس کِ تب پیؾ اص ایي ثِ صَست دػتی ٍ ثب ػختی صیبد اًجبم هی ؿذ، اکٌَى ثب . اهشٍصُ اص کبهپیَتش دس حل هؼبئل دس صهیٌِ ّبی صیبدی اػتفبدُ هی ؿَد

 .ػَْلت فشاٍاى ٍ ثؼیبس دقیق تَػظ کبهپیَتش ٍ ثشًبهِ ّب ٍ ًشم افضاسّبی هشتجظ اًجبم هی ؿَد

تقشیجب دس توبهی ایي پظٍّؾ ّب ًیبص ثِ گشدآٍسی اعالػبت اص عشیق پشػـٌبهِ یب چک . دس ػلَم ثْذاؿتی تحقیقبت فشاٍاًی دس دًیب ٍ کـَسهبى دس حبل اًجبم ّؼتٌذ

جْت تجضیِ ٍ تحلیل ایي اعالػبت جوغ آٍسی ؿذُ ًیبص اػت تب . لیؼت هی ثبؿذ کِ ثب کوک کبهپیَتش اص عشیق ػبهبًِ ّبی هختلف اص فشم کبغزی خَد خبسج ؿذُ اًذ

 دس ایي دسع قصذ داسین تب داًـجَ ثب ًحَُ ٍسٍد اعالػبت . ٍاسد ٍ هَسد اسصیبثی قشاس گیشدStata ٍ یب SPSS، Excel ،Minitabدادُ ّب دس یک ًشم افضاس هٌبػت ًظیش 

. ثِ ًشم افضاس ٍ دػتِ ثٌذی ٍ تحلیل هٌبػت ّش ّذف آؿٌب ؿَد ٍ تَاًبیی اًجبم آًْب سا ثذػت آٍسد
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 :اَذاف کلی درس/َذف  

 بدست آٍردى تَاًایی کار با ًرم افسار ّای هٌاسب جْت تجسیِ ٍ تحلیل اطالعات بْداشتی

 

 

 :ريش تذریس   

 : ... ػبیش هَاسد

 

 ■ سٍؽ تذسیغ هجتٌی ثش حل هؼئلِ ■ سٍؽ تذسیغ ػخٌشاًی
 ☐ سٍؽ تذسیغ ایفبی ًقؾ ■ سٍؽ تذسیغ ثحث گشٍّی

 ■ سٍؽ تذسیغ هجتٌی ثش کبس تیوی                             ■ سٍؽ تذسیغ پشػؾ ٍ پبػخ
 ☐ سٍؽ تذسیغ اکتـبفی ☐ سٍؽ تذسیغ ًوبیـی

      ☐ سٍؽ تذسیغ دس گشٍّْبی کَچک                                                                    ☐ سٍؽ تذسیغ آصهبیـگبّی
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 :مًاد ي يسبیل آمًزشی 

    
 : ...    ػبیش هَاسد  
 

 ■ جضٍُ ■ پبٍسپَیٌت
 ■ کتبة ■      فیلن آهَصؿی     

 ■        ٍایت ثشد                                      ■         ًشم افضاس   
 ■ تصَیش ☐ هبکت

 ■ چبست    ☐        لَاصم ٍاقؼی 
 ☐ فبیل صَتی ☐ پَػتش

 

 :تکبلیف ي مسئًلیتُبی فراگیران   

 حضَس هؼتوش دس کالع 

 هـبسکت فؼبل دس حل هؼبئل ٍ هثبل ّب 

 اًجبم توشیٌبت هحَل ؿذُ تَػظ اػتبد دس صهبى هقشس 
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 : وحًٌ ارزیببی فراگیران

 
 : ...ػبیش هَاسد

 

:                 وحًٌ ومرٌ دَی
 

دسصذ/ًوشُ ػٌبٍیي سدیف  
  دسصذ15 توشیي، کَئیض ٍ حضَس فؼبل دس کالع                 1
  دسصذ35 پشٍطُ 2
   دسصذ50 آصهَى پبیبى تشم 3

 □ ػئَاالت چٌذ گضیٌِ ای ■ ػئَاالت تـشیحی کَتبُ پبػخ
 ☐ غلظ-ػئَاالت صحیح □ ػئَاالت تـشیحی ثلٌذ پبػخ

 ■ کبس ػولی ☐ ػئَاالت ؿفبّی
 ■ چک لیؼت هـبّذُ ػولکشد ☐ ػئَاالت جَس کشدًی

   ■ پشػـْبی کالػی
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 : سیبست َب ي قًاویه

 فشاگیش ثبیؼتی ثِ صَست هؼتوش دس کالع حضَس داؿتِ ثبؿذ. 

