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 آموزشی  و تحصیالت تکمیلیمعاونت  

 شناسی و علوم رتبیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 

 گروه آموزشی:
 يگيرسنجش و اندازه     تحصیلی: رشته دكتريتحصیلی:    مقطع                                        همبستگي رگرسيونعنوان درس:    

 مدرس: دکتر خدایی هاي آماري مباني روش  یش نیاز:پ عملی:          نظری:       2:    تعداد واحد

 هدف کلی درس:

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(
 آشنایی با مفاهیم و کاربردهای همبستگی

 آشنایی با مبانی و کاربردهای رگرسیون ساده و چندگانه

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

 سخنراني و پرسش و پاسخ هاي پايه و مدل همبستگي و كاربردهاي آنمفروضه 1جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ همبستگي خطي و غير خطي 2جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ يريگانواع مختلف ضرايب همبستگي براساس مقياس اندازه 3جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ يريگضرايب همبستگي براساس مقياس اندازهانواع مختلف  4جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ آزمون فرض همبستگي چندگانه و جزئي 5جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ SPSSافزار آشنايي با نرم 6جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ رگرسيون خطي ساده 7جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ رگرسيون چندگانه 8جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ آزمونهاي مختلف رگرسيون 9جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ تيكسرگرسيون لوج 11جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ تيكسكاربردهاي رگرسيون لوج 11جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ رگرسيون ناپارامتري 12جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ پارامتريناكاربردهاي رگرسيون  13جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ يزرگرسيون فا 14جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ بيصآشنايي با روشهاي شبكه ع 15جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ RBFروش  16جلسه 

 آزمون پایان ترم 71جلسه 

 نوع ارزشیابی:

 نمره 4 ـ شركت در كالس و مشاركت 

 نمره 11 كالسـ پروژه 

 نمره 6 ـ امتحان پايان ترم 
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