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تؼاریف اٍلیِ ٍ هرٍر هباًی ریاضی پایِ ٍ جبر خطی

رٍش تسریس

آهَسضی هَرز

هالحظبت

استفبزُ
یبزآٍری ٍ آضٌبیی زاًطجَیبى ثب:
 کبرثززّبی تحلیل چٌسهتغیزُ
 سبسهبًسّی زازُ ّب

سخٌراًی ،پرسص ٍ

کاهپیَتر ،پاٍرپَیٌت،

پاسخ

ًرم افسارّای آهاری

 هجبًی ججز ثززاری ٍ هبتزیسی
 ذَاظ هبتزیس ّب
 هبتزیس ّب ٍ ثززارّبی تػبزفی
ً بهعبزالت هبتزیس ٍ ثیطیٌِ سبسی
 هقبزیز ٍیژُ ٍ ثززارّبی ٍیژُ یک هبتزیس ٍ هفبّین آهبری آى ّب

1

یبزآٍری ٍ آضٌبیی زاًطجَیبى ثب:
 تَسیع ًزهبل یکهتغیزُ ٍ ذَاظ آى
 تَسیع ًزهبل چٌسهتغیزُ ٍ ذَاظ آى (حبلت ذبظ :تَسیع ًزهبل زٍهتغیزُ)

2

تَزیغ ًرهال چٌذهتغیرُ

3

آضٌایی با ًرم افسار SAS

سخٌراًی ،پرسص ٍ

کاهپیَتر ،پاٍرپَیٌت،

پاسخ

ًرم افسارّای آهاری

سخٌراًی ،پرسص ٍ

کاهپیَتر ،پاٍرپَیٌت،

پاسخ

ًرم افسارّای آهاری

ً وًَِ گیزی اس تَسیع ًزهبل چٌسهتغیزُ ٍ ثزاٍرز ثیطیٌِ زرستٌوبیی
 تَسیع ًوًَِ ای هیبًگیي ٍ اًحزاف هعیبر ًوًَِ
 رفتبر ثشرگ ًوًَِ ای هیبًگیي ٍ اًحزاف هعیبر ًوًَِ
 ثزرسی فزضیبت ًزهبلیتی
 تجسیل ّبی ًزهبل سبس
آضٌبیی زاًطجَیبى ثب:
 تطبثِ ٍ تفبٍت ّبی ًزم افشار  SASثب سبیز ًزم افشارّبی آهبری
 هحیط کلی ًزم افشار SAS
ً حَُ ٍرٍز یب فزاذَاًی زازُ ّب زر ًزم افشار SAS
 زستَرّبی اٍلیِ ًزم افشار SAS
ً حَُ عولکزز پزٍسیجزّبی ًزم افشار SAS
 هحیط ثزًبهِ ًَیسی ًزم افشار SAS
ًَ ضتي ثزًبهِ ّبی اٍلیِ ججز هبتزیسی زر ًزم افشار SAS
 هحبسجِ ضبذع ّبی اٍلیِ ثزای یک ًوًَِ چٌسهتغیزُ زر هحیط ثزًبهِ ًَیسی

2

ًزم افشار SAS
 هسیزیت ذزٍجی ّب ٍ تفسیز ًتبیج

آضٌبیی زاًطجَیبى ثب:
 آسهَى هقبیسِ یک هیبًگیي چٌسهتغیزُ ثب هقساری فزضی
 آهبرُ تی زٍی ّتلیٌگ ٍ آسهَى ًسجت زرستٌوبیی
ًَ احی اطویٌبى ٍ هقبیسِ ّبی ّوشهبى هَلفِ ّبی هیبًگیي
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آضٌایی با آزهَى ّای اٍلیِ چٌذهتغیرُ ٍ ًحَُ

سخٌراًی ،پرسص ٍ

کاهپیَتر ،پاٍرپَیٌت،

برخَرد با دادُّای گوطذُ

پاسخ

ًرم افسارّای آهاری

آضٌایی رٍشّای تحلیل ٍاریاًس چٌذهتغیرُ ٍ

سخٌراًی ،پرسص ٍ

کاهپیَتر ،پاٍرپَیٌت،

تحلیل پرٍفایل

پاسخ

ًرم افسارّای آهاری

 استٌجبط ّبی ثشرگ ًوًَِ ای ثزای ثززار هیبًگیي جبهعِ
 استٌجبط زر هَرز ثززارّبی هیبًگیي ثب هقبزیز گوطسُ
 تفسیز ٌّسسی فَاغل اطویٌبى ّوشهبى
 ثِ کبرگیزی ًزم افشار  SASثزای اًجبم آسهَى ّب ٍ هحبسجِ فَاغل اطویٌبى
ً حَُ تفسیز ٍ گشارش ذزٍجی ّب زر هقبالت
آضٌبیی زاًطجَیبى ثب:
 آسهَى هقبیسِ ّبی سٍجی چٌسهتغیزُ