  جلؼِ اػت3حذاکثش تؼذاد غیجت ّبی هجبص . 

 فشاگیش ثبیؼتی ٍظبیف، پشٍطُ ٍ توشیٌبت هحَل ؿذُ ثِ اٍ تَػظ اػتبد سا ثِ صَست کبهل ٍ دس هذت صهبى تؼییي ؿذُ تحَیل ًوبیذ. 

 سػبیت ؿئًَبت اخالقی دس کالع الضاهی اػت. 

 دس صَستی کِ اهکبى اهتحبى حضَسی ًجبؿذ، ثِ صَست آًالیي آصهَى ثشگضاس خَاّذ ؿذ. اٍلَیت آصهَى پبیبى تشم ثِ صَست حضَسی هی ثبؿذ. 

  هی ثبؿذ10حذاقل ًوشُ قجَلی . 
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 :بروبمٍ زمبوبىذی درس

ّذف اص یبدگیشی ایي هغلت آى : ّذف کلی ػٌَاى جلؼِ جلؼِ

 ...اػت کِ داًـجَ ثب 

 هذسػیي/ هذسع ...داًـجَ دس پبیبى ثبیذ ثتَاًذ: اّذاف سفتبسی

1 
.  آؿٌب ؿَدExcelهحیظ ًشم افضاس  Excelهقدهِ ای بر ًرم افسار 

 ٍ ًشم افضاسExcelسا ثبص کٌذ . 

 یک فبیل سا رخیشُ ًوبیذ. 

 

 دکتش هحوذ هقذػی

2 

.  آؿٌب ؿَدExcelًحَُ کبس ثب ػلَل ّبی  Excelکار با سلَل ّا در 

 ٍیظگی ّبی هختلف ثشای ػلَل ّب سا ؿشح دّذ. 

  ُاص ثشخی هٌَّب ٍ دػتَسات کبسثشدی ثتَاًذ اػتفبد

 .ًوبیذ

 دکتش هحوذ هقذػی

3 

.  آؿٌب ؿَد Excelًحَُ ٍسٍد اعالػبت ثِ  Excelٍرٍد اطالعات بِ 

 اعالػبت سا دس ًشم افضاس ٍاسد ًوبیذ. 

 اص ثشخی فشهَل ًَیؼی ّب اػتفبدُ ًوبیذ. 

 دکتش هحوذ هقذػی

4 
 آؿٌب ؿَد Excelًحَُ قبلت ثٌذی دس  Excelقالب بٌدی در 

 دکتش هحوذ هقذػی .قبلت ثٌذی هـشٍط سا دس اکؼل اجشا کٌذ 

5 

.  آؿٌب ؿَدExcelسػن ًوَداسّبی هختلف دس  Excelرسن ًوَدار در 

 دادُ ّب سا ثشای سػن ًوَداس آهبدُ کٌذ. 

  ًوَداسّبی هْن آهبسی سا ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس
 .سػن کٌذ

 دکتش هحوذ هقذػی

6 

 با اًجام یک پرٍشُ Excelهرٍر 

اًجبم یک پشٍطُ ػولی ثب هجبحث هغشح ؿذُ دس 
. جلؼبت قجل آؿٌب ؿَد

  دس قبلت یک کبس ػولی هجبحث هغشح ؿذُ سا دس

 .اکؼل اجشا ًوبیذ

 دکتش هحوذ هقذػی
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7 

.  آؿٌب ؿَدSPSSهحیظ  SPSSهقدهِ ای بر 

  ِثشًبهSPSSسا ثش سٍی سایبًِ ًصت  ًوبیذ . 

  کبسثشگ ّب ٍ صفحبت هختلفSPSS سا تَضیح 

 .دّذ

 فبیل دادُ ّب ٍ خشٍجی سا رخیشُ ًوبیذ. 

 دکتش هحوذ هقذػی

 SPSSٍرٍد اطالعات بِ  8

.  آؿٌب ؿَدSPSSًحَُ ٍسٍد اعالػبت ثِ 

  هتغیشّب سا دسSPSSتؼشیف ًوبیذ . 

  اعالػبت جوغ آٍسی ؿذُ دس چک لیؼت یب

 .پشػـٌبهِ سا دس ًشم افضاس ٍاسد کٌذ

 دکتش هحوذ هقذػی

9 

 SPSS در Data ٍ Transformهٌَ 
 ٍ Dataدػتَسات کبسثشدی دس هٌَّبی 

Transformآؿٌب ؿَد  .

