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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 

 گروه آموزشی:
       يگیرسنجش و اندازه  تحصیلی: رشته  دكتريتحصیلی:   مقطع                                           تحليل مسير و معادالت ساختاريعنوان درس: 

  دکتر خدایی :مدرس روشهاي آماري، همبستگي و رگرسيون:یش نیازپ عملی:             نظري:           2   : تعداد واحد
 هدف کلی درس:

 :درس اهداف ویژه) رفتاري(
 هاي معادالت ساختاريیادگیري مبانی نظري و کاربرد عملی مدل

 هاي پیمایشی پیچیدهآشنایی با روشهاي تحلیل داده

 مطالب بندي ارائهجدول زمان
 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس شماره جلسات

 سخنراني و پرسش و پاسخ ره و مباني نظري آنمتغيرگرسيون چند  1جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ ره و مباني نظري آنمتغيرگرسيون چند  2جلسه 

 پاسخسخنراني و پرسش و  تحليل عاملي تأييدي و مباني نظري آن 3جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ تحليل عاملي تأييدي و مباني نظري آن 4جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ تحليل مسير و مباني نظري آن 5جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ تحليل مسير و مباني نظري آن 6جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ سيرم هاي تحليلافزارهاي تحليل رابطه متغيرهاي مكنون، اكتشافي و مدلنرم 7جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ LISREL 8جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ MPLUS 9جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ R 11جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ SPSS 11جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ گيري مدلهاي ساختاريهاي اندازهمدل 12جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ تعريف مدل، پردازش مدل، آزمون مدلتشخيص مدل،  13جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ تشخيص مدل، تعريف مدل، پردازش مدل، آزمون مدل 14جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ مثالهاي عملي در استفاده از روش مدل معادالت ساختاري 15جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ مدل معادالت ساختاريمثالهاي عملي در استفاده از روش  16جلسه 

 آزمون پایان ترم 71جلسه 

 وع ارزشیابی:ن

 نمره 4 ـ حضور در كالس و مشاركت در كالس

 نمره 11 ـ پروژه عملي

 نمره 6 ـ امتحان پايان ترم
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