
 هب انم خدا 

 

 
 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی

موزشی  و تحصیالت تکمیلی  معاونت آ

 

   کد فرم:

 طرح درسفرم 

  
 مدیریت و برنامه ریزی آموزشی گروه آموزشی:

 علوم تربیتی       تحصیلی: رشته تحصیلی:  کارشناسی  مقطع عنوان درس: آمار توصیفی                                            
 سایر توضیحات:  --- نیاز: پیش       1عملی:          1نظری:      2:  تعداد واحد
 آشنایی دانشجویان با مفاهیم آمار توصیفی و شاخص های مرتبط با آن هدف کلی درس:

 اهداف ویژه) رفتاری( درس:
 آشنایی دانشجویان با شاخص های گرایش به رابطه آشنایی دانشجویان با مفاهیم آمار توصیفی

 آشنایی دانشجویان با مفاهیم آمار استنبطی آشنایی دانشجویان با شاخص های گرایش به مرکز
  آشنایی دانشجویان با شاخص های گرایش به پراکندگی

 مطالب بندی ارائهجدول زمان
 تدریس  شيوه رئوس مطالب موضوع درس شماره جلسات

 سخنرانی+مشارکتی آمار، کاربردهای علم آمارتعاریف مختلف علم  آمار  و کاربرد مفاهیم 1جلسه 
 سخنرانی+مشارکتی فرایند کلی پژوهش، جایگاه علم آمار در فرایند پژوهش پژوهش در آمار گاهیجا 2جلسه 
هت            انواع متغیرها و مقیاس ها 3جلسه  به ج ها  عددی، انواع متغیر هت  به ج ها  انواع متغیر

 هانقش، انواع مقیاس
 سخنرانی+مشارکتی

سخخخخخخخخنخخرانخخی+بخخحخخ         ها، انواع درصدها، انواع نمودارهاانواع فراوانی نمودارها و یفراوان عیتوز 4جلسه 
 گروهی+تمرین عملی

 و وسخخختهیپ یهاعیتوز انواع 5جلسه 
 گسسته

سخخخخخخخخنخخرانخخی+بخخحخخ         انواع توزیع پیوسته، انواع توزیع گسسته، توزیع نرمال
 گروهی+تمرین عملی

صیفی: شاخص  6جلسه   های آمار تو
 1گرایش به مرکز

های گرایش به مرکز، مد)نما( و      تعریف و کاربرد شخخخاخص 
 انواع و کاربرد آن

سخخخخخخخخنخخرانخخی+بخخحخخ        
 گروهی+تمرین عملی

صه    7جلسه  صیفی:  شاخ ای آمار تو
 2گرایش به مرکز

سخخخخخخخخنخخرانخخی+بخخحخخ         کاربرد آن ، میانگین ومیانه
 گروهی+تمرین عملی

صیفی:  شاخص  8جلسه  های آمار تو
 3گرایش به مرکز

سخخخخخخخخنخخرانخخی+بخخحخخ         انواع میانگین و کاربرد آنادامه میانگین و 
 گروهی+تمرین عملی

صیفی:  شاخص  9جلسه  های آمار تو
 1گرایش به پراکندگی

دامنه تعریف و کاربرد شخخاخص های گرایش به پراکندگی، 
 )آزمون ميان ترم(تغییرات، چندک ها و کاربرد آن

سخخخخخخخخنخخرانخخی+بخخحخخ        
 گروهی+تمرین عملی

صیفی:  شاخص  10جلسه  های آمار تو
 2گرایش به پراکندگی

ادامه چندک ها، دامنه میان چارکی، انحراف متوسخخخط از       
 کاربرد آن میانگین و

سخخخخخخخخنخخرانخخی+بخخحخخ        
 گروهی+تمرین عملی

صیفی:  شاخص  11جلسه  های آمار تو
 3گرایش به پراکندگی

سخخخخخخخخنخخرانخخی+بخخحخخ         کاربرد آن واریانس، انحراف معیار، دامنه تغییرات و
 گروهی+تمرین عملی

صیفی:  شاخص  12جلسه  های آمار تو
 1گرایش به رابطه

کاربرد شخخخاخص    به  تعریف و  فاوت     های گرایش  طه، ت راب
سب مقیاس       ستگی بر ح ضرایب همب رابطه با توافق، انواع 