5

 تحلیل اًساسُ ّبی هکزر
 هقبیسِ ثززارّبی هیبًگیي هزثَط ثِ زٍ جبهعِ هستقل
 تحلیل ٍاریبًس چٌسهتغیزُ یک ٍ زٍ طزفِ

3

 فَاغل اطویٌبى ّوشهبى ثزای اثزات تیوبری
 تحلیل پزٍفبیل
 ثِ کبرگیزی ًزم افشارّبی  STATA ٍ SPSS ،SASثزای اًجبم آسهَى ّب ٍ هحبسجِ
فَاغل اطویٌبى
ً حَُ تفسیز ٍ گشارش ذزٍجی ّب زر هقبالت
آضٌبیی زاًطجَیبى ثب:
 هسل رگزسیَى ذطی کالسیک
 ثزآٍرز کویٌِ هزثعبت هعوَلی ٍ هَسٍى
 استٌجبط زر هَرز هسل رگزسیًَی
آضٌایی با رٍشّای رگرسیًَی برای هذل بٌذی
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دادُّای چٌذهتغیرُ با ٍ بذٍى در ًظر گرفتي
ّوبستگی بیي دادُّای پاسخ

 رٍشّبی تطریػی هسلّبی رگزسیًَی

سخٌراًی ،پرسص ٍ

کاهپیَتر ،پاٍرپَیٌت،

پاسخ

ًرم افسارّای آهاری

 هسلّبی رگزسیَى چٌسگبًِ چٌسهتغیزُ
 هسلّبی حبضیِ ای ٍ تحلیل  GEEثزای تحلیل زازُّبی چٌسهتغیزُ ّوجستِ
 ثِ کبرگیزی ًزم افشارّبی  STATA ٍ SPSS ،SASثزای اًجبم تحلیلّبی
رگزسیًَی
ً حَُ تفسیز ٍ گشارش ذزٍجی ّب زر هقبالت

آضٌایی با رٍشّای کاّص بؼذ دادُ ّا ٍ کاربرد
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هقادیر ٍیژُ ٍ بردارّای ٍیژُ در کاّص بؼذ ٍ

سخٌراًی ،پرسص ٍ

کاهپیَتر ،پاٍرپَیٌت،

تفسیر هَلفِ ّای جذیذ

پاسخ

ًرم افسارّای آهاری
4

آضٌبیی زاًطجَیبى ثب:
 هَلفِ ّبی اغلی یک هبتزیس کٍَاریبًس

 ذالغِ کززى پزاکٌسگی ًوًَِ تَسط هَلفِ ّبی اغلی
ٌّ سسِ هَلفِ ّبی اغلی
ً حَُ استبًسارز کززى هتغیزّب زر یک تحلیل هَلفِ ّبی اغلی
 ثِ کبرگیزی ًزم افشارّبی  STATA ٍ SASثزای اًجبم تحلیل هَلفِّبی
اغلی
ً حَُ تفسیز ًتبیج ٍ کبرثززّبی هَلفِ ّبی اغلی
آضٌبیی زاًطجَیبى ثب:
 هفَْم هتغیزّبی پٌْبى ٍ تفسیز آى ّب
 هسل تحلیل عبهلی هتعبهس ٍ فزضیبت آى
 رٍشّبی ثزاٍرز پبراهتزّبی هسل تحلیل عبهلی

آضٌایی با رٍش تحلیل ػاهلی اکتطافی ٍ کاربرد آى
در کاّص بؼذ دادُ ّا ،بِ ٍیژُ ًحَُ استفادُ از ایي
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رٍش در هبحث رٍایی پرسطٌاهِ ّای طراحی ضذُ سخٌراًی ،پرسص ٍ
پاسخ
بِ هٌظَر کوی ًوَدى هتغیرّای کیفی پٌْاى

کاهپیَتر ،پاٍرپَیٌت،

 هفَْم چزذص زر تحلیل عبهلی

ًرم افسارّای آهاری

 اهتیبسّبی عبهلی ٍ رٍشّبی ثزاٍرز آى ّب
 کبرثزز تحلیل عبهلی اکتطبفی زر هجحث طزاحی پزسطٌبهِ ّب
 ثِ کبرگیزی ًزم افشارّبی  SPSS ٍ SASثزای اًجبم تحلیل عبهلی
اکتطبفی
ً حَُ تفسیز ذزٍجی ّب ٍ گشارش یبفتِ ّب
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آضٌایی با رٍشّای گرٍُبٌذی دادُّای

سخٌراًی ،پرسص ٍ

کاهپیَتر ،پاٍرپَیٌت،

چٌذهتغیرُ ٍ ًحَُ سٌجص قذرت ردُبٌذی ایي

پاسخ

ًرم افسارّای آهاری
5

آضٌبیی زاًطجَیبى ثب:

 جساسبسی ٍ رزُثٌسی زٍ جبهعِ

رٍش ّا

 رٍش هویشی ٍ رزُثٌسی فیطز
 قَاعس رزُثٌسی ثْیٌِ زٍ جبهعِ
 رزُثٌسی زٍ جبهعِ ثب تَسیع ًزهبل
 ارسیبثی تَاثع رزُثٌسی
 رزُثٌسی چٌسیي جبهعِ ثِ رٍش فیطز
 استفبزُ ار هسل رگزسیَى لجستیک ثزای رزُثٌسی
 استفبزُ اس هٌحٌی راک ثزای هقبیسِ تَاى رزُثٌسی رٍشّبی هرتلف
 ثِ کبرگیزی ًزم افشارّبی  SPSS ٍ SASثزای اًجبم تحلیل هویشی ٍ
رزُثٌسی
ً حَُ تفسیز ذزٍجی ّب ٍ گشارش یبفتِ ّب
آضٌبیی زاًطجَیبى ثب:
 هفَْم ذَضِ ثٌسی ٍ زازُّبی هزتجط
آضٌایی با رٍشّای خَضِ بٌذی دادُّای
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چٌذهتغیرُ ٍ توایس ایي رٍش ّا از تکٌیک ّای
هویسی ٍ ردُبٌذی

سخٌراًی ،پرسص ٍ

کاهپیَتر ،پاٍرپَیٌت،

پاسخ

ًرم افسارّای آهاری

 هعیبرّبی فبغلِ ثزای زازُّبی کوی چٌسهتغیزُ
 هعیبرّبی هطبثْت ثزای زازُّبی کیفی چٌسهتغیزُ
 رٍشّبی ذَضِ ثٌسی سلسلِ هزاتجی
 رٍشّبی ذَضِ ثٌسی غیزسلسلِ هزاتجی
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 هقیبس ثٌسی چٌسثعسی
 ثِ کبرگیزی ًزم افشارّبی  SPSS ٍ SASثزای اًجبم تحلیل ذَضِ
ثٌسی
ً حَُ تفسیز ذزٍجی ّب ٍ گشارش یبفتِ ّب
آضٌبیی زاًطجَیبى ثب:
 تفبٍت تحلیل هسیز ثب رگزسیَى چٌسگبًِ
 تعبریف اٍلیِ هتغیزّب زر تحلیل هسیز
ً حَُ رسن زیبگزام ّبی تحلیل هسیز
 هسل ثٌسی زازُ ّب زر تحلیل هسیز
 رٍش ثزاٍرز پبراهتزّب زر تحلیل هسیز
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آضٌایی با هباتی ًظری ٍ کاربردّای تحلیلّای

سخٌراًی ،پرسص ٍ

کاهپیَتر ،پاٍرپَیٌت،

ػلیتی ٍ رٍشّای رگرسیًَی تحلیل هسیر

پاسخ

ًرم افسارّای آهاری

 ضبذع ّبی ًیکَیی ثزاسش ٍ تفسیز آى ّب
 رٍشّبی اغالحی ثزای یک زیبگزام هسیز
 اثزات هستقین ،غیزهستقین ٍ کل زر تحلیل هسیز
 ثِ کبرگیزی ًزم افشارّبی  EQS ٍ LISREL ،AMOSثزای اًجبم تحلیل
هسیز
ً حَُ تفسیز ذزٍجی ّب ٍ گشارش یبفتِ ّب
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آضٌبیی زاًطجَیبى ثب:
 هسل تحلیل عبهلی تبییسی
ً حَُ رسن زیبگزام ّبی تحلیل عبهلی تبییسی
 هسلّبی سبذتبر کٍَاریبًس ٍ فزضیبت آى ّب
 رٍش ثزاٍرز پبراهتزّبی هسل تحلیل عبهلی تبییسی
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آضٌایی با هذل تحلیل ػاهلی تاییذی ٍ کاربرد آى

سخٌراًی ،پرسص ٍ

کاهپیَتر ،پاٍرپَیٌت،

در هبحث رٍایی سازُ پرسطٌاهِ ّا

پاسخ

ًرم افسارّای آهاری

آضٌایی با هفاّین هذلّای ساختاری ٍ کاربرد آى

سخٌراًی ،پرسص ٍ

کاهپیَتر ،پاٍرپَیٌت،

ّا در تحلیلّای ػلیتی

پاسخ

ًرم افسارّای آهاری

 ضبذع ّبی ًیکَیی ثزاسش ٍ تفسیز آى ّب
 رٍایی عبهلی (سبسُ) ٍ کبرثزز تحلیل عبهلی تبییسی زر ثزرسی آى
 ثِ کبرگیزی ًزم افشارّبی  EQS ٍ LISREL ،AMOSثزای اًجبم تحلیل
عبهلی تبییسی
ً حَُ تفسیز ذزٍجی ّب ٍ گشارش یبفتِ ّب

آضٌبیی زاًطجَیبى ثب:
 هفبّین پبیِ هسلّبی سبذتبری
 تعزیف هتغیزّب زر یک هسل هعبزالت سبذتبری
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 تفبٍت ّب ٍ ضجبّت ّبی هعبزالت سبذتبری ثب رٍشّبی رگزسیًَی،
تحلیل هسیز ٍ تحلیل عبهلی اکتطبفی ٍ تبییسی
ً حَُ رسن زیبگزام یک هسل هعبزالت سبذتبری
ً وبزگذاری ٍ پبراهتزّب زر یک هسل هعبزالت سبذتبری
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 رٍش ثزاٍرز پبراهتزّبی هسل هعبزالت سبذتبری
 ضبذع ّبی ًیکَیی ثزاسش ٍ تفسیز آى ّب
 کبرثزز هسل هعبزالت سبذتبری زر تحلیلّبی علیتی ٍ رٍشّبی رٍاى
سٌجی
 ثِ کبرگیزی ًزم افشارّبی  EQS ٍ LISREL ،AMOSثزای ثزاسش یک
هسل هعبزالت سبذتبری
ً حَُ تفسیز ذزٍجی ّب ٍ گشارش یبفتِ ّب
آضٌبیی زاًطجَیبى ثب:
 اثزات تػبزفی زر هقبثل اثزات ثبثت
 هسلّبی اثزات تػبزفی ٍ کبرثزز آى ّب زر تحلیل زازُّبی طَلی
 هقبیسِ ٍ تفسیز ًتبیج هسلّبی حبضیِ ای ٍ اثزات تػبزفی
آضٌایی با هفاّین ٍ اًَاع هذلّای هٌحٌی رضذ ٍ
کاربرد آى ّا در تحلیل دادُّای طَلی (دادُّای
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دارای رًٍذ)

 هسلّبی چٌسسطحی

سخٌراًی ،پرسص ٍ

کاهپیَتر ،پاٍرپَیٌت،

پاسخ

ًرم افسارّای آهاری

 هسلّبی هٌحٌی رضس ٍ کبرثزز آى ّب زر تعییي رًٍس زازُّبی طَلی
 هتغیزّبی پٌْبى زر زازُّبی رًٍس (طَلی)
 هسلّبی هٌحٌی رضس آهیرتِ ٍ کبرثزز آى ّب زر ذَضِ ثٌسی
زازُّبی طَلی
 رٍش ثزاٍرز پبراهتزّبی هسل ٍ ضبذع ّبی ًیکَیی ثزاسش
 ثِ کبرگیزی ًزم افشارّبی  Mplus ٍ AMOSثزای ثزاسش هسلّبی
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هٌحٌی رضس
ً حَُ تفسیز ذزٍجی ّب ٍ گشارش یبفتِ ّب
آضٌبیی زاًطجَیبى ثب:
 سبذتبر زازُّبی هزثَط ثِ رزُثٌسی زرذتی
 زرذت رزُثٌسی ٍ هفبّین آى (ثزگ ،سبقِ ،ریطِ ٍ)...
 هعیبرّبی ٍرٍز هتغیزّب زر یک زرذت رزُثٌسی (ضبذع جیٌی،