  اص دػتَسtransformاػتفبدُ کٌذ . 

  اص دػتَسsplit ٍ select caseاػتفبدُ ًوبیذ . 

  اص دػتَسcomputeاػتفبدُ کٌذ . 

 دکتش هحوذ هقذػی

10 

 SPSSآهار تَصیفی با ًرم افسار 
ًحَُ دػتِ ثٌذی ٍ خالصِ ػبصی دادُ ّب دس 

SPSSآؿٌب ؿَد  .

 جذٍل فشاٍاًی ثشای دادُ ّب سػن کٌذ. 

  ؿبخص ّبی هشکضی ٍ پشاکٌذگی سا ثب اػتفبدُ اص

 .ًشم افضاس ثذػت آٍسد

 دکتش هحوذ هقذػی

 SPSSآزهَى فرض هیاًگیي با  11

 SPSSؿیَُ اًجبم آصهَى ّبی فشض هیبًگیي دس 

. آؿٌب ؿَد

 آصهَى فشض هیبًگیي یک گشٍُ سا اًجبم دّذ. 

 هیبًگیي دٍ گشٍُ هؼتقل سا ثب یکذیگش هقبیؼِ کٌذ. 

  هیبًگیي یک هتغیش سا قجل ٍ ثؼذ اص هذاخلِ ثب ّن

 .هقبیؼِ ًوبیذ

 دکتش هحوذ هقذػی

آزهَى ًسبت ٍ هقایسِ دٍ هتغیر کیفی در  12
SPSS 

قبیؼِ دٍ هتغیش کیفی ًحَُ اًجبم آصهَى ًؼجت ٍ م
 . آؿٌب ؿَدSPSSدس 

 آصهَى ًؼجت ثشای یک گشٍُ سا اًجبم دّذ. 

  استجبط ثیي دٍ هتغیش کیفی سا ثب اػتفبدُ اص آصهَى

 .هشثغ کبی ثؼٌجذ

 دکتش هحوذ هقذػی
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 SPSSآًالیس ٍاریاًس در  13

 آؿٌب SPSS دس  اًجبم آًبلیض ٍاسیبًغ یکغشفًِحَُ
 .ؿَد

  آصهَى آًبلیض ٍاسیبًغ یکغشفِ سا دس ًشم افضاس اجشا

 .کٌذ

  آصهَى ّبی تؼقیجی ثؼذ اص ثشاصؽ آًبلیض ٍاسیبًغ

 .یک عشفِ سا اًجبم دّذ

 دکتش هحوذ هقذػی

14 

 SPSSّوبستگی ٍ رگرسیَى در 
َمبستگی ي اوجام رگرسیًن خطی شیًٌ بدست آيردن 

.  آشىا شًدSPSSدر 

  ّوجؼتگی ثیي دٍ هتغیش کوی سا ثب اػتفبدُ اص

SPSSثذػت آٍسد . 

 سگشػیَى خغی ػبدُ ٍ چٌذگبًِ سا اجشا ًوبیذ .

 دکتش هحوذ هقذػی

15 
 1آزهَى ّای ًاپاراهتری 

میاوگیه یک ي دي جامعٍ در آزمًن َای واپارامتری 

SPSSآشىا شًد  .

  آصهَىsignسا ثشای هیبًگیي یک گشٍُ اجشا کٌذ . 

 ٍیتٌی سا اجشا ًوبیذ-آصهَى هي. 

 دکتش هحوذ هقذػی

16 
 2آزهَى ّای ًاپاراهتری 

 SPSS در  آزمًن َای واپارامتری میاوگیه چىد جامعٍ
 . شًدآشىا

 ًوبیذ اجشا سا یغٍال- آصهَى کشٍػکبل. 

 دس سا فشیذهي آصهَى SPSSاجشا کٌذ . 

 دکتش هحوذ هقذػی

17 
 با اًجام پرٍشُ SPSSهرٍری بر 

اوجام یک پريژٌ عملی با مباحث مطرح شدٌ در جلسات 
 .قبل آشىا شًد

  دس کبهل عَس ثِ سا ػولی پشٍطُیک SPSS اًجبم 

 .دّذ

 دکتش هحوذ هقذػی

 

 :مىببع درس

 
دکتش - دکتش ػیذ هحوذ فشؿتِ ًظاد - دکتش ػلی اکجشحق دٍػت - دکتش ػلی چْشئی ، SPSSآًبلیض آهبسی دس پظٍّؾ ّبی ػلَم پضؿکی ثب اػتفبدُ اص  .1
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