 متغیرها، ضرسی همبستگی پیرسون

سخخخخخخخخنخخرانخخی+بخخحخخ        
 گروهی+تمرین عملی

صیفی:  شاخص  13جلسه  های آمار تو
 2به رابطهگرایش 

ادامه ضخخریب همبسخختگی پیرسخخون، ضخخرایب همبسخختگی   
 تفکیکی و نیمه تفکیکی و ضریب همبستگی اسپیرمن

سخخخخخخخخنخخرانخخی+بخخحخخ        
 گروهی+تمرین عملی

 تمرین عملی در توصیف آماری  SPSSکابرد نرم افزار  کابرد نرم افزارهای آماری 14جلسه 
سخخخخخخخخنخخرانخخی+بخخحخخ         منحنی نرمال و نمرات استاندارد، فرضیه  1مفاهیم آمار استنباطی 15جلسه 

 گروهی+تمرین عملی
ها، سخخخطع معنی داری،      2مفاهیم آمار استنباطی 16جلسه  طا یه   و انواع آن انواع خ قضخخخ

 حدمرکزی، قانون اعداد بزرگ، برآورد
سخخخخخخخخنخخرانخخی+بخخحخخ        

 گروهی+تمرین عملی
 آزمون پایان ترم 17جلسه 

 %50و آزمون پایان ترم  %30، آزمون میان ترم  %20مشارکت در کالس نوع ارزشيابی:

  فهرست منابع:

 .تهران: انتشارات دانشکاه تهران چلد اول: توصیف آماری.(.آمار کاربردی در پژوهش های رفتاری.1395پورکریمی،جواد) -
 . نشر جهاد دانشگاهی، واحد عالمه طباطبایی علیرضا کیامنش. تهران:.ترجمه استدالل آماری در علوم رفتاری: توصیف آماریشولسون، ریچارد.  -

 

 



 هب انم خدا 

 

 
 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی
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   کد فرم:

 طرح درسفرم 

 
 

 مدیریت و برنامه ریزی آموزشی گروه آموزشی:

        مدیریت آموزشی تحصیلی: رشته  کارشناسی ارشدتحصیلی:   مقطع                                            آمار پیشرفته  عنوان درس:

 سایر توضیحات:  --- نیاز: پیش       1عملی:          2نظری:      3:  تعداد واحد

 )یک متغیری(آشنایی دانشجویان با آزمون های آماری پارامتریک و ناپارامتریکهدف کلی درس:

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(

 )یک متغیری(آزمون های یک گروهی ناپارامتریکآشنایی دانشجویان با  )یک متغیری(آشنایی دانشجویان با آزمون های یک گروهی پارامتریک

 )یک متغیری(آشنایی دانشجویان با آزمون های دو گروهی ناپارامتریک )یک متغیری(آشنایی دانشجویان با آزمون های دو گروهی پارامتریک

 )یک متغیری(چند گروهی ناپارامتریک آشنایی دانشجویان با آزمون های )یک متغیری(آشنایی دانشجویان با آزمون های چند گروهی پارامتریک

 مطالب بندی ارائهجدول زمان
 تدریس  شيوه رئوس مطالب موضوع درس شماره جلسات

 سخنرانی+مشارکتی های گرایش به مرکزمفاهیم آماری و شاخص یادآوری آمار توصیفی 1جلسه 
رابطه و مفاهیم آمار های گرایش به پراکندگی و شخخاخص  ادامه یادآوری آمار توصیفی 2جلسه 

 استنباطی
 سخنرانی+مشارکتی

گروهی ای تکهای مقایسخخهآزمون 3جلسه 
 پارامتریک

، pداری، آزمون معنی    rداری، آزمون معنی    tو  zآزمون  
 ، 2Sداریآزمون معنی

سخخخخخخخنخخرانخخی+بخخحخخ    
 گروهی+تمرین عملی

گروهی ای تکهای مقایسخخهآزمون 4جلسه 
 ناپارامتریک

سخخخخخخخنخخرانخخی+بخخحخخ      KSای، آزموندوجمله، آزمون χ 2آزمون
 گروهی+تمرین عملی

ای دوگروهی های مقایسخخخهآزمون 5جلسه 
 پارامتریک 

دوگروهی وابسخخته،  tدوگروهی مسخختق ، آزمون  tآزمون 
ضریب         ستق ، آزمون دو  ستگی م ضریب همب آزمون دو 