15

آضٌایی با درخت ّای ردُبٌذی بِ ػٌَاى یک رٍش سخٌراًی ،پرسص ٍ
کالسبٌذی دادُّای چٌذهتغیرُ

کاهپیَتر ،پاٍرپَیٌت،

پاسخ

ًرم افسارّای آهاری

سخٌراًی ،پرسص ٍ

کاهپیَتر ،پاٍرپَیٌت،

پاسخ

ًرم افسارّای آهاری

آًتزٍپی ٍ )...
 رٍشّبی ّزس کززى یک زرذت رزُثٌسی
 ثِ کبرگیزی ًزم افشارّبی  R ٍ SPSSثزای ثزاسش زرذت رزُثٌسی ٍ
ضجکِّبی عػجی هػٌَعی
 حسبسیت ٍ ٍیژگی یک زرذت رزُثٌسی
ً حَُ تفسیز ذزٍجی ّب ٍ گشارش یبفتِ ّب
آضٌبیی زاًطجَیبى ثب:
 رٍشّبی هجتٌی ثز یبزگیزی

آضٌایی با رٍشّای هبتٌی بر یادگیری ٍ ضبکِّای
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ػصبی هصٌَػی بِ ػٌَاى یک رٍش برای کالس
بٌذی دادُّای چٌذهتغیرُ

 ضجکِّبی عػجی هػٌَعی
 ضجکِّبی عػجی پزسپتزٍى چٌسالیِ
 هعوبری ضجکِّبی عػجی (الیِ ّبی پٌْبى ،تبثع فعبلیت ٍ )...
ً حَُ تفسیز ٍ گشارش ًتبیج ضجکِّبی عػجی هػٌَعی
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 هقبیسِ رٍشّبی هرتلف رزُثٌسی (تحلیل هویشی ،رگزسیَى
لجستیک ،زرذت رزُثٌسی ٍ ضجکِّبی عػجی هػٌَعی) ٍ هشایب ٍ
هعبیت ّز یک
 ثِ کبرگیزی ًزم افشارّبی  R ٍ SPSSثزای ثزاسش ضجکِّبی عػجی
هػٌَعی
آضٌبیی زاًطجَیبى ثب:
 هفَْم رٍایی ٍ پبیبیی پزسطٌبهِ ّب
 رٍایی تزجوِ ٍ رٍش سٌجص آى
 جٌجِ ّبی رٍایی ٍاثستِ ثِ هحتَا ٍ رٍش سٌجص آى ّب (رٍایی
غَری ٍ هحتَا)
 جٌجِ ّبی رٍایی ٍاثستِ ثِ هعیبر ٍ رٍش سٌجص آى ّب (رٍایی پیص
آضٌایی با جٌبِ ّای هختلف رٍایی ٍ پایایی
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پرسطٌاهِ ّا ٍ ضاخص ّا ٍ رٍشّای سٌجص
آىّا

سخٌراًی ،پرسص ٍ

کاهپیَتر ،پاٍرپَیٌت،

پاسخ

ًرم افسارّای آهاری

ثیٌی ٍ ّوشهبى)
 جٌجِ ّبی رٍایی ٍاثستِ ثِ سبسُ ٍ رٍش سٌجص آى ّب (رٍایی عبهلی،
افتزاقیّ ،وگزایی ٍ ٍاگزایی)
 پبیبیی تکزارپذیزی رٍشّبی سٌجص آى (رٍش آسهَى -ثبسآسهَى ٍ
پزسطٌبهِ ّبی هَاسی)
 پبیبیی ّوسبًی زرًٍی رٍشّبی سٌجص آى (رٍش کَزر-
ریچبرزسَى ،آلفبی کزًٍجبخ ٍ ّوجستگی آیتن ثب کل)
 پبیبیی ارسیبة ّب رٍشّبی سٌجص آى (پبیبیی زرٍى ارسیبة ٍ ثیي
ارسیبة ّب)
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