 همبستگی وابسته

سخخخخخخخنخخرانخخی+بخخحخخ    
 گروهی+تمرین عملی

مه آزمون  6جلسه  قایسخخخخه  های  ادا ای م
 دوگروهی پارامتریک 

آزمون دو نسبت مستق ، آزمون دو نسبت وابسته، آزمون     
 دو واریانس مستق ، آزمون دو واریانس وابسته

سخخخخخخخنخخرانخخی+بخخحخخ    
 گروهی+تمرین عملی

ای دوگروهی های مقایسخخخهآزمون 7جلسه 
 ناپارامتریک

مون  مون χ 2آز مون KS، آز مون        من  U، آز نی، آز ت ی و
 ویلکاکسون.

سخخخخخخخنخخرانخخی+بخخحخخ    
 گروهی+تمرین عملی

سه آزمون 8جلسه  ای چندگروهی های مقای
 پارامتریک

)بلوک های مبنا  ، طرحANOVAآزمون تحلی  واریانس   
 تصادفی و مربع التین(

سخخخخخخخنخخرانخخی+بخخحخخ    
 گروهی+تمرین عملی

مه آزمون  9جلسه  قایسخخخخه    ادا ای های م
 چندگروهی پارامتریک

مه آزمون   های  ANOVAادا )آزمون تعقیبی، آزمون 
 ميان ترم(

سخخخخخخخنخخرانخخی+بخخحخخ    
 گروهی+تمرین عملی

مه آزمون  10جلسه  قایسخخخخه    ادا ای های م
 چندگروهی پارامتریک

سخخخخخخخنخخرانخخی+بخخحخخ     آزمون تحلی  واریانس عاملی
 گروهی+تمرین عملی

مه آزمون  11جلسه  قایسخخخخه    ادا ای های م
 چندگروهی پارامتریک

سخخخخخخخنخخرانخخی+بخخحخخ     آزمون تحلی  کوواریانس
 مرین عملیگروهی+ت

مه آزمون  12جلسه  قایسخخخخه    ادا ای های م
 چندگروهی پارامتریک

سخخخخخخخنخخرانخخی+بخخحخخ     تحلی  عاملی اکتشافی و تاییدی
 گروهی+تمرین عملی

سه آزمون 13جلسه  ای چندگروهی های مقای
 ناپارامتریک

سخخخخخخخنخخرانخخی+بخخحخخ     دمنیفر آزمون، سیوال -کالسکرو آزمون
 گروهی+تمرین عملی

بطخخه هخخای آزمون  14جلسه  ای دوگروهی   را
 پارامتریک

سخخخخخخخنخخرانخخی+بخخحخخ     رگرسیون ساده
 گروهی+تمرین عملی

طه   آزمون 15جلسه  ندگروهی  های راب ای چ
 پارامتریک

سخخخخخخخنخخرانخخی+بخخحخخ     رگرسیون چندگانه
 گروهی+تمرین عملی

ای هخخای رابخخطخخه ادامخخه آزمخخون 16جلسه 
 چندگروهی پارامتریک

سخخخخخخخنخخرانخخی+بخخحخخ     ادامه رگرسیون چندگانه
 گروهی+تمرین عملی

 آزمون پایان ترم 17جلسه 

 %40و آزمون پایان ترم  %30، آزمون میان ترم  %30مشارکت در کالس  نوع ارزشيابی:

  فهرست منابع:

 .انتشارات دانشکاه تهرانتهران: .آمار استنباطی یک متغیری )پارامتریک و ناپارامتریک( چلد دوم:(.آمار کاربردی در پژوهش های رفتاری.1396پورکریمی،جواد) -

  انتشارات رشد. :تهران. احتماالت و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی (1397علی)، دالور -
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   کد فرم:

 طرح درسفرم 

 
 

 مدیریت و برنامه ریزی آموزشی گروه آموزشی:
 مدیریت آموزشی        تحصیلی: رشته تحصیلی:  کارشناسی ارشد  قطعم                                              پژوهشعنوان درس: روش 

 سایر توضیحات:  --- نیاز: پیش       1عملی:      2نظری:      3:  تعداد واحد

 های مختلف پژوهشآشنایی دانشجویان با روش هدف کلی درس:

 اهداف ویژه) رفتاری( درس:

 دانشجویان با روش های پژوهش کمیآشنایی  آشنایی دانشجویان با فرایند پژوهش 

 آشنایی دانشجویان با روش های پژوهش کیفی آشنایی دانشجویان با متغیرهای پژوهش به جهت نقش

 انجام  عملی یک پژوهش علمی آشنایی دانشجویان با پارادایم های پژوهش 

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

شماره 

 جلسات

 تدریس  شيوه رئوس مطالب موضوع درس

 سخنرانی+مشارکتی پارادایم های اثبات گرایی، پسا اثبات گرایی های پژوهشپارادایم 1جلسه 

 سخنرانی+مشارکتی پارادایم های تفسیری، انتقادی و پساساختارگرایی های پژوهشادامه پارادایم 2جلسه 

 سخنرانی+مشارکتی پژوهشرویکرد کمی و کیفی در  هاها بر حسب پارادایمانواع روش شناسی 3جلسه 

 +بح  گروهیمشارکتی مراح  و فرایند پژوهش های کمی و کیفی مراحل مختلف پژوهش 4جلسه 

 +بح  گروهیمشارکتی )ارائه کالسی(پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و آزمون هاانواع ابزارهای گردآوری داده 5جلسه 

 +بح  گروهیمشارکتی )ارائه کالسی(کمی هایدر پژوهش روایی و پایایی های ابزارویژگی 6جلسه

 +بح  گروهیمشارکتی کیفی)ارائه کالسی( هایدر پژوهش روایی و پایایی های ابزارادامه ویژگی 7جلسه 

 +بح  گروهیمشارکتی )ارائه کالسی(آزمایشی و غیرآزمایشی های پژوهشهای مختلف روشتقسیم بندی 8جلسه 

 +بح  گروهیمشارکتی آزمونی)ارائه کالسی(آزمایشی و تکآزمایشی، شبهتمامهای روش های پژوهشروش 9جلسه 

 +بح  گروهیمشارکتی )ارائه کالسی(پیمایش، همبستگی و رگرسیونیروش های  های پژوهش روشادامه  10جلسه 

 +بح  گروهیمشارکتی : کاربرد، تاریخچه، مراحل و انواع)ارائه کالسی(گراندد تئوری های پژوهش روشادامه  11جلسه

 +بح  گروهیمشارکتی : کاربرد، تاریخچه، مراحل و انواع)ارائه کالسی(پدیدارشناسی های پژوهش روشادامه  12جلسه 

 +بح  گروهیمشارکتی )ارائه کالسی(های کیفیهای)تحلی ( در پژوهشکدگزاری های پژوهش روشادامه  13جلسه 

 +بح  گروهیمشارکتی ارائه گزارش پروژه های کالسی پژوهش پژوهشهای ارائه گزارش 14جلسه 

 +بح  گروهیمشارکتی ارائه گزارش پروژه های کالسی پژوهش پژوهشهای ارائه گزارش 15جلسه 

 +بح  گروهیمشارکتی ارائه گزارش پروژه های کالسی پژوهش پژوهشهای ارائه گزارش 16چلسه 

 آزمون پایان ترم 17جلسه 

  %60گزارش پژوهش)پروژه کالسی( ، )ارائه تکالیف و مشارکت( %40مشارکت در کالس ارزشيابی:نوع 

 فهرست منابع:

 (.روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.1376سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، اله) - 
 های پژوهش کیفی و آمیخته. تهران: آکاه.(.روش1396بازرگان، عباس) -

- John W. Creswell.(2014).Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods 
approaches.4th ed. SAGE Publications. 
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   کد فرم:

 طرح درسفرم 

 
 

 

 مدیریت و برنامه ریزی آموزشی گروه آموزشی:
       آموزش عالی /مدیریت آموزشی تحصیلی: رشته دکتری تحصیلی:  مقطع پیشرفته                                              ژوهشروش پعنوان درس: 

 سایر توضیحات:  --- نیاز: پیش       1عملی:      1نظری:      2:  تعداد واحد

 های آمیختهآشنایی دانشجویان با راهبردهای پژوهش هدف کلی درس:

 اهداف ویژه) رفتاری( درس:

 راهبردهای پژوهش آمیخته)تبینی( آشنایی دانشجویان با آمیخته آشنایی با پارادایم مرتبط با پژوهش

 راهبردهای پژوهش آمیخته)اکتشافی( آشنایی دانشجویان با انجام عملی یک پژوهش آمیخته 

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

شماره 

 جلسات

 تدریس  شيوه رئوس مطالب موضوع درس

 سخنرانی+مشارکتی گراییاثباتگرایی، پساهای اثباتپارادایم های پژوهشمروری بر پارادایم 1جلسه 

 سخنرانی+مشارکتی های تفسیری، انتقادی و پساساختارگراییپارادایم های پژوهشمروری بر پارادایم 2جلسه 

 سخنرانی+مشارکتی پارادایم عمگرایی در پژوهش های پژوهشمروری بر پارادایم 3جلسه 

 سخنرانی+مشارکتی آزمودنیآزمایشی و تکهای کمی: آزمایشی، شبهروش های آزمایشیمروری بر روش 4جلسه 

 سخنرانی+مشارکتی ی: پیمایش، همبستگی، رگرسیونهای کمّروش های غیرآزمایشیمروری بر روش 5جلسه 

م نگاری،   قوهای کیفی: گراندد تئوری، پدیدارشخخخناسخخخی،      روش های غیرآزمایشیمروری بر روش 6جلسه 

 روایت پژوهشی

 سخنرانی+مشارکتی

 سخنرانی+مشارکتی های مرور سیستماتیک)فراتحلی  و فراترکیب(انواع روش های پژوهش کیفیروش 7جلسه 

 +بح  گروهیمشارکتی رویکرد آمیخته اکتشافی های آمیخته در پژوهشاستراتژی 8جلسه 

 +بح  گروهیمشارکتی اکتشافیرویکرد آمیخته  های آمیخته در پژوهشاستراتژی 9جلسه 

 +بح  گروهیمشارکتی رویکرد آمیخته تبینی های آمیخته در پژوهشاستراتژی 10جلسه 

 +بح  گروهیمشارکتی رویکرد آمیخته تبینی های آمیخته در پژوهشاستراتژی 11جلسه 

 گروهی+بح  مشارکتی ارائه گزارش پروژه های کالسی پژوهش پژوهشهای ارائه گزارش 12جلسه 

 +بح  گروهیمشارکتی ارائه گزارش پروژه های کالسی پژوهش پژوهشهای ارائه گزارش 13جلسه 

 +بح  گروهیمشارکتی ارائه گزارش پروژه های کالسی پژوهش پژوهشهای ارائه گزارش 14جلسه 

 +بح  گروهیمشارکتی ارائه گزارش پروژه های کالسی پژوهش پژوهشهای ارائه گزارش 15جلسه 

 +بح  گروهیمشارکتی ارائه گزارش پروژه های کالسی پژوهش پژوهشهای ارائه گزارش 16جلسه 

 آزمون پایان ترم 17جلسه 

  %60گزارش پژوهش)پروژه کالسی( ، )ارائه تکالیف و مشارکت( %40مشارکت در کالس نوع ارزشيابی:

 دکتری به جهت روش پژوهش، پروژه پژوهش کالسی: ارائه مطالب کالسی، خالصه و تحلی  انتقادی چند رساله تکاليف

 فهرست منابع:
 های پژوهش کیفی و آمیخته. تهران: آکاه.(.روش1396بازرگان، عباس) -

- John W. Creswell.(2014).Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.4th 
ed. SAGE Publications. 

 های آمیخته به آدرس:شده در ژورنال پژوهشمقاالت منتشر  -
https://journals.sagepub.com/home/mmr 

 

 

 

https://journals.sagepub.com/home/mmr


 هب انم خدا 

 

 
 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی

موزشی  و تحصیالت تکمیلی  معاونت آ

 

   کد فرم:
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 مدیریت و برنامه ریزی آموزشی گروه آموزشی:
        آموزش عالی /مدیریت آموزشی تحصیلی: رشته تحصیلی:  دکتری   مقطع پیشرفته                                             آمار عنوان درس: 

 سایر توضیحات:  --- نیاز: پیش       1عملی:      1نظری:      2:  تعداد واحد

 آشنایی دانشجویان یا آمار چندمتغيری هدف کلی درس:

 اهداف ویژه) رفتاری( درس:
 ایرابطه پیشرفتههای آشنایی دانشجویان با آزمون ایمقایسه پیشرفته آماریهای آشنایی دانشجویان با آزمون

 مطالب بندی ارائهجدول زمان
شماره 

 جلسات

 تدریس  شيوه رئوس مطالب موضوع درس

 سخنرانی+مشارکتی ا، خطاها، درجه آزادیهتوزیع یادآوری مفاهیم آمار استنباطی 1جلسه 

 سخنرانی+مشارکتی گروهی، دوگروهی  های تکآزمون پارامتریکمتغیری های تکیادآوری آزمون 2جلسه 

 سخنرانی+مشارکتی های چندگروهی  آزمون متغیری پارامتریکهای تکیادآوری آزمون 3جلسه 

 مشارکتی+بح  گروهی گروهی، دوگروهی  های تکآزمون متغیری ناپارامتریکهای تکیادآوری آزمون 4جلسه 

 مشارکتی+بح  گروهی حلی  واریانس و تحلی  واریانس عاملیت ای مقایسهآماری های آزمون 5جلسه 

 مشارکتی+بح  گروهی تحلی  واریانس چندمتغیری ای مقایسهآماری  پیشرفته هایآزمونادامه  6جلسه 

 مشارکتی+بح  گروهی های مکررگیریتحلی  اندازه ای مقایسهآماری  پیشرفته هایآزمونادامه  7جلسه 

 مشارکتی+بح  گروهی تحلی  کواریانس ای مقایسهآماری  پیشرفته هایآزمونادامه  8جلسه 

 مشارکتی+بح  گروهی ایتحلی  خوشه ای مقایسهآماری  پیشرفته هایآزمونادامه  9جلسه 

هخخای چنخخدمتغیری و تحلیخخ           همبسخخختگی      ایرابطهآماری  پیشرفته هایآزمون 10جلسه 

 رگرسیون

 مشارکتی+بح  گروهی

 مشارکتی+بح  گروهی تحلی  رگرسیون چندگانه و چندمتغیری  ایرابطهآماری  پیشرفته هایآزمون 11جلسه 

تحلی  عاملی اکتشخخافی و تاییدی و معادالت    ایرابطهآماری  پیشرفته هایآزمون 12جلسه 

 ساختاری

 مشارکتی+بح  گروهی

عاملی اکتشخخخافی و       ایرابطهآماری  پیشرفته هایآزمون 13جلسه  ی   مه تحل یدی و    ادا تای

 معادالت ساختاری

 مشارکتی+بح  گروهی

 مشارکتی+بح  گروهی تحلی  ممیز  ایرابطهآماری  پیشرفته هایآزمون 14جلسه 

 مشارکتی+بح  گروهی تحلی  لوجستیک  ایرابطهآماری  پیشرفته هایآزمون 15جلسه 

 مشارکتی+بح  گروهی تحلی  سلسله مراتبی  ایرابطهآماری  پیشرفته هایآزمون 16جلسه 

 آزمون پایان ترم 17جلسه 
 ٪20آزمون پایان ترم  %40گزارش پژوهش)پروژه کالسی( ، )ارائه تکالیف و مشارکت( %40مشارکت در کالس نوع ارزشيابی:

 آماری: ارائه مطالب کالسی، خالصه و تحلی  انتقادی رساله دکتری به جهت تکاليف
 فهرست منابع:

حمیدرضا ؛ حسن پاشا شریفی. ترجمه (رژوهش چندمتغیری کاربردی )طرح و تفسیپ. ا.جی گارینو، گلن گامست، الورنس اس میرز -
  (. تهران: انتشارات رشد.1396)مجتبی حبیبی؛ بالل ایزانلو؛ سیمین دخت رضاخانی، فرزادا...  ولی؛ حسن آبادی

اهلل ولی، آبادیحمیدرضا حسن، بالل ایزانلو، پاشا شریفیحسن. ترجمه کاربرد آمار چندمتغیری. لیندا فیدل، بارباراجی. تاباکنیک -
 (. تهران: انتشارات رشد.1396)عسگرآبادمجتبی حبیبی، خدیجه ابوالمعالی، فرزدا

- Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2007). Using multivariate statistics . Boston, 

MA: Pearson. 